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 صادققاسمی*،دانشگاه تهران 

ــت  ــکار برداش ــن راه ــوان بهتری ــت و گاز )به عن ــترک نف ــن مش ــه ی میادی ــعه ی یکپارچ ــروزه توس ام
ــي شــده اســت. تعامــل کشــورهاي ســاحلي  ــی بین الملل ّــه و عرف ــه روی ــل ب ــع( تبدی ــه مناب از این گون
ــت.  ــده اس ــان ش ــق جه ــایر مناط ــراي س ــي ب ــترک الگوی ــن مش ــعه ی میادی ــمال در توس ــاي ش دری
ــور  ــاي مزب ــا دری ــي ب ــابهات فراوان ــه تش ــارس ک ــراي خلیج ف ــد ب ــوص مي توان ــو به خص ــن الگ ای
ــعه ی  ــي توس ــي و فن ــي، حاکمیت ــاي حقوق ــده چالش ه ــعي ش ــه س ــن مقال ــود. در ای ــتفاده ش دارد اس
ــاس تطبیقــي  ــورد قی ــارس م ــاي شــمال و خلیج ف ــن مشــترک در دو منطقــه ی دری یکپارچــه ی میادی
ــد  ــان مي ده ــوع نش ــن موض ــوص ای ــل در خص ــوق بین المل ــاي حق ــي راهکاره ــرد. بررس ــرار گی ق
کــه ایــن راهکارهــا بــا وجــود همــوار کــردن مســیر، عمــاًل کشــورها را ملــزم بــه اجــراي توســعه ی 
یکپارچــه نمي کننــد. معاهــدات مــرزي در دریــاي شــمال و خلیج فــارس به خوبــي مســیري را بــراي 
ــکالت  ــارس مش ــه در خلیج ف ــد ک ــد. هرچن ــم کرده ان ــترک فراه ــن مش ــه میادی ــعه ی یکپارچ توس
مــرزي بیــن تعــدادي از کشــورها همچنــان به عنــوان مانعــي بــزرگ بــر ســر راه توســعه ی یکپارچــه 
باقیمانــده و بــه چالش هــاي حاکمیتــي منطقــه دامــن زده اســت. کشــورهاي حــوزه ی دریــاي شــمال با 
ــد.  ــت کرده ان ــي مدیری ــن را به خوب ــي فیمابی ــه، مســائل فن امضــاي موافقت نامه هــاي مجــزا و دوجانب
ــن  ــائل در بط ــن مس ــده ای ــعي ش ــوارد س ــاره اي از م ــارس در پ ــه در خلیج ف ــت ک ــي اس ــن درحال ای

ــت. ــئوال اس ــل س ــز مح ــا نی ــی آنه ــود کارآی ــل ش ــل و فص ــرزي ح ــاي م موافقت نامه ه

ــه  ــی همیشــه آن گون ــع طبیع ــر مناب ــت کلی ت ــی و در حال ــع زیرزمین مناب
کــه انســان ها دســت بــه تقســیم بندی جغرافیائــی می زننــد تقســیم 
نمی شــوند. ایــن منابــع کــه نــه بــه خواســت انســان ها و بلکــه بــه دســت 
قدرتمنــد طبیعــت جانمائــی می شــوند و فــارغ از تقســیم بندی های 
بشــری موقعیــت مکانــی خــود را تثبیــت می کننــد می تواننــد در موقعیتــی 
ــور از خطــوط فرضــی تقســیم بندی های  ــا عب ــه باشــند کــه ب ــرار گرفت ق
ــع باعــث  ــاره ای مواق ــی در پ ــراوان و حت ــای ف سیاســی باعــث چالش ه
تهدیــد صلــح و امنیــت جهانــی شــوند. عــدم تحدیــد حــدود می توانــد 
باعــث تعــارض ادعاهــا و تداخــل حاکمیــت دولت هــا شــده و به طــور 
بالقــوه مناقشــات سیاســی و نظامــی را دامــن بزنــد ]5[. عــالوه بــر مباحث 
ــد منشــاء اختــالف  جغرافیائــی ذات ســیالیت نفــت و گاز خــود می توان
ــق اصــول  ــدان مشــترک باشــد. طب ــن دول همجــوار مالــک یــک می بی
ــه جائــی  مهندســی، ســیال از جائــی کــه فشــار )انــرژی( بیشــتر اســت ب
کــه فشــار کمتــر اســت مهاجــرت خواهــد کــرد. اگــر یکــی از طرفیــن 
ــرداری  ــه بهره ب ــدام ب ــود اق ــت خ ــت حاکمی ــرزمینی تح ــرو س در قلم
ــا لحــاظ افــت فشــار در بخــش  ــد، ب ــدان مشــترکی کن ــه از می یک جانب
ــی از  ــد بخش ــرت، می توان ــده ی مهاج ــروز پدی ــرداری و ب ــت بهره ب تح
نفــت یــا گازی کــه قبــاًل در مالکیــت شــخص یــا کشــور دیگــری بــوده 
را بــه نفــع خــود اســتخراج نمایــد ]12[. برداشــت رقابتــی و غیرصیانتــی 

