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Background and Aim: Arash gas field is one of the important 

sources of dispute between Iran and Kuwait and Saudi Arabia 

in the Persian Gulf, which has not been studied yet. The issue 

addressed in this Paper in light of the 1982 Convention on the 

Law of the Sea's approach to the settlement of seas disputes is 

examined. 

Materials and Methods: This article is Analytical descriptive 

and the library method uses. 

Ethical considerations: In this article, Originality of texts, 

honesty and trusteeship Has been complied with. 

Results: According to the  Convention on the Law of the Sea 

(1982), governments are required cooperating with each other 

in disputes over common offshore oil and gas in order to 

conclude an agreement and avoiding actions that the 

conclusion of the agreement would jeopardized. The  

Convention on the Law of the Sea's international law a single, 

defined version of the settlement of disputes, except for some 

general rules for the peaceful settlement of disputes, does not 

provide and the settlement of disputes under international law 

of the sea to bilateral or multilateral agreements is entrusted. 

This also to the Arash gas field applies. 

Conclusion: The unilateral actions of Kuwait and Saudi 

Arabia in the exploitation of Arash gas field are contrary to the 

guidelines of the Convention on the Law of the Sea, it is 

necessary for the Iranian government exploiting this field and 

at the same time negotiate a trilateral agreement with Kuwait, 

Saudi Arabia continue. 
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آرش از منابع مهم مورد اختالف ایران با کویت و  گازی میدان هدف:زمینه و 

عربستان در خلیج فارس است که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله 

 1۹82 دریاها حقوق تالش شده موضوع مورد اشاره با توجه به رویکرد کنوانسیون

 حل و فصل اختالفات دریاها بررسی شود. به نسبت

 استفادهای تحلیلی بوده و از روش کتابخانه -مقاله توصیفی  ها:روشمواد و 

 است. شده

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 است.

ها درخصوص اختالفات دریاها، دولت حقوق 1۹82مطابق کنوانسیون : هایافته

نیت در راستای انعقاد است با حسندریایی الزم  مشترک گاز و مربوط به نفت

نامه با یکدیگر همکاری و از دست به اقداماتی که انعقاد توافق را به مخاطره توافق

به جز برخی  دریاها المللبین حقوق1۹82 بیاندازد، اجتناب نمایند. کنوانسیون

 و دـواح هـنسخ ز اختالفات،ـآمیصل مسالمتـر حل و فـد کلی دال بـقواع

 حقوق در اختالفات رفع کند ونمی ارائه اختالفات رفع برای ایهشدتعریف

 این. است شده واگذار چندجانبه یا دو نامه هایتوافق انعقاد به دریاها المللبین

 .دارد مصداق نیز آرش گازی میدان درخصوص امر

برداری از جانبه کویت و عربستان سعوی در بهرهبا توجه به اقدامات یک :نتیجه

میدان گازی آرش که مغایر دستورالعمل کنوانسیون حقوق دریاهاست، الزم است 

برداری در این میدان دست زده و هم زمان به گفتگو دولت ایران نیز به بهره

 جانبه با کویت و عربستان ادامه دهد.جهت رسیدن به توافق سه
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 مقدمه. 1

ها دارای حق الملل، دولتاساس قواعد حقوق بینبر

بستر  یت بر منابع طبیعی در بستر و زیرحاکم

دریاها در مناطق فالت قاره و همچنین منطقه 

انحصاری اقتصادی هستند. اما بخش عظیمی از 

منابع نفت و گاز در مناطق دریایی و در حدود 

مرزهای دریایی کشورهای مختلف قرار گرفته و 

های همجوار موضوع اختالف میان دولت بنابراین

است. یکی از این میادین، میدان گازی آرش در مرز 

گازى  ایران، کویت و عربستان سعودی است. میدان

آرش، از میادین مشترک میان ایران، کویت و 

عربستان است که اختالفات مربوط به آن هنوز 

مانده است. این میدان گازی که کویت ینحل باقی ال

 ولدانی، )جعفری نامندمی و عربستان آن را  الدوره

 نظر از و فارس خلیج هاىآب در (.101، 13۹5

 کویت ایران و ساحلى هاىآب در المللىبین عرف

شد.  کشف 134۶ سال در آرش میدان دارد. قرار

 و ایران هایآب در آرش میدان ساختمان امتداد

 میدان به عربستان، و کویت بین طرفبی ناحیه

 چهل حدود مرز این رسد. طبقمی کویت الدوراء

 آرش، میدان موجود گازی و نفتی ساختمان درصد

 ملی شرکت پیش هاسال. دارد قرار ایران هایآب در

میدان  ذخائر میزان تعیین منظوربه ایران نفت

 اکتشافی چاه حلقه یک حفر به گازی آرش، اقدام

 چاه این موقعیت که نمود( آرش یک هشمار چاه)

 )خادم، است ایران قبول مورد مرزی خط به نزدیک

 با کویت کشور گذشته هایسال طی .(85، 1384

 شدهانجام نگاریلرزه نتایج دادن قرار مستمسک

 تعریف به اقدام کشور، این برای شل شرکت توسط

 کل مرز این براساس که نموده جدید مرزی خط

 قرار میدان عربی بخش در آرش میدان ساختمان

 پذیرش مورد گاههیچ مرز این اما ،گیردمی

 ،و غالمی زاده)حشمت است نگرفته قرار کشورمان

 سعودی عربستان انرژی وزرای اخیراً .(83، 1387

 برداریبهره و توسعه درباره قراردادی، طی کویت و

 توافق فارسخلیج هایآب در الدوره گازی میدان از

 گازی میدان این از شودمی بینیپیش که کردند

 84 و طبیعی گاز مکعبفوت میلیارد یک روزانه

 )صیرفی، شود برداشت گازی میعانات بشکه هزار

و کویت مورد اعتراض  اقدام عربستان .(4۹1، 13۹7

تالف ایران با کویت و ایران قرار گرفته است. اخ

میدان گازی آرش از جمله خصوص عربستان در

مسائلی است که بحث رجوع به رویکرد قواعد 

فات دریایی الملل دریاها نسبت به اختالحقوق بین

خصوص میادین نفت و گاز مشترک را مطرح در

عنوان الملل بهسازد. این اصل که حقوق بینمی

های حلدرصدد راهالمللی  باید حافظ نظم بین

 الت و اختالفات باشدحل مشکجویانه برای چاره

(، بحثی تحت این 221-228 ،1383، )چرچیل

کنوانسیون  عنوان را به دنبال دارد که رویکرد

در این خصوص  1۹82حقوق دریاها مصوب 

 مسائلی دریاها حقوق 1۹82ن چیست. کنوانسیو

 زیر بستر و طبیعی منابع بر هادولت حاکمیت چون

 مناطق در هادولت تعهدات و حقوق دریا، بستر

 را دریایی حدود تحدید بر حاکم ضوابط و دریایی

 به مستقل و صریح طوربه لکن اند،ساخته روشن

 طبیعی منابع از برداریبهره بر حاکم حقوقی رژیم

 موجب سکوت این. اندننموده ایاشاره مشترک
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 حقوقی مجادالت و مناقشات برای مجال تا شده

موضوع میادین  گردد. فراهم پردازاننظریه میان

کار گاز در یک دوره زمانی در دستور مشترک نفت و

ار گرفت ولی به دلیل مالحظات این کمیسیون قر

شمول نبودن سیاسی از قبیل جهان ، عملی وفنی

موضوع، پیچیدگی تکنیکی مسائل مربوط به نفت 

 ت سیاسی و عدم اقبال کشورها وحساسی گاز، و

آن را از ه قواعد حقوقی در این زمینتدوین 

(. 7، 2010، سی.ال.)آی کار خود خارج کرددستور

 خارجی حد تعیین ای به بررسیمقالهدر  صیرفی،

 حقوق کنوانسیون 7۶  ماده قاره در پرتو فالت

رضا  .(13۹4 )صیرفی، استدریاها پرداخته 

 حقوقی رژیم مختلف ابعاد ای،در مقاله دهقانی،

 یبررس گاز را مورد و نفت مشترک منابع بر حاکم

در  سزاوار، احمد .(13۹5)دهقانی،  قرار داده است

 گاز و نفت منابع از برداریبهره چگونگی ای،مقاله

 حقوق دیدگاه از المللیبین مرز در واقع مشترک

اما  .(13۹۹)سزاوار،  است الملل را بررسی کردهبین

و کویت  تالف ایران با عربستانموضوع اخ

خصوص میدان گازی آرش در پرتو کنوانسیون در

اساس برحقوق دریاها مورد توجه قرار نگرفته است. 

