چالشهای نظام حقوقی -قراردادی حاکم بر موافقتنامههای توسعهی یکپارچه در
میادین مشترک؛ مطالعهی تطبیقی قراردادهای نفتی دریای شمال و خلیج فارس
صادق قاسمی* ،دانشگاه تهران

امــروزه توســعهی يكپارچ ـهی مياديــن مشــترك نفــت و گاز (بهعنــوان بهتريــن راهــكار برداشــت
از اينگونــه منابــع) تبديــل بــه رويّــه و عرفــی بينالمللــي شــده اســت .تعامــل كشــورهاي ســاحلي
دريــاي شــمال در توســعهی مياديــن مشــترك الگویــي بــراي ســاير مناطــق جهــان شــده اســت.
ايــن الگــو بهخصــوص ميتوانــد بــراي خليجفــارس كــه تشــابهات فراوانــي بــا دريــاي مزبــور
دارد اســتفاده شــود .در ايــن مقالــه ســعي شــده چالشهــاي حقوقــي ،حاكميتــي و فنــي توســعهی
يكپارچ ـهی مياديــن مشــترك در دو منطق ـهی دريــاي شــمال و خليجفــارس مــورد قيــاس تطبيقــي
قــرار گيــرد .بررســي راهكارهــاي حقــوق بينالملــل در خصــوص ایــن موضــوع نشــان ميدهــد
كــه ايــن راهكارهــا بــا وجــود همــوار كــردن مســير ،عم ـ ً
ا كشــورها را ملــزم بــه اجــراي توســعهی
يكپارچــه نميكننــد .معاهــدات مــرزي در دريــاي شــمال و خليجفــارس بهخوبــي مســيري را بــراي
توســعهی يكپارچــه مياديــن مشــترك فراهــم کردهانــد .هرچنــد كــه در خليجفــارس مشــكالت
مــرزي بيــن تعــدادي از كشــورها همچنــان بهعنــوان مانعــي بــزرگ بــر ســر راه توســعهی يكپارچــه
باقيمانــده و بــه چالشهــاي حاكميتــي منطقــه دامــن زده اســت .كشــورهاي حــوزهی دريــاي شــمال با
امضــاي موافقتنامههــاي مجــزا و دوجانبــه ،مســائل فنــي فيمابيــن را بهخوبــي مديريــت کردهانــد.
ايــن درحالــي اســت كــه در خليجفــارس در پــارهاي از مــوارد ســعي شــده ايــن مســائل در بطــن
موافقتنامههــاي مــرزي حــل و فصــل شــود کارآیــی آنهــا نيــز محــل ســئوال اســت.
منابــع زیرزمینــی و در حالــت کلیتــر منابــع طبیعــی همیشــه آنگونــه
کــه انســانها دســت بــه تقســیمبندی جغرافیائــی میزننــد تقســیم
نمیشــوند .ایــن منابــع کــه نــه بــه خواســت انســانها و بلکــه بــه دســت
قدرتمنــد طبیعــت جانمائــی میشــوند و فــارغ از تقســیمبندیهای
بشــری موقعیــت مکانــی خــود را تثبیــت میکننــد میتواننــد در موقعیتــی
قــرار گرفتــه باشــند کــه بــا عبــور از خطــوط فرضــی تقســیمبندیهای
سیاســی باعــث چالشهــای فــراوان و حتــی در پــارهای مواقــع باعــث
تهدیــد صلــح و امنیــت جهانــی شــوند .عــدم تحدیــد حــدود میتوانــد
باعــث تعــارض ادعاهــا و تداخــل حاکمیــت دولتهــا شــده و به طــور
بالقــوه مناقشــات سیاســی و نظامــی را دامــن بزنــد [ .]5عــاوه بــر مباحث
جغرافیائــی ذات ســیالیت نفــت و گاز خــود میتوانــد منشــاء اختــاف
بیــن دول همجــوار مالــک یــک میــدان مشــترک باشــد .طبــق اصــول
مهندســی ،ســیال از جائــی کــه فشــار (انــرژی) بیشــتر اســت بــه جائــی
کــه فشــار کمتــر اســت مهاجــرت خواهــد کــرد .اگــر یکــی از طرفیــن
در قلمــرو ســرزمینی تحــت حاکمیــت خــود اقــدام بــه بهرهبــرداری
یکجانبــه از میــدان مشــترکی کنــد ،بــا لحــاظ افــت فشــار در بخــش
تحــت بهرهبــرداری و بــروز پدیــده ی مهاجــرت ،میتوانــد بخشــی از
نفــت یــا گازی کــه قبـ ً
ا در مالکیــت شــخص یــا کشــور دیگــری بــوده
را بــه نفــع خــود اســتخراج نمایــد [ .]12برداشــت رقابتــی و غیرصیانتــی
*
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واژگان کلیدی:

ميادين مشترك نفت و گاز ،توسعهی
يكپارچه ،چالشهاي حقوقي ،خليجفارس،
درياي شمال

یکــی دیگــر از حواشــی بهرهبــرداری از میادیــن مشــترک نفــت و
گاز اســت کــه اگرچــه شــاید تأثیــر مســتقیمی در نقــض حاکمیــت یــا
مالکیــت طرفیــن نداشــته باشــد امــا در نهایــت بهدلیــل کاهــش ضریــب
بازیافــت نهائــی و هزینههــای چنــد برابــری تولیــد ،منفعــت آنهــا
کاهــش خواهــد یافــت [ .]2مجموعــه ی مســائل توضیــح داده شــده در
بــاال باعــث شــده ســازمانها و نهادهــای بینالمللــی ذیصــاح دســت
بــه تصویــب قوانینــی بزننــد کــه تهدیــدات بالقــوه بــرای صلــح و امنیــت
بینالملــل را کاهــش داده و در پــارهای از کشــورها نیــز قراردادهــای
دوجانبــه و چندجانبــه منعقــد شــوند کــه بــا ارائـهی راهکارهائــی بــرای
ایجــاد یــک مکانیــزم برد-بــرد تولیــد ،عمدتــاً در قالــب توســعهی
یکپارچــه ،1کســب ســود حداکثــری از فرآینــد تولیــد ایــن میادیــن را
تضمیــن نمایــد.
 -1چالشهــای حقــوق بینالملــل توســعهی یکپارچــهی
مخــازن مشــترک

