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 منطقه تقسیم شده و چالشهای ناشی از آن بر تحدید حدود مرزهای دریایی

 ایران در شمال خلیج فارس
 

 جغرافياي سياسي، دانشگاه بيرجنداستادیار  -عمران راستیدکتر 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10/04/1397تاريخ پذيرش:                                               12/01/1397تاريخ دريافت: 
 چکيده

دریایی در جهان است که تحدید حدود مرزهای دریایی و فالت قاره  یهاپهنهرأس شمالی خلیج فارس، از جمله 

دالیل و عوامل مختلف سیاسی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی، فنی و حقوقی به سرانجام ثیر تأتحت  تاکنونآن 

/ طرفیبمنطقه »فضایی  -نرسیده است که مرز فالت قاره ایران و کویت از آن جمله است. در این میان پدیده سیاسی

انه، از بریتانیا در مرزبندیهای خاورمییکی از مواریث حضور و عملکرد  عنوانبهبین کویت و عربستان « تقسیم شده

خاص خود را بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی خلیج فارس داشته است.  تأثیراتاست که  هایییدهپدجمله 

عالوه دو هبین عربستان و کویت تقسیم گردید. ب 1969و توافقنامه تکمیلی آن در  1965طی توافقنامه  طرفبیمنطقه 

به امضا رساندند که مورد اعتراض ایران قرار گرفت. طی  یاتوافقنامهمیالدی  2000ویت در سال کشور عربستان و ک

ین پایان دادند و مرز دریایی خود و همچن المرادیماماین توافق، دو کشور به اختالفاتشان بر سر مالکیت جزایر قاروه و 

رزمینی منطقه تقسیم شده تعیین و تحدید را در ورای دریای س« محدوده توسعه مشترک»حدود شمالی و جنوبی 

و  یاابخانهکت، منابع هاتوافقنامهاز اسناد،  گیریبهرهتحلیلی و با  –نمودند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی 

یج فضایی بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی در ضلع شمالی خل -این پدیده سیاسی تأثیراتاینترنتی به بررسی 

و تعیین  طرفبیی مربوط به تقسیم منطقه هاتوافقنامهکه مواد  دهدمینشان  هابررسیاست. نتایج  فارس پرداخته

موانع موجود بر سر افراز مرز فالت قاره ایران و کویت و ایران و منطقه مزبور را مرتفع نساخته  تنهانهمرز دریایی 

در شمال  تحدید حدود مرزهای دریایی و فالت قاره لهمسئشدن آن نیز افزوده است. بنابراین  تریچیدهپاست بلکه بر 

و  بدأمخلیج فارس عالوه بر موارد اختالفی قبلی از جمله اختالف بر سر منابع نفتی و گازی، عدم پذیرش خطوط 

ر و اختالفات جدیدی  از جمله توافق کویت و عربستان ب هایچیدگیپ، با مبدأاستفاده از برخی جزایر در ترسیم خط 
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شور ایران و دو ک اگرچهمشترک از منابع بستر منطقه تقسیم شده مواجه شده است. در حال حاضر  یبردارهرهبسر 

مقابل، اعتراضاتی نسبت به عملکرد همدیگر در این منطقه دارند و مواضع آنها در زمینه تحدید حدود مرز منطقه 

گفت  وانتمیدارند و  تأکیدمذاکره و توافق یکسان نیست، اما طرفین بر حل و فصل این مسائل از طریق  طرفبی

 پیچیده و دشوار را بگشاید. یهاگرهاز آن است که نتواند  کارآمدترابزار دیپلماسی، تفاهم و همکاری 
 

 ./ تقسیم شده، مرزهای دریایی، خلیج فارس، ایران، کویتطرفبیقلمروسازی، منطقه  کليدي:هايواژه

 مقدمه -1

 فرایندهای از محصولی و جدید و جوان خشکی، مرزهای با یسهمقا در دریایی مرزهای

 دعایا نمودن مندقاعده زمینه در المللیبین تالشهای. شوندمی قلمداد بیستمی قرن قلمروسازی

 کشورهای برداریبهره و مالکیت حق زمینه در ترومن اعالمیه ساحلی، کشورهای حاکمیتی

 التف و دریایی مرزهای حدود تحدید فرایند برای را هزمین و بستر قاره، فالت منابع از ساحلی

 هک زمانی و دوم جهانی جنگ از پس دریایی مرزهای حدود تحدید بیشتر.  ساختند فراهم قاره

 داومم طوربه کشورها خاک از خارج در هیدروکربنی منابع از برداریبهره و استخراج برای تالش

 دریایی مرزهای مسویک از بیش ،1950 سال از نقر نیم مدت در شد آغاز بود، گسترش به رو

 مورد( دریایی مرزهای کل از درصد 37 دریایی، مرز توافقنامه 160 تعداد) تحدید و ترسیم قابل

 کندی سبتاًن روند سال هر در توافقنامه سه تقریبی میانگین به توجه با که اندگرفته قرار توافق

 کنفرانس سومین با زمانهم و 1970 دهه در مرزی یاهتوافقنامه این عقد اوج رسدمی نظربه

 راستا همین در و تحوالت این درپی (.Blake, 2004)بود یاهادر حقوق زمینه در ملل سازمان

 1960 دهه بخصوص و 1950 دهه اواخر از را خود اقدامات نیز فارس خلیج حاشیه کشورهای

 تحدید و تعیین به تالشها و اقدامات این و کردند آغاز قاره فالت مرزهای حدود تحدید به نسبت

انجامید.  1970 و 1960 یهادهه فاصله در فارس خلیج در قاره فالت مرزهای از قطعه چندین

 امنیتی، سیاسی، مختلف دالیل به 1990 و 1980 یهادهه فاصله در حدود تحدید فرایند

 و بیست رنق ابتدای از. بود متوقف عمالً حاکمیتی ادعاهای و سرزمینی اختالفات و ژئوپلیتیکی

 اما اندگرفته قرار توافق مورد فارس خلیج پهنه در دریایی مرز سه اگرچه(  م2017) تاکنون یکم

 بحرین و قطر بین مورد یک و اندگرفته قرار ثالث کشور اعتراض مورد مرزها این از مورد دو
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 .است بوده دادگستری المللیبین دیوان رأی نتیجه نیز

 مدار شمال)فارس  خلیج رأس قسمت در دو قاره فالت و دریایی حدود مرزهایتحدید  

رفته صورت نگ متعدد اختالفات و دالیل به بنا هرمز تنگه به متصل جنوبی بخش و( درجه 28

 و سویک از ایران بین قاره فالت و دریایی مرزهای هنوز فارس خلیج رأس منطقه در. است

 عیینت کویت و عراق بین دریایی مرز همچنین و دیگر سوی زا طرفبی منطقه و کویت و عراق

 در را خود دریایی مرز کویت و عربستان کشور دو 2000 سال در تنها و اندنشده تحدید و

 رانای اسالمی جمهوری اعتراض مورد که اندکرده تحدید و تعیین شده تقسیم منطقه روبروی

 نطقهم این در قاره فالت مرزهای حدود تحدید و توافق عدم در مختلفی عوامل. است گرفته قرار

 تقسیم / طرفبی منطقه فضایی -سیاسی پدیده وجود به توانمی آنها جمله از که اندداشته نقش

 شارها منطقه این روبروی جزایر بر مالکیت سر بر اختالف جمله از آن به مبتال مسائل و شده

 تقسیم/ طرفبی منطقه فضایی -سیاسی دهپدی تأثیرات که است آن پی در حاضر پژوهش. کرد

 فالت و دریایی مرزهای حدود تحدید و فارس خلیج رأس در قلمروسازی فرایند بر را شده

 .دهد قرار بررسی مورد ایران قاره فالت مرزهای بر تأکید با بخصوص منطقه این در قاره

 پيشينه تحقيق -2

ی سه دسته تقسیم کرد گروه اول شامل منابعبه  توانمیمنابع مربوط به پیشینه این تحقیق را 

. دسته دیگر شامل منابعی هستند که به اندپرداختهکه به قلمروسازی در دریاها  شوندمی

و باالخره  باشندیمقلمروسازی در خلیج فارس و تحدید حدود مرزهای دریایی در آن مربوط 

یم شده / تقسطرفبیص به منطقه خا طوربهکه  شوندمیسومین گروه از پژوهشها، شامل منابعی 

 .اندپرداختهبین کویت و عربستان 

( در کتابهای جغرافیای سیاسی خود بخشی را به موضوع 1967( و گالسنر )1963پاندز )

دریای سرزمینی و جغرافیای سیاسی دریاها اختصاص دادند. در زمینه قلمروسازی در دریا 

ک ارد اسکافیلد، کلیو اسکافیلد و جرالد بلیبخصوص از منظر جغرافیای سیاسی پرسکات، ریچ

 وانتمی. از مهمترین مطالعات مربوط به این دسته از آثار انددادهبیشترین مطالعات را انجام 
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؛ (Lewis, 1986) (Glassner & deBlij, 1973) (Mirheydar, 1976)؛ (Pounds, 1963)به

(Blake, 1994) ؛(Prescott & Schofield, 2005) ؛(Blake, 2004) (Miyoshi, 1999)   و

 ,Mirheydar, Gholami)؛ (Pishgahifard, 2005)؛(Mirheydar, 1986)در زبان فارسی به 

& Mirahmadi, 2014) اشاره کرد. در این دسته از آثار برخی مانند(Lacoste, 1988) از ،

اها و در زمینه قلمروسازی در دری اندپرداختهمنظری ژئوپلیتیکی به اهمیت قلمروسازی در دریاها 

ه ب توانمینیز مطالعات متعددی صورت گرفته که از مهمترین آنها  المللبیناز منظر حقوق 

(Churchill & Lowe, 2005) .اشاره کرد 

در مورد تحدید حدود مرزهای فالت قاره در خلیج فارس مطالعات متعددی به انجام رسیده  

اری تحول است بسیاست ولی از آنجا که فرایند قلمروسازی و تحدید حدود، فرایندی پویا و در 

به بررسی برخی از مرزهای دریایی تحدید حدود شده تا زمان نشر کتاب و  صرفاًاز منابع 

جدید بودن به فرایندهای جدید قلمروسازی  رغمیعلو برخی از این منابع  اندپرداخته شانمقاله

فالت  دریایی و تحدید حدود مرزهای مسئله. )مهمترین منابعی که به اندنپرداختهدر خلیج فارس 

 Drysdle)؛ (Momtaz, 1990)به ترتیب تاریخ نشر عبارتند از:  اندپرداختهقاره در خلیج فارس 

& Blake, 1994)؛ (Alshaikh, 2001 ؛)(Hafeznia, 2002) ؛(Al-Ulama, 1994) ؛

(Mojtahed-zadeh, 2003) ؛(Mirheydar & Asgari, 2004)؛ (Asgari, 2005)؛ 

(Mirheydar, Rasti, Soltani, Amiri, & Eltiami Nia, 2007) ؛(Nami, 2007) ؛

(Dehghani, 2009) ؛(Mojtahed-zadeh, 2010) ؛(Rasti, O, Moradi, E, Ashrafi, A 

& Eltiaminia, 2012)؛ (Hafeznia & Rabiee, 2012a)؛ (Hafeznia & Rabiee, 

2012b؛)  (Marzoq, 2013) ؛(Jafari Voldani, 2015) ؛(Jafari Voldani, 2016) ؛

(Mojtahed-zadeh, Ali-Reza. Niknejad & Salarian, 2014) ؛(Momtaz, 2015). 