یکــی دیگــر از حواشــی بهره بــرداری از میادیــن مشــترک نفــت و 
گاز اســت کــه اگرچــه شــاید تأثیــر مســتقیمی در نقــض حاکمیــت یــا 
مالکیــت طرفیــن نداشــته باشــد امــا در نهایــت به دلیــل کاهــش ضریــب 
بازیافــت نهائــی و هزینه هــای چنــد برابــری تولیــد، منفعــت آنهــا 
کاهــش خواهــد یافــت ]2[. مجموعــه ی مســائل توضیــح داده شــده در 
ــاال باعــث شــده ســازمان ها و نهادهــای بین المللــی ذی صــالح دســت  ب
بــه تصویــب قوانینــی بزننــد کــه تهدیــدات بالقــوه بــرای صلــح و امنیــت 
ــای  ــز قرارداده ــورها نی ــاره ای از کش ــش داده و در پ ــل را کاه بین المل
دوجانبــه و چندجانبــه منعقــد شــوند کــه بــا ارائــه ی راهکارهائــی بــرای 
ایجــاد یــک مکانیــزم برد-بــرد تولیــد، عمدتــاً در قالــب توســعه ی 
ــن را  ــن میادی ــد ای ــد تولی ــری از فرآین یکپارچــه1، کســب ســود حداکث

تضمیــن نمایــد.

یکپارچــهی توســعهی بینالملــل حقــوق چالشهــای -1
ــترک ــازنمش مخ

ــازی  ــرای یکپارچه س ــوص اج ــده در خص ــع ش ــی وض ــن بین الملل قوانی
بــا لحــن صریــح و تعهــدآوری کــه کشــورها را ملــزم بــه اجــرای 
ــرم  ــیار ن ــن بس ــن لح ــه ای ــرده بلک ــت نک ــد صحب ــازی کن یکپارچه س
اســت ]4[. در چارتــر حقــوق و وظایــف اقتصــادی دولت هــا )قطعنامــه ی 
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ــده: ــل( آم ــازمان مل ــی س ــع عموم ــال 1972مجم 3281 س
ــور و  ــد کش ــا چن ــن دو ی ــترک بی ــی مش ــع طبیع ــتخراج مناب ــرای اس "ب
اســتفاده ی بهینــه از چنیــن منابعــی بــدون اینکــه بــه منافــع مشــروع دیگــر 
ــه  ــدام ب ــل از اق ــد قب ــت بای ــن ذینفــع آســیبی وارد شــود، هــر دول طرفی
ــا  ــا آنه ــر، ب ــان دیگ ــا ذینفع ــورت ب ــن مش ــه، ضم ــت یک جانب برداش

ــد." ــته باش ــی داش ــادل اطالعات ــی و تب ــکاری اطالعات هم
چارچــوب  قالــب  در  یکپارچــه  توســعه ی  بین المللــی،  دیــدگاه  از 
ــول  ــی در ط ــه مخزن ــی ک ــرد. زمان ــکل می گی ــه ای ش ــی چندالی حقوق
مــرز دو کشــور گســترده شــده باشــد و از قلمــرو حاکمیتــی یکــی عبــور 
کــرده و وارد قلمــرو حاکمیتــی دیگــری می شــود صرف نظــر از اینکــه 
ــه ی  ــه الی ــه، س ــا ن ــد ی ــده باش ــدود ش ــد ح ــور تحدی ــن دو کش ــرز بی م

ــت: ــی شــکل خواهــد گرف حقوق
الف( حقوق بین الملل-معاهدات، کنوانسیون ها و عرف بین الملل

ــن  ــای بی ــان و قرارداده ــای میزب ــررات دولت ه ــی و مق ــوق مل ب( حق
ــن دولت هــا و دارنــدگان پروانــه ی بهره بــرداری ای

ج( قراردادهــای خصوصــی بیــن دارنــدگان مجــوز بهره بــرداری و 
اشــخاص ثالــث ]14[