آنچه گفته شد، سوال اساسی که در این مقاله 

 شود این است که اختالفتمطرح و بررسی می

خصوص میدان ایران، کویت و عربستان سعودی در

الملل اساس کنوانسیون حقوق بینآرش برگازی 

رو توان ارزیابی کرد؟ مقاله پیشچگونه میدریاها را 

درصدد است به بررسی این موضوع بپردازد. بر 

رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها همین اساس ابتدا 

خصوص حل و فصل اختالفات منابع نفت و گاز در

شود، سپس حدود ها بررسی میو رویه عملی دولت

ی دریایی سه کشور ایران، کویت و عربستان سعو

خصوص میدان ی شده و اختالف سه کشور دربررس

 1۹82گازی آرش در پرتو رویکرد کنوانسیون 

 گردد.حقوق دریاها بررسی می
 

 هامواد و روش. ۲

ای تحلیلی بوده و از روش کتابخانه -مقاله توصیفی 

 است. شده استفاده
 

 . مالحظات اخالقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 شده است.رعایت 
 

 ها. یافته4

 هادولت دریاها، قوقح 1۹82 کنوانسیون مطابق

 مشترک گاز و نفت به مربوط اختالفات درخصوص

 انعقاد استایر در تنیحسن با است الزم دریایی

 اقداماتی به دست از و همکاری یکدیگر با  نامهتوافق

 اجتناب بیاندازد، مخاطره به را توافق انعقاد که

 به دریاها المللبین حقوق1۹82 کنوانسیون. نمایند

 فصل و حل بر دال کلی قواعد برخی جز

-تعریف و واحد نسخه اختالفات، آمیزمسالمت

 رفع و کندنمی ارائه اختالفات رفع برای ایشده

 انعقاد به دریاها المللبین حقوق در اختالفات

. است شده واگذار چندجانبه یا دو هاینامهتوافق

 عرفی قاعده بر این امر داللت دارد که یک هایافته

 نیتحسن با مذاکره همکاری، انجام بر مبنی کلی

فصل  ومنظور حل به جانبهیک اقدام منع و

اختالفات در میادین مشترک نفت و گاز حاکم 
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کید کنوانسیون تأیید و تأمورد  کلی قاعده. است

 دیگر، سخن به. است حقوق دریاها همکاری

 صورت در خود طبیعی منابع بر هادولت حاکمیت

 شان،منابع بر دیگر هایدولت حاکمیت با تعارض

 همکاری قاعده نفع به و داده دست از را خود اطالق

 گازی میدان درخصوص امر خورد. اینمی تخصیص

 .دارد مصداق نیز آرش

 

 . بحث۵

دریاها  قوقح 1۹۸۲ کنوانسیون. رویکرد ۵-1

خصوص درخصوص حل و فصل اختالفات در

 مشترک نفت و گاز میادین

گونه که از ساز هماناگرچه معاهدات عام و قانون

المللی را توانند الزامات بینمی ،آیدنام آنها برمی

جاد نماید و در هماهنگ و ها ایبرای دولت

گذار باشند. اما در اثر هانمودن رویه دولتیکنواخت

مشترک برداری از منابع زمینه قواعد مربوط به بهره

ود ندارد جالمللی وهیچ معاهده عامی در سطح بین

نقاط ضعف مباحث حقوق نفت و گاز و این یکی از 

 الملل از سوی دیگر استسو و حقوق بیناز یک

ترین معاهده مرتبط شاید (.13، 2003، )هوشمند

المللی که به بیان برخی از جزئیات و ساز بینقانون

برداری منابع طبیعی از جمله معادن وجوه بهره

قوق دریاها ح 1۹82پرداخته است، کنوانسیون 

این  باشد.مجمع عمومی سازمان ملل متحد می

خود به اصل کلی همکاری  123کنوانسیون در ماده 

 دارد که:ای پرداخته و مقرر میدر سطح منطقه

بسته باشد های دارای دریای بسته یا نیمهدولت»

یگر در اعمال حقوق خود و در اجرای باید با یکد

ماده  رسدبه نظر می.  «تکالیف خود همکاری نمایند

مذکور از یک توصیه صرف فراتر رفته و تعهدی 

شده در ماده های ذکرحقوقی را در مورد فعالیت

نماید و این بدان دلیل است که معتقدند ایجاد می

که منشور ملل متحد و اعالمیه راجع به اصول 

نیز این اصل را به نوعی  1۹70الملل بینحقوق 

از (. 23-30، 1۹8۹، )فاکس انددیگر ذکر نموده

و اخالقی  سوی دیگر نظر مبتنی بر جنبه تشویقی

شود چرا که اگر قصد واقعی بودن ماده نیز رد می

کنندگان جنبه اخالقی امر بود، نیازی به ذکر تدوین

در هر حال، به نظر  .نبودو درج آن در کنوانسیون 

توان قائل به این تفسیر شد که رسد، میمی

های ذینفع در منابع مشترک، به مذاکره و دولت

آمیز  اختالفات از طریق انعقاد حل و فصل مسالمت

 اند.، ملزم شدهنامهتوافق

 دریاها، قوقح 1۹82کنوانسیون  83ماده مطابق 

حدود  در زمینه تعیین اندشده متعهدها همه دولت

توافقنامه قلمرو دریایی خود و به منظور دستیابی به 

صورت گرفته  نامهتوافقمابین تالش نمایند و فی

تواند در زمان کشف منابع نفت و گاز مشترک، می

صورت حدوث از اینرو درمبنای توافق قرار گیرد. 

حدود میادین موجود در بستر و اختالف در مورد 

قاره و منطقه انحصاری بستر دریا در فالت  زیر

، تحدید حدود این مناطق و 83اقتصادی وفق ماده 

تعیین سهم هریک از دول دارای سواحل مجاور یا 

اساس حقوق بایست با توافق آنها برمقابل می

اساسنامه دیوان  38الملل به نحو مقرر در ماده بین

حل گیرد تا راهالمللی دادگستری انجام میبین

  74د. عالوه بر آن، مواد عادالنه حاصل شو
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دریاها که حاوی حکم  قوقح 1۹82 کنوانسیون

مادام که »دارد که طرفین مشابهی است و مقرر می

اند، با تفاهم و همکاری به توافق نهایی دست نیافته

بایست هرگونه تالشی را برای اتخاذ تدابیر می

باشد. برای دوره موقت که دارای ماهیت عملی می

ای اقدام کنند که گونهگیرند به مشخص به کار

توافق نهایی آنها دچار مخاطره نشود. چنین 

ای به تحدید حدود نهایی ترتیبات موقتی خدشه

کنوانسیون حقوق  74ماده  عمالً« سازد.وارد نمی

ها تا زمان حصول توافق، وظایفی دریاها، برای دولت

را تعریف کرده است: نخست اینکه از هرگونه 

ه اندازد که انعقاد توافق را به مخاطراقداماتی 

دوم اینکه تدابیر الزم را در خودداری کرده و 

 راستای رسیدن به تفاهم و همکاری اتخاذ نمایند

اساس مواد مذکور، بر (.783، 1۹۹۹، )دیوید

برداری ها در بهرهجانبه دولتهرگونه اقدام یک

جانبه از منابع نفت و گاز مشترک که سبب به یک

ین گردد، توافق نهایی میان طرفه افتادن مخاطر

اصل،  ،اساس مقررات مذکورممنوع است. اگرچه بر

اختالف است، ولی محتوا و لزوم همکاری طرفین 

 باشدحدود و ثغور این اصل و این الزام مبهم می

 (.38۶-387 ،138۶ )کسمتی،

 به سخن برانلی و برخی از حقوقدانان دیگر 

رغم ابهامات در نحوه توافق در مواد مورد اشاره، علی

بنایی را برای سنگمورد بحث، شروط و قیود 

های آحادسازی مخازن نامهبسیاری از موافقت

فرامرزی معدنی در سراسر جهان فراهم نموده 

 )راینر این قیود نامشخص استاست. اما ترتیبات 

 اینالملل در حقوق بین .(358، 1۹84الگونی، 

 142ماده  کید قرار گرفته است.أموارد، مورد ت

اشاره به منابع و مخازن کنوانسیون حقوق دریاها با 

ای بستر دریا در محدوده صالحیت ملی و منطقه

به عنوان یک راهنمای عمل صریح مورد تواند می

منافع مشروع این ماده حقوق و  توجه قرار گیرد.