 1دیالممسیم شده بین عربستان و کویت به مطالعات / تقطرفبیاولین مطالعات در زمینه منطقه 

کویت و عربستان و وضعیت منحصر  طرفبیمالمید در این مطالعه به منطقه  .گرددیمبر ( 1955)

( 1965به فرد آن و چگونگی اعمال حاکمیت دو کشور بر این منطقه در قبل از توافق تقسیم )
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( و 1963) 1مطالعات دیگر مربوط به براون (Mayyal, 1986-Al))نگاه کنید به: پرداخته است

 . مطالعات براون بیشتر به نحوهباشدمی( 1994( و)1992()1991بلیک در سه مقاله جداگانه )

و چگونگی تحمیل این پدیده  (1922در اثنای کنوانسیون العقیر ) طرفبیمنطقه  گیریشکل

 پردازدیمفضایی در نتیجه عملکرد سیاست و قدرت بر نقشه جغرافیای سیاسی منطقه  -سیاسی

ت را کویت صورت گرف نشینشیخحل اختالف بین ابن سعود و  منظوربهوی خلق این پدیده که 

بلیک نیز در  نددایمکاکس سرکمیسیونر بریتانیا در عراق  یسرپرستو ابتکار  آفرینینقشحاصل 

و  طرفبیمسائل و اختالفات موجود در مناطق  یزآمصلحمطالعاتش به چگونگی حل و فصل 

 و در مورد اختالف پردازدمی/ تقسیم شده عربستان و کویت  طرفبیمشترک از جمله منطقه 

 برداریهرهبآن را در  آمیزصلح، حل و فصل المرادیمامحاکمیتی دو کشور در مورد جزایر قاروه و 

مشترک دو کشور از منابع هیدروکربنی مناطق دریایی برون ساحلی منطقه تقسیم شده پیشنهاد 

( نیز در رساله دکتری خود که به مرزهای سیاسی کشور 1986. المیال)(Alshaikh, 2001)کندیم

 .پردازدمیقبل و بعد از تقسیم  طرفبیکویت اختصاص دارد به روند تحوالت منطقه 

معطوف پیدایش و  طرفبیبا این همه مجموع مطالعات صورت گرفته در مورد منطقه 

این  یراتتأثمشخص به  طوربهکه  یامطالعهو  باشدمیقسیم تحوالت این منطقه قبل و بعد از ت

و  منطقه بر فرایند تحدید حدود مرزهای فالت قاره در خلیج فارس پرداخته باشد، یافت نشد

ند کلی به فرای طوربهپژوهشهای مربوط به قلمروسازی و تحدید حدود در خلیج فارس نیز یا 

موردی به بررسی یک مرز  صورتبهارس و یا تحدید حدود مرزهای فالت قاره در خلیج ف

 . اندپرداختهدریایی خاص 

 مبانی نظري -3

 یینتب یدر پ یاسی،س یایجغراف یرمجموعهز یِحوزه مطالعات یک عنوانبه یاهادر یاسیس یایجغراف

 یبه بررس یاهادر یاسیس یایجغراف یگرد عبارتبه. یاهاستدر قلمرو در یاستس هاییفضاساز

اها و فض یا،[جغراف] تأثیراتو  یاهادر یفضا [و اشتراکیم ]و قدرت در تقس استیعملکرد س
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 (.Mirhaydar & Others , 2013)پردازدمی هادولت یاییدر یاستبه وجود آمده بر س یمکانها

از کاربرد واژه تقسیم فضا در بخش اول تعریف فوق مفاهیم اساسی جغرافیای سیاسی یعنی 

، از عملکرد سیاست و قدرت متأثر. فرایند قلمروسازی شودمیبرداشت  قلمروسازی، قلمرو و مرز

در دو جنبه تقسیم و تجمیع فضا در سطح کره زمین و نقشه جغرافیای سیاسی جهان تجلی و 

، هاریامپراتوعینیت یافته است و از این رهگذر در طول تاریخ واحدهای سیاسی مختلف از جمله 

، تحت الحمایهتحتاز جمله مستعمره،  غیرمستقلی کشورهای مستقل و واحدهای سیاس

 هایهمحدودو آزاد با مرزها و  طرفبیامانتی، حاکمیت مشترک و مناطق  هایسرزمینسرپرستی، 

. در دریاها نیز این فرایند به تشکیل اندیافتهخاص خود در نقشه جغرافیای سیاسی جهان ظهور 

 برداریبهره هایمحدودهایی و فالت قاره و قلمروها و مناطق دریایی مختلف، مرزهای دری

 مشترک انجامیده است.

در زمینه قلمروسازی در دریا در دوره مدرن با انگیزه دستیابی به منابع  هاتالشنخستین 

ها و با محوریت دو قدرت استعماری آن زمان یعنی پرتغال و اسپانیا صورت گرفت خشکی

ات توسط پاپ و توافقات توردوسیالس النهارنصفترسیم شده بر محور  هایمحدودهخطوط و 

. رویکرد خشکی محور گیرندمیو زاراگوزا در محدوده اقیانوس اطلس و آرام در این زمره جای 

میالدی نیز ادامه یافت. اما در اواخر همین قرن کشورهایی با هدف ماهیگیری  16به دریا تا قرن 

بر نوار ساحلی خود شدند نخست دانمارک امنیت مدعی حاکمیت  تأمینانحصاری و همچنین 

مدعی حاکمیت بر هشت مایل نوار ساحلی خود شد و در نیمه قرن هفدهم نیز  1590در سال 

مایلی در طول سواحل خود شدند و انگلیس نیز که قبل بر آن  24نروژ و ایسلند مدعی نواری 

مایل را تعیین کرد.  50طول مناطقی به  تغییر موضع داد و کردمیاز موضع آزادی دریاها دفاع 

در مورد حاکمیت بر « دریای بسته»و « دریاهای آزاد»این اقدامات به تقابل دو رویکرد و نظریه 

حقوقدان هلندی بود و جان  1دریاها انجامید. بنیانگذار نظریه دریاهای آزاد هوگو گرسیوس

دیدگاهی تلفیقی  3ینکر شوک. در ادامه وان بکردمیانگلیسی از نظریه دریای بسته دفاع  2سلدن
                                                           

1  - Hugo Grotius 

2- John Selden 

3- Van Bynkershoek 
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و « آزادی دریا را برای همه» زمانهم توانمیاز دو رویکرد فوق ارائه کرد وی معتقد بود که 

قائل بود و از آنجا « از آبهای ساحلی برای کشورهای ساحلی ایمحدودهحاکمیت بر دریا را در »

مالک تیررس توپ را  انتومیامنیت و دفاع است  تأمینکه هدف طرفداران حاکمیت بر دریا 

تحت حاکمیت کشور ساحلی دربیاید تعیین نمود. با این  تواندمیبرای تعیین نوار ساحلی که 

عرض این  1782در سال  1همه عرض این نوار ساحلی هنوز مبهم بود تا وقتی که گالیانی

یافت.  مومیتع تقریباًمایل تعیین نمود که مورد توافق اغلب کشورها قرار گرفت و  3محدوده را 

در پیش گرفتند و مدعی حاکمیت بر  طلبانهافزونبا این همه برخی کشورها رویکردی 

 .(Mirhaydar, 2015)شدند تریوسیع هایمحدوده

ودن نم مندقاعده منظوربهادعاهای حاکمیتی کشورهای ساحلی بر دریاها و  با فزونی یافتن

و حقوقی مختلفی صورت گرفت که اولین آن بعد  المللیبینی هاتالشادعاهای متعدد و متنوع 

آن توسط سازمان ملل با  ترینکاملاز جنگ جهانی اول توسط جامعه ملل متفق و آخرین و 

( صورت گرفت. در تصویب و تدوین مواد 1982دریاها ) لمللابینتصویب کنوانسیون حقوق 

اتر متفاوت امنیتی، نظامی، ارتباطی و فر هایانگیزهاین کنوانسیونها کشورهای مختلف با اهداف و 

و سایر منابع  گاز ومثال وجود منابع نفت  عنوانبهاقتصادی دخیل بودند.  هایانگیزهاز همه 

غیره که در بستر و زیربستر دریا قرار دارند و همچنین وجود  معدنی مثل مس و کلوخه منگنز و

ماهی و همچنین جریانهای بحری که قابل تبدیل به انرژی هستند موجب شد  ویژهبهمنابع زنده 

پیشرفته چشم به قلمروگستری در دریا و اقیانوسها  هایفناوریکه قدرتهای بزرگ با داشتن 

( به تصویب برسانند. از این 1982نوانسیون سوم سازمان ملل)را در ک ایپیشرفتهدوخته و قوانین 

رهگذر کشورهای در حال توسعه نیز که دارای سواحل طوالنی هستند و از منابع مهم نفت و 

نمانده و ضمن تعریف و تعیین و تصویب قوانین مربوط  نصیببیگاز فالت قاره برخوردارند 

حدود مرزهای دریایی و فالت قاره خود با  به  قلمروها و مناطق دریایی خود، به تحدید

 که کشورهای خلیج فارس از جمله آنان هستند. اندپرداختهکشورهای همسایه مجاور و مقابلشان 

دریاها،  حقوق المللیبینتعیین و تحدید تمامی قلمروهای دریایی مصرح شده در کنوانسیونهای 

                                                           

1- Ferdinando Galiani 
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ورت دریاهای کم عرض قرار برای همه کشورهای ساحلی بخصوص کشورهایی که در مجا

ی قلمروهای همپوشان دلیلبهآبی  هایپهنهنبود بنابراین کشورهای مقابل در این  پذیرامکانداشتند 

برای تعیین مرزهای دریایی یا فالت قاره خود شدند کشورهای  دوجانبهدریایی ناگزیر از توافقات 

 ساحلی خلیج فارس نیز در زمره این قبیل کشورها هستند. 