ــادی  ــف اقتص ــوق و تکالی ــور حق ــه ی منش ــا )3( قطعنام ــواد )1( ت در م
دولت هــا )قطعنامــه ی 3281 مصــوب ســال 1974 مجمــع عمومــی 
ســازمان ملــل( حقــوق حاکمیتــی و مالکیتــی دولت هــا در قلمــرو 
ســرزمینی خــود بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. در مــاده ی )2( ایــن 
قطعنامــه بــر حــق حاکمیتــی کشــورها بــر ثــروت و منابــع طبیعــی واقــع 
ــن  ــاده ی )3( ای ــت. م ــده اس ــد ش ــورها تأکی ــرزمینی کش ــرو س در قلم
ــن  ــع طبیعــی مشــترک بی ــه موضــوع اســتخراج مناب ــه مســتقیماً ب قطعنام
کشــورها پرداختــه اســت. بــر اســاس ایــن مــاده "بــرای اســتخراج منابــع 
ــع  ــور واق ــد کش ــا چن ــرز دو ی ــترک در م ــورت مش ــه به ص ــی ک طبیع
ــانی  ــات و اطالع رس ــه ی اطالع ــا مبادل ــد ب ــت می توان ــر دول ــده، ه ش
ــکاری،  ــیر هم ــا و از مس ــا آنه ــورت ب ــر و مش ــع دیگ ــن ذینف ــه طرفی ب
به صــورت یک جانبــه اقــدام بــه اســتفاده ی بهینــه از چنیــن منابعــی 
ــروع  ــع مش ــه مناف ــیدن ب ــیب رس ــث آس ــه باع ــرطی ک ــه به ش ــد؛ البت کن
طرف هــاي ذینفــع دیگــر نشــود". قطعنامــه ی همــکاری زیســت محیطی 
در خصــوص منابــع طبیعــی مشــترک )قطعنامــه ی شــماره ی 3129 ســال 
1973مجمــع عمومــی ســازمان ملــل مصــوب( نیــز بــه زبانــی دیگــر بــه 
ارائــه ی همیــن راه حل هــا اکتفــا کــرده اســت. هــر دوی ایــن قطعنامه هــا 
ــی در  ــع عموم ــه ی مجم ــه قطعنام ــابه از جمل ــای مش ــر قطعنامه ه و دیگ
ــد در  ــل متح ــت مل ــط زیس ــه ی محی ــای برنام ــول راهنم ــوص اص خص
ــع  ــه ی مجم ــه ی 34/186( و قطعنام ــترک )قطعنام ــع مش ــوص مناب خص
عمومــی ســازمان ملــل در خصــوص اعالمیــه ی کنفرانــس ملــل متحــد 
دربــاره ی محیــط زیســت انســانی )قطعنامــه ی 2994( بــا همــان لحــن نرم 
ــرداری  ــط در بهره ب ــزوم همــکاری دولت هــای ذیرب ــل ل ــی مث ــر اصول ب
خســارت های  ورود  از  اجتنــاب  و  مشــترک  طبیعــی  منابــع  از 

زیســت محیطی فرامــرزی در بهره بــرداری از منابــع مشــترک تأکیــد 
ــد ]5[. کــرده ان

ــیون ها  ــل و کنوانس ــوق بین المل ــده حق ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــه ک آن گون
ــترک  ــن مش ــد از میادی ــوه ی تولی ــن نح ــرای تعیی ــی ب ــکاری قطع راه
ــازت  ــل حی ــیر اص ــر دو تفس ــت. ه ــرده اس ــه نک ــور ارائ ــن دو کش بی
ــت  ــترک تح ــن مش ــد از میادی ــوه ی تولی ــورد نح ــودن در م ــاع ب و مش
قوانیــن حقــوق بین الملــل قابل برداشــت 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 )مــاده ی )3( قطعنامــه ی 3281( 
مجــوز بهره بــرداری یک جانبــه را تنهــا منــوط بــه اطالع رســانی و 
مشــورت بــا طرفیــن کــرده، می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اصــل بــر 
قاعــده ی حیــازت اســت. امــا در جائــی کــه اشــاره بــه آســیب نرســیدن 
بــه منافــع مشــروع طرفیــن ذینفــع و در نتیجــه تولیــد یک جانبــه ی یکــی 
ــع  ــور مناب ــع مشــترک مزب ــی کــه مناب ــان شــده اســت؛ در حالت از ذینفع
نفــت و گاز باشــند به نظــر می رســد کــه مشــاع بــودن ایــن منابــع مدنظــر 
بــوده اســت؛ چراکــه بــا لحــاظ پدیــده ی مهاجــرت نفــت یــا گازی کــه 
به طــرف مقابــل رفتــه مالکیــت آن همچنــان بایــد در اختیــار ذینفــع اول 
باشــد و صــرف ورود نفــت بــه قلمــرو ســرزمینی طــرف دیگــر، مالکیــت 
ــی  ــه گروه ــود. البت ــد ب ــروع نخواه ــت مش ــن نف ــر ای ــد ب ــرف جدی ط
اعتقــاد دارنــد کــه قوانیــن بین المللــی و کنوانســیون حقــوق دریــا 
ــازت هســتند  ــده ی اصــل حی مصــوب ســال 1982 بیشــتر منعکــس کنن
تــا مشــوقی بــرای همــکاری؛ هرچنــد گروهــی دیگــر بــر ایــن اعتقادنــد 
کــه کنوانســیون های پیشــنهادی بــرای تعییــن و اســتقرار یــک چارچــوب 
حقوقــی هســتند کــه در آن دولت هــا صالحیــت حقــوق دریایــی خــود 
ــع  ــت از مناب ــیوه ی برداش ــن ش ــد و بهتری ــال می نماین ــف و اعم را تعری