قوانیــن بینالمللــی وضــع شــده در خصــوص اجــرای یکپارچهســازی
بــا لحــن صریــح و تعهــدآوری کــه کشــورها را ملــزم بــه اجــرای
یکپارچهســازی کنــد صحبــت نکــرده بلکــه ایــن لحــن بســیار نــرم
اســت [ .]4در چارتــر حقــوق و وظایــف اقتصــادی دولتهــا (قطعنامـهی
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 3281ســال 1972مجمــع عمومــی ســازمان ملــل) آمــده:
"بــرای اســتخراج منابــع طبیعــی مشــترک بیــن دو یــا چنــد کشــور و
اســتفادهی بهینــه از چنیــن منابعــی بــدون اینکــه بــه منافــع مشــروع دیگــر
طرفیــن ذینفــع آســیبی وارد شــود ،هــر دولــت بایــد قبــل از اقــدام بــه
برداشــت یکجانبــه ،ضمــن مشــورت بــا ذینفعــان دیگــر ،بــا آنهــا
همــکاری اطالعاتــی و تبــادل اطالعاتــی داشــته باشــد".
از دیــدگاه بینالمللــی ،توســعهی یکپارچــه در قالــب چارچــوب
حقوقــی چندالیــه ای شــکل میگیــرد .زمانــی کــه مخزنــی در طــول
مــرز دو کشــور گســترده شــده باشــد و از قلمــرو حاکمیتــی یکــی عبــور
کــرده و وارد قلمــرو حاکمیتــی دیگــری میشــود صرفنظــر از اینکــه
مــرز بیــن دو کشــور تحدیــد حــدود شــده باشــد یــا نــه ،ســه اليــهی
حقوقــی شــكل خواهــد گرفــت:
الف) حقوق بینالملل-معاهدات ،کنوانسیونها و عرف بینالملل
ب) حقــوق ملــی و مقــررات دولتهــای میزبــان و قراردادهــای بیــن
ایــن دولتهــا و دارنــدگان پروانــه ی بهرهبــرداری
ج) قراردادهــای خصوصــی بیــن دارنــدگان مجــوز بهرهبــرداری و
اشــخاص ثالــث []14
در مــواد ( )1تــا ( )3قطعنامــهی منشــور حقــوق و تکالیــف اقتصــادی
دولتهــا (قطعنامــهی  3281مصــوب ســال  1974مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل) حقــوق حاکمیتــی و مالکیتــی دولتهــا در قلمــرو
ســرزمینی خــود بــه رســمیت شــناخته شــده اســت .در مــادهی ( )2ایــن
قطعنامــه بــر حــق حاکمیتــی کشــورها بــر ثــروت و منابــع طبیعــی واقــع
در قلمــرو ســرزمینی کشــورها تأکیــد شــده اســت .مــادهی ( )3ایــن
قطعنامــه مســتقیماً بــه موضــوع اســتخراج منابــع طبیعــی مشــترک بیــن
کشــورها پرداختــه اســت .بــر اســاس ایــن مــاده "بــرای اســتخراج منابــع
طبیعــی کــه بهصــورت مشــترک در مــرز دو یــا چنــد کشــور واقــع
شــده ،هــر دولــت میتوانــد بــا مبادلــهی اطالعــات و اطالعرســانی
بــه طرفیــن ذینفــع دیگــر و مشــورت بــا آنهــا و از مســیر همــکاری،
بهصــورت یكجانبــه اقــدام بــه اســتفادهی بهینــه از چنیــن منابعــی
کنــد؛ البتــه بهشــرطی کــه باعــث آســیب رســیدن بــه منافــع مشــروع
طرفهــاي ذینفــع دیگــر نشــود" .قطعنام ـهی همــکاری زیس ـتمحیطی
در خصــوص منابــع طبیعــی مشــترک (قطعنامـهی شــماره ی  3129ســال
1973مجمــع عمومــی ســازمان ملــل مصــوب) نیــز بــه زبانــی دیگــر بــه
ارائـهی همیــن راهحلهــا اکتفــا کــرده اســت .هــر دوی ایــن قطعنامههــا
و دیگــر قطعنامههــای مشــابه از جملــه قطعنامــهی مجمــع عمومــی در
خصــوص اصــول راهنمــای برنامــهی محیــط زیســت ملــل متحــد در
خصــوص منابــع مشــترک (قطعنامــهی  )34/186و قطعنامــهی مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل در خصــوص اعالمیــه ی کنفرانــس ملــل متحــد
دربــارهی محیــط زیســت انســانی (قطعنامـهی  )2994بــا همــان لحــن نرم
بــر اصولــی مثــل لــزوم همــکاری دولتهــای ذیربــط در بهرهبــرداری
از منابــع طبیعــی مشــترک و اجتنــاب از ورود خســارتهای

زیســتمحیطی فرامــرزی در بهرهبــرداری از منابــع مشــترک تأکیــد
کــرده انــد [.]5
آنگونــه کــه در بــاال اشــاره شــده حقــوق بینالملــل و کنوانســیونها
راهــکاری قطعــی بــرای تعییــن نحــوهی تولیــد از میادیــن مشــترک
بیــن دو کشــور ارائــه نکــرده اســت .هــر دو تفســیر اصــل حیــازت
و مشــاع بــودن در مــورد نحــوهی تولیــد از میادیــن مشــترک تحــت
قوانیــن حقــوق بینالملــل قابلبرداشــت اســت .در جائــی کــه بــه اصــل
حاکمیــت کشــورها و مالکیــت آنهــا بــر ثــروت و منابــع طبیعــی واقــع در
قلمروشــان اشــاره شــده و در تکمیــل آن (مــادهی ( )3قطعنامـهی )3281
مجــوز بهرهبــرداری یکجانبــه را تنهــا منــوط بــه اطالعرســانی و
مشــورت بــا طرفیــن کــرده ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اصــل بــر
قاعــدهی حیــازت اســت .امــا در جائــی کــه اشــاره بــه آســیب نرســیدن
بــه منافــع مشــروع طرفیــن ذینفــع و در نتیجــه تولیــد یکجانبـهی یکــی
از ذینفعــان شــده اســت؛ در حالتــی کــه منابــع مشــترک مزبــور منابــع
نفــت و گاز باشــند بهنظــر میرســد کــه مشــاع بــودن ایــن منابــع مدنظــر
بــوده اســت؛ چراکــه بــا لحــاظ پدیــدهی مهاجــرت نفــت یــا گازی کــه
بهطــرف مقابــل رفتــه مالکیــت آن همچنــان بایــد در اختیــار ذینفــع اول
باشــد و صــرف ورود نفــت بــه قلمــرو ســرزمینی طــرف دیگــر ،مالکیــت
طــرف جدیــد بــر ایــن نفــت مشــروع نخواهــد بــود .البتــه گروهــی
اعتقــاد دارنــد کــه قوانیــن بینالمللــی و کنوانســیون حقــوق دریــا
مصــوب ســال  1982بیشــتر منعکــس کننــده ی اصــل حیــازت هســتند
تــا مشــوقی بــرای همــکاری؛ هرچنــد گروهــی دیگــر بــر ایــن اعتقادنــد
کــه کنوانســیونهای پیشــنهادی بــرای تعییــن و اســتقرار یــک چارچــوب
حقوقــی هســتند کــه در آن دولتهــا صالحیــت حقــوق دریایــی خــود
را تعریــف و اعمــال می نماینــد و بهتریــن شــیوهی برداشــت از منابــع
طبیعــی خــود را تعییــن میکننــد [.]18
در بهرهبــرداری از منابــع مشــترک نفــت و گاز رویــهی دولتهــا
معطــوف بــه انعقــاد معاهــدات و موافقتنامههــای دو یــا چندجانبــه
بهعنــوان یکــی از منابــع حقــوق بهنحــو مقــرر در مــادهی  38دیــوان
بینالمللــی دادگســتری اســت [.]5
از نظــر تاريخــي ،خاســتگاه توســعهی یکپارچـهی دریــای شــمال اســت.
موافقتنامــهی فریــگ 2در ســال ( 1976موافقتنامــهی بیــن انگلیــس
و ایرلنــد شــمالی بــرای تولیــد و انتقــال گاز از مخــزن فریــگ) اوج
تالشهائــی اســت کــه در ایــن منطقــه بــرای نهادینــه کــردن توســعهی
یکپارچــه در منطقــه انجــام شــده اســت .ایــن موافقتنامــه با ارائـهی قوانین
تفصیلــی بــرای فرآینــد توســعهی یکپارچــه ،بــه مدلــی بــرای صنعــت
نفــت و گاز در ســطح جهــان تبدیــل شــد [ .]19تــا ســال  2007چهــار
موافقتنامــ ه از ایننــوع جهــت توســعهی یکپارچــه بیــن کشــورهای
ذینفــع در دریــای شــمال منعقــد شــده اســت .البتــه ایــن موافقتنامههــا
الــزام حقوقــی خــود را از موافقتنامههــای دوجانبــه ی تحدیــد حــدود
فیمابیــن (موافقتنامــهی تحدیــد حــدود انگلیس-نــروژ ســال 1965
و موافقتنام ـهی تحدیــد حــدود بیــن هلند-انگلیــس ســال  )1965و نــه
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الــزام حقــوق بینالملــل گرفتــه بودنــد [.]14
بنابرایــن بهدلیــل آنکــه قوانیــن بینالمللــی تکلیــف شــفافی تعییــن
نمی کنــد ،خــود کشــورها بایــد بــا عقــد موافقتنامههــای تکمیلــی در
راســتای تعییــن نحــوهی توســعهی منابــع مشترکشــان گام بردارنــد.
 -2چالشهــای موافقتنامههــای تعییــن حــدود مــرزی
توســعه ی یکپارچــه ی مخــازن مشــترک