افق دریاها و همچنین تو المللیبینتعیین و تحدید قلمروهای دریایی مطابق قوانین و حقوق 

از  اینمونه توانمیو تحدید حدود مرزهای دریایی بین کشورهای ساحلی مجاور و مقابل را 

فرایند قلمروسازی کشورها در پهنه دریاها دانست که در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی دریاها 

مطالعه است. قلمروسازی در دریا و همچنین مرزهای دریایی با قلمروهای خشکی و مورد 

مرزهای خشکی تفاوتهای آشکاری دارند چرا که کشورها در حوزه قلمرو خشکی خود دارای 

هستند اما در محدوده قلمروهای دریایی سایر  و به رسمیت شناخته شده حاکمیت تام و مطلق

که حقوق و تکالیف کشور  جمله کشتیرانی و... برخوردارند کشورها نیز از برخی حقوق از

 بندیعجمدر است.  تعیین و تصویب شدهدریاها  المللیبینساحلی و سایر کشورها در قوانین 

 1از مباحث نظری فوق باید گفت اساس نظری پژوهش حاضر را مفهوم قلمروسازی انسان

قسیم شده /تطرفبیفضایی منطقه  -اسیچرا که از یک طرف به بررسی واحد سی دهدمیتشکیل 

 تأثیراتکه محصول قلمروسازی و عملکرد سیاست و قدرت است و از طرف دیگر  پردازدمی

های تحدید حدود مرز مسئلهفضایی تولید شده بر  -یک پدیده سیاسی عنوانبهاین منطقه را 

 . گرددمی یک فرایند قلمروسازی قلمداد ایگونهبهدریایی بررسی می کند که خود 

 روش تحقيق -4

. یردگمیتحلیلی قرار  –توصیفی  یقاتتحقپژوهش حاضر بر اساس محتوا و روش در زمره 

 یاانهکتابخ، منابع هاتوافقنامهاز اسناد دست اول،  گیریبهرهمطالب متنوع و با  یآورجمعروش 

 طرفبییم شده/ قه تقسفضایی منط -پدیده سیاسی تأثیراتبررسی  منظوربه. باشدمیو اینترنتی 

و تحوالت مربوط به این منطقه از سال  هاتوافقنامهسابق و روند تحوالت آن، اسناد مربوط به 

                                                           

1- Human Territoriality 
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، ترجمه و مورد بررسی و تحلیل قرار یآورجمع تاکنون( طرفبیمنطقه  تأسیسم )سال 1922

 گرفته است.

 هاي تحقيقیافته -5

 ود مرزهاي دریاییخليج فارس و فرایند ناتمام تحدید حد -1-5

 خصوصهباز منابع کف و اعماق دریا  برداریبهرهپیشرفت تکنولوژیهای شناسایی، اکتشاف و 

از سوی قدرتهای بزرگ و صنعتی و اعالمیه معروف ترومن در خصوص منابع فالت قاره 

 توانمیژنو راجع به فالت قاره را  1958( و متعاقب آن کنوانسیون 1945کشورهای ساحلی )

 2و  1اط عطفی در تحدید حدود مرزهای فالت قاره و مرزهای دریایی دانست. بندهای نق

، تعیین مرز فالت قاره را در مورد فالت قاره کشورهای مقابل و مجاور 1958( کنوانسیون 6ماده)

 همدیگر بر اساس توافق طرفین و یا خط منصف مقرر نموده است. 

بر روی یک فالت قاره مشترک قرار دارد، ناچار  الًکعمق کم  دلیلبهاز آنجا که خلیج فارس 

کشورها هر یک باید به افراز فالت قاره خود اقدام کنند و این فرایند نیمه تمام باقی مانده 

( )در زمینه مرزهای دریایی تحدید شده و تحدید نشده در خلیج فارس نگاه کنید 1است)جدول 

؛ (Nami, 2007)؛ (Mirheydar et al., 2007) ؛(Mirheydar & Asgari, 2004)به:

(Dehghani, 2009)؛ (Mojtahed-zadeh, 2010) ؛(Rasti, O, Moradi, E., Ashrafi, 

A & Eltiaminia, 2012ی حاشیه خلیج فارس بیشترین مرزهای تعیین و (. در بین کشورها

تحدید نشده مربوط به کشورهای امارات با همسایگان در قسمت جنوبی خلیج فارس و از سوی 

 هشمار دیگر مربوط به کشورهای کویت، عراق و ایران در منطقه رأس خلیج فارس است)جدول

 بین کویت و عربستان« سابق طرفبیمنطقه تقسیم شده/ »فضاییِ -(. در این میان پدیده سیاسی1

خاص خود را بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی و  تأثیراتاست که  هاییپدیدهاز جمله 

 فالت قاره در جغرافیای سیاسی خلیج فارس داشته است. 
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 م2017فالت قاره خلیج فارس تا سال مرزهای دریایی و  :1 شماره جدول

 زهاي فالت قاره کشورهاي مقابلمر مرزهاي دریایی کشورهاي مجاور

 تحدید نشده* تحدید شده تحدید نشده* تحدید شده

 عراق -ایران 1958بحرین  -عربستان
عربستان  -ایران

1968 
 کویت -ایران

 1970قطر   -ایران کویت -عراق 1965قطر  –عربستان 
منطقه تقسیم  -ایران

 شده

 -قطر

 1969امارات)ابوظبی(

 -الخیمه(رأسامارات)

 مانع
 1972بحرین  -ایران

امارات  -ایران

*** 

 2000عربستان  -کویت

 

 1975عمان  -ایران

 2001بحرین  -قطر 
دبی  -ایران

1975** 

  2008عربستان  -قطر

*مرزهای دریای و فالت قاره تحدید نشده مربوط به دو منطقه رأس خلیج فارس و منطقه متصل به تنگه 

 .هرمز در جنوب خلیج فارس است

 .**این مرز در ابوظبی به تصویب قوه مقننه نرسیده است و هنوز رسمیت نیافته است

رأس الخیمه، ام القوین، شارجه دو قطعه، عجمان،  یهاامارتقطعه مرز فالت قاره با  7 بایستیم***ایران 

رسمیت نیافته  یفقط یک قطعه با دوبی تعیین و تحدید شده ول تاکنوندوبی و ابوظبی تعیین و تحدید کند که 

 است.

قطعه مرز دریایی مورد نیاز است که تنها مرز دریایی  6ساحلی امارات در خلیج فارس  یهاامارت***بین 

ریایی عبارتند از پنج مرز د هاامارتدوبی تعیین و تحدید شده است. مرزهای تحدید نشده بین  –بین ابوظبی 

 .دوبی -شارجه، شارجه -عجمان، عجمان –شارجه  شارجه، -القوینالقوین، امام -الخیمهبین رأس

 طرفبیپيدایش منطقه  -2-5

یکی از ویژگیهای دوره مدرن ظهور استعمار و قدرتهای استعماری و رقابتهای ژئوپلیتیکی بین 

این قدرتها بوده است. از زمانی که بریتانیا موقعیت استعماری خود را در شبه قاره هند تکمیل و 
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 هاینقشهطق اطراف این مستعمره وسیع از جمله منطقه خلیج فارس در تثبیت کرد، منا

ری مهم و بازیگ عنوانبهو رقبای آن برجسته و تعیین کننده شدند و بریتانیا   ژئوپلیتیکی بریتانیا

 کهطوریبه .(Peterson, 2009)در تحوالت سیاسی و ژئوپلیتیکی این منطقه تبدیل شد تأثیرگذار

رد پای بریتانیا را در اغلب تحوالت جغرافیای سیاسی منطقه از جمله ایجاد و تجزیه کشورها و 

فضایی مختلف از جمله کشورهای جدید و  -، ایجاد واحدهای سیاسیهامرزبندی، هاامپراتوری

 مشاهده کرد.  توانمی طرفبیمناطق 

سته عربستان ب جزیرهشبهایی را با اغلب حکام  مناطق ساحلی پیمانه 19بریتانیا از ابتدای قرن 

ظارت بر ن مسئولیتاین معاهدات، بریتانیا در کنار دریافت برخی حقوق تجارتی،  موجببهبود 

. پیمان بریتانیا با کویت که شدمی دارعهدهو همچنین دفاع از آنها را  هاامارتروابط خارجی این 

 1961م منعقد شده بود، در سال  1899ن بریتانیا و شیخ کویت در سال محرمانه بی صورتبهابتدا 

. قرارداد مزبور که توسط کلنل (Drysdle & Blake, 1994: 92)خاتمه یافت )نگاه کنید به 

کویت  حمایگیالتحت نوعیبهشیخ کویت به امضا رسید، مید)نماینده بریتانیا در خلیج فارس( با 

 -آنگلو 1913که البته در قرارداد  شدمیو از طرفی علت وجودی و موجودیت کویت محسوب 

و  ترینیعبریتانیا، جنبه  الحمایهتحتتحت حاکمیت کویتِ  هایمحدودهعثمانیایی و با ترسیم 

را باید حاصل عملکرد سیاست و قدرت و  ی موجودیت کشور کویتعبارتبهیافت.  تریرسمی

ژئوپلیتیکی جاری در منطقه خلیج فارس در آستانه ورود به  هایرقابتو  هااندیشه تأثیرتحت 

جنگ اول جهانی دانست. اقدامات بریتانیا در این دوره زمانی در جهت تحکیم و تثبیت جایگاهش 

که در اندیشه  هاآلمانو بخصوص  طرفازیکدر منطقه خلیج فارس از بیم توسعه و نفوذ روسها 

 ؛(Anscombe, 2009)بغداد بودند، صورت گرفت )نگاه کنید به:  -طراحی خط آهن برلین

(C.R.S.Kuwait, 1997). 