ه است، چنانکه کید قرار دادأدول ساحلی را مورد ت

خصوص مخازن باید با های داخل منطقه درفعالیت

در نظر گرفتن حقوق و منافع دول ساحلی باشد و 

آگاهی و مشورت از صدمه به آنها با سیستم پیش

برداری و استخراج منابع رهخودداری نمود و در به

 )نگوین باید رضایت دول ساحلی ذینفع اتخاذ شود

اصول و قواعد  این .(78۹ ،1 ،1384 دین، کک

برداری مشترک تواند برای رژیم استخراج و بهرهمی

المللی بستر دریا همانند بین دول ذینفع و مقام بین

آنچه بین دو دولت یا چند دولت وجود دارد، به 

 دست آید.

دریاها برای حل و فصل  حقوق 1۹82 کنوانسیون

هایی را ارایه آمیز اختالفات دریایی روشمسالمت

 است. اولین روش پیشنهادی کنوانسیون کرده

دریاها، مذاکره و سازش است. مطابق  حقوق 1۹82

ها باید کنوانسیون مذکور، دولت ،27۹ ماده ماده

آمیز  حل و فصل مسالمتاختالفات خود را به شیوه 

، چنانچه کشورهای 284اساس ماده نمایند و بر

طرف اختالف، به طرق مورد توافق خود نتوانند، 

ئل مورد اختالف را حل و فصل نمایند، مسا

 توانند به روش سازش متوسل شوند. الزاممی

 تعهد یک اختالف، بروز از پس مذاکره به کشورها

 حقوق کنوانسیون چارچوب در اما. است وسیله به

 جنبه غیرالزامی، جنبه بر عالوه سازش دریاها
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 را اجباری سازش البته. است کرده پیدا هم اجباری

 فصل و حل اجباری هایشیوه شمار در نباید

 الزامی سازش به توسل. آورد شمار به اختالفات

، بیگدلی ضیایی) نیست اجباری آن نتایج ولی است

 و حل نظام اولیه مذاکره به الزام (.32، 4، 13۹3

 یک اساساً دریاها کنوانسیون در اختالفات فصل

 امر بادی در طرفین که معنا بدین است ثانوی نظام

 مذاکرات انجام و خود هایدیدگاه تبادل به مکلف

 آنگاه و. هستند اجباری هایآیین به توسل از گیش

 که کنند توافق خود انتخاب به توانندمی آنان

 برای را دیگریآمیز مسالمت فصل و حل هایروش

، 13۹3زاده، بیگ) برگزینند خود اختالف فیصله

 که معناست این به نظام این بودن. ثانوی(21

 به که اندنموده توافق این از پیش طرفین چنانچه

 بخش در مقرر روش به و کنند رجوع دیگری روش

 سلب خود از را امکان این نشوند، متوسل پانزدهم

 به دیوان کنوانسیون جانبهیک طوربه که اندنموده

 . جویند توسل دریاها حقوق 1۹82

دیگر حل و روش  دریاها حقوق المللیبین دیوان

 فصل اختالفات در کنوانسیون مورد بحث است. فکر

 در دریاها حقوق به مربوط جدید دادگاهی ایجاد

 و بحث مورد ژنو در متحد ملل سوم کنفرانس

 واقع در کنفرانس این ریشه. گرفت قرار بررسی

 1۹۶7 سال در که بود دریاها بستر ویژه کمیته

 برای متحد ملل سازمان عمومی مجمع توسط

 ماورای در دریاها اعماق بستر لهمسأ بررسی

. شد سیستأ قاره فالت بر ملی صالحیت محدوده

 به هادولت از شخصی صالحیت توسعه ضرورت

 هادولت مدیریت تحت وقیحق و حقیقی اشخاص

 نموده ایفا محوری نقش دریاها دادگاه سیستأ در

 حقوق دادگاه. (2۶7، 1384 رائو، )خارا است

 دارای ارگان یک عنوانبه گاهچهی دریاها المللبین

 حقوقی سیستم یک لوای تحت انحصاری صالحیت

 حقیقت در (.۶۶، 13۹2 )مدنی، است نبوده مطرح

 بردمی بهره آیینی از دریاها المللبین حقوق دادگاه

 تصمیمات به منجر اما است الزامی آنها به رجوع که

 حدود تحدید به راجع مسائل .گرددنمی آورالزام

 یا و قاره فالت و اقتصادی انحصاری منطقه مناطق

 ماهیت تاریخی حقوق و هاتنگه به راجع اختالفات

 1۹82ن کنوانسیو دیوان در تواندمی که اختالفاتی

 است عبارت یابد فیصله و شده دریاها مطرح حقوق

 اجرای یا تفسیر به مربوط اختالف هرگونه از

 که دیگری نامهموافقت نوع هر و دریاها کنوانسیون

عالوه بر  .باشد مرتبط کنوانسیون این اهداف به

توانند به  دریاها، طرفین می حقوق المللیدیوان بین

دادگستری و یا دیوان داوری نیز  المللیبین دیوان

 رجوع نمایند.
 

ها در حل و فصل . رویه عملی دولت۵-۲

 اختالفات میادین مشترک نفت و گاز

خصوص منابع درها جانبه دولتویه دوربا نگاهی به 

توان می ر چند دهه اخیر،دنفت و گاز مشترک 

برداری از این که همکاری در اکتشاف و بهره گفت

ثرترین راه برای این مسئله ؤترین و ممنابع مناسب

خواهد بود و به همین خاطر است که در حال حاضر 

برداری مشترک بسیاری در مناطق قراردادهای بهره

جهان انعقاد یافته است که با توجه به  فمختل

توان از آن برای رسیدن داشتن شرایطی معین می
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المللی در زمینه منابع قاعده عرفی بینبه یک 

ها نامهاین موافقت مشترک هیدروکربنی دست یافت.

همچنین پراکندگی  به دلیل تعداد روزافزون آنها و

ذیرفتن گونه تالش در جهت نپشان، هرجغرافیایی

برای تبدیل شدن به یک عرف  ،تکرار وقوع آنها

در  های مختلفیبندیدسته کند.الملل رد میبین

جانبه وجود دارد که های دونامهمورد این موافقت

ود یا عدم وجود تحدید حدود در برخی براساس وج

 و والد) مناطق میزبان منابع طبیعی مذکور است

بنای حدود بر م برخی (.3۹0-414، 2007، جمز

ابع پس از برداری از این منآزادی هر کشور در بهره

اما در تمام انواع این  ... .و نامهامضاء موافقت

ها چند نکته مشترک وجود دارد که به نامهموافقت

 عنوان اصولی ثابت در همه آنها پذیرفته شده است:

ها از اقدامات یکجانبه و بدون خودداری دولت( 1

( 2سایگان خود در مخزن مشترک هماهنگی با هم

برداری از مخزن استفاده از بهترین روش برای بهره

های مرسوم برای نامهمشترک در قالب موافقت

)با توجه به ساختار  های ذینفعرعایت حقوق دولت

شناسی و مهندسی مخزن و امکانات و زمین

ل اصلی از در کل چهار مد های خود(.توانایی

جانبه همکاری در زمینه منابع دوهای نامهموافقت

)گاز( وجود دارد که عبارتند  مشترک هیدروکربنی

-های متضمن واگذاری بهرهنامهموافقت( 1 از:

ای متضمن هنامهموافقت( 2 ،بردرای به یک کشور

 ،برداری از منبع مشترکبهرهمشارکت دو کشور در 

 ،مقام مشترکی با ایجاد اربردهای بهرهنامهموافقت( 3

 ،138۹)کاشانی،  های آحادسازینامهموافقت( 4

183-181.) 