اگرچــه در دریــای شــمال تــاش زیــادی بــرای ایجــاد زیرســاخت و
عقــد موافقتنامــه دوجانبــه یکپارچهســازی انجــام شــده و ایــن منطقــه
از ايــن منظــر بــه بلــوغ رســیده ،امــا مجموعــه اقداماتــی کــه در خلیــج
فــارس نیــز در خصــوص توســعهی مشــترک و توســعهی یکپارچــه
میادیــن مشــترک انجــام شــده قابلدفــاع بــوده اســت .هرچنــد نــوع
ایــن همــکاری بــا نــوع همــکاری در دریــای شــمال تفاوتهــای
اساســی دارد .قراردادهــای اســتفاده ی بهرهبــرداری مشــترک از
میادیــن واقــع در منطقـهی بیطــرف بیــن عربســتان ســعودی و کویــت،
موافقتنامههــای توســعهی میادیــن مشــترک بیــن عربســتان-بحرین و
امــارت (ابوظبی) -بحریــن و همچنیــن موافقتنامــهی توســعهی میــدان
مشــترک مبــارک بیــن ایــران و امــارت (شــارجه) نمونههــای موفقــی
از اجــرای توســعهی یکپارچــه ی میادیــن مشــترک در خلیجفــارس
هســتند.
آنگونــه کــه در شــکل 1-مشــاهده میشــود در گســترهی زیــادی
از منطقــهی خلیجفــارس معضــل عــدم تعریــف مــرز و تعییــن حــدود
همچنــان بهقــوت خویــش باقــی اســت و بــا وجــود اینکــه طبــق مــواد
 74و  83کنوانســیون  1982حقــوق دریاهــا ،بــرای توســعهی مشــترک
میــدان توســط طرفیــن راهــکار موقــت ارائــه شــده امــا شــکی نیســت
کــه عــدم توافــق بــر مــرز مشــترک میتوانــد بــر پیچیدگــی موضــوع
و رســیدن طرفیــن بــه توافــق افــزوده و آنــرا بــا چالــش جــدی مواجــه
کنــد.
در اغلـب موافقتنامههـای مـرزي منعقـد شـده در دريـاي شـمال ،بنـدی
گنجانـده شـده کـه طرفیـن را ملـزم بـه توسـعهی یکپارچـهی میـدان
مشـترک میکنـد [ .]16در  1965نـروژ و انگلیـس موافقتنامـهی تعییـن
حـدود مـرزی امضـاء کردهانـد .مهمتریـن مـادهی ایـن موافقتنامـه
مـادهی )4(-اسـت کـه بهعنـوان مرجعـی بـرای توسـعهی یکپارچـهی
میادین مشـترک در سـطح جهان شـناخته شـده اسـت .در این بند طرفین
بهصراحـت بـه دسـتیابی بـه توافقـی بـرای تقسـیم عادالنـهی عایـدات
حاصـل از توسـعهی منبع مشـترک فیمابین امـر شـدهاند .در موافقتنامهی
مـرزي بيـن نـروژ و دانمـارك نيـز هماننـد موافقتنامـهی نروژ-انگلیـس
در بنـد )4(-بـه موضـوع بهرهبـرداری از منابـع طبیعـی مشـترک اشـاره
شـده اسـت .البتـه در ایـن بنـد موافقتنامه اسـتخراج این منابـع طبیعی باید
بهدرخواسـت یکـی از طرفیـن تهیه شـود .اگرچـه ادبیات این بنـد با بند-
( )4موافقتنامـهی نروژ -انگلیـس متفـاوت اسـت امـا میتـوان برداشـت
26

مشـابهی از الـزامآور بـودن آن داشـت .بنـد )4(-بـا همـان مضمـون بـاال
در موافقتنامـهی  1966انگلیس-دانمـارک نیـز وجـود دارد .تفـاوت این
موافقتنامههـای مـرزی بـا موافقتنامههـای مشـابه در خلیج فـارس حضور
هـر دو طـرف در توسـعهی میدان مشـترک و اعمال حاکمیـت هر کدام
در بخـش سـرزمینی متعلـق بـه خـود اسـت .در حالـی کـه ذیـل برخـی
موافقتنامههـای مـرزی کشـورهای حاشـیهی خلیجفـارس ،محـدودهی
مشـترک بـه یکـی از کشـورها واگـذار شـده (مـدل تـک دولتـی) و بـا
صرفنظـر موقـت یکـی از طرفیـن از حاکمیـت خـود ،کشـور دیگـر به
نیابـت از طرفیـن اقـدام بـه توسـعه و تولیـد کـرده و سـهم طـرف مقابـل
از عایـدات را پرداخـت خواهـد کـرد؛ مثـل موافقتنامههـای فیمابیـن
عربسـتان-بحرین (موافقتنامـهی مـرزي عربسـتان سـعودي-بحرين،
.)1958

1

2

مرزهای تعیین حدود شده بین کشورهای حاشیهی خلیجفارس
(منبع :ادارهی اطالعات و پژوهش وزارت امور خارجهی ایاالت
متحدهی آمریکا)

مرزهای تعیین حدود شده بین کشورهای حاشیهی دریای شمال
(منبع :ادارهی اطالعات و پژوهش وزارت امور خارجهی ایاالت
متحدهی آمریکا)
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از دیگــر مشــکالت اساســی بــر ســر راه طرفیــن جهــت رســیدن بــه
توافــق بــر توســعهی یکپارچــهی میاديــن مشــترک ،اختــاف طرفیــن
در تعییــن مــرز مشــترک بیــن دو کشــور اســت .برخــاف دریــای
شــمال کــه هم ـهی خطــوط مــرزی بیــن طرفیــن رســم شــده و مــورد
توافــق قــرار گرفتــه ،در خلیجفــارس ایــن مســأله یــک معضــل بــزرگ
اســت .اختالفــات مــرزی بیــن ایــران و کویــت ،ایــران و امــارات و
در بخشــی ایــران و عربســتان مثالهائــی از ایــن اختالفــات اســت .در
توســعهی میادیــن مشــترک واقــع در منطقــهی محــل مناقشــه مــرزی،
طرفیــن میتواننــد بــا عقــد موافقتنام ـهی توســعهی مشــترک اقــدام بــه
تعریــف یــک منطقـهی توســعهی مشــترک کننــد کــه در آن بــا وجــود
باقــی مانــدن اختــاف طرفیــن در اعمــال حاکمیــت و تحدیــد حــدود
دریایــی ،توســعهی مشــترک میادیــن نفــت و گاز در قالــب یــک
ســازوکار موقــت انجــام شــود .ایــن موافقتنامههــا بهعنــوان راهحــل
نهائــی تحدیــد حــدود تلقــی نشــده ،خدشــهای بــه حقــوق و مواضــع
طرفیــن وارد نمیکننــد و در واقــع از مصادیقــی هســتند کــه در مــواد
 74و  83کنوانســیون  1982حقــوق دریاهــا بــه آنهــا اشــاره شــده اســت
[ .]5توســعهی مشــترک میــدان نفتــی مبــارک بیــن ایــران و امــارات از
مصادیــق بــارز ایــن نــوع همــکاری اســت کــه طرفیــن بــا کنــار گذاشــتن
اختالفــات مــرزی عمــ ً
ا اقــدام بــه توســعه و بهرهبــرداري از میــدان
مزبــور کردنــد.
بنابرایــن اگرچــه مســألهی تعییــن حــدود مــرزی میتوانــد باعــث
پیچیدهتــر شــدن موضــوع شــود امــا بهنظــر میرســد بــا تعریــف
مناســب محــدودهی حاشــیهی مــرزی و همچنیــن ارادهی جــدی
طرفیــن ،قابلرفــع و رجــوع باشــد.
 -3چالشهــای حاکمیتــی توســعهی یکپارچــهی مخــازن
مشــترک

از نظــر تاریخــی در بحــث حاکمیــت بــر منابــع نفــت و گاز دو موضــوع
محــل چالــش بــوده اســت .اولیــن موضــوع بــه مشــترک بــودن برخــی
از میادیــن و تعییــن ســهم طرفیــن از میــدان بــر میگــردد و دومــی نــوع
نــگاه حاکمیتــی بــه منابــع نفــت و گازی اســت کــه ذات ـاً ســیال بــوده
و میتوانــد بهدالیــل فیزیکــی و جغرافیائــی از محــدودهی حاکمیــت
یــک کشــور عبــور کــرده و وارد محــدودهی حاکمیتــی کشــوری دیگر
شــود .ایــن بــدان معناســت کــه اگــر بــرای بهرهبــرداری یکپارچــه از
میــدان مشــترک توافقــی منعقــد نشــده باشــد بــا تولیــد یکجانبــه
توســط یکــی از طرفیــن ،نفــت میتوانــد بــا عبــور از کشــوری و ورود
بــه کشــور دیگــر باعــث تضییــع حقــوق کشــور اول شــود.
تنظیــم قواعــد حقوقــی حاکمیــت دولتهــا بــر منابــع طبیعــی واقــع
در بســتر و زیــر بســتر دریــا در مناطــق دریائــی مثــل دریــای ســرزمینی،
منطقـهی مجــاور ،منطقـهی ویــژهی اقتصــادی و فــات قــاره منبعــث از
حقــوق بینالملــل اســت کــه البتــه بهدلیــل قــرار گرفتــن بخــش عظیمــی
از منابــع نفــت و گاز در مناطــق دریائــی ،شناســائی و بهرهبــرداری