ــد ]18[. ــن می کنن ــود را تعیی ــی خ طبیع
در بهره بــرداری از منابــع مشــترک نفــت و گاز رویــه ی دولت هــا 
معطــوف بــه انعقــاد معاهــدات و موافقتنامه هــای دو یــا چندجانبــه 
ــوان  ــاده ی 38 دی ــرر در م ــو مق ــوق به نح ــع حق ــی از مناب ــوان یک به عن

بین المللــی دادگســتری اســت ]5[.
از نظــر تاریخــي، خاســتگاه توســعه ی یکپارچــه ی دریــای شــمال اســت. 
موافقتنامــه ی فریــگ2 در ســال 1976 )موافقتنامــه ی بیــن انگلیــس 
ــگ( اوج  ــزن فری ــال گاز از مخ ــد و انتق ــرای تولی ــمالی ب ــد ش و ایرلن
تالش هائــی اســت کــه در ایــن منطقــه بــرای نهادینــه کــردن توســعه ی 
یکپارچــه در منطقــه انجــام شــده اســت. ایــن موافقتنامــه با ارائــه ی قوانین 
ــرای صنعــت  ــی ب ــه مدل ــد توســعه ی یکپارچــه، ب ــرای فرآین ــی ب تفصیل
ــا ســال 2007 چهــار  ــل شــد ]19[. ت نفــت و گاز در ســطح جهــان تبدی
موافقتنامــه  از این نــوع جهــت توســعه ی یکپارچــه بیــن کشــورهای 
ــا  ــن موافقتنامه ه ــه ای ــت. البت ــده اس ــد ش ــمال منعق ــای ش ــع در دری ذینف
ــدود  ــد ح ــه ی تحدی ــای دوجانب ــود را از موافقتنامه ه ــی خ ــزام حقوق ال
فی مابیــن )موافقتنامــه ی تحدیــد حــدود انگلیس-نــروژ ســال 1965 
ــه  ــس ســال 1965( و ن ــن هلند-انگلی ــد حــدود بی ــه ی تحدی و موافقتنام
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ــد ]14[. ــه بودن ــل گرفت ــوق بین المل ــزام حق ال
بنابرایــن به دلیــل آنکــه قوانیــن بین المللــی تکلیــف شــفافی تعییــن 
ــی در  ــای تکمیل ــد موافقتنامه ه ــا عق ــد ب ــورها بای ــود کش ــد، خ نمی کن

ــد. ــان گام بردارن ــع مشترکش ــعه ی مناب ــوه ی توس ــن نح ــتای تعیی راس

مــرزی حــدود تعییــن موافقتنامههــای چالشهــای -2
مشــترک مخــازن یکپارچــهی توســعهی

ــاخت و  ــاد زیرس ــرای ایج ــادی ب ــالش زی ــمال ت ــای ش ــه در دری اگرچ
عقــد موافقتنامــه دوجانبــه یک پارچه ســازی انجــام شــده و ایــن منطقــه 
ــه بلــوغ رســیده، امــا مجموعــه اقداماتــی کــه در خلیــج  از ایــن منظــر ب
فــارس نیــز در خصــوص توســعه ی مشــترک و توســعه ی یکپارچــه 
ــوع  ــد ن ــت. هرچن ــوده اس ــاع ب ــده قابل دف ــام ش ــترک انج ــن مش میادی
ایــن همــکاری بــا نــوع همــکاری در دریــای شــمال تفاوت هــای 
از  مشــترک  بهره بــرداری  اســتفاده ی  قراردادهــای  دارد.  اساســی 
میادیــن واقــع در منطقــه ی بی طــرف بیــن عربســتان ســعودی و کویــت، 
موافقتنامه هــای توســعه ی میادیــن مشــترک بیــن عربســتان-بحرین و 
ــدان  ــعه ی می ــه ی توس ــن موافقتنام ــن و همچنی ــارت )ابوظبی(- بحری ام
ــی  ــای موفق ــارجه( نمونه ه ــارت )ش ــران و ام ــن ای ــارک بی ــترک مب مش
از اجــرای توســعه ی یکپارچــه ی میادیــن مشــترک در خلیج فــارس 

ــتند. هس
آن گونــه کــه در شــکل-1 مشــاهده می شــود در گســتره ی زیــادی 
ــدود  ــن ح ــرز و تعیی ــف م ــدم تعری ــل ع ــارس معض ــه ی خلیج ف از منطق
ــواد  ــق م ــا وجــود اینکــه طب ــی اســت و ب ــان به قــوت خویــش باق همچن
ــرای توســعه ی مشــترک  ــا، ب 74 و 83 کنوانســیون 1982 حقــوق دریاه
ــا شــکی نیســت  ــه شــده ام ــت ارائ ــن راهــکار موق ــدان توســط طرفی می
ــر پیچیدگــی موضــوع  ــد ب ــرز مشــترک می توان ــر م ــق ب کــه عــدم تواف
ــا چالــش جــدی مواجــه  ــرا ب ــه توافــق افــزوده و آن و رســیدن طرفیــن ب

کنــد.