نفع با ایجاد یک نظام در روش اول، کشورهای ذی

برداری نامه به بهرهرک و از طریق انعقاد توافقمشت

در این نوع ورزند. از منابع مشترک مبادرت می

ها شاید به دلیل درگیر نمودن هر دو  نامهموافقت

برداری و ر تمام مراحل بهرهد )یا همه دول( دولت

عنوان باشد که بهاستخراج منابع هیدروکربنی می

ی از اربردینه استخراج و بهرهحل شایع در زمراه

 میادین مشترک مورد توجه قرار گرفته است

-ژاپن نامهموافقت (.7۹، 1۹۹۹تائو،  هونگ )نگوین

اسپانیا  - فرانسه نامه، موافقت1۹74ی جنوب کره

از  1۹88 لیبی - تونس نامهموافقتو  1۹74

برداری از منابع های بهرهنامهمهمترین موافقت

 هستند. مشترک

این مدل در است.  ایجاد مقام مشترکمدل دیگر، 

ی موجود در ترین گزینهترین و نهادیواقع پیچیده

ی از مخازن مشترک است؛ چرا که داربربهره

ذینفع کاری بین دول مستلزم سطح باالیی از هم

ه حاکمیت ملی آنها کاهش ـباشد و درنتیجمی

سودان  - عربستان سعودی نامهموافقت یابد.نمی

 1۹۹0-1۹7۹تایلند  - مالزی نامه، موافقت1۹74

 گینه نامهموافقت(، ۶1-۶2، 1۹8۹، هیزل )فاکس

از بارزترین  1۹۹5و پروتکل  1۹۹3سنگال  -

)جی.ری.  استها نامههای این مدل موافقتنمونه

 (.۹-11، 1۹۹8وی، 

های نامهموافقتاست. آحادسازی روش دیگر، 

هاست که در نامهسازی مدلی از موافقتآحاد

مواردی که در میادین مشترک تحدید حدود 

صورت گرفته باشد، برای سر و سامان دادن به 

برداری و استخراج منابع های بهرهفعالیت
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رار ـاستفاده ق)گاز( مورد  هیدروکربنی مشترک

برداری نکته در این نوع از فعالیت بهره گیرد.می

قابل توجه و مهم این است که برنامه آحادسازی به 

 لداو) مسائل صالحیتی نبودهمفهوم انضمام یا ادغام 

ر ـاث رای تعدیلـو ب (.3۹4، 2007، جمز و

فریج، تفاهمی  نامههای جداگانه موافقتصالحیت

منظور اطمینان از اینکه کلیه را بین دو دولت به 

تجهیزات تحت استانداردهای ساخت و ایمنی یک 

در صورت موافقت  گرداند.باشند، مقرر میشکل می

با هر مجوز تولید جزئی یا کلی، دولت متعهد است 

برداری مستمر از گاز فریج را مطابق با که بهره

های بین نامهاصلی و موافقت نامهشرایط موافقت

 نامهاولین موافقت ان مجوز تضمین کند.دارندگ

 -نروژ  نامهالمللی موافقتآحادسازی در سطح بین

ماده منعقد شد.  1۹75انگلستان است که در سال 

دو دولت باید »نماید که: مقرر می نامهاین موافقت ۹

با هدف دستیابی به توافق در مورد تعیین حدودها 

میدان فریج و و مخازن تخمین زده شده از ذخایر 

اختصاص سهم در آن میدان بین بخش فالت قاره 

اختصاصی انگلستان و فالت قاره اختصاصی نروژ 

های نامهرسد که موافقتبه نظر می «.مشورت کنند

آحادسازی با توجه به ماهیت مخازن مشترک و 

ها، نسبت به سایر سیال بودن گاز موجود در آن

وردار باشد، رخهای دیگر از کارایی بیشتری بمدل

برداری از مخازن مشترک چنانکه در مورد بهره

های دریای شمال طریقه مرزی بین دولت

عنوان بهترین گزینه موجود مورد آحادسازی به

(. 3۹4، 2007، جمز و لداو) گرفته استتوجه قرار 

 -و انگلستان  انگلستان -های نروژ نامهموافقت

 2003ترینیداد توباگو  -ونزوئال  نامهموافقت، هلند

از  2004سوریه  -ترکیه  نامهو موافقت 2007و 

)متیو،  هستندها نامهادیق این موافقتمهمترین مص

2004 ،2-۶.) 

های روش آحادسازی این است که یکی از ویژگی

 (1شود؛ بینی میهای ممکن پیشهمه وضعیت

برداری هایی که در آن یک رژیم آتی بهرهوضعیت

جود یک میدان فرامرزی کشف شده تحدید را در و

ه ـهایی کوضعیت( 2 دهد.کرده و سازمان می

کند در صورت وجود یک میدان بینی میپیش

ه شده، منطقه مشترک مستقل یا شناخت

( 3 مستقل از خط تحدید حدود را ایجاد کند.غیر

برداری بهرههایی که خالق یک ناحیه وضعیت

 )ریچارد حدود باشدگونه تحدید اشتراکی بدون هر

هایی ی صورتبدین ترتیب همه(. 2، 2007، میز

ممکن است در منطقه تحت صالحیت در دولت  که

بینی شده پیش نامهمنبع گاز یافت شود در موافقت

و برای آنها ساز و کاز علیحده در نظر گرفته شده 

توسعه مشترک  نامهاست تا با تنظیم یک موافقت

آحادسازی بین  نامهموافقتبین دو دولت و 

برداری از منابع گفته دارندگان حقوق معدنی، بهره

ها را به حداقل نهشده را حداکثر رسانده و هزی

 (.5-7، 2007میز،  )ریچارد تقلیل دهد

شاره بر این امر داللت دارد های مورد ابررس روش

کید زیادی بر حل و فصل اختالفات بر سر که تأ

نامه طریق گفتگو و انعقاد موافقمنابع مشترک از 

المللی گیری قاعده عرفی بیناما در شکلاست. 

ها به نوعی همکاری خاص، به مبنی بر الزام دولت

االجرا برای رسد که فقدان یک تعهد الزمنظر می
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برداری اشتراکی از یک مخزن همکاری در بهره

مشترک باید کمتر از فقدان رویه دولت از سایر 

الملل عرفی ی در تشکیل حقوق بینشروط امر

یعنی باور عمومی، عنصر عینی پذیرش تعهد به 

 کند.االجرا در حقوق عمل میعنوان یک امر الزم

چند مسئله گذر زمان در تشکیل عرف هر

المللی در این مورد با اتکا به اینکه هیچ نوعی بین

ک که در آن شرط برداری مشتراز قراردادهای بهره

ثر باشد وجود ندارد، نیز تعدیل ؤایی معددی به تنه

عنوان توان ادعا نمود که بهیافته است. اما هنوز نمی

چنانکه  یک قاعده عرفی استقرار یافته است.