از ایــن منابــع ارتبــاط نزدیکــی بــا مقولــهی تعییــن حــدود دریائــی و
مقــررات حقــوق بینالملــل دریاهــا دارد [ .]5دو کنوانســیون  1958ژنــو
و  1982حقــوق دریاهــا حقــوق حاکمیــت دولتهــا بــر منابــع طبیعــی
بســتر دریــا را بــه رســمیت شــناختهاند .اگــر تحدیــد حــدود انجــام شــده
باشــد و منابــع طبیعــی واقــع در بســتر و زیــر بســتر دریــا حالتــی جامــد
داشــته باشــد بهنظــر میرســد مشــکل خاصــی وجــود نداشــته باشــد
و کشــورهای مجــاور میتواننــد بــا اعمــال حــق حاکمیتــی در قلمــرو
ســرزمینی خــود اقــدام بــه اســتخراج و بهرهبــرداری یکجانبــه از منبــع
موجــود کننــد .امــا اگــر مرزهــا تعییــن حــدود نشــده باشــند و اختالفــات
مــرزی فیمابیــن طرفیــن برقــرار باشــد و ماهیــت منبــع ســیال باشــد و
بهدلیــل تولیــد از یــک طــرف مهاجــرت کنــد موضــوع کامـ ً
ا پیچیــده و
متفــاوت اســت .در قوانیــن بینالمللــی مــادهی 142-کنوانســیون حقــوق
دریاهــا تبییــن شــده کــه میتواننــد از یکســو مبنــای موافقتنامههــای
توســعهی مشــترک میــان دولتهــا و مقــام بینالمللــی اعمــاق شــوند و
از ســوی دیگــر بهعنــوان مبنائــی بــرای انعقــاد چنیــن موافقتنامههائــی
میــان دولتهــای دارای اختــاف در محــدودهی فــات قــاره قــرار
گیــرد [ .]5مــادهی 123-ایــن کنوانســیون نیــز یکــی دیگــر از مبانــی
حقوقــی بــرای بهرهبــرداری از منابــع مشــترک نفــت و گاز اســت
کــه دول ســاحلی دریاهــای بســته و نیمهبســته (مصــداق خلیجفــارس
و دریــای شــمال) را موظــف بــه همــکاری در اعمــال حقــوق خــود
میکنــد [.]5
بـا وجـود اینکـه کنوانسـیون  1982حقوق دریاهـا حاکمیـت دولتهای
سـاحلی بـر منابـع طبیعـی بسـتر دریـا در محـدودهی دریـای سـرزمینی و
منطقـهی ویـژهی انحصـاری و فالت قـاره را به رسـمیت شـناخته اما این
مقـررات تـا زمانـی مفیـد و رهگشـا خواهنـد بـود کـه موضـوع تداخـل
ادعـای حاکمیـت بین کشـورها در میان نباشـد .در صـورت وجود چنین
ادعاهایـی باید بـه قواعد تحدید حدود مرزی مراجعـه کرد [ .]5موضوع
تعییـن مـرز و اعمـال حاکمیـت آنگونـه که در باال نیز به آن اشـاره شـد
در محـدودهی دریـای شـمال بهخوبـی تعریـف و عملی شـده اسـت .در
ایـن دریـا بـه اسـتثنای بلژیـک و فرانسـه ،دیگر کشـورهای حاشـیهای به
توافـق مرزی دسـت یافتهاند .همهی کشـورهای حاشـیهی دریای شـمال
کنوانسـیون  1982حقـوق دریـا را امضـاء و تصویـب کردهانـد (بخـش
حقـوق دریـا و اقیانـوس سـازمان ملل متحـد) .این در حالی اسـت که در
خلیجفـارس مشـکالت مـرزی عدیـدهای وجـود دارد و ایـران و امارات
نیـز عضـو کنوانسـیون  1982حقوق دریا نیسـتند.
بـا اسـتناد بـه کنوانسـیون  1982حقـوق دریـا ،موافقتنامههـای دوجانبهی
تعییـن حـدود مـرزی و همچنیـن موافقتنامههـای توسـعهی مشـترکی
از قبیـل فریـگ ،اسـتات فیـورد ،مارکاهـم و مورچیسـون ،مـادهای
بـرای تعییـن حاکمیـت طرفیـن بـر محـدودهی سـرزمینی و تأسیسـات
موجـود ارائـه شـده اسـت .در مـادهی 3-1-موافقتنامـهی همـکاری بیـن
نروژ -انگلیـس ،مـادهی 22-موافقتنامـه ی مورچیسـون (بیـن نـروژ-
انگلیـس) ،مـادهی 22-موافقتنامهی اسـتات فیورد (بیـن نروژ-انگلیس)،
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مـادهی 29-موافقتنامـه ی فریـگ (بیـن نروژ-انگلیـس) و مـادهی24-
موافقتنامـه ی مارکاهـم (بیـن انگلیس-هلنـد) دو بنـد بهشـرح زیـر آمده
ا ست :
الـف) ایـن موافقتنامـه نبایـد بهعنـوان عامل مؤثـری بر حقـوق صالحیتی
و حاکمیتـی کـه از طـرف حقـوق بینالملـل بـرای طرفیـن در مناطـق
فلات قاره تعریف شـده تفسـیر شـود .بهخصوص هر بخشـی از سیسـتم
(اعـم از تأسیسـات) واقـع در فلات قاره متعلـق به طـرف اول باید تحت
حاکمیـت طـرف اول بوده و هر بخشـی از سیسـتم واقـع در فالت قارهی
طـرف دوم کـه متعلـق بـه طرف دوم باشـد تحـت حاکمیت طـرف دوم
خواهـد بود.
ب) در ایـن موافقتنامـه هیـچ چیـز نبایـد بهعنـوان تبعیض یـا محدودیتی
بـرای اعمـال حقـوق هـر دو دولت یا اعمـال حق حاکمیتـی و صالحیت
قضائـی دادگاههـای طرفیـن مطابق حقوق بینالملل تفسـیر شـود.
بـر ایـن اسـاس طرفیـن بهصـورت مجـزا در بخشهـای متعلـق بـه خـود
اعمـال حاکمیـت کـرده و صالحیـت قضائـی دارنـد.
در حــوزهی خلیجفــارس مســائلی از قبیــل عــدم عضویــت برخــی
کشــورهای حاشــیه در کنوانســیون  1982حقــوق دریاهــا ،عــدم تعییــن
حــدود مــرزی  ،عــدم حصــول توافقــات مــرزی و اختالفــات ســرزمینی
موضــوع را بســیار پیچیــده کــرده اســت .بــا وجــود اینکــه برخــی از
کشــورها بــا رعایــت ایــن دو موضــوع توانســتهاند در عقــد قراردادهــای
یکپارچه ســازی بــه موفقیتهائــی نائــل شــوند بهنظــر میرســد در
ایــن حــوزه وزن بیشــتر بــر عهــدهی موافقتنامههــای مــرزی بــوده و
کشــورهائی کــه بــا همســایگان خــود مشــکالت مــرزی و ســرزمینی
نداشــتهاند در نهایــت توانســتهاند جهــت توســعهی یکپارچــهی
میادیــن مشــترک خــود بــه موافقتنامـهای دســت یابنــد کــه از آن جملــه
میتــوان موافقتنامههــای توســعهی میادیــن ابوصفــا و البنــدق اشــاره
کــرد .جالــب اســت کــه ایــران و امــارات (شــارجه) بــا وجــود عــدم
تصویــب کنوانســیون  1982حقــوق دریاهــا ،بــا اســتفاده از ظرفیــت
ایــن کنوانســیون و راهــکار موقــت توانســتهاند بــرای توســعه و تولیــد
یکپارچــهی میــدان مبــارک بــه توافــق اجرائــی برســند .مــواد  74و
 83کنوانســیون مزبــور مقــرر مــیدارد کــه طرفیــن "مادامــی کــه بــه
توافــق نهائــی دســت نیافتهانــد بایــد بــا تفاهــم و همــکاری یکدیگــر
هــر تالشــی را بــرای اتخــاذ تدابیــر موقتــی کــه ماهیــت عملــی داشــته
باشــد ،بــرای دورهای مشــخص بـهکار گرفتــه و بهگونـهای اقــدام کننــد
کــه توافــق نهائــی آنهــا دچــار مخاطــره نشــود .ایــن ترتیبــات موقــت بــه
تحدیــد حــدود نهائــی خدشــه وارد نمیکنــد ".اگرچــه ماهیــت ایــن
تدابیــر موقــت روشــن نشــده امــا ایــن مــواد تــا زمــان حصــول توافــق،
دو وظیفـهی ســلبی و ایجابــی را در تحدیــد حــدود نهائــی بــه دولتهــا
تحمیــل میکنــد؛ نخســت اتخــاذ تدابیــر و راهکارهــای موقــت و
کاربــردی در پرتــو تفاهــم و همــکاری و دوم پرهیــز از هــر اقدامــی کــه
موجــب خدشــه بــه رونــد حصــول توافــق نهائــی شــود .اقداماتــی مثــل
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موافقتنامههــای توســعهی مشــترک میتوانــد یکــی از اشــکال تدابیــر
موقــت باشــد .خــودداری از اقدامــات اکتشــافی منجــر بــه تغییــر دائمــی
در محیــط نیــز میتوانــد یکــی از مصــادق تعهــد ســلبی بــه خــودداری