م تعیین شد، چندان پایدار  1913تحت حاکمیتی که برای کویت در قرارداد  هایمحدوده

نماند چرا که عبدالعزیز بن سعود در ابتدای قرن بیستم توانست جنبش وهابی را تحت سلطه 

در آورد و نجد و حسا را به کنترل خود درآورد و حمالتی را به سرزمینهای شمالی  هاسعودی

ای مرزی به ابتکار و م توافقتنامه1922دسامبر  2نجد آغاز نمود. در پاسخ به این اقدامات در 
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 رپرستیستحمیل بریتانیا، بین سلطان نجد و کویت در بندر العقیر امضا شد و کمیسر عالی بریتانیا 

اکس نقش مهمی در تحمیل آن داشت. این توافقنامه ضمن تعیین مرزهای نجد و کویت، ک

 طرفبیمنطقه  عنوانبه کیلومتر مربع 5700را در ساحل غربی خلیج فارس، به مساحت  ایمنطقه

عربستان( تعیین نمود. و دو دولت از حقوق برابری در این منطقه  بعداًمشترک بین کویت و نجد)

(. بنا بر گفته هارولد دیکسون دستیار سر پرسی کاکس، Prescott, 2005: 504ند )برخوردار شد

مرزهای تعیین شده در این توافقنامه تا حد زیادی به نفع نجد و به ضرر کویت ترسیم شده بود 

به حقوق  صرفاً(، 1922)1را از دو سوم قلمروشان محروم ساخت. توافقنامه العقیر هاکویتیو 

اشاره داشت و در مورد مالکیت جزایری همچون قاروه و  طرفبیدر منطقه مشترک دو دولت 

ابع از دریا و من برداریبهرهقرار داشتند و چگونگی  طرفبیالمرادیم که در آبهای مقابل منطقه 

 بستر دریای متصل به این منطقه مسکوت بود.

 طرفیبشترکی در منطقه و محقوق برابر از  داشت که هر دو کشور انیتوافقنامه ب نیاگرچه ا 

ود بمشخص ناین حقوق و چگونگی اعمال آن توسط دو کشور  دقیقاًاما  برخوردار خواهند بود

قابل  تیمنطقه جمع نیا چرا که نکرد جادیا یمشکل چیه 1922در سال با این همه این ابهامات 

 دوا این همه ند. بکردمیدر آن زندگی دو کشور  ی چادرنشین ازلیتنها قبا و نداشت توجهی

 تیریمد یابر یبه توافقات متعدد ت،یکو خیاز طرف شبه نمایندگی  سیدولت عربستان و انگل

و  اننشینکوچمورد جابجایی عشایر و در مثال این دو کشور  عنوانبهیدند. رس طرفبیمنطقه 

. در این راستا در (Alshaikh, 2001)اتی دست یافتندتوافقکاال و اجرای عدالت به  جابجایی

 کههنگامی، 1950قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور به امضا رسید. در دهه  1942آوریل 

ارد شد، و طرفبیسیاسی منطقه  -یک پدیده اقتصادی جدید به عرصه فضایی نعنوابه نفت

فضایی منطقه را دگرگون ساخت. ورود  اندازچشماوضاع دگرگون شد. چرا که این پدیده 

مربوط به آن اعم از کارگران، مدیران و مهندسان و احداث ابنیه  هایجمعیتنفتی و  هایشرکت

ساختار و  و...  هامغازه، اماکن رفاهی، هاشهرکی و صنعتی، مسکونی و ادار هایساختمانو 
                                                           

کنفرانس العقیر در حقیقت تعیین مرزهای جدید بین کویت و عراق و عربستان بود و از پیامدهای آن پیدایش دو واحد  -1

 .لی )بین کویت و عربستان( بودطرف محصور در خشکی )بین عراق و عربستان( و ساحفضایی بی –سیاسی 



148 ـ سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان ________________________   1397فصلنامه ژئوپلیتیک 

روابط فضایی منطقه را متحول ساخته بود و سازماندهی ساختار و روابط جدید نیازمند مدیریت 

 کشور ودو قوانین جداگانه  کردمیو هماهنگی بود که مفاد پیمان العقیر در این خصوص کفایت ن

 ,Al-Mayyal) هماهنگی را در پی داشت )نگاه کنید به:و عدم  هانظمیبیموجبات برخی 

بنابراین بدیهی بود که به مرور زمان پیدایش مسائل و موضوعات جدید وضعیت این  (1986

ور قرار دهد. هر دو کش تأثیرمنطقه تحت منطقه و چگونگی عملکرد دو کشور را در رابطه با این 

جداگانه قراردادهایی را با شرکتهای نفتی آمریکایی در قسمتی  طوربهکویت و عربستان سعودی 

قرارداد امتیاز نفتی را با شرکت نفتی  1948منعقد کردند. کویت در  ژوئن  طرفبیاز منطقه 

عربستان سعودی نیز قرارداد امتیاز  9194و متعاقب آن در فوریه   امضا کرد 1مستقل آمریکایی

ی تغییر نام یافت( منعقد  2نفتی را با شرکت نفتی غرب اقیانوس آرام )که بعدها به گت

در زمینه عملیات اکتشاف و حفاری  1956دو شرکت فوق در ژوئن  (Miyoshi, 1999: 6)نمود

آغاز شد. در  1960مشترک با هم دیگر توافق نمودند و عملیات اجرایی این توافق از سال 

به انعقاد قرارداد با یک  1957نیز ابتدا عربستان در سال  طرفبیمحدوده برون ساحلی منطقه 

به انعقاد قرارداد با همان کنسرسیوم  1958کنسرسیوم ژاپنی اقدام نمود و سپس کویت نیز در سال 

 بود مبادرت که هنوز تقسیم نشده طرفبیدر مورد امتیاز نفت منطقه برون ساحلی منطقه 

گفت مسائل و موضوعات به وجود آمده در خصوص منطقه  توانمیبنابراین  (Ibid, 6-7)ورزید

 3فتن مسئلهجرمین و استرداد آنها، و مهمتر از آن م مسئلهاز جمله موضوعات حاکمیتی،  طرفبی

                                                           

1- (Amin oil): American independent oil company 

2- Getty oil company 

ژورنال نفت و گاز در مورد کویت منتشر  2013به نقل از گزارش ژانویه  2013، در ژوئیه (EIA) در گزارشی که در - 3

میلیارد بشکه  5ری از آن بین کویت و عربستان مشترک است، کرده است، ذخایر مربوط به منطقه تقسیم شده که بهره بردا

برآورد شده است و ذخایر گاز آن نیز یک تریلیون فوت مکعب تخمین زده شده است. وسعت این منطقه در این گزارش 

یم می هزار بشکه در روز عنوان شده که به طور مساوی بین دو کشور تقس 600مایل ذکر شده و ظرفیت تولید روزانه  6200

های دوبرابر کردن هزار بشکه در روز است و طرح 350شود. همچنین ظرفیت تولید میادین برون ساحلی این منطقه نیز 

درصد از تولید فعلی از میادین برون ساحلی  90در دستور کار است نزدیک به  2019هزار بشکه تا سال  700ظرفیت تولید تا 

برابر گرانتر از میادین اختصاصی کویت می  4ون ساحلی منطقه تقسیم شده گیرد تولید از میادین برخفجی صورت می

 .(EIA, 2013)باشد
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منابع فالت قاره با اعالمیه معروف  مسئلهاز منابع، بخصوص با مطرح شدن  برداریبهرهو نحوه 

مربوط به حقوقشان در فالت  گذاریقانون( و آغاز تالش کشورهای ساحلی در 1945ترومن)

نقش مهمی   ،1960ه در خلیج فارس از دهه قاره و شروع فرایند تحدید حدود مرزهای فالت قار

دین داشته است. ب طرفبیدر سوق دادن دو کشور کویت و عربستان به سمت تقسیم منطقه 

 تقسیم شد. 1965سال بین دو کشور در سال  43بعد از  طرفبیترتیب منطقه 

 رساهمگام با فرایند تحدید حدود مرزهاي فالت قاره خليج ف طرفبیتقسيم منطقه  -3-5

حقوق خود را در اکتشاف نفت فالت قاره اعالم نمود،  1949مارس  19پس از آنکه ایران در 

از این نمونه پیروی  بودند الحمایهتحت عمدتاًکه  کشورهای عرب سواحل جنوب خلیج فارس

( که اولین حوزه 1951/1330. بعد از سال )1شبیه به آن را صادر کردند ایبیانیهکردند و هریک 

در نزدیکی سواحل عربستان در خلیج فارس کشف شد، عملیات شناسایی، اکتشاف و  نفتی

در ادامه و منطبق با . (Momtaz, 1990)از منابع نفتی این دریا بسیار افزایش یافت برداریبهره

، که تعیین مرز فالت قاره را در مورد فالت قاره کشورهای 1958( کنوانسیون 6) ماده 2و  1بندهای 

مقابل و مجاور همدیگر بر اساس توافق طرفین و یا خط منصف مقرر نموده است. کشورهای 

، شودیماره محسوب فالت ق تماماًکه  عمقکمنیز در این پهنه آبی کم عرض و  فارس خلیجساحلی 

 (.1ند) نگاه کنید به: جدول دوخود اقدام نم و فالت قاره دریایی هایبه تعیین و تحدید مرز

د در زمینه تحدید حدو دوجانبهی دیپلماتیک برای رسیدن به توافقات هاتالشالبته همه 

هه ابتدای د مثال دو کشور ایران و کویت از عنوانبهمرزهای فالت قاره با موفقیت همراه نبود 

ی دیپلماتیک خود را در زمینه تحدید و تعیین مرزهای دریایی خود آغاز کردند. هاتالش 1960

ش و در جریان 1342م / 1963زمینه شروع مذاکرات جدی دو کشور ایران و کویت که از سال 

مد پیامالقات وزرای نفت دو کشور در اثنای اجالس اوپک در ژنو کلید خورد را باید در ادامه و 

                                                           

؛ دبی 1949ژوئن  12؛ کویت در 1949ژوئن  10؛ ابوظبی در 1949ژوئن  8؛ قطر در 1949می  29عربستان سعودی در  - 1

 :Mojtahed-zadeh, 2010) 1949ژوئن  20القوین و عجمان در و ام 1949ژوئن  16؛ شارجه در 1949ژوئن  14در 

 (.1355به نقل از کتاب اسناد وزارت امور خارجه  (394-395
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در ایران صورت گرفت. این اقدامات عبارت بودند  1950اقداماتی دانست که در سالهای دهه 

؛ تصویب  1334مصوب « منابع طبیعی فالت قاره ایران  برداریبهرهقانون اکتشاف و »از: تصویب 

ر د و متعاقب آن انعقاد قراردادهایی با شرکتهای ایتالیایی  و آمریکایی 1336قانون نفت مصوب 

از شمال خلیج فارس بود که مورد اعتراض دولت کویت واقع شد. دلیل  هاییمحدودهزمینه نفت 

توسط  برداریبهرهمورد ادعای دو کشور در اکتشاف و  هایمحدودهاعتراض نیز همپوشانی 

 شرکتهای مورد قرارداد طرفین بود.