ملل و تطبیقی بیان المؤسسه انگلیسی حقوق بین

های دارای شماری هر یک از مدل» داشته است که:

سد رباشد که به نظر نمیاز احتماالت متغییر می

های متفاوت اقتصادی یا تاکنون به خاطر سیستم

های متضاد و درجاتی از حساسیت سنتسیاسی، 

ملی، قابلیت پذیرش مسلط جهانی را به دست 

الزم (. 34-35، 1۹8۹)فاکس هیزل،  «آورده باشد

حاکی از آن  هاجانبه دولترویه دوبه ذکر است که 

سازی برداری مشترک یا آحاداست که روش بهره

فرامرزی از یک مخزن مشترک هیدروکربنی، هنوز 

به دلیل نداشتن عنصر اصلی و اساسی تشکیل عرف 

ه است ـوانستنتوقی، ـنی اعتقاد حقـالملل یعبین

 المللی مطرح شود.عنوان یک قاعده عرفی بینبه
 

. حدود مناطق دریایی ایران، عربستان و ۵-3

 کویت و تحلیل اختالف میدان گازي آرش

نظیر دریا در خلیج فارس دارای دو ویژگی کمبستر 

سو این منطقه سرشار از منابع غنی است. از یک

باشد و از سوی نفت و گاز و سایر منابع معدنی می

دیگر، عرض دریا در آن اندک است. در چنین 

شرایطی در بسیاری از موارد، میادین نفت و گاز از 

 شده توسط کشورها عبورمرزهای دریایی تعریف

کرده و موضوع صالحیت و حاکمیت بیش از یک 

گیرد و در مواردی که محدوده کشور قرار می

دریایی بین کشورها فاقد تحدید حدود دریایی 

است، عرصه مناسبی برای طرح ادعای حاکمیت و 

آید. از آنجا که تعارض و تقابل منافع  پدید می

تالفات ایران، کویت و موضوع مقاله حاضر اخ

خصوص میدان گازی آرش است لذا رعربستان د

دریایی سه کشور مورد  مناطق حدود ابتدا به تحدید

 شود.اشاره پرداخته می
 

حدود مناطق دریایی ایران، عربستان . ۵-3-1

 و کویت

اولین قانون داخلی ایران در زمینه تعریف مناطق 

های ساحلی و دریایی کشور قانون تعیین حدود آب

تیر  24دریاها مصوب منطقه نظارت دولت در 

مایل دریایی  ۶آن،  1ه است که طبق ماد 1313

د ـل از حـمای 12های ساحلی و وان آبـعنبه

عنوان منطقه نظارت تعیین شده ترین جزر بهپایین

های کف و ده مذکور کلیه قسمتاست. طبق ما

های ساحلی متعلق به کف و سطح و مافوق آبزیر

های دولت ایران باشد. قانون تعیین حدود آب

 22در  1313ساحلی و منطقه نظارت مصوب 

اصالح شد. این رویداد مصادف با  1338فروردین 

 1۹58و بعد از تصویب کنوانسیون  1۹5۹آوریل 

این قانون به جای عبارت  1ژنو بود. در ماده 
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ه کار رفته که در قانون پیشین ب« های ساحلیآب»

استفاده شد و « های سرزمینیآب»بود، از عنوان 

مایل دریایی  12به  3عرض دریای سرزمین در ماده 

افزایش یافته است. مبنای احتساب محدوده دریای 

ترین سرزمینی نیز برخالف قانون پیشین که پایین

جزر )خط مبدأ عادی( بود، در این قانون تغییر 

أ را دولت با رعایت که خط مبد یافت و مقرر شد

المللی عمومی تعیین کند. قواعد مسلم حقوق بین

بینی نشده و در این قانون منطقه نظارت پیش

قاعده حاکم بر تحدید حدود دریایی سرزمینی بین 

ایران و کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل در 

نبود توافق به شکل دیگر، خط منصف تعیین شده 

های بین سواحل مذکور، آب قانون ۶است. در ماده 

های بین جزایر ایران و خط مبدأ و همچنین آب

متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر کمتر از 

های داخلی قلمداد مایل دریایی باشد، جزء آب 12

نیز مقرر گردیده کلیه جزایر ایران  5شده و در ماده 

دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند. 

مناطق جمهوری اسالمی ایران در خلیج  قانون در

به تصویب  1372فارس و دریای عمان که در سال 

مجلس شورای اسالمی  رسید، حد دریای سرزمینی 

مایل دریایی از خط مبدأ به نحوی که در مصوبه  12

اعالم  ،تعیین شده 1352یران در سال هیئت وز

این قانون   12، طبق ماده همچنین گردیده است.

مایل دریایی از خط مبدأ  24ض ای به عرمحدوده

تعیین شده است. در مواد عنوان منطقه نظارت به

بدون اعالم عرض منطقه انحصاری  15و  14

اقتصادی و فالت قاره، بر حق انحصاری دولت ایران 

بر منابع جاندار و بیجان بستر و زیر بستر دریا تأکید 

حدود دریای سرزمینی و فالت  تحدید شده است.

سایر  منطقه انحصاری اقتصادی ایران و واره ق

این قانون با توافق  1۹ و 4کشورها طبق مواد 

 گیرد. براساس خط منصف صورت می طرفین و

عربستان  دریایی مناطق حدود خصوص تحدیددر

سعودی باید گفت که در خالل مباحث کنوانس 

 200سوم حقوق دریاها، نماینده این دولت از ایده 

انحصاری اقتصادی و نه فالت قاره مایل منطقه 

دان جهت است که به نظر این حمایت کرد و این ب

منافع این ایده منطقه انحصاری اقتصادی  دولت،

دولت  1۹74کند. در سال کشور را تأمین می

مایلی  200منطقه ای، اعالمیهعربستان طی 

انحصاری اقتصادی را در خلیج فارس اعالم نمود و 

ا فالت قاره و منطقه انحصاری بدر موارد تالقی 

اقتصادی سایر کشورها، خط منصف برای تقسیم 

، 2008-200۹، )دهقانی آن را قابل استناد دانست

در مورد  توان گفت دولت عربستان(. بنابراین می80

مایلی، منطقه  12خلیج فارس دریای سرزمینی 

مایلی و منطقه انحصاری اقتصادی  18انحصاری 

مایلی را در قوانین داخلی خود اعالم کرده  200

عنوان یک منطقه ولی فالت قاره به شکل مستقل به

 دریایی مجزا اعالم ننموده است.

کویت باید  دریایی مناطق حدود خصوص تحدیددر

الحمایگی انگلستان عرض در دوران تحت گفت که

 1۹55مایل بود. در سال  3دریای سرزمینی کویت 

طی دو قرارداد بین دولت کویت و شرکت نفت 

برداری نفت کویت که به منظور اعطای امتیاز بهره

مایل از  ۶منعقد شد، عرض دریای سرزمینی به 

-200۹)دهقانی،  ترین حد جزر تعیین گردیدپایین



   1400                                                  1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق  /4۹۶

 

طی یک فرمان  1۹۶7دسامبر  17در (. 80، 2008

مایل  12حکومتی عرض دریای سرزمینی به 

افزایش یافت و در مورد تحدید حدود دریای 

 12سرزمینی و منطقه مجاور اصول مندرج در ماده 

قابل اعمال  1۹58کنوانسیون دریای سرزمینی 

شناخته شد و عالوه بر آن بر حق ماهیگیری این 

نیز تأکید شد. دولت کویت دولت در منطقه مجاور 

منطقه انحصاری اقتصادی را اعالم نکرده اما طی 

، بر حق حاکمیت و 1۹4۹ژوئن سال  12اعالمیه 

صالحیت این دولت بر منابع بستر و زیر بستر واقع 

در دریای آزاد در مجاورت سواحل این کشور تا مرز 

های مجاور تأکید و اعالم شده تعریف دریایی دولت

وره دولت کویت با این اساس مشاره باین محدود

 گیردبراساس اصول منصفانه صورت میها دولت

شود که مالحظه می (.12، 1۹85نوراتو، )اُ

های ساحلی خلیج فارس، در پرتو قوانین دولت

اند. اما داخلی خود مناطق دریایی را تعیین کرده

تعیین مناطق دریایی، مانع حدوث اختالف بین 

اکثر  حالی است که نگردیده است. این درها  دولت

گاز  مناطق خلیج فارس سرشار از منابع غنی نفت و

نفسه پتانسیل تشدید بوده و وجود این منابع فی

عالوه بر تعریف  این،کند. بنابراختالفات را ایجاد می

مناطق دریایی، تحدید حدود نیز ضرورت دارد. 

تکا به تعدادی از کشورهای ساحلی خلیج فارس با ا

قوانین داخلی خود در مورد تقسیم مناطق دریای 

مبادرت به تحدید حدود متقابل مناطق مرزی خود 

اند که موضوع میادین مشترک در خلیج فارس کرده

ها مورد توجه قرار نامهگاز نیز در این موافقت نفت و

 گرفته است. 