از اقدامــات یکجانبــه قلمــداد گــردد [.]5
موافقتنامههــای تعییــن حــدود مــرزی بیــن کشــورهای خلیجفــارس
را میتــوان بــه دو دســتهی کلــی تقســیم کــرد :دســتهای کــه راهــکار
ارائــه دادهانــد و نتیجــهی آن در عمــل منجــر بــه عقــد قراردادهــای
یکپارچهســازی شــده و دســتهای کــه بــه همــان تعارفــات کلــی حقــوق
بینالملــل بســنده کردهانــد و عمـ ً
ا خروجــی مثبتــی در راســتای ایجــاد
بســتری بــرای عقــد موافقتنامههــای توســعهی مشــترک نداشــتهاند .از
دســتهی اول میتــوان بــه موافقتنامههــای تعییــن حــدود مــرزی فیمابیــن
عربســتان و کویــت ،عربســتان و بحریــن ،قطــر و ابوظبــی اشــاره نمــود و
از دســتهی دوم بــه تمامــی موافقتنامههــای مــرزی ایــران بــا کشــورهای
حاشــیهی خلیجفــارس بــه اســتثنای امــارت (شــارجه).
در  1965عربســتان و کویــت بــا امضــاء موافقتنام ـهی طائــف ،موضــوع
اعمــال حاکمیــت خــود در منطقــهی حائــل بیــن دو کشــور را تعییــن
تکلیــف کردنــد .طبــق مــادهی )7(-ایــن موافقتنامــه حــق حاکمیــت هــر
یــک از طرفیــن در اســتخراج منابــع طبیعــی در مناطــق دریائــی مجــاور با
ســهم اختصاصــی هــر یــک ،منحصــر بــه  6مایــل دریایــی اســت .طرفیــن
متعهــد شــدهاند بیــش از  6مایــل مذکــور اعمــال حاکمیــت نکننــد؛
هرچنــد در منابــع طبیعــی ایــن منطقــه دریائــی حقــوق مســاوی دارنــد و
میادیــن واقــع در ایــن محــدوده بایــد بهصــورت مشــترک بهرهبــرداری
شــوند [ .]5در ســال  2000نیــز موافقتنامــهی تحدیــد حــدود دریایــی
در مناطــق مجــاور منطق ـهی تقســیم شــده بیــن عربســتان و کویــت بــه
امضــاء رســید .در ایــن معاهــده دو دولــت توافــق کردهانــد کــه منابــع
طبیعــی واقــع در دریــا ،در مجــاورت منطقــه ی تقســیم شــده بایــد
تحــت حاکمیــت مشــترک طرفیــن باشــد .اصــل حاکمیــت مشــترک
در هــر دو موافقتنامــهی  1965و  2000بــدون تغییــر باقیمانــده اســت.
موافقتنامههــای منعقــده بیــن دو کشــور در بحــث تعییــن حاکمیــت و
بهرهبــرداری از منابــع مشــترک بســیار موفــق بــوده و تــا کنــون میادیــن
مشــترک متعــددی تحــت ایــن قالــب اســتخراج شــدهاند [.]5
موافقتنامــهی تعییــن حــدود مــرزی بیــن عربســتان و بحریــن نیــز بــا
تعریــف منطقــهای خــاص و قــرار دادن حاکمیــت آن در اختیــار
عربســتان بــه روشــی ویــژه بــا اعمــال حاکمیــت بــه نفــع توســعهی
یکپارچــه برخــورد کــرده اســت .در مــادهی )2(-ایــن موافقتنامــه آمــده:
"اکتشــاف منابــع نفــت و گاز در ایــن منطقــه بــه روشــی انجــام میشــود
کــه پادشــاهی عربســتان تعییــن کنــد؛ مشــروط بــر اینکــه نیمــی از منافــع
حاصــل از اکتشــاف و اســتخراج نفــت را بــه دولــت بحریــن بپــردازد.
ایــن موضــوع خللــی بــه حاکمیــت عربســتان و حــق ادارهی ایــن منطقــه
توســط دولــت ایــن کشــور وارد نمیکنــد ".در حقیقــت طرفیــن بــا
واگــذاری تمامــی امــور حاکمیتــی بــه عربســتان ،بهصــورت غیرمســتقیم
مــدل توســعهی یکپارچــهی تکدولتــی را پذیرفتهانــد.
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قطــر و ابوظبــی نیــز در موافقتنام ـهی تعییــن حــدود مــرزي فیمابیــن در
 1969بــه صــورت مســتقیم نحــوهی ادارهی یــک میــدان مشــترک را
تعییــن تکلیــف کردهانــد .در مــادهی )6(-ســند مذکــور کــه ناظــر بــر
میــدان نفتــی البنــدق اســت بــه صراحــت آمــده کــه میــدان البنــدق بایــد
بهصــورت مســاوی بیــن دو طــرف تقســیم شــود و جهــت اعمــال حــق
حاکمیــت خــود بــر مبنــای انصــاف و عدالــت ،دو طــرف بهصــورت
دورهای در خصــوص تمامــی مســائل مربــوط بــه ایــن میــدان و اکتشــاف
آن مشــورت خواهنــد کــرد.
بزرگتریــن چالــش بهرهبــرداری از میادیــن مشــترک در خلیجفــارس
مربــوط بــه ایــران اســت .کشــور مــا هنــوز در بخشــی زیــادی از خــط
مــرزی خــود بــا کشــورهای همســایه در خلیجفــارس بــه توافقــی جامــع
بــرای تعییــن مــرز و اعمــال حاکمیــت دســت نیافتــه اســت .مشــکل
مــرزی ایــران بــا امــارات و کویــت همچنــان بهقــوت خــود باقــی اســت.
عــدم تعییــن حــدود مــرزی باعــث پیچــده شــدن موضــوع بهرهبــرداری
یکپارچــه از میادیــن مشــترک و از دســت رفتــن فرصتــی مناســب بــرای
تعییــن تکلیــف بهرهبــرداری از ایــن میادیــن شــده اســت .آنگونــه کــه
مشــاهده شــد موافقتنامههــای مــرزی چــه در دریــای شــمال و چــه در
خــود خلیجفــارس محلــی مناســب بــرای تعییــن تکلیــف حاکمیتــی
بــا مالحظــهی بهرهبــرداری مشــترک هســتند کــه در ایــن مــورد
ایــران نتوانســته از ایــن ظرفیــت اســتفاده کند.کشــور مــا هماکنــون
در خلیجفــارس بــا چهــار کشــور بحریــن ،قطــر ،عربســتان و عمــان
موافقتنامـهی مــرزی دارد .در ایــن چهــار موافقتنامــه بــا وجــود مشــخص
شــدن محــدودهی صالحیــت و حاکمیــت طرفیــن اشــارهای بــه مقولـهی
حاکمیــت و بهرهبــرداری یکپارچــهی منابــع مشــترک نشــده و تنهــا
بــه تعارفــات همنــوا بــا حقــوق بینالملــل مثــل توصیــه بــه همــکاری و
تــاش طرفيــن بــرای رســیدن بــه توافــق جهــت بهرهبــرداری هماهنــگ
یــا توســعهی یکپارچ ـهی میادیــن مشــترک محــدود شــده اســت .ایــن
موافقتنامههــا عمدتــاً فاقــد تعهــدات ایجابــی همــکاری اســت و تــا
کنــون بــر هیــچ ســازوکار ناظــر بــر توســعهی مشــترک میادیــن نفــت
و گاز در مناطــق مــرزی دریایــی توافــق نشــده اســت .تنهــا نکتــهی
معطــوف بــه روح همــکاری در ایــن اســناد تعییــن منطقـهی محــدوده و
لــزوم اجتنــاب طرفیــن از حفــاری انحرافــی اســت کــه ایــن مســأله نیز در
بخــش چالشهــای فنــی نقــد خواهــد شــد [ .]5البتــه موافقتنامــه ایــران-
شــارجه در  1971نشــان داده کــه بــا وجــود عــدم وجــود موافقتنام ـهی
تعییــن حــدود و تعییــن تکلیــف حاکمیتــی ،در صــورت وجــود ارادهی
سیاســی الزم نیــز میتــوان بــر اســاس تدبیــری موقــت اقــدام به توســعهی
یکپارچــهی میــدان مشــترک کــرد .در مــادهی )5(-ایــن موافقتنامــه
آمــده" :اســتخراج منابــع نفــت و گاز و ذخایــر زیرزمینــی در زیــر
گســترهی آبهــای کران ـهی ابوموســی کــه در چارچــوب قــرارداد میــان
شــارجه و شــرکت نفــت بیوتــس انجــام میشــود بایــد توســط ایــران
بــه رســمیت شــناخته شــود .نیمــی از درآمــد نفتــی دولتــی از اســتخراج
ایــن منابــع بایــد مســتقیماً توســط شــرکت یــاد شــده بــه دولــت ایــران