در اغلـب موافقتنامه هـای مـرزي منعقـد شـده در دریـاي شـمال، بنـدی 
میـدان  یکپارچـه ی  توسـعه ی  بـه  ملـزم  را  گنجانـده شـده کـه طرفیـن 
مشـترک می کنـد ]16[. در 1965 نـروژ و انگلیـس موافقتنامـه ی تعییـن 
موافقتنامـه  ایـن  مـاده ی  مهم تریـن  کرده انـد.  امضـاء  مـرزی  حـدود 
بـرای توسـعه ی یکپارچـه ی  به عنـوان مرجعـی  مـاده ی-)4( اسـت کـه 
میادین مشـترک در سـطح جهان شـناخته شـده اسـت. در این بند طرفین 
بـه توافقـی بـرای تقسـیم عادالنـه ی عایـدات  به صراحـت بـه دسـتیابی 
حاصـل از توسـعه ی منبع مشـترک فیمابین امـر شـده اند. در موافقتنامه ی 
مـرزي بیـن نـروژ و دانمـارک نیـز هماننـد موافقتنامـه ی نروژ-انگلیـس 
در بنـد-)4( بـه موضـوع بهره بـرداری از منابـع طبیعـی مشـترک اشـاره 
شـده اسـت. البتـه در ایـن بنـد موافقتنامه اسـتخراج این منابـع طبیعی باید 
به درخواسـت یکـی از طرفیـن تهیه شـود. اگرچـه ادبیات این بنـد با بند-
)4( موافقتنامـه ی نروژ- انگلیـس متفـاوت اسـت امـا می تـوان برداشـت 

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

.)1958

خلیج فارس 1 حاشیه ی  کشورهای  بین  شده  حدود  تعیین  مرزهای 
ایاالت  خارجه ی  امور  وزارت  پژوهش  و  اطالعات  اداره ی  )منبع: 

متحده ی آمریکا(

شمال 2 دریای  حاشیه ی  کشورهای  بین  شده  حدود  تعیین  مرزهای 
ایاالت  خارجه ی  امور  وزارت  پژوهش  و  اطالعات  اداره ی  )منبع: 

متحده ی آمریکا(
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ــه  ــیدن ب ــت رس ــن جه ــر راه طرفی ــر س ــی ب ــکالت اساس ــر مش از دیگ
ــن  ــالف طرفی ــترک، اخت ــن مش ــه  ی میادی ــعه ی یکپارچ ــر توس ــق ب تواف
در تعییــن مــرز مشــترک بیــن دو کشــور اســت. برخــالف دریــای 
ــورد  ــن رســم شــده و م ــن طرفی ــرزی بی شــمال کــه همــه ی خطــوط م
توافــق قــرار گرفتــه، در خلیج فــارس ایــن مســأله یــک معضــل بــزرگ 
ــارات و  ــران و ام ــت، ای ــران و کوی ــن ای ــرزی بی ــات م ــت. اختالف اس
ــت. در  ــات اس ــن اختالف ــی از ای ــتان مثال هائ ــران و عربس ــی ای در بخش
ــرزی،  ــه م ــل مناقش ــه ی مح ــع در منطق ــترک واق ــن مش ــعه ی میادی توس
ــه  ــدام ب ــه ی توســعه ی مشــترک اق ــا عقــد موافقتنام ــد ب ــن می توانن طرفی
تعریــف یــک منطقــه ی توســعه ی مشــترک کننــد کــه در آن بــا وجــود 
ــدن اختــالف طرفیــن در اعمــال حاکمیــت و تحدیــد حــدود  باقــی مان
دریایــی، توســعه ی مشــترک میادیــن نفــت و گاز در قالــب یــک 
ــل  ــوان راه ح ــا به عن ــن موافقتنامه ه ــود. ای ــام ش ــت انج ــازوکار موق س
ــع  ــوق و مواض ــه حق ــه ای ب ــده، خدش ــی نش ــدود تلق ــد ح ــی تحدی نهائ
ــواد  ــه در م ــتند ک ــی هس ــع از مصادیق ــد و در واق ــن وارد نمی کنن طرفی
74 و 83 کنوانســیون 1982 حقــوق دریاهــا بــه آنهــا اشــاره شــده اســت 
]5[. توســعه ی مشــترک میــدان نفتــی مبــارک بیــن ایــران و امــارات از 
مصادیــق بــارز ایــن نــوع همــکاری اســت کــه طرفیــن بــا کنــار گذاشــتن 
ــدان  ــرداري از می ــعه و بهره ب ــه توس ــدام ب ــاًل اق ــرزی عم ــات م اختالف