آرش در  گازي میدان اختالف تحلیل. ۲-3-۵

اختالفات کنوانسیون حقوق پرتو حل و فصل 

 دریاها

و در جنوب غربی جزیره خارگ  آرش گازی میدان

ن، کویت و عربستان واقع در حدفاصل مرزهای ایرا

 میدان این که است مدعی عربستان شده است.

( سابق طرفبی منطقه) شده تقسیم منطقه مجاور

 ضمائم طبق کشور دو این و است عربستان و کویت

نامه  و همچنین توافق 2000 ژوئیه نامهموافقت

 طوربه میدان نای منابع که اندکرده اخیر موافقت

 قرار برداریبهره مورد کشور دو وسیله به مشترک

 این در .(45، 13۹۶ صیادی، و )خداپرست گیرد

 مسائل و آمد وجود به هم دیگری مشکل میان

 کرد، ترپیچیده را کشور دو دریایی مرزهای تحدید

 ایران دریایی مناطق قانون به کویت اعتراض آن و

 سازمان در کویت نماینده. است 1۹۹3ل سا مصوب

 اینامه انتشار با 1۹۹۶ اوت 2۹ تاریخ در متحد ملل

 این که نمود ادعا و اعتراض ایران دریایی قانون به

 کنوانسیون ویژه به المللبین حقوق اصول قانون

. است کرده نقض ار 1۹82 مصوب دریاها حقوق

 مورد در کشورها از دیگر برخی و کویت اعتراض

 لهمسأ این هرچند بود، قانون این در ایران مبدأ خط

 1352 تیرماه 31 در ایران مبدأ خط و نبود جدیدی

 سازمان توسط و شده تصویب وزیران هئیت توسط

 گونههیچ آنکه جالب. بود گردیده منتشر ملل

 صورت آن به نسبت زمان آن در هم اعتراضی

 مورد در ژئوپولیتیکی دیگر مشکل .بود نگرفته

 مشخص کویت، با ایران دریایی مرزهای تحدید

 در عربستان و کویت ایران، مرز تالقی نقطه نبودن
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 ایران دریایی مرز. است شده تقسیم منطقه مقابل

 با اما. گردید مشخص 1۹۶8 سال در عربستان و

 مرز عربستان، و کویت بین طرفبی منطقه تقسیم

  نشده افراز جا این در نیز عربستان با ایران دریایی

ایران اقدام به حفر چند  1380در ابتدای دهه  .است

چاه اکتشافی در این میدان گازی کرده بود، اما با 

که خط مرزی با  این وجود توسعه آن را تا هنگامی

کشورهای مشترک در این میدان تعیین شود، به 

 ایران، کویتپیگیری در مقابل  تعویق انداخت.

با این کشور شده که قرارداد امضا اصرار دارد

عربستان سعودی درخصوص میدان گازی آرش 

اجرا شود، چراکه کویت به شدت به منابع گازی  فوراً

  احتیاج دارد.

یکی از مهمترین دالیل رویکرد کویت و عربستان 

در کنار گذاشتن ایران در میدان گازی آرش، 

مرزی عربستان سعودی و کویت است.  نامهتموافق

ای میان ایران و با نامهدر حالی که چنین موافقت

کویت و ایران با عربستان منعقد نشده است. در 

دو کشور  ای بیننامهدر طائف موافقت 1۹۶5سال 

خصوص مناطق دریایی سعوی درکویت و عربستان 

ین نامه تعی)توافق میان دو طرف به تصویب رسید

طائف،  نامهموافقت (. در48، 1750طرف، منطقه بی

یک کمیسیون مشترک جهت مساحی و تعیین 

دقیق مرزهای منطقه حائل بین دو دولت ایجاد 

شده و مقرر شد قسمت شمالی منطقه مذکور به 

دولت کویت و قسمت جنوبی به دولت عربستان 

تعلق گیرد. و هریک از آنها در این مناطق 

اختصاصی اعمال حاکمیت کنند. در عین حال، 

بع طبیعی موجود در کل منطقه حائل به هر دو منا

دولت تعلق گیرد. بر این اساس، هر دولت موظف 

است به حقوق دولت دیگر نسبت به منابع طبیعی 

مشترک در منطقه حائل احترام گذارد، خواه این 

موجود باشد خواه  نامهمنابع در زمان انعقاد موافقت

واند تنمی ر آینده کشف شود. هیچ یک دو دولتد

المللی دولت دیگر را از به اتخاذ تدابیر ملی یا بین

محروم نماید.  نامهدر این موافقتحقوق خود 

طائف، هریک از دو دولت  نامهموافقت 7مطابق ماده 

های سرزمینی مجاور بخش اختصاصی خود بر آب

کند و دو دولت در منطقه حائل اعمال صالحیت می

زمینی مذکور های سردرخصوص تحدید حدود آب

رد. حق حاکمیت هریک از طرفین توافق خواهند ک

استخراج منابع طبیعی، در مناطق دریایی مجاور در 

سهم اختصاصی هریک از طرفین، منحصر به شش 

اند در باشد و طرفین متعهد شدهمایل دریایی می

ماورای شش مایل مذکور اعمال حاکمیت نکنند. 

، تحدید حدود مذکور نامهموافقت 8مطابق ماده 

دریایی در شمال منطقه حائل تابع مقررات معاهده 

باشد. در عین حال، هر دو طرف دارای طائف نمی

حقوق مساوی در منابع طبیعی منطقه دریایی 

مایلی  ۶مذکور بود و میادین نفتی واقع در ماورای 

دریای سرزمینی منطقه حائل بایستی به صورت 

 برداری شوند. مشترک بهره

طائف، قراردادهای  نامهموافقت 11اس ماده اسبر

االجرا شدن این امتیاز نفت که قبل از الزم

ماند منعقد شده به قوت خود باقی می نامهموافقت

و اختصاص مناطقی از منطقه حائل به هریک از 

طرفین موجب الغای امتیازهای نفت اعطائی قبل از 

ها باید گردد و دولتتقسیم منطقه حائل نمی
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مقررات قوانین الزم را در این زمینه تصویب نمایند. 

به منظور تضمین تداوم  نامهاین موافقت 17در ماده 

تالش دو دولت جهت اکتشاف و استخراج متناسب 

منابع طبیعی در منطقه حائل، یک کمیسیون 

مرکب  18شود که طبق ماده مشترک تشکیل می

توسط و بوده ها تعداد برابر نمایندگان دولت از

 شوند. وزرای نفت دو کشور معرفی می

حل و فصل اختالفات ناشی از تفسیر و اجرای این 

در وهله اول از طریق  22طبق ماده  نامهموافقت

حل و فصل اختالفات از آمیز های مسالمتشیوه

جمله رجوع به اتحادیه عرب و در وهله بعد مراجعه 

گیرد. دو المللی دادگستری صورت میبه دیوان بین

تکمیلی  نامهیک موافقت 1۹۶۹دولت در سال 

طائف  نامهامضاء کردند که جزء الینفک موافقت

ط مرزی منطقه حائل آن  خ 1باشد و طبق ماده می

اساس مختصات طول و عرض بربین دو طرف 

پلمن اسیو) جغرافیایی بر روی نقشه تحدید شد

 1نامهموافقت 2000(. در سال ۶2-4۶، 1۹۹3تاری، 

مجاور منطقه  تحدید حدود دریایی در مناطق

تقسیم شده بین عربستان و کویت، منعقد شد. در 

مقدمه این سند به بر روابط برادرانه و دوستانه  دو 

کشور تأکید شده است. خط مقسم مرز دریایی دو 

کشور در مناطق مجاور مرز خشکی بین دو کشور 

غرافیایی در مواد بر مبنای مختصات طول و عرض ج

این سند به  5تعریف شده است. در ماده  4تا  1

اشاره شده و این ضمیمه  نامهضمیمه این موافقت

جزء الینفک معاهده تلقی گردیده است. ضمیمه 

 
1 Agreement Between the Kingdom of Saudi Arabia and 
the State of Kuwait Concerning the Submerged Area 
Adjacent to the Divide Zone, 2 July 2000 

کنند که دو دولت توافق می»دارد مذکور مقرر می

منابع طبیعی واقع در دریا، در مجاورت منطقه 

کمیت مشترک ستی تحت حاتقسیم شده بای

 .«باشد.....