پرداخــت شــود و نیمــی دیگــر بــه شــارجه تعلــق گیــرد ".ایــن موافقتنامــه
بــا وجــود اینکــه نتوانســته مســألهی حاکمیــت را تعییــن تکلیــف کنــد
امــا در حــد ظرفیــت خــود بهخوبــی مســألهی بهرهبــرداری یکپارچــه از
منابــع موجــود در محــدودهی شــرکت بیوتــس را تعییــن تکلیــف کــرده
اســت .توســعهی یکپارچــه ی میــدان مشــترک مبــارک خروجــی موفــق
ایــن موافقتنامــه بــوده اســت [.]5
بهعنــوان نتیجهگیــری مبحــث بــاال میتــوان گفــت کــه موافقتنامههــای
مــرزی بهعنــوان محلــی بــرای تعییــن محــدودهی اعمــال حاکمیــت
طرفیــن بســیار کارگشــا هســتند امــا اگــر رابطــهی اعمــال حاکمیــت
بهصــورت مســتقیم مســألهی بهرهبــرداری یکپارچــه را مدنظــر قــرار
نــداده باشــد عمـ ً
ا گرهگشــای توســعهی یکپارچـهی میادیــن مشــترک
نخواهــد بــود .در موافقتنامههــای مــرزی بایــد بهصراحــت رابطــهی
اعمــال حاکمیــت و بهرهبــرداری از منابــع مشــترک بهصــورت
جمعــی آورده شــود .هــم در کشــورهای حــوزهی دریــای شــمال و
هــم در برخــی کشــورهای حــوزهی خلیجفــارس طرفیــن بــا رعایــت
ایــن اصــول بــه نتایــج عملــی مناســبی دســت یافتهانــد .البتــه تجرب ـهی
موافقتنامــه ایــران و شــارجه نشــان داده کــه در صــورت وجــود ارادهی
الزم ،مشــکالت حاکمیتــی و مــرزی نمیتواننــد مانــع از همــکاری
مشــترک طرفیــن بــرای بهرهبــرداری از منابــع مشــترک فیمابیــن شــوند.
 -4چالشهای فنی توسعهی یکپارچهی مخازن مشترک