ولیه را در زمینه مطالعه م دو طرف تفاهمات ا1963در مالقات وزرای نفت ایران و کویت در 

طرح مقدماتی مربوط  1965و بررسی مسائل مربوط به تحدید مرز دریایی انجام دادند و در سال 

به فالت قاره ایران و کویت به امضای وزیر خارجه کویت و کاردار سفارت ایران در کویت 

 دنبالبه 1340/ 1960رسید امضای این توافق چندین دور مذاکره دوجانبه دیگر را تا پایان دهه 

داشت ولی بنا به دالیلی از جمله: نقش جزایر و ارتفاعات جزری در تعیین خط مبدأ دو طرف، 

، مسائل سیاسی و دخالت رژیم سابق عراق در امور کویت، به توافق طرفبیتحدید حدود منطقه 

ور که ریایی دو کشو ترسیم مرز دریایی دو کشور منتهی نشد و موافقتنامه نهایی مرز د جانبههمه

 . (Asgari, 2005)بین طرفین تهیه شده بود به سرانجام نرسید 1349در سال 

 ه توافق بر سر تعیین مرزهای دریایی وایران و کویت در زمین نتیجهبیهمراستا با تالشهای 

، کویت و عربستان مذاکراتشان را برای تعیین 1960از آن یعنی از ابتدای دهه  ترقبلحتی کمی 

معاهدات و توافق نامه های  آغاز کرده بودند. بر اساس اسناد طرفبیتکلیف و تقسیم منطقه 

ن دور مذاکرات دوجانبه که در دو کشور کویت و عربستان سعودی پس از چندی 1سازمان ملل

و به یادداشت تفاهمات و توافقات ابتدایی انجامیده  2در جریان بود 1963تا 1961خالل سالهای 

در طایف عربستان به امضا  1965ژوئیه  7را در تاریخ  طرفبیبود، موافقتنامه تقسیم منطقه 

                                                           

دو شماره نخست   در آرشیو معاهدات و توافق نامه های سازمان ملل که از طریق پرتال آن سازمان قابل دسترسی است - 1

ه توافقنامه های دو کشور عربستان و کویت در مورد منطقه صفحه ب 123، در قالب 1750های مجلداز هیجده شماره توافقنامه

 طرف اختصاص یافته است.بی

 UN, treaty series, 2001,Vol 1750,  pp: 2-38برای آگاهی از این سری مذاکرات نگاه کنید به:  - 2
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این توافقنامه پس از تقسیم منطقه  2ماده بود. بر اساس ماده  23این توافقنامه مشتمل بر . رساندند

و  بخشی از قلمرو کویت عنوانبه گیردمی، بخشی که در شمال خط تقسیم کننده قرار طرفبی

مرو بخشی از قلمرو عربستان به قل عنوانبه گیردمیبخشی که در جنوب خط تقسیم کننده قرار 

 اصلی این کشورها منضم خواهد گردید.

و دفاعی به هر  گذاریقانونفقنامه، حقوق انحصاری در زمینه اداره، این توا 3بر اساس ماده 

از منابع  برداریبهرهیک از دو دولت در قسمت منضم شده به قلمروشان داده شد اما در زمینه 

طبیعی در تمام منطقه تقسیم شده، هر دو کشور از حقوق برابر برخوردار شدند و مقرر شد که 

ساوی م طوربهسابق بین دو کشور کویت و عربستان  طرفبی تمامی درآمدهای نفتی منطقه

این توافقنامه، خط مرزی تقسیم کننده از خشکی به دریای سرزمینی،  7تقسیم گردد. مطابق ماده 

جایی که آبهای شمالی آن تحت حاکمیت  کویت و آبهای جنوبی آن تحت حاکمیت عربستان 

مایل  6از منابع طبیعی منطقه تقسیم شده تا  برداریهرهب منظوربهو  یابدمی، امتداد گیردمیقرار 

به سرزمین اصلی این منطقه ضمیمه  تواندمیاز بستر دریای مجاور منطقه تقسیم شده  1دریایی

ند حقوق حاکمیتی همانند قلمرو سرزمینی خود را بر آبهای سرزمینی توانمیگردد و دو کشور 

 مجاور منطقه تقسیم شده اعمال نمایند

مایل دریایی دریای سرزمینی،  6توافقنامه مذکور در مورد محدوده فراتر از  8اساس ماده  بر

مایل دریایی،  6طرفین متعهد شدند که حقوق همدیگر را در محدوده برون ساحلی فراتر از 

مشترک، مادامی که به توافق جدیدی در این مورد برسند، محترم شمارند.  برداریبهره منظوربه

عدم تعیین وضعیت حاکمیتی جزایر قاروه و المرادیم و حل نشدن  شودمییب مشخص بدین ترت

 اختالفات دو کشور در این زمینه، موجب گنجانده شدن این ماده در توافقنامه مزبور شده است. 

خط تقسیم کننده در جریان بود و سرانجام  گذاریعالمتدر ادامه تالشها برای تعیین حدود و 

مبنی بر تعیین حدود  1965توافقنامه تکمیلی در راستای توافقنامه  1969امبر دس 18در تاریخ 

                                                           

رزمینی را مصوب مایلی دریای س 12،رژیم 1958فوریه  16عربستان سعودی پیش از آن و طی فرمان سلطنتی مورخ  - 1

کویت نیز  1967دسامبر  17مایلی بود البته بعد از این توافقنامه و در تاریخ  6نموده بود اما کویت تا ان زمان مدعی محدوده 

 .مایل دریایی افزایش داد 12محدوده دریای سرزمینی خود را به 
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بین دو کشور در کویت  امضا گردید و  گذاریعالمتو  طرفبیخط مرزی تقسیم کننده منطقه 

در روزنامه  1970ژانویه  25مبادله رسمی اسناد صورت پذیرفت موافقتنامه مزبور در تاریخ 

و اسناد در سازمان ملل متحد در تاریخ اول  هاتوافقنامهثبت این  رسمی کویت انتشار یافت.

 توسط عربستان سعودی صورت گرفته است. 1993دسامبر 

ماده تنظیم شده است بر اساس ماده اول این توافقنامه خط  3در  1969توافقنامه تکمیلی 

 1سیفیکروپاآئ بردارینقشههمان خط ترسیم شده توسط شرکت  طرفبیتقسیم کننده منطقه 

. نکته مهم اینکه در هیچ یک 2باشدمیکه به امضای طرفین رسیده است منضم  اینقشهاست و 

/ تقسیم شده بین کویت و طرفبی( مربوط به منطقه 1969( و )1965( )1922از توافقات )

 به وضعیت مالکیت جزایر واقع در آبهای متصل به این منطقه از جمله قاروه ایاشارهعربستان، 

و  40که به ترتیب در فاصله  المرادیمامنشده است. جزایر کوچک و پست قاروه و  المرادیمامو 

کیلومتری ساحل منطقه تقسیم شده قرار دارند مدتها مورد اختالف دو کشور کویت و عربستان  24

ت ابق که تحس طرفبیبخشی از منطقه  عنوانبهسعودی بودند عربستان معتقد بود که این جزایر 

حاکمیت مشترک آنها بوده، می بایست بین آنها تقسیم شود در صورتی که کویت ادعای حاکمیت 

  .(Drysdle & Blake, 1994)مطلق بر این جزایر را داشت

اصول همکاری و  گذاریپایه، 1969و توافقنامه تکمیلی  1965نکته مهم در مورد توافقنامه 

در حل اختالفات و همگرایی بیشتر دو کشور و همچنین گشایش  هاییانیسممکتفاهم و تنظیم 

مشترک از منابع طبیعی منطقه تقسیم شده و  برداریبهرهفتح باب همکاری دو کشور در زمینه 

مشترک در منطقه برون ساحلی  برداریبهرهنواحی برون ساحلی آن بود هرچند حدود محدوده 

( تعریف نشده باقی ماند. بنابراین 2000دی )توافقنامه مرز دریایی منطقه تقسیم شده، تا توافق بع

مشترک از منابع برون ساحلی منطقه تقسیم شده در  برداریبهرهگفت پایه اصلی  توانمی

                                                           

1- PASCO 

  (G)جدولی ذکر شده است نقطه ابتدای این خط با حرف نقطه خط تقسیم کننده در 50در این ماده مختصات جغرافیایی  - 2

عربستان تعیین شده،  -طرف سابق و در تالقی با خط مرزی کویتب منطقه بیردر غ (H)و نقطه پایانی این خط با حرف

 گذاری و مختصات آنها در جدول ذکر شده است.نام  D-48تا   D-1نقطه دیگر بین دو نقطه فوق از  48



 153...    منطقه تقسیم شده و چالشهای ناشی از آن بر تحدید حدود   ___________________________

گذاشته شده که در آن زمان مورد اعتراض ایران قرار نگرفته است. در  1969و  1965ی هاتوافقنامه

ریایی کویت و عربستان و اعالم مختصات آن و همچنین اعالم با تعیین خط مرز د 2000سال 

مشترک،  برداریبهرهمشترک، از آنجا که این خط مرزی و محدوده  برداریبهرهمختصات محدوده 

 مورد اعتراض ایران قرار گرفت. کردمیحقوق ایران را در این بخش از خلیج فارس نقض 

 م(2000عربستان) –مرز دریایی کویت 

م به امضا رساندند. این توافقنامه 2000ژوئیه 2امه مرز دریایی خود را در نعربستان موافقتکویت و 