شود که تا قبل از دوران تقسیم بنابراین مالحظه می

کل این منطقه در خشکی تحت رژیم  منطقه حائل،

پس از تقسیم نیز   حاکمیت مشترک قرار داشته و

بستر دریا در  منابع طبیعی واقع در بستر وزیر

فراتر از شش مایل دریایی مجاورت این منطقه 

ین رژیم حتی با اکماکان مشترک باقی مانده است. 

 2000وجود معاهده تحدید حدود دریایی سال 

نامه بدون تغییر باقی مانده است. درنتیجه تواق

خصوص میدان گازی کویت و عربستان سعودی در

 رش دارای پیشینه حقوقی بوده و برمبنای توافقاتآ

دریایی  منطقه وص تحدیدخصدو کشور مذکور در

 صورت گرفته است.

 دریایی منطقه تحدید در این قسمت ابتدا به عدم

 اختالف عنوان عاملبه کویت و ایران مجاور

 اختالف حل شود و در ادامه از ضرورتپرداخته می

 پرتو در آرش نفتی میدان درخصوص طرفین

 شود.دریاها بحث می حقوق کنوانسیون

 

نطقه دریایی مجاور معدم تحدید . 1-۲-3-۵

 ایران و کویت 

سواحل ایران و کویت در خلیج فارس در مقابل هم 

اعطای مجوز  1۹57-1۹58ر سال قرار دارد. د

برداری از میادین نفت خلیج فارس از سوی بهره
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ایران و کویت در یک منطقه مورد ادعای کویت و 

ایران، موجب طرح مسئله تحدید حدود دریایی 

شرکت پان آمریکن از سوی ایران و شرکت شد. 

در  برداریسوی کویت مجوز بهرهاز  1نفتی عربی

 تاری، )اسیوپلمن این منطقه را دریافت نمودند

مدعی بود مجوز صادره از  (. ایران140، 1۹۹3

سوی کویت با مجوز صادره از سوی ایران از حیث 

باشد. برداری دارای تعارض میمنطقه موضوع بهره

شرکت ملی نفت ایران  1۹۶3متعاقب آن در سال 

دو منطقه را آماده حفاری اعالم نمود و دولت کویت 

و این مناطق را جزء  رسماً به موضوع اعتراض

مناطق موضوع حاکمیت خود دانست. در نشست 

بیانیه مشترکی صادر شد و  1۹۶3ژنو در سال 

نمایندگان دو کشور بر عزم خود جهت تشکیل  

شترک جهت حل مسأله تحدید حدود کمیسیون م

فالت قاره آنها تأکید کردند. در خالل مذاکراتی که 

شروع شد دو دولت توافق کردند که  1۹۶۹از سال 

اهمیت در بحث تحدید حدود از جزایر کوچک و کم

پوشی کنند. اما مانع اصلی جزیره خارک از چشم

سوی ایران و جزیره فلیکه از طرف کویت و 

ه آنها در موضوع تحدید حدود و چگونگی محاسب

در میانه خلیج همچنین وجود میدان نفتی سروش 

 سیوپلمنا) فارس و در محدوده میان دو کشور است

معتقد است که جزیره  (. ایران141، 1۹۹3 تاری،

خارک که در نزدیکی ساحل قرار دارد، باید مبنای 

نتیجه ی در تحدید حدود قرار گیرد که درگیراندازه

میت ایران قرار میدان نفتی سروش تحت حاکآن 

از سوی دیگر کویت معتقد است که گیرد. می

 
1 Arabian Oil Company 

جزیره فلیکه باید جزء سواحل کویت قرار گرفته و 

 برای آن دریای سرزمینی و فالت قاره محاسبه شود

ل در ساباشد. که این امر، مورد مخالفت ایران می

دو کشور توافق کردند که دو جزیره مذکور  1۹70

ه ـد و درنتیجـشون دادـن اصلی قلمـجزء سرزمی

در تحدید حدود قلمداد شوند.  عنوان خط مبدأبه

اما مانع دیگر یعنی فقدان تحدید حدود در میان 

کویت و سایر همسایگان آن، موجب شد توافقی 

توان گفت تحدودی صورت نگیرد. بنابراین می

نیاز حل و فصل ، پیشمیان دو کشوردریایی حدود 

 خصوص میدان گازی آرش است.تالفات دراخ

 

ختالف طرفین ضرورت حل ا. ۲-۲-3-۵

خصوص میدان نفتی آرش در پرتو در

 کنوانسیون حقوق دریاها

میدان گازی آرش میان ایران و کویت و عربستان 

مشترک است. پیشینه مطالعات اکتشافی در میدان 

رسد. زمانی که می 1352نفتی آرش به سال 

آمریکن یا آی پک که شرکت  شرکت ایران پان

مشارکتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت 

هایی را انجام داد. در آن زمان آموکو بود، فعالیت

میلیون بشکه نفت  745ذخیره نفت میدان آرش 

ا ب 1351های اکتشافی از سال اعالم شد. حفاری

 2001حفر دو حلقه چاه انجام گردید. در سال 

ط ایران انجام و ذخایر گاز نگاری توسعملیات لرزه

. 2تریلیون فوت مکعب اعالم گردید 20این میدان 

بخشی از میدان آرش در منطقه حائل بین عربستان 

کویت قرار دارد و به میدان الدورا شهرت دارد.  و

2 U.S Energy Information Administration 
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ین های کویت و عربستان نیز ادعای مالکیت ادولت