ــد. ــور کردن مزب
بنابرایــن اگرچــه مســأله ی تعییــن حــدود مــرزی می توانــد باعــث 
پیچیده تــر شــدن موضــوع شــود امــا به نظــر می رســد بــا تعریــف 
جــدی  اراده ی  همچنیــن  و  مــرزی  حاشــیه ی  محــدوده ی  مناســب 

باشــد. و رجــوع  قابل رفــع  طرفیــن، 

مخــازن یکپارچــهی توســعهی حاکمیتــی چالشهــای -3
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 می گــردد و دومــی نــوع 
ــوده  ــاً ســیال ب ــع نفــت و گازی اســت کــه ذات ــه مناب ــی ب ــگاه حاکمیت ن
ــت  ــدوده ی حاکمی ــی از مح ــی و جغرافیائ ــل فیزیک ــد به دالی و می توان
یــک کشــور عبــور کــرده و وارد محــدوده ی حاکمیتــی کشــوری دیگر 
ــه از  ــرداری یکپارچ ــرای بهره ب ــر ب ــه اگ ــت ک ــدان معناس ــن ب ــود. ای ش
میــدان مشــترک توافقــی منعقــد نشــده باشــد بــا تولیــد یک جانبــه 
توســط یکــی از طرفیــن، نفــت می توانــد بــا عبــور از کشــوری و ورود 

بــه کشــور دیگــر باعــث تضییــع حقــوق کشــور اول شــود.
ــع  ــی واق ــع طبیع ــر مناب ــا ب ــت دولت ه ــی حاکمی ــد حقوق ــم قواع  تنظی
در بســتر و زیــر بســتر دریــا در مناطــق دریائــی مثــل دریــای ســرزمینی، 
منطقــه ی مجــاور، منطقــه ی ویــژه ی اقتصــادی و فــالت قــاره منبعــث از 
حقــوق بین الملــل اســت کــه البتــه به دلیــل قــرار گرفتــن بخــش عظیمــی 
از منابــع نفــت و گاز در مناطــق دریائــی، شناســائی و بهره بــرداری 

ــی و  ــدود دریائ ــن ح ــه ی تعیی ــا مقول ــی ب ــاط نزدیک ــع ارتب ــن مناب از ای
مقــررات حقــوق بین الملــل دریاهــا دارد ]5[. دو کنوانســیون 1958 ژنــو 
ــع طبیعــی  ــر مناب و 1982 حقــوق دریاهــا حقــوق حاکمیــت دولت هــا ب
بســتر دریــا را بــه رســمیت شــناخته اند. اگــر تحدیــد حــدود انجــام شــده 
ــع طبیعــی واقــع در بســتر و زیــر بســتر دریــا حالتــی جامــد  باشــد و مناب
ــد  ــته باش ــود نداش ــی وج ــکل خاص ــد مش ــر می رس ــد به نظ ــته باش داش
ــرو  ــی در قلم ــال حــق حاکمیت ــا اعم ــد ب ــاور می توانن و کشــورهای مج
ــع  ــه از منب ــرداری یکجانب ــتخراج و بهره ب ــه اس ــدام ب ــود اق ــرزمینی خ س
موجــود کننــد. امــا اگــر مرزهــا تعییــن حــدود نشــده باشــند و اختالفــات 
ــد و  ــیال باش ــع س ــت منب ــد و ماهی ــرار باش ــن برق ــن طرفی ــرزی فی مابی م
به دلیــل تولیــد از یــک طــرف مهاجــرت کنــد موضــوع کامــاًل پیچیــده و 
متفــاوت اســت. در قوانیــن بین المللــی مــاده ی-142 کنوانســیون حقــوق 
ــای  ــای موافقتنامه ه ــو مبن ــد از یک س ــه می توانن ــده ک ــن ش ــا تبیی دریاه
توســعه ی مشــترک میــان دولت هــا و مقــام بین المللــی اعمــاق شــوند و 
ــی  ــن موافقتنامه هائ ــاد چنی ــرای انعق ــی ب ــوان مبنائ ــر به عن ــوی دیگ از س
ــرار  ــاره ق ــالت ق ــدوده ی ف ــالف در مح ــای دارای اخت ــان دولت ه می
ــی  ــر از مبان ــی دیگ ــز یک ــیون نی ــن کنوانس ــاده ی-123 ای ــرد ]5[. م گی
حقوقــی بــرای بهره بــرداری از منابــع مشــترک نفــت و گاز اســت 
ــارس  ــداق خلیج ف ــته )مص ــته و نیمه بس ــای بس ــاحلی دریاه ــه دول س ک
ــود  ــوق خ ــال حق ــکاری در اعم ــه هم ــف ب ــمال( را موظ ــای ش و دری