 کننده منطقه تقسیم این توافقنامه خط 1. مطابق ماده باشدمیماده و یک ضمیمه  10شامل 

 نقطه از  دباشمیدو کشور  بین مرز دهندهنشان که شده، تقسیم متصل به منطقه ورغوطه اییهحاش

G 28 جغرافیایی در ساحل به مختصاتº 32’ 02.488” 48 و عرض شمالیº 25’ 59.019” 

 :گذردیم زیر جغرافیایی مختصات با نقطه از چهار و شودمی آغاز طول شرقی

 ( مختصات نقاط مرز دریایی عربستان و کویت2جدول 
 نقطه طول جغرافيایی )شرقی( عرض جغرافيایی )شمالی(

28º 32’ 02.488” 48º 25’ 59.019” G  در ساحل 

28º 38’ 20” 48º 35’ 22” 1 

28º 39’ 56” 48º 39’ 50” 2 

28º 41’ 49” 48º 41’ 18” 3 

28º 56’ 06” 49º 26’ 42” 4 

 نقطه ده ازش تقسیم کننده آبها و بستر منطقه تقسیم این توافقنامه، خط 1ماده 2بر اساس بند 

ات با توجه به مختص شودمیصورتی است که گفته  خواهد یافت و این در ادامه شرق جهت در 4

نیز از خط میانه خلیج فارس عبور کرده است و مورد اعتراض ایران  4اعالمی، موقعیت نقطه 

 برداریبهرهشمالی و جنوبی محدوده توسعه و  یهامحدودهاین توافقنامه  4و  3و 2. مواد باشدمی

 . (UN, 2002)نموده استمشترک برون ساحلی منطقه تقسیم شده را مشخص 

این توافقنامه اختالفات حاکمیتی بر جزایر را  نویسندیمم( 2000که اسکافیلد و فارنس) طورآن

به کویت داده شد ولی از جزایر  المرادیمامایر قاروه و حل و فصل نمود و بر این اساس مالکیت جز
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 اریبردبهرهشمالی و جنوبی منطقه  یهامحدودهدر ترسیم خط هم فاصله استفاده نشد. همچنین 

و ضمیمه  4و  3، 2مشترک برون ساحلی منطقه تقسیم شده تعریف و تعیین گردید. بررسی مواد 

  المرادیماماز منابع مشترک شامل منابع جزایر قاروه و  برداریبهرهکه  دهدمیاین موافقتنامه نشان  1

مجموعه جزایر فیلکه و خطی که  تأثیرو حتی منابعی که بین دو خط محدوده شمالی )خط بدون 

این توافقنامه،  6( قرار دارند، خواهد بود. براساس ماده شودمیمجموعه جزایر فیلکه ترسیم  تأثیربا 

به  اورمج ورغوطه اییهحاش منطقه از نقشه تهیه و بررسی منظوربه رکشو دو توسط شرکتی که

 این 3 و 2 مواد با مطابق را شمالی حد مختصات باید شده است یاندازراهتقسیم شده  منطقه

 رسیده ضاام به کشور دو هر نمایندگان توسط باید تهیه شده نهایی یهانقشهتعیین نموده و  قرارداد

 گرفته شود. نظر قرارداد مزبور در از ناپذیرییاجد بخشی عنوانبه و

و مقرر  گرددیماین توافقنامه نیز به حقوق دو کشور در خصوص ماهیگیری مربوط  8ماده 

 ریحیبه ماهیگیری تف مربوط ترتیبات و اقدامات در زمینه باید کشور دو مسئول که مقامات داردیم

این موافقتنامه خط مرز  شده به توافق برسند. سیمتق متصل به منطقه ورغوطه اییهحاش منطقه در

مشترک را مشخص نمود  برداریبهرهدریایی بعالوه خط حد جنوبی و دو خط حد شمالی محدوده 

ولی این توافقات بدون در نظر گرفتن وضعیت و موافقت کشور مقابل یعنی ایران صورت گرفت 

ر تعیین است که باید با نظر سه کشو یاجانبهسه چرا که این موافقتنامه نیازمند تعریف و تعیین نقطه

تا به نسبت  اندنمودهعالوه بر این دو کشور توافق  (C. Schofield & Furness, 2000)شود

مساوی و مشترک از منابع موجود در منطقه تقسیم شده، دریای سرزمینی مربوط به آن و بسترهای 

مینه ک )کاندومینیوم( را در این زمشتر برداریبهرهی الگوی عبارتبهگردند و  مندبهرهعمیق فراروی آن 

را بین کویت وعربستان سعودی از یک طرف و  یاجانبهسه. این توافق زمینه اختالف اندکردهاتخاذ 

ایران از طرف دیگر در مورد میدان گازی الدوره ]که در ایران به میدان آرش معروف است[ در قسمت 

 .(Prescott & Schofield, 2005)مرکزی شمال خلیج فارس، فراهم کرده است

م کویت و عربستان، وزارت امور خارجه ایران مراتب اعتراض ایران 2000متعاقب توافقنامه 

را نسبت به این توافق و مرز دریایی به اطالع کشورهای عربستان و کویت رسانده و خواستار 

. در موجه بودن دالیل اعتراض ایران نسبت به توافق (Nami, 2007)اصالح این توافقنامه گردید



 155...    منطقه تقسیم شده و چالشهای ناشی از آن بر تحدید حدود   ___________________________

 و مواد کنوانسیون حقوق المللیبینمزبور، مغایرت برخی از بندهای آن با اصول و قواعد حقوق 

روی بیشتر خط مرزی پیش  بینییشپعربستان و  -خط مرزی کویت 4. نقطه باشدمیدریاها 

شرق و عبور آن از خط میانه خلیج فارس و همچنین ادعاهای حاکمیت انحصاری بر  یسوبه

با اصول و قواعد  یرمغاکه در آن تحدید حدود مرزها صورت نگرفته است،  ایمنطقهمنابع 

ا که هر دو کشور عربستان و کویت آن ر باشدمی 1982و مواد کنوانسیون  المللیبین یحقوق

 منطقهحدود  یدتحد ،1982یون ( کنوانس74ماده ) 1مطابق بند  .اندشدهتصویب و به آن ملحق 

 یابیستد منظوربهدارند  یکدیگرمجاور  یاکه سواحل مقابل  ییکشورها ینب یاقتصاد یانحصار

ه ( اساسنام38در ماده ) کهینحوبه المللبینتوافق بر اساس حقوق  یقمنصفانه، از طر یحلراهبه 

ماده مصرح شده  ینا 3در بند  ینآمده است، انجام خواهد شد. همچن یدادگستر المللیبین یواند

با  بایستیم ربطیذ یهادولت، 1شده در بند  بینییشپ یباست که تا حصول توافق به ترت

داشته  یعمل یتکه ماه یموقت یباتیخود به ترت ینتا ب ینداهتمام نما یتفاهم و همکار یهروح

 یمانع یاو  دیندازنرا به خطر ن ییبه توافق نها یابیدست ی،دوره انتقال ینو در ا یابندد، دست باش

.  «وارد نخواهد کرد یالطمه ییحدود نها یدبه تحد یموقت یباتترت یننکنند. ا یجادآن ا یبرا

 اورمج یاکه سواحل مقابل  ییکشورها ینحدود فالت قاره ب یدموارد در مورد تحد ینهم یهشب

عالوه بر آن عبور خط مرزی  آمده است. یون(کنوانس83ماده ) 3و  1 یدارند در بندها یکدیگر

سیاست خارجی اعراب( در سال  مسئولیتانیا)و بر یرانا وافقت نصفخط مفوق از خط میانه، 

 .نمایدیمرا نیز نقض  1965
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 نی مرتبط با آبندی هاها و مرزسابق و قلمروسازی طرفبی( منطقه تقسیم شده/ 1نقشه 

(Miyoshi, 1999) ;(Prescott & Schofield, 2005: 648) Sources: 
 

موضع ایران عدم قبول مرز دریایی فوق و عدم شناسایی ادعاهای حاکمیتی دو کشور عربستان 

دید . در زمینه تحباشدمیو کویت در مناطقی که مرز فالت قاره آن تعیین و تحدید نشده است، 

ه تقسیم حدود مرزهای دریایی نیز ایران خواستار تحدید حدود مرزهای دریایی خود با منطق

 .اشدبمیجداگانه با کشورهای کویت و عربستان از طریق توافقهای دوجانبه  صورتبهشده، 

با توافق کویت و عربستان در خصوص مرز دریایی جلوی منطقه تقسیم شده، ایران نیز  زمانهم

اقدام به حفر چاه آرش نمود که متعاقب آن کویت و عربستان به این  1379م/  2000در سال 

ه ایران و کویت در ده دوجانبهسبب شروع مذاکرات  مسئلهاعتراض کردند و البته این  لهمسئ

به دالیل مختلف به  1384م گردید، که شش دوره مذاکرات دو کشور تا سال 2000ش/1380

ر تعیین ایران و کویت بر س دوجانبهنتیجه نهایی منجر نگشت پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات 

ع از مناب برداریبهرهمخالفت ایران، دو کشور عربستان و کویت در زمینه  رغمیعلمرز دریایی، 
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 ؛(Nami, 2007) ، وارد مذاکره شدند )نگاه کنید به:نامندیممیدان آرش که آنها الدوره 

(Asgari, 2005) پس از آن روند اعتراضات طرفین نسبت به اقدامات یکدیگر بخصوص در .

کویت دو کشور عربستان و  2017 تاکنون 2011ی که از سال طوربهزمینه میدان آرش ادامه یافت 

اعتراضات و شکایات مشترک خود را در خصوص حضور شناورها و نیروهای ایرانی در مناطقی 

 . ایران نیز البته تمامی ایناندرساندهآنها در محدوده حاکمیتی آنها قرار دارد، به ثبت  زعمبهکه 

 ادعاها را رد و پاسخ داده است.