در چارتــر حقــوق و وظایــف اقتصــادی دولتهــا (قطعنامــهی 3281
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ســال  )1972آمــده:
"بــرای اســتخراج منابــع طبیعــی مشــترک بیــن دو یــا چنــد کشــور و
اســتفادهی بهینــه از چنیــن منابعــی بــدون اینکــه بــه منافــع مشــروع
طرفیــن ذینفــع دیگــر آســیبی وارد شــود ،هــر دولــت بایــد قبــل از اقــدام
بــه برداشــت یکجانبــه ضمــن مشــورت بــا ســایر ذینفعــان ،بــا آنهــا
همــکاری اطالعاتــی و تبــادل اطالعاتــی داشــته باشــد".
تفســیر فنــی ایــن مــاده در تقابــل بــا پدیــدهی مهاجــرت نفــت و گاز
اســت .بــر اســاس اصــل نفــوذ 3در فیزیــک اگــر فشــار یــک نقط ـهی
مخــزن بــا فشــار نقطـهی دیگــری متفــاوت باشــد ســیال از طرف پرفشــار
بــه ســمت کمفشــار حرکــت خواهــد کــرد تــا سیســتم بــه تعــادل برســد
[ .]3اگــر دو نقطــه در دو طــرف خــط مــرزی باشــند بحــث مهاجــرت
نفــت بــه پدیــدهای حقوقــی تبديــل و منجــر بــه بــاز شــدن مباحــث
مالکیــت و حاکمیــت خواهــد شــد .پدیــدهی مهاجــرت نفــت از یــک
حــوزهی حاکمیتــی بــه حــوزهی دیگــر بهمعنــای نقــض منافــع مشــروع
یکــی از طرفیــن قابلتفســیر اســت.
بهرهبـرداری مشـترک و ایجـاد سـازوکار هماهنـگ در تبـادل اطالعات
بهتریـن راه بـرای بـه حداقـل رسـاندن تعـرض به حقـوق مشـروع طرفین
اسـت .حقـوق بینالملـل در این مـاده و همچنین مـواد  142و  123قانون
حقـوق دریاهـا طرفیـن را بـه هماهنگـی و مشـورت در بهرهبـرداری از
منابـع مشـترک توصیـه کـرده کـه تفسـیری از ایـن موضـوع میتوانـد
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تشـویق بـه توسـعهی یکپارچـه میدان مشـترک باشـد.
توسـعهی یکجانبـه ،غیرهماهنـگ و در اصطلاح رقابتـی از میادیـن
مشـترک علاوه برتضییع حقوق یکـی از طرفین بهدلیـل مهاجرت ،تأثیر
منفـی بـر بازیافـت نهایـی از میـدان نیزخواهـد داشـت [ .]4در برداشـت
رقابتـی از میادیـن نفـت و گاز اصـول مهندسـی رعایـت نمیشـود کـه
ایـن مسـأله باعـث آبدهـی و گازدهـی زودهنـگام چاههـا شـده و عم ً
ال
سـبب افزایـش هزینههایـی مثـل کنتـرل آبدهـی چاههـا ،کاهـش طول
عمـر مفیـد آنهـا و تأسيسـات (بهعنـوان یکـی از اصلیتریـن هزینههـای
توسـعه) و در نهایـت افـت فشـار مخزن خواهد شـد که نتیجـهی مجموع
ایـن عوامـل کاهـش ضریب بازیافـت نهایی و تضعيف اقتصـاد میدان در
بلندمـدت خواهـد بود [ .]4از طرفی اگر بین کشـورهای توسـعهدهندهی
یـک میـدان مشـترک همـکاری وجـود نداشـته باشـد ،طرفیـن مجبور به
احـداث تأسیسـات جداگانهی بهرهبـرداری و فرآورش خواهند شـد که
ایـن مسـأله نیـز باعـث افزایـش هزینههـا و کاهـش سـود نهایـی طرفیـن
خواهد شـد.
در هیچکــدام از معاهــدات مــرزی فیمابیــن کشــورهای حاشــیهی
خلیجفــارس و دریــای شــمال بــه مســائل فنــی توجــه نشــده اســت .بلکــه
ایــن معاهــدات بــا الزامــی کــه بــه توســعهی یکپارچــه دارنــد زیرســاخت
الزم را بــرای انعقــاد موافقتنام ـهی یکپارچ ـهی میادیــن مشــترک ایجــاد
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شعاع نفوذ و تخلیهی چاهها در میدان فروزان (مشترک بین ایران و
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کردهانــد کــه بــر اســاس آن در موافقتنامـهای جدیــد طرفیــن ســازوکار
همــکاری را در بُعــد اجــرا بــه تفصیــل شــرح دادهانــد .البتــه ایــن موضوع
بیشــتر خــاص حــوزهی دریــای شــمال اســت .موافقتنامههــای مرکاهــم،
فریــگ ،اســتات فیــورد و مورچیســون ،تبــادل اطالعــات ،نحــوهی
برخــورد بــا مســائل فنــی HSE ،و  ...را به تفصیــل بررســی کردهانــد.
بهعنــوان نمونــه و نشــان دادن نحــوهی مدیریــت فنــی میــدان مشــترک
در دریــای شــمال بخشهایــی از موافقتنامـهی ميــدان گازي فريــگ در
مــرز مشــترك فــات قــاره بيــن نــروژ و انگليــس در اینجــا آورده شــده
اســت .در  1969كنسرســيومي تحــت رهبــري شــركت  Elfنــروژ ايــن
ميــدان را كشــف كــرد .تــا مــاه مــي  1972طــول كشــيد تــا مشــخص
شــود ايــن ميــدان بيــن دو كشــور نــروژ و انگليــس مشــترك اســت .ايــن
ميــدان در محــدودهی خــود فــات قــارهی بيــن دو كشــور را تقســيم
ميکــرد .طبــق مــادهی )4(-معاهــدهی (موافقتنامــه) تعييــن حــدود
مــرزي بيــن نــروژ و انگليــس ايــن دو دولــت بــراي رســيدن بــه توافقــي
موظــف بــه مشــورت بــا دارنــدگان ليســانس (در صــورت وجــود) بودند
كــه ايــن ســاختار زمينشناســي بتوانــد بــه مؤثرتريــن شــيوه اســتخراج
گــردد و منافــع آن بهنحــو متناســب بيــن طرفيــن تقســيم شــود [ .]20هــر
دو دولــت بــا تنظيــم يكســري از ملزومــات در نهايــت در تاريــخ 10
مــي  1976موافقتنامـهی فريــگ را امضــاء کردنــد .طــي ايــن موافقتنامــه
آنهــا يكهســازي ميــدان را در ســطح قانــون عمومــي بينالملــل قــرار
دادنــد .در بنــد )2(-موافقتنامـهی فريــگ آمــده" :دو دولــت بــا نگاهــي
بــه توافــق روي تعييــن حــدود فيزيكــي و مقــدار كل ذخيــرهی تخمينــی
مخــزن ميــدان فريــگ بيــن خــود بــا همديگــر مشــورت داشــته باشــند.
بديــن منظــور شــركتهاي دارنــدهی ليســانس بايــد پيشــنهادهای خــود
در دو مــورد بــاال را بــراي تصويــب دو دولــت بــه آنهــا تســليم نماينــد".
در ايــن بنــد همچنيــن اشــاره شــده كــه" :دو دولــت بايــد تــاش كننــد
قبــل از شــروع توليــد ســهم متناســب هــر يــك از ذخائــر مخــزن ميــدان
فريــگ را مشــخص کننــد .اگــر آنهــا قــادر بــه انجــام ايــن امــر نبودنــد
بايــد توافــق روي ايــن موضــوع را معلــق نگــه داشــته و توليــد را بــر
اســاس يــك مبنــاي موقــت پيشــنهادي از طــرف شــركت دارنــدهی
ليســانس آغــاز کننــد .اگــر شــركت ليســانسداري وجــود نداشــته باشــد
مبنــاي موقــت ،ســهم مســاوي طرفيــن از ميــدان خواهــد بــود .ايــن مبناي
موقــت بايــد بــدون هيــچ تبعيضــي بــراي دو كشــور اعمــال شــود".
در موافقتنام ـهی فريــگ تقســيم عايــدات ميــدان و هزينههــاي توســعه
بــر اســاس ســهم طرفيــن از ميــدان انجــام ميشــود .كميســيون ويــژهاي
بــراي نظــارت بــر انجــام عمليــات تأســيس شــده اســت .هــر دولــت
موظــف شــده كــه از دارنــدگان ليســانس ميــدان در خــاك خــود
بخواهــد كــه طرحــي را بــراي برداشــت مؤثــر از ميــدان فريــگ بــه
تأیيــد دولــت مزبــور برســاند .اگــر ايــن طــرح توســط دو دولــت طــرف
قــرارداد تصويــب شــود اجرایــي خواهــد شــد .طــرح تخلي ـهی ميــدان
در بازههــاي كمتــر از چهــار ســال دوبــاره بازبينــي شــده و در صــورت
تغييــر نتيجــه بايــد دوبــاره بــه تصويــب دو دلــت برســد .وظيفــهی
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اطمينــان یافتــن از اجــراي طــرح توســط دارنــدگان ليســانس بــر عهــدهی
دولتهاســت.
در موافقتنامههایــی از قبیــل موافقتنامــهی بحرین-عربســتان یــا قطــر-
ابوظبــی نیــز بــا واگــذاری میــدان بــه یکــی از طرفیــن تمامــی مســائل فنی
تحــت مدیریــت واحــد یــک دولــت قــرار گرفتــه اســت.
آنچــه مشــخص اســت نــه حقــوق بینالملــل و نــه معاهــدات تعییــن
حــدود مــرزی قــادر بــه یافتــن پاســخی بــرای چالشهــای فنــی میادیــن
مشــترک نیســتند .موافقتنامههایــی مثــل فریــگ ایــن نقیصــه را رفــع و
نحــوهی همکاریهــای فنــی را تبییــن میکننــد .در صــورت فقــدان
چنیــن موافقتنامههایــی طرفیــن بــر ســر نحــوهی تقســیم ذخیــرهی نفــت
و در نهایــت تقســیم عایــدات بــا همدیگــر چالــش اساســی خواهنــد
داشــت .هــر چنــد در برخــی معاهــدات مــرزی کشــورهای حــوزهی
خلیجفــارس نحــوهی تقســیم عایــدات در خــود متــن معاهــده تعییــن
تکلیــف شــده امــا کشــور مــا در ایــن حــوزه وضعیــت مناســبی نــدارد؛
چــرا کــه در بخشهــای وســیعی بــا کشــور همســایه معاهــدهی مــرزی
نــدارد و بــا آنهایــی کــه معاهــده دارد نیــز ســازوکاری بــرای توســعهی
یکپارچـهی میــدان تعییــن نشــده اســت .مســألهی تعییــن حــدود مــرزی
و متعاقــب آن عــدم وجــود موافقتنامههــای دوجانبــه کــه ســازوکار فنــی
برداشــت از منابــع مــرزی مشــترک را تبییــن کنــد یکــی از چالشهــای
اساســی در تعییــن تکلیــف توســعهی یکپارچــهی میادیــن مشــترک
ایــران بــا کشــورهای همســایه در حــوزهی خلیجفــارس محســوب
میشــود.
در تمامــی موافقتنامههــای مــرزی ایــران بــا کشــورهای همســایهی
حاشــیهی خلیجفــارس منطق ـهی ممنوع ـهای تعریــف شــده کــه در آن
فعالیتهــای حفــاری ممنــوع اعــام شــده یــا نیــاز بــه موافقــت طرفیــن
دارد .بــا وجــود اینکــه تعریــف فواصــل  250 ،125و  500متــر از طرفیــن
مــرز و اعمــال شــرایط فعالیــت در ایــن نــوار احتمــاالً بــا درنظــر گرفتــن
شــرایط وقــت اقدامــی بــرای ترغیــب طرفیــن بــه همــکاری در توســعهی
میــدان مشــترک بــوده امــا امــروزه بــا ایجــاد فـنآوری حفــاری افقــی و
حفاریهــای بــا قــدرت دسترســی کیلومترهــا دورتــر عمـ ً
ا معنــی فنــی
خاصــی نــدارد.
در شــرایط فعلــی هیچ یــک از دو بنــد منطقــهی ممنــوع در
موافقتنامههــای مــرزی ایــران بــا کشــورهای همســایه در خلیــج فــارس
عمـ ً
ا نمیتواننــد الــزامآور تلقــی شــده و کمکــی بــه ترغیــب طرفیــن در
توقــف برداشــت یکجانبــه و اجــرای توســعهی یکپارچــه نمیکننــد.
تصاویــر بهوضــوح نشــان میدهنــد کــه تعریــف نــوار حاشــیهی 250
یــا  500متــری معنــی فنــی خاصــی نداشــته و عمـ ً
ا هریــک از طرفیــن بــا
حفــر چــاه در خــاک خــود و تــا فواصــل قابلمالحظــه در پشــت ایــن
نــوار میتوانــد ســیال طــرف مقابــل را بــه نفــع خــود اســتخراج نمایــد.
ایــن مســأله میتوانــد بهعنــوان یکــی از نواقــص و چالشهــای اساســی
موافقتنامههــای مــرزی و متغیــری بــرای تضعیــف تمایــل طرفیــن بــه
توســعهی یکپارچ ـهی میادیــن مشــترک در خلیجفــارس مــورد توجــه