.]5[ می کنــد 
بـا وجـود اینکـه کنوانسـیون 1982 حقوق دریاهـا حاکمیـت دولت های 
سـاحلی بـر منابـع طبیعـی بسـتر دریـا در محـدوده ی دریـای سـرزمینی و 
منطقـه ی ویـژه ی 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 ]5[. موضوع 
تعییـن مـرز و اعمـال حاکمیـت آن گونـه که در باال نیز به آن اشـاره شـد 
در محـدوده ی دریـای شـمال به خوبـی تعریـف و عملی شـده اسـت. در 
ایـن دریـا بـه اسـتثنای بلژیـک و فرانسـه، دیگر کشـورهای حاشـیه ای به 
توافـق مرزی دسـت یافته اند. همه ی کشـورهای حاشـیه ی دریای شـمال 
کنوانسـیون 1982 حقـوق دریـا را امضـاء و تصویـب کرده انـد )بخـش 
حقـوق دریـا و اقیانـوس سـازمان ملل متحـد(. این در حالی اسـت که در 
خلیج فـارس مشـکالت مـرزی عدیـده ای وجـود دارد و ایـران و امارات 

نیـز عضـو کنوانسـیون 1982 حقوق دریا نیسـتند.
بـا اسـتناد بـه کنوانسـیون 1982 حقـوق دریـا، موافقتنامه هـای دوجانبه ی 
مشـترکی  توسـعه ی  موافقتنامه هـای  همچنیـن  و  مـرزی  حـدود  تعییـن 
مـاده ای  مورچیسـون،  و  مارکاهـم  فیـورد،  اسـتات  فریـگ،  قبیـل  از 
بـرای تعییـن حاکمیـت طرفیـن بـر محـدوده ی سـرزمینی و تأسیسـات 
موجـود ارائـه شـده اسـت. در مـاده ی-1-3 موافقتنامـه ی همـکاری بیـن 
نـروژ- )بیـن  مورچیسـون  مـاده ی-22  موافقتنامـه ی  نروژ- انگلیـس، 
انگلیـس(، مـاده ی-22 موافقتنامه ی اسـتات فیورد )بیـن نروژ-انگلیس(، 
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مـاده ی-24  و  نروژ-انگلیـس(  )بیـن  فریـگ  موافقتنامـه ی  مـاده ی-29 
موافقتنامـه ی مارکاهـم )بیـن انگلیس-هلنـد( دو بنـد به شـرح زیـر آمده 

: ست ا
الـف( ایـن موافقتنامـه نبایـد به عنـوان عامل مؤثـری بر حقـوق صالحیتی 
و حاکمیتـی کـه از طـرف حقـوق بین الملـل بـرای طرفیـن در مناطـق 
فـالت قاره تعریف شـده تفسـیر شـود. به خصوص هر بخشـی از سیسـتم 
)اعـم از تأسیسـات( واقـع در فـالت قاره متعلـق به طـرف اول باید تحت 
حاکمیـت طـرف اول بوده و هر بخشـی از سیسـتم واقـع در فالت قاره ی 
طـرف دوم کـه متعلـق بـه طرف دوم باشـد تحـت حاکمیت طـرف دوم 

خواهـد بود.
ب (  در ایـن موافقتنامـه هیـچ چیـز نبایـد به عنـوان تبعیض یـا محدودیتی 
بـرای اعمـال حقـوق هـر دو دولت یا اعمـال حق حاکمیتـی و صالحیت 

قضائـی دادگاه هـای طرفیـن مطابق حقوق بین الملل تفسـیر شـود.

بـر ایـن اسـاس طرفیـن به صـورت مجـزا در بخش هـای متعلـق بـه خـود 
اعمـال حاکمیـت کـرده و صالحیـت قضائـی دارنـد.