مبنای مطالعات میدان را دارند. دولت کویت بر

درصد  50نفتی شل ادعای مالکیت بیش از کمپانی 

که ایران این ادعا را  کل مخزن را دارد درحالی

مردود دانسته و مطابق خط ترسیمی کمپانی آی 

پک و با توجه قدمت مطالعات انجام شده که مورد 

اعتراض کویت نبوده معتقد به سهم مساوی و کشور 

از میدان آرش  1385. در ترازنامه انرژی سال 1است

 137۹اکتشافی یاد شده که در سال عنوان میدان هب

میلیون  1۶8جای آن  کشف شده و ذخیره نفت در

(. 155، 1385، انرژی )ترازنامه بشکه قید شده است

مشترک این  ایران پیشنهاد توسعه 1388در سال 

میدان را به کویت داد. این در حالی است که دولت 

کشور در  کویت قانونی را به مجلس نمایندگان این

برداری مشترک کویت و عربستان مورد بهره

پیشنهاد کرده و دو کشور عربستان و کویت نیز در 

برداری مشترک این میدان در قالب مورد بهره

اند. هگذاری به توافق رسیدمشارکت در سرمایه

طائف  نامهاساس موافقتتوافق دو کشور عربستان بر

 2000سال تحدید حدود دریایی  نامهو موافقت

است  که حقوق و تکالیف طرفین را در منطقه حائل 

کند. کویت مناطق دریایی مجاور آن تعیین می و

میلیارد متر مکعب گاز  ۶00هدف خود را تولید 

طبیعی از میدان دورا را اعالم کرده و مقامات این 

 ۶0تا  35کشور کل ذخایر گاز این میدان را بین 

ه و حتی کویت اعالم ت مکعب اعالم کردتریلیون فو

 
1 Kuwait, S.Arabia to Start Drilling in Arash Field 
2 Aramco Gulf Operation 

کرد که حاضر به خریداری سهم عربستان از این 

 (.12، 200۶، و همکاران )آنتونی باشدمیدان می

منجر به انعقاد یک  اقدامات عربستان و کویت

 گذاری بین شرکتقرارداد مشارکت در سرمایه

و شرکت عملیات خلیج  2عملیات خلیج آرامکو

در محدوده جهت انجام عملیات اکتشاف  3کویت

)اداره اطالعات  مورد توافق دو کشور شده است

، وزیر 200۶ژوئن سال  در (.2010انرژی آمریکا، 

انرژی کویت اعالم نمود که با توجه به نیاز این 

کشور به گاز، قصد دارد ظرف سه سال آینده در آن 

های سرزمینی کویت میدان که در آبقسمت از 

منتظر توافق با ایران  قرار دارد، تولید را شروع کند و

 .(2007، )اداره میادین فراساحلی کویتماند نمی

 نامهو عربستان موافقت که بین ایران در حالی

کویت و ایران تاکنون در  تحدید حدود امضا شده،

اند. زمینه تحدید حدود دریایی به توافق نرسیده

در قالب تواند به صورت مشترک و میدان آرش می

جانبه توسعه یابد. این امر سه هنامیک موافقت

های مستلزم آن است که اوالً مقامات سیاسی دولت

ربط موافقت اولیه خود را در این خصوص امضا ذی

ان و کنوانسیون کنند. ثانیاً با توجه به اختالف ایر

نهاد مستقل و مشترک  حقوق دریاها 1۹82

همچون یک کمیسیون مشترک بین سه کشور 

گیری م مطالعات مساحی و اندازهتشکیل و با انجا

اساس نتیجه دقیق میدان را تعیین نماید و بر حدود

اقدامات این کمیسیون، سه کشور در مورد سهم 

خود توافق نمایند. ثالثاً سه کشور اقدام به انعقاد 

3 Kuwait Gulf Oil Co 
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جانبه توسعه مشترک نمایند سه نامهیک موافقت

ونگی اداره میدان، که در آن میزان سهم آنها، چگ

... تعیین شود. دلیل ترجیح مدل قانون حاکم و

توسعه مشترک فقدان تحدید حدود میان ایران و 

کویت و وقوع بخشی از میدان در محدوده حائل 

 بین کویت و عربستان سعودی است. 
 

 . نتیجه6

 به نسبت دریاها حقوق1۹82 کنوانسیون رویکرد

مذاکره، سازش و داوری  دریایی مبتنی بر اختالفات

ق خصوص میدان گازی آرش نیز مصدااست که در

محور ایران، دو رغم رویکرد گفتگودارد اما علی

ت و عربستان با توافق دوجانبه کشور کوی

گازی دست یافته و خصوص این میدان در

جانبه را مبنای اکتشاف و استخراج در نامه  دوتوافق

که مغایر با اند میدان گازی مذکور قرار داده

حقوق دریاهاست.  1۹82دستورالعکل کنوانسیون 

زیرا در کنوانسیون مورد اشاره، تصریح شده است 

جانبه اقدام که طرفین اختالف نباید به صورت یک

یدن به نیت تا رساساس حسننموده و الزم است بر

اساس تفاهم عمل توافق میان همه طرفین، بر

بستان و کویت نمایند. در شرایطی که دو کشور عر

رسد اند به نظر میبه صورت یکجانبه اقدام کرده

خصوص یران الزم است رویکرد عملیاتی دردولت ا

میدان گازی آرش در پیش گرفته و در ضمن اقدام 

برداری، دیپلماسی و مذاکره را برای اکتشاف و بهره

ای در حقوق خصوص که، قاعدهدنبال کند به

توان استناد به آن ب الملل وجود ندارد که بهبین

ود ـولوژی برتر خـر تکنـه با تکیه بـطرفی را ک

کند، ملزم به توقف عملیات برداری بیشتری میبهره

 دریاها، صرفاً 1۹82خود نمود. قواعد کنوانسیون 

به  خصوص توسلهایی درحاوی دستورالعمل

آمیز حل و فصل اختالفات بوده های مسالمتروش

های کلی مشیه خطکنندو در واقع، تعیین

خصوص رفع اختالفات است که مطابق با قواعد در

کنوانسیون مذکور، الزم است دولت ایران از طریق 

مجاری گفتگو و مذاکره، اختالفات میدان گازی 

آرش را تا حصول توافق نهایی پیش ببرد اما به نظر 

رسد با توجه به توافق عربستان و کویت در این می

جانبه ران نیز به صورت یکخصوص، الزم است ای

برداری از میدان گازی آرش نماید. این اقدام به بهره

جانبه کویت و عربستان امر با توجه به اقدامات یک

مغایر با قواعد قبال ایران، پذیرفته شده است و  در

شود. این امر کنوانسیون حقوق دریاها قلمداد نمی

مذاکره در عمل امکان واداشتن کویت و عربستان به 

هد. این روش در و توافق با ایران را افزایش می

دریاها  1۹82شرایطی که ایران عضو کنوانسیون 

هایی چون دیوان داوری نیست و به روش

تواند متوسل شود، کنوانسیون حقوق دریاها نمی

رسد. واداشتن کویت و کارآمدتر به نظر می

ا نامه وقتی اهمیت پیدعربستان به مذاکره و توافق

برداری از کند که قاعده عرفی همکاری در بهرهمی

های نامهگاز در موافقت میادین مشترک نفت و

انبه تنظیمی میان کشورهای ساحلی خلیج جدو

فارس پذیرفته شده است. این قاعده به صورت 

گاز و درج شرط کلی  توسعه مشترک میادین نفت و

های تحدید حدود نامهمخزن مشترک در موافقت

 یایی متجلی شده است.در
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 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع۸

در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود 

 ندارد.
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 .1383، دانش گنچ نشر تهران، اول،

 خلیج گاز»بهادر،  غالمی،محمدباقر،  زاده،حشمت -

 مجله ،«امنیتی تهدیدهای و هافرصت فارس؛

 .1387 دو، شماره انرژی، اقتصاد مسائل هایبررسی

 و فارس خلیج به آمریکا رویکرد» فاضله، خادم، -

 هـمجل ،«منطقه در ورـکش این هایسیاست

 .1384 ،دو شماره انرژی، اقتصاد مسائل هایبررسی

 حقوق المللیبین دادگاه» چاندراسی، رائو، خارا -

 حقوقی مجلة دوفصلنامة ،«ارزیابی یک: دریاها

 .1384، امشماره سی و سی المللی،بین

 میادین محمد، صیادی،، یونس خداپرست، -

 و هافرصت ها،چالش) کشور گاز و نفت مشترک

 موسسه نشر تهران، اول، چاپ ،(رو پیش آینده

 .13۹۶ اقتصاد، تدبیر تحقیقاتی

 حقوقی رژیم مختلف ابعاد بررسی رضا، دهقانی، -

 سیاست مجله گاز، و نفت مشترک منابع بر حاکم

 . 13۹5 یک، شماره ام،سی دوره خارجی،

 منابع از برداریبهره چگونگی» احمد، سزاوار، -

 دیدگاه از المللیبین مرز در واقع مشترک گاز و نفت

 دوره معاصر، حقوق و فقه مجله ،«المللبین حقوق

 .13۹۹شماره سیزده،  ششم،

 مستقیم مبدأ خطوط کاربرد»ساسان،  صیرفی، -

 تحدید به ویژه نگاه با دریایی؛ حدود تحدید در

 مطالعات مجله ،«کویت و ایران بین دریایی حدود

 .13۹7 سه، شماره عمومی، حقوق

 قاره فالت خارجی حد تعیین» ساسان، صیرفی، -

  مجله ،«دریاها حقوق کنوانسیون 7۶ ماده بررسی /

 . 13۹4 یک، شماره عمومی، حقوق مطالعات

 مشورتی نظریات و آرا، محمدرضا، بیگدلی ضیایی -

چاپ  چهارم، جلد دادگستری، المللیبین دیوان

 طباطبایی، عالمه دانشگاه انتشارات سوم، تهران،

13۹3. 

 منظر از مشترک  گاز و نفت منابع جواد، کاشانی، -

 موسسه تهران، چاپ اول، الملل،بین حقوق

 .138۹، دانش شهر حقوقی هایپژوهش مطالعات

 المللبین حقوق قواعد» زهرا، کسمتی، -

 ،«مشترک مرزی نفتی مخازن توسعه درخصوص

م، یک و بیست دوره خارجی، سیاست فصلنامه

 .138۶ ،دو شماره

 حقوقی رژیم پیامدهای» ضیاءالدین، سید مدنی، -

 ملل 1۹82 کنوانسیون در دریایی علمی تحقیقات

 فصلنامة ،«دریایی علوم بر دریاها حقوق متحد

 .13۹2سیزده،  شماره شناسی،اقیانوس
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