، نسبت به اقدام ایران در زمینه 2011اولین اعتراض رسمی مشترک کویت و عربستان در سال 

ستر بنا بر ادعای آنها امتداد ب از خلیج فارس صورت گرفته است که ایمنطقهعملیات اکتشاف در 

امه اعتراضی . دومین نشودمیشده بین عربستان سعودی و کویت محسوب  تقسیم منطقه متصل به

ر دو کشور د .باشدمیقه مذکور نظامی ایرانی در آبهای منط هاییققامشترک مربوط به حضور 

 حاکمیت قح ییتنهابه کویت کشور و سعودی عربستان پادشاهی که کنندمی تأکیداین اعتراض 

قسیم شده ت بستر منطقه و نفتی الدوره میدان منابع هیدروکربنی از برداریبهره و انحصاری کاوش

 مبنی یزآماعتراض یانامهبستان نیز دو کشور کویت و عر 2012را دارا هستند. در ادامه در سال 

 مجدداًرا مطرح نموده و  30ایرانی و توقف در نزدیکی دکل حفاری شماره  هاییکشتبر تجاوز 

نیز همین شکایت و ادعاها را به دبیر کل  2013ادعاهای قبلی خود را تکرار کردند و در سال 

یت و عربستان در سازمان ملل به نیز نمایندگان دائمی کو 2015سازمان ملل ارائه دادند در سال 

یران ا نفت ملی متعلق به شرکت نشریه ثبت اعتراضات خود ادامه دادند و این بار به مطلب

 تینف از میدان شرکت، بخشی این گذارییهسرما یهافرصت اعتراض نمودند که در توصیف

ن اعتراض به ضم مجدداًو  نیز شامل شده است الدوره را و کویت موسوم به سعودی عربستان

ع ند مواضکردمیآنچه تجاوزات مکرر ایران به منطقه برون ساحلی منطقه تقسیم شده قلمداد 

توسط  یانامهنیز  2016قبلی خود را در مورد تحدید مرز دریایی با ایران تکرار نمودند. در سال 

اعتراض  حاوی سازمان ملل با یک ضمیمه ارائه شد که کل یردبنماینده دائمی عربستان سعودی به 

به دو مورد از آنچه که تجاوزات مکرر قایقها و  مشخصاًمشترک دو کشور کویت و عربستان 

 بر مالکیت تأکیددر این نامه نیز در ادامه ضمن  پردازندیم کنندمیایرانی عنوان  هاییکشت
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د حدود یانحصاری بر میدان الدوره و بستر منطقه تقسیم شده مواضع قبلی خود را در زمینه تحد

 ,Sau_kwt)اعتراضی نگاه کنید به:  یهانامه) در زمینه  مرز دریایی با ایران تکرار نمودند

2011b) ؛(Sau_kwt, 2011a)؛ (UN, 2012) ؛(UN, 2013a)؛ (Sau_kwt, 2015)؛ (UN, 

2016) . 

را  هایییهجواب 2017و  2016، 2013، 2012هایسالنیز در پاسخ با این اعتراضات، در  ایران

ظامی ن هاییققاو  هایکشتضمن رد اتهامات مبنی بر تجاوز  هانامهصادر و ثبت نموده و طی این 

ایران، مواضع خود را در مورد تحدید حدود مرزهای دریایی و منابع فالت قاره اعالم نموده 

( اشاره به مکاتبات 1:هاستنامهموارد زیر از جمله مهمترین مسائل مطرح شده در این  است که

وزارت امور خارجه ایران خطاب به  2012ژوئن 7تاریخ  یررسمیغقبلی از جمله یادداشت 

بر این نکته که مذاکرات دوجانبه بین ایران و کویت بر پایه  تأکیدسفارت کویت در تهران، و 

 تأکید( 2توافق تحدید حدود مرزهای دریایی بین دو کشور است  حلراهها اصل حسن نیت، تن

 و کویت دوجانبه توافق به 2009 سال در ایران اسالمی جمهوری مجدد و یادآوری اعتراض

موافقتنامه مزبور  7و  1و به رسمیت نشناختن آن و اعتراض به مواد  (م2000)سعودی عربستان

 سترب از منابع برداریبهره و کاوش در زمینه حاکمیتی ادعای هرگونه(عدم به رسمیت شناختن 3

 با دریایی مرزهای حدود تحدید از همسایگان قبل و ایران بین دریایی مناطق بستر زیر و دریا

 همسایگی و دوستی سیاست بر پیگیری ایران اسالمی جمهوری تأکید( 4 همسایه کشورهای

 و مفاهیم همسایگان از کاربرد اجتناب انتظار و همسایه کشورهای همه به نسبت خوب

 کندیملطمه وارد  اعتماد متقابل و تفاهم به ناسازگار است و نیت حسن اصل که با اصطالحاتی

الث ث طرف برای هیچ تعهدی دوجانبه معاهده یک که المللیبین قاعده اصل یادآوری و تأکید( 5

 و موضع اصولی اساس بر ایران میاسال بر آمادگی همیشگی جمهوری تأکید( 6 کندنمیایجاد 

 منظوربه سعودی، عربستان و کویت یهادولت جداگانه با دوجانبه پایدار خود، در زمینه مذاکرات

 شده مطرح اساسیب ( رد ادعاهای7شده  تقسیم خود، با منطقه مرزهای دریایی تحدید حدود
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بر این مطلب  تأکیدو  1ایرانی یهایققاو  هایکشتکویت و عربستان مبنی بر تجاوز  مکاتبات در

 دریای و فارس خلیج در ایران اسالمی جمهوری هاییکشت هاییزنگشت و هایتفعال که تمام

 رعایت با همچنین و ایران اسالمی جمهوری قوانین دریاها و المللبینبا حقوق  مطابق عمان

گیری و محفوظ نگه داشتن بر پی تأکید( 8. باشدمیتعهدات مربوطه  انجام موازین و مقررات و

های فارس و تداوم فعالیت خلیج در ساحل ترینیطوالن با ساحلی کشور یک عنوانبهحقوق خود 

دریاها. )در خصوص پاسخ ایران به اعتراضات کشورهای کویت  المللیبینحقوق  خود بر اساس

 ؛(UN, 2013)؛ (irn_note_25012012_re_sau_kwt .pdf, 2012)و عربستان نگاه کنید به: 

(irn, 2016) ؛(UN, 2017) . 

مرتبط با تحدید  یهاطرففوق، مواضع ناهمسان  هاییهجواباعتراضی و  یهانامهبررسی 

. ویژگی این نمایدیمحدود مرزهای دریایی در جلوی منطقه تقسیم شده را مشخص 

توسط دو کشور کویت و عربستان صورت  اًو اعتراضات این است که مشترک هانامهیتشکا

م در مذاکرات  2000برابر توافقنامه این مطلب باشد که دو کشور مشترکاً بر  یدیتأکتا  گیردمی

مذاکرات عمل خواهند کرد.  طرفیک عنوانبهتعیین مرز فالت قاره مقابل منطقه تقسیم شده 

ید حدود مرز دریایی فالت قاره مقابلش مغایر با موضع ایران در تحد کامالًاین موضع دو کشور 

جداگانه مرز فالت قاره خود را با دو کشور کویت و عربستان سعودی  طوربهاست که تمایل دارد 

در مقابل پیکره اصلی کویت و منطقه تقسیم شده تعیین و تحدید نماید. همچنین دو کشور کویت 

دعای ا گونهیچهالدوره دارند که ایران و عربستان ادعای حاکمیت انحصاری بر میدان نفتی آرش/ 

 .شناسدینممالکیت بر منابع را قبل از تحدید حدود مرزهای دریایی به رسمیت 

طرفین بر حل و فصل این مسائل از طریق مذاکره  تأکید هانامهدر عین حال نقطه اشتراک این  

از  یاههدی سوابقی پنج و توافق و فرایند دیپلماسی است. بعالوه دو کشور کویت و ایران دارا

                                                           

 یاییجغراف ه یکی از نامه ها و مختصات اعالمی از سوی کویت و عربستان ایران پاسخ می دهد که: مختصاتدر پاسخ ب - 1

ثانیه طول  16دقیقه و  6درجه و  49ثانیه عرض شمالی و  36دقیقه  58 درجه 28 یعنی، فوق الذکر، مکاتبه در اشاره مورد

 ن و تحدیدتعیی کویت و سعودی عربستان ایران، بین اقتصادی ریانحصا منطقه مرزهای آن در که درموقعیتی قرار دارد شرقی،

 است. نشده
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گفتگوها و مذاکرات دوجانبه در زمینه تعیین مرزهای دریایی خود هستند که در برخی از این 

 که استفاده از آنها در فرایند مذاکرات آتی اندیافتهمذاکرات به تفاهمات و نتایج مطلوبی دست 

 راهگشا باشد. تواندمی

 پيشنهاد

ود مرزهای دریایی شمال خلیج فارس درحال حاضر با توجه در زمینه تکمیل فرایند تحدید حد 

به مناسبات حسنه کنونی بین ایران و عراق و تا حدی کویت بهتر است شروع فرایند تحدید حدود 

مرزهای دریایی بین ایران، عراق و کویت و تحدید حدود  جانبهسهمرزهای دریایی با تعیین نقطه 

و سپس مرز دریایی ایران با پیکره اصلی کویت تعیین و تحدید  مرز دریایی ایران و عراق آغاز گردد

در  که در باال گفته شد طورهمانشود. در خصوص تحدید مرز دریایی ایران با منطقه تقسیم شده، 

که طرفهای ذینفع در تحدید حدود -حال حاضر دیدگاه ایران با کشورهای کویت و عربستان 

یکسان و هماهنگ نیست. از  -آیندیم حساببهسیم شده مرزهای فالت قاره در جلوی منطقه تق

تالف و افزایش تنش و اخ هافرصتضمن اتالف  هایشانیدگاهدطرفی پافشاری و اصرار طرفین بر 

شدن روابط بین همسایگان، در تعارض با منافع این کشورها و صلح و ثبات و امنیت  تریرهتو 

 اربتج از گیریبهره ی ذینفع با حسن نیت و باهاولتدتا  رودمیمنطقه خواهد بود. لذا انتظار 

ن دریایی و منابع و میادی مرزهای تعیین زمینه در اختالفات فصل و حل زمینه در ایمنطقهجهانی و 

کشورهای جهان و از جمله  از بسیاری که-مشترک  برداریبهره نظام اتخاذ اقدام نمایند. مشترک

 نطقهم جلوی در پیشنهادی هایینهگزاز  -اندگرفتهه به کار در موارد مشاب فارس خلیج کشورهای

 با ارهق فالت مرزهای حدود تحدید زمینه در اختالف بیشترین که آنجا از. باشدمی شده تقسیم

