
 

  1377/02/27: تاریخ تصویب 

 قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی بین جمهوري اسالمی ایران و جمهوري اسالمی پاکستان

 

اسالمی پاکستان  موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی بین جمهوري اسالمی ایران و جمهوري -ماده واحده  

بدیهی است در . شود اسناد آن داده می تصویب و اجازه مبادلهشرح پیوست  ماده به) 7(مشتمل بر یک مقدمه و 

 .اساسی عمل خواهد شد قانون) 139(موافقتنامه طبق اصل  موارد اختالفات مالی ناشی از اجراي این

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 ]z[ پاکستان موافقتنامه تحدید حدود مرز دریائی بین جمهوري اسالمی ایران و جمهوري اسالمی 

 :شوند متعاهد نامیده می دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري اسالمی پاکستان که از این به بعد طرفهاي 

به منظور تحکیم هرچه   نظر به عالیق مشترك تاریخی، مذهبی و فرهنگی موجود بین دو کشور ایران و پاکستان، 

ابین براساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت م بیشتر پیوندهاي مودت و حسن همجواري و پیشبرد مناسبات فی

جان که در بستر و زیر بستر مناطق دریائی  خود اعم از جاندار و بی حقوق حاکمه بر منابع طبیعی دریائی مرزها و

 اي صحیح، عادالنه و دقیق و با تمایل به تعیین حدود مرزهاي دریائی خود به شیوه  قرار دارد، مربوط به آنها

 :الملل به شرح زیر موافقت نمودند براساس حقوق بین

انحصاري اقتصادي ایران و  خط مرز دریائی که آبهاي داخلی، دریاهاي سرزمینی، مناطق مجاور و مناطق - 1ماده  

 :دهد که نقاط مشروح زیر را به هم پیوند می عبارت است از خط ژئودژیکی سازد، پاکستان را از هم جدا می

 

 جغرافیائی طول عرض جغرافیائی  نقاط  

 شرقی 61 37 03,03شمالی و  25 10 41,23 256عالمت مرزي  

 شرقی 61 35 37,00و  شمالی 25 02 14,00، 1نقطه  

 شرقی 61 33 32,00شمالی و  24 53 35,00، 2نقطه  

 شرقی 61 32 59,00شمالی و  24 50 27,00، 3نقطه  

 شرقی 61 30 00,00شمالی و  24 08 00,00، 4نقطه  

 شرقی 61 25 00,00شمالی و  23 20 48,00 ،5نقطه  

http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/93095


 

ایران و پاکستان مورخ  مرز زمینی ایران و پاکستان براساس موافقتنامه مرزي 256عالمت مرزي شماره  -تبصره  

 .نصب گردیده است) میالدي 1958,2,6(هجري شمسی 1336,11,17

دو دولت رسیده، ترسیم  ضاي نمایندگان هراي که به ام ، روي نقشه)1(خط مرز دریائی مذکور در ماده  - 2ماده  

 .دهد ناپذیر آن را تشکیل می موافقتنامه شده و بخش تفکیک این نقشه پیوست این. شده است

برداري، حفظ و اداره منابع  طرفهاي متعاهد، حقوق حاکمه و صالحیت انحصاري خود را در کاوش، بهره - 3ماده  

آبهاي فوقانی مناطق مربوط به آنها که در دو سوي خط  ر و زیر بستر وبست جان در طبیعی اعم از جاندار یا بی

 .اعمال خواهند کرد واقع شده،) 1(دریایی مورد اشاره در ماده  ترسیم شده براساس خط مرزي

مناسب و معقول از  طرفهاي متعاهد ضمن تاکید بر ضرورت مساعی مشترك جهت تضمین بهره برداري - 4ماده  

اقداماتی که براي حفظ و اداره منابع مذکور  ، در انجام)1(ترسیم شده طبق ماده  واقع در دو سوي خطمنابع طبیعی 

 :منظور الزم است همکاري خواهند نمود و بدین

زمین شناسی واحد یا  هرگاه هر ساختار نفتی زمین شناسی واحد یا یک میدان نفتی واحد یا هر ساختار -الف  

به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از ) 1( خط مرزي مندرج در ماده ر از یک طرفمیدانی از مواد معدنی دیگ

بوسیله حفاري انحرافی از طرف  "یا جزا "خط مرزي واقع باشد بتوان کال این ساختار یا میدان را که در یکطرف

 توافق قبلی برداري قرار داد، در هیچیک از دو طرف خط مرزي، بدون مزبور مورد بهره دیگر خط مرزي

باشد حفر نخواهد  متر فاصله داشته 250ده آن ازخط مرزي مذکور کمتر از  چاهی که بخش بهره طرف دیگر هیچ

 .شد

که بتوان در آن عملیات  اي درصورت بروز وضعیت مذکور دراین بند، هر دو طرف براي نیل به توافق درمورد شیوه 

 .نمود وشش خواهندیکنواخت کرد، ک در طرفین خط مرزي را هماهنگ و

جمله ذخائر ماهیهاي مهاجر و  هاي وابسته منابع جاندار دریائی از ویژه یا برخی گونه) ذخایر (هرگاه ذخیره  -ب 

داشته باشد، طرفهاي متعاهد کوشش خواهند نمود  وجود) 1(مذکور در ماده  اي در دو سوي خط مرزي دوکاشانه

 نظر تعیین مقدار مجاز، سهم صید و فصل برداري از منابع مذکور بویژه از بهره اقدامات خود را براي حفظ و اداره و

و  به مبادله آمار بدین منظور دو طرف بنحو مقتضی. ماهیگیري و نیز وضع مقررات فنی مربوط هماهنگ نمایند

 .اطالعات علمی درباره منابع جاندار منطقه خواهند پرداخت

باشد،  دائمی و قطعی می الیتغیر،) 1(بر اینکه خط مرزي مذکور در ماده  طرفهاي متعاهد ضمن تاکید - 5ماده  

 .آمیز و از طریق مذاکره حل و فصل خواهند نمود مسالمت را بصورت اختالفات ناشی از اجراي این موافقتنامه

هد یک کمیسیون سازش محول خوا در حل اختالف، موضوع با تراضی طرفین به درصورت بروز هرگونه عدم توافق

 .کمیسیون مزبور از طریق مشاوره بین طرفین تعیین خواهد شد ترکیب. شد

 .خواهد رسید منشور ملل متحد به ثبت) 102(این موافقتنامه و نقشه پیوست آن طبق ماد  - 6ماده  



تصویب خواهد رسید و از  به این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفهاي متعاهد - 7ماده  

دیپلماتیک مبنی بر انجام مراحل تصویب  طرف دیگر از مجراي تاریخ آخرین اطالعیه هریک از طرفها به

 .االجراء خواهد گردید الزم

باشند این موافقتنامه را  می کنندگان زیر که داراي اختیارات الزم از طرف دولتهاي متبوع خود بنا به مراتب امضاء 

 .امضاء نمودند

 

نسخه به زبانهاي فارسی  میالدي در دو 1997ژوئن  16هجري شمسی برابر با  1376,3,26ر تاریخ این موافقتنامه د 

 .تهران تنظیم گردید باشند، در مساوي معتبر می و انگلیسی که هر دو متن بطور

 

 از طرف دولت جمهوري اسالمی ایران 

 از طرف دولت جمهوري اسالمی پاکستان 

 1377,2,27تاریخ تصویب  

 1377,3,6تایید شوراي نگهبان تاریخ  
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