قــرار گیــرد.
نتیجهگیری

توســعهی یکپارچــهی میادیــن مشــترک میتوانــد اقدامــی اساســی
توســط طرفیــن ســهیم در میادیــن نفــت و گاز در حفــظ حقــوق مشــروع
کشــورها و کســب ســود حداکثــری از ایــن منابــع باشــد .از طرفــي
توســعهی یکجانبــه باعــث افزایــش هزینههــا ،هدررفــت منابــع و
تجــاوز خامــوش بــه حقــوق دیگــران بهدلیــل مهاجــرت نفــت اســت.
حقــوق بینالملــل و بهخصــوص کنوانســیون  1982حقــوق دریاهــا
بــا وجــود ایجــاد زیرســاختی بــرای تشــویق کشــورها بــه همــکاری
در توســعهی یکپارچ ـهی میادیــن مشــترک ،ضمــن اینکــه مســتقیماً بــه
موضــوع اشــاره نــدارد عمـ ً
ا راهــکاری نیــز بــرای بســط همکاریهــای
کشــورهای صاحــب میادیــن مشــترک ارائــه نمیدهــد .معمــوالً
کشــورها در موافقتنامههــای تعییــن حــدود ،مرزبنــدی را نیــز بــرای
نحــوهی تعامــل در زمــان وجــود منابــع مشــترک نفــت و گاز در خــط
مــرزی تنظیــم میکننــد .هرچــه ایــن بنــد شــفافتر باشــد و صراحــت
بیشــتری داشــته باشــد امــکان شــکلگیری همــکاری در آینــده
بیشــتر خواهــد بــود .در دریــای شــمال کشــورها بهصــورت الــزامآور
همــکاری در توســعهی یکپارچــهی میادیــن مشــترک را بهعنــوان
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شعاع نفوذ و تخلیهی چاهها در میدان مشترک هنگام (مشترک بین
ایران و عمان)؛ تصویر باال :تأثیر چاه افقی ،تصویر پایین :تأثیر چاه
عمودی
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یــک بنــد گنجاندهانــد .ایــن صراحــت باعــث شــده کشــورها بتواننــد
در چهــار میــدان فریــگ ،اســتات فیــورد ،مورچیســون و مارکاهــم
همــکاری توســعهی یکپارچــه داشــته باشــند .در معاهــدات مــرزی
کشــورهای حاشــیهی خلیجفــارس نیــز در پــارهای مــوارد بــه صراحــت
طــرح موضــوع شــده کــه از آن جملــه میتــوان بــه موافقتنامههــای
کویت-عربســتان ،عربســتان -بحرین ،ابوظبی-قطــر و  ...اشــاره کــرد.
ایــن موافقتنامههــا بــا بیانــی صریــح و بــا تعییــن تکلیــف موضــوع راه
را بــرای همــکاری در زمینــهی توســعهی یکپارچــه همــوار کردهانــد.
البتــه در خلیجفــارس ایــن کل موضــوع نیســت .برخــاف دریــای شــمال
کــه تعییــن حــدود مــرزی بهصــورت کامــل انجــام شــده ،در بخــش
گســتردهای از خلیجفــارس موضــوع تعییــن حــدود مــرزی بهصــورت
یــک معضــل باقیمانــده اســت .مشــکالت مــرزی ایــرا -کویــت و ایران-
امــارات همچنــان حلنشــده باقیمانــده اســت .بالطبــع بــا توجــه بــه انفعــال
حقــوق بینالملــل و عــرف عمومــی جهــت تعییــن تکلیــف میادیــن
مشــترک در موافقتنامههــای مــرزی توســط کشــورهای توســعهدهنده،
نبــود موافقتنامــهی مزبــور تبديــل بــه چالشــی اساســی بــر ســر راه
توســعهی یکپارچــه میادیــن مشــترک بیــن ایران-کویــت و ایــران-
امــارات خواهــد شــد .از دیگــر عواقــب عــدم تعییــن حــدود مــرزی،
چالشهــای حاکمیتــی موضــوع همــکاری در توســعهی یکپارچــهی
میادیــن مشــترک در محــل مناقشــه مــرزی را بــه چالــش میکشــد.
تجربــه نشــان داده کــه بــا وجــود ایــن مناقشــات مــرزی و حاکمیتــی،
کشــورها میتواننــد بــا اســتناد بــه مــواد  74و  83کنوانســیون 1982
حقــوق دریاهــا و بــا اخــذ تدابیــر موقــت ،توســعه و تولیــد یکپارچ ـهی
میادیــن مشــترک را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد .تجربـهی موفــق
توســعهی یکپارچـهی میــدان مبــارک بیــن ایــران و امــارات مؤیــد ایــن
موضــوع اســت.
مؤثرتریــن شــیوه بــرای اســتخراج منابــع مشــترک نفــت و گاز ،تولیــد
صیانتــی بــر اســاس مبانــی مهندســی اســت .حقــوق بینالملــل کشــورها
را ملــزم بــه تولیــد بــر اســاس همــکاری و هماهنگــی و تــوأم بــا مشــورت
کشــورهای دارنــدهی منابــع مشــترک نفــت و گاز بــه مؤثرتریــن شــیوه
کــرده کــه در ادبیــات مهندســی ایــن موضــوع بــه تولیــد صیانتــی تفســیر
میشــود .تفســیر صیانتــی در تولیــد از یــک میــدان بهمعنــی تولیــد
یکپارچــه بــا مدیریتــی واحــد و هماهنــگ جهــت بهرهبــرداری اســت.
در میادینــی کــه تحــت مکانیســم توســعهی یکپارچـهی تولیــد میکننــد
کمتریــن هدررفــت منابــع و حداکثــر ســود نهایــی بهدســت خواهــد
آمــد .در کشــورهای دریــای شــمال طــی موافقتنامههایــی ،مســائل فنــی،
پیــرو معاهــدات مــرزی تعییــن تکلیــف شــدهاند .یعنــی بعــد از الــزام
ایــن کشــورها در موافقتنامههــای تعییــن حــدود مــرزی بــه توســعهی
یکپارچ ـهی میادیــن مشــترک ،ایــن کشــورها بــا عقــد موافقتنامههایــی
مثــل فریــگ و مورچيســون مســائل فنــی را بهنحــو مناســبی مدیریــت
میکننــد .در خلیجفــارس نیــز در اغلــب مــوارد در موافقتنامههــای
مــرزی بــا واگــذاری یــک ناحیـهی کامــل در مــرز بــه یکــی از طرفیــن
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(موافقتنامـهی عربســتان-بحرین) یــا مشــخص کــردن تنهــا یــک میــدان
خــاص (موافقتنامــهی قطر-ابوظبــی) بــه یکــی از طرفیــن ،طــرف اول
تمامــی مســائل فنــی را بهصــورت یکپارچــه مدیریــت کــرده و طــرف
دوم بــدون اینکــه دخالتــی در عملیــات تولیــد داشــته باشــد تنهــا از
عایــدات میــدان منتفــع میشــود .در موافقتنامههــای دریــای شــمال
نحــوهی تقســیم منابــع و تعییــن ســهم هریــک از طرفیــن بهخوبــی
مشــخص شــده امــا در موافقتنامههــای عربــی خلیجفــارس در اغلــب
مــوارد ســهم طــرف از میــدان برابــر اســت .بهعلــت نبــود موافقتنامــه
بــرای توســعهی میادیــن مشــترک بیــن برخــی کشــورها (بهویــژه ایــران
بــا همســایگان) تعییــن ســهم هــر یــک از طرفیــن در میادیــن مشــترک
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شعاع نفوذ و تخلیهی چاهها در میدان مشترک سلمان نفتی (مشترک
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چاه عمودی
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 توســعه،تعریــف منطق ـهی ممنوعــه بــرای انجــام فعالیتهــای اکتشــاف
ً و تولیــد عمـ
ا از نظــر فنــی بیمعنــی و فاقــد تأثیــر مناســب بــرای الــزام
یــا جلــب طرفیــن بــه همــکاری مشــترک جهــت توســعهی یکپارچ ـهی
.میادیــن نفــت و گاز اســت
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ً موضــوع میادیــن مشــترک عمــ
ا هیــچ راهــکاری بــرای توســعهی
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