 برداریبهره محدوده تعیین با ،گرددیم بر انرژی منابع وجود به منطقه این در عربستان و کویت

 نهزمی در اختالفات و هایتحساس ،برداریبهره و گذارییهماسر نحوه مناسب تسهیم و مشترک

اما تعیین محدوده  .گرددیم ترآسان توافق به دسترسی و یافتهکاهش دریایی مرزهای تعیین

یک خط  بر سر بایستیمنیازمند است در مرحله اول طرفها  نیازهایییشپمشترک به  برداریبهره

 طورنیهمو روش ترسیم خط میانه و  سر نحوهزمند توافق بر میانه به توافق برسند که خود نیا



 161...    منطقه تقسیم شده و چالشهای ناشی از آن بر تحدید حدود   ___________________________

. در مرحله دوم 1طرفین است که بر مبنای آنها باید خط میانه ترسیم گردد مبدأبر سر خطوط  توافق

محدوده شرقی و غربی و شمالی و جنوبی محدوده تعیین گردد و میزان گستردگی آن  بایستیم

 و گذارییهسرماباالخره در مرحله سوم باید نحوه تسهیم در دو طرف خط میانه تعیین گردد و 

کشورها تعیین گردد در این مرحله مسائلی از جمله طول ساحل کشورها و همچنین  برداریبهره

 تواندیممشترک  برداریبهرهموقعیت و وضعیت و ظرفیت منابع و میادین انرژی موجود در محدوده 

 نیست ولی قبل از هر چیز عزم طرفین یافتنیندستتوافق  . رسیدن به2در نحوه تسهیم لحاظ گردد

 .طلبدیمحل منصفانه و عادالنه  راهیکو حسن نیت آنها را در رسیدن به 
 

 گيريبندي و نتيجهجمع -6

ات که کمترین توافق آیدیممحدوده شمالی خلیج فارس در زمره آن دسته از مناطق دریایی به شمار 

مرزهای دریایی بین ایران و عراق، عراق  بایستیماست. در این محدوده مرزهای دریایی را داشته 

و کویت، کویت و ایران و ایران و منطقه تقسیم شده تعیین و تحدید شوند همچنین تنها مرز توافق 

. در این راستا تکمیل فرایند باشدمیشده دریایی بین کویت و عربستان مورد اعتراض ایران 

ایران، ) بین جانبهسهوده عالوه بر مرزهای فوق نیازمند توافق بر دو نقطه قلمروسازی در این محد

کویت و عراق( و )ایران، کویت و عربستان( دارد. فرایند قلمروسازی و تحدید مرزها در این منطقه 

                                                           

ــیم خط  -1 ــف یا  میانه   برای ترسـ ــود  هم قاره  فالت مرز عنوان به  تواند  می طرفها  توافق که با  – منصـ  -در نظر گرفته شـ
 روشهای زیر به نظر می رسد:

 ؛(عادی و مستقیم مبدا خطوط زا اعم)مبدا خطوط پذیرش اساس بر میانه خط ترسیم:  اول روش-1-1
 ظرن در بدون و اصلی  ساحل  در جزر حد ترین پایین) عادی مبدا خطوط صرفا  اساس  بر میانه خط ترسیم : دوم روش-1-2

 ؛(جزایر اثر گرفتن
سیم : سوم  روش-1-3 ساس  بر میانه خط تر ستقیم  مبدا خط اثر میانگین) باال روش دو از تلفیقی ا   ترینست پ مبدا خط و م
 .(اصلی ساحل در جزر دح

سهیم  در زمینه  چگونگی - 2 شترک گزینه  برداری بهره محدوده در طرفها برداریبهره و و گذاریسرمایه  میزان ت های زیر م
 رسند:نظر میبه
 شده؛ تقسیم منطقه مقابل در نفعذی کشورهای سواحل طول اساس بر تسهیم: اول گزینه 3-1
 میانه؛ خط به توجه با محدوده در موجود منابع وضعیت و موقعیت اساس بر تسهیم: دوم گزینه 3-2
 .(منابع وضعیت و موقعیت و ساحل طول ثیرأت) فوق گزینه دو از تلفیقی اساس بر تسهیم: سوم گزینه 3-3
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به دالیل متعددی از جمله وضعیت جغرافیای سیاسی کشورها و واحدهای سیاسی مانند شکل 

ساحلی عراق، اختالف بر سر مالکیت جزایر، منابع هیدروکربنی مورد ادعا  جغرافیایی و محدودیت

. در این بین باقی مانده است نتیجهیبو اختالف، پدیده سیاسی فضایی منطقه تقسیم شده، ناتمام و 

ستقیم و م طوربهسابق/ تقسیم شده نقش مهمی در عدم افراز مرزهای دریایی  طرفبیمنطقه  تأثیر

ودند با این پدیده مرتبط ب ینوعبهدر عدم توافق نیز  مؤثرشته است و سایر موارد غیرمستقیم دا

مثال یکی از دالیل عدم افراز فالت قاره عدم توافق در قبول خط مبدأ ادعایی طرف مقابل  عنوانبه

ران ای مبدأبخشی از خط  عنوانبهبود و ایران همیشه در مذاکرات بر اثر صد در صد جزیره خارک 

ت داشته اس تأکید طرفبیتحدید مرز دریایی دو کشور هم در فالت قاره کویت و هم منطقه در 

به توافق کویت نرسید و نظر کویت به اثر کامل و صد درصد  1346در مذاکرات سال  مسئلهکه این 

جزیره خارک در منطقه اختصاصی کویت بود. در طول مذاکرات ایران و کویت طرف ایرانی همواره 

ر بود ولی طرف کویتی مصر ب طرفبیدر مورد فالت قاره کویت و منطقه  توأمانر مذاکره خواستا

تعیین مرز دریایی فالت قاره اختصاصی کویت بود. همچنین اعتراض عربستان در خالل مذاکرات 

ایران و کویت در خلیج فارس به  برداریبهره یهامحدودهکویت و ایران نسبت به  1960دهه 

چرا که در آن زمان عربستان مدعی بود که کویت بدون اطالع  گشتیمبر  طرفبیمسائل منطقه 

که محدوده مشترک محسوب -این کشور اقدام به اکتشاف در آبهای مجاور منطقه تقسیم شده 

نموده است. مورد اختالفی دیگر، اختالف بر سر میدان انرژی آرش بین ایران و کویت  -شودمی

عربستان ادعای حاکمیت انحصاری بر این میدان که آن را الدوره  است در حال حاضر کویت و

دارند. دالیل اتخاذ این رویکردها از جانب کویت و در حال حاضر کویت و عربستان را  نامندیم

(و مرز 1969(، قرارداد تکمیلی)1965) طرفبیی تقسیم منطقه هاتوافقنامهباید در مواد 

 برداریبهرهها دو کشور در زمینه دانست. در این موافقتنامه ( بین کویت و عربستان2000دریایی)

ختالفات و ا اندیدهرسمشترک از منابع خشکی و دریایی مربوط به منطقه تقسیم شده به توافق 

 .    انددادهپایان  المرادیمامحاکمیتی خود را بر سر جزایر متعلق به این منطقه یعنی قاروه و 

در ضلع غربی و بین دو کشور همسایه مجاور  اگرچهبه این منطقه مسائل و اختالفات مربوط 

حل شده است اما فرایند تحدید حدود مرز فالت قاره را در این منطقه با کشور مقابل یعنی ایران 
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 برداریهرهبکرده است. بخصوص که اکنون دو کشور کویت و عربستان با توافق بر سر  تریچیدهپ

 طرفکی عنوانبهو  اندیدهرست قاره منطقه تقسیم شده به توافق مشترک از منابع خشکی و فال

با موضع ایران در زمینه تحدید حدود مرزهای فالت قاره خود  مسئله، که این کنندمیواحد عمل 

شور جداگانه با دو ک صورتبهچرا که ایران تمایل دارد  باشدمیبا منطقه تقسیم شده در تناقض 

 تقسیم شده تحدید نماید.   منطقهریایی خود را در مقابل عربستان و کویت مرزهای د

( بین کویت و عربستان در 2000( و )1969(، )1965ی )هاتوافقنامهمهمترین نتیجه مفاد 

تحدید حدود مرزهای فالت قاره منطقه تقسیم شده با ایران، این است که در حال حاضر مدعیان 

 انددهشسابق، سه کشور  طرفبیه تقسیم شده/ منابع برون ساحلی حدفاصل بین ایران و منطق

 برداریهرهبی مزبور دو کشور عربستان و کویت سیاست توسعه و هاتوافقنامهچرا که طبق مواد 

 طورآن-و دو کشور در تعیین حدود مرز فالت قاره  انددادهمشترک را در دستورکار خود قرار 

م ( مقرر شده است و همچنین در مکاتبات 2000مرز دریایی دو کشور ) توافقنامه 7که در ماده 

مذاکرات  طرفیک عنوانبه -اندرساندهبه ثبت  2017تا  2011و اعتراضات رسمی که از سال 

ی و توافق مرز دریای طرفبیی تقسیم منطقه هاتوافقنامه اگرچه. در مجموع اندنمودهاعالم موضع 

 روروبه جدیدی هاییچیدگیپر این منطقه با عربستان فرایند تحدید مرزهای دریایی را د -کویت

مرتبط هنوز بر ابزار گفتگو و توافق و  یهاطرفساخته است. اما با این وجود از آنجا که 

ین از گفتگو و مذاکره ب یادههدارند و سوابقی پنج  تأکیددیپلماسی در تحدید مرزهای دریایی 

ه با توافقات و تفاهمات خوبی نیز همراه کویت و ایران در تعیین مرزهای دریایی وجود دارد ک

از این ظرفیتها و استفاده از تجارب کشورهای  گیریبهرهامیدوار بود تا با  توانمیبوده است 

منطقه و جهان در زمینه حل و فصل اختالفات مربوط به منابع مشترک، فرایند قلمروسازی و 

 طلوب بینجامد.تحدید حدود مرزهای دریایی در این منطقه به سرانجام م

 قدردانی -7

و با  08/06/1396مورخ  1396/د/9386این تحقیق در قالب طرح پژوهشی به شماره ابالغیه 

استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه بیرجند انجام شده است که بدین وسیله تشکر و قدردانی 

 .شودمی
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