در حــوزه ی خلیج فــارس مســائلی از قبیــل عــدم عضویــت برخــی 
کشــورهای حاشــیه در کنوانســیون 1982 حقــوق دریاهــا، عــدم تعییــن 
حــدود مــرزی ، عــدم حصــول توافقــات مــرزی و اختالفــات ســرزمینی 
ــی از  ــه برخ ــود اینک ــا وج ــت. ب ــرده اس ــده ک ــیار پیچی ــوع را بس موض
کشــورها بــا رعایــت ایــن دو موضــوع توانســته اند در عقــد قراردادهــای 
یکپارچه ســازی بــه موفقیت هائــی نائــل شــوند به نظــر می رســد در 
ــوده و  ــرزی ب ــای م ــده ی موافقتنامه ه ــر عه ــتر ب ــوزه وزن بیش ــن ح ای
ــرزمینی  ــرزی و س ــکالت م ــود مش ــایگان خ ــا همس ــه ب ــورهائی ک کش
یکپارچــه ی  توســعه ی  جهــت  توانســته اند  نهایــت  در  نداشــته اند 
میادیــن مشــترک خــود بــه موافقتنامــه ای دســت یابنــد کــه از آن جملــه 
ــاره  ــدق اش ــا و البن ــن ابوصف ــعه ی میادی ــای توس ــوان موافقتنامه ه می ت
ــدم  ــود ع ــا وج ــارجه( ب ــارات )ش ــران و ام ــه ای ــت ک ــب اس ــرد. جال ک
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــا، ب ــوق دریاه ــیون 1982 حق ــب کنوانس تصوی
ــد  ــعه و تولی ــرای توس ــته اند ب ــت توانس ــکار موق ــیون و راه ــن کنوانس ای
ــواد 74 و  ــند. م ــی برس ــق اجرائ ــه تواف ــارک ب ــدان مب ــه ی می یکپارچ
ــه  ــه ب ــی ک ــن "مادام ــه طرفی ــی دارد ک ــرر م ــور مق ــیون مزب 83 کنوانس
ــر  ــکاری یکدیگ ــم و هم ــا تفاه ــد ب ــد بای ــت نیافته ان ــی دس ــق نهائ تواف
ــر موقتــی کــه ماهیــت عملــی داشــته  ــرای اتخــاذ تدابی هــر تالشــی را ب
باشــد، بــرای دوره ای مشــخص بــه کار گرفتــه و به گونــه ای اقــدام کننــد 
کــه توافــق نهائــی آنهــا دچــار مخاطــره نشــود. ایــن ترتیبــات موقــت بــه 
ــن  ــت ای ــه ماهی ــد." اگرچ ــه وارد نمی کن ــی خدش ــدود نهائ ــد ح تحدی
ــا زمــان حصــول توافــق،  تدابیــر موقــت روشــن نشــده امــا ایــن مــواد ت
دو وظیفــه ی ســلبی و ایجابــی را در تحدیــد حــدود نهائــی بــه دولت هــا 
تحمیــل می کنــد؛ 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 

ــر  ــکال تدابی ــی از اش ــد یک ــترک می توان ــعه ی مش ــای توس موافقتنامه ه
موقــت باشــد. خــودداری از اقدامــات اکتشــافی منجــر بــه تغییــر دائمــی 
در محیــط نیــز می توانــد یکــی از مصــادق تعهــد ســلبی بــه خــودداری 

ــردد ]5[. ــداد گ ــه قلم ــات یک جانب از اقدام
موافقتنامه هــای تعییــن حــدود مــرزی بیــن کشــورهای خلیج فــارس 
ــی تقســیم کــرد: دســته ای کــه راهــکار  ــه دو دســته ی کل ــوان ب را می ت
ــای  ــد قرارداده ــه عق ــر ب ــل منج ــه ی آن در عم ــد و نتیج ــه داده ان ارائ
یکپارچه ســازی شــده و دســته ای کــه بــه همــان تعارفــات کلــی حقــوق 
بین الملــل بســنده کرده انــد و عمــاًل خروجــی مثبتــی در راســتای ایجــاد 
ــته اند. از  ــترک نداش ــعه ی مش ــای توس ــد موافقتنامه ه ــرای عق ــتری ب بس
دســته ی اول می تــوان بــه موافقتنامه هــای تعییــن حــدود مــرزی فیمابیــن 
عربســتان و کویــت، عربســتان و بحریــن، قطــر و ابوظبــی اشــاره نمــود و 
از دســته ی دوم بــه تمامــی موافقتنامه هــای مــرزی ایــران بــا کشــورهای 

ــارت )شــارجه(. ــه اســتثنای ام ــارس ب حاشــیه ی خلیج ف
در 1965 عربســتان و کویــت بــا امضــاء موافقتنامــه ی طائــف، موضــوع 
ــن  ــور را تعیی ــن دو کش ــل بی ــه ی حائ ــود در منطق ــت خ ــال حاکمی اعم
تکلیــف کردنــد. طبــق مــاده ی-)7( ایــن موافقتنامــه حــق حاکمیــت هــر 
یــک از طرفیــن در اســتخراج منابــع طبیعــی در مناطــق دریائــی مجــاور با 
ســهم اختصاصــی هــر یــک، منحصــر بــه 6 مایــل دریایــی اســت. طرفیــن 
ــد؛  ــت نکنن ــال حاکمی ــور اعم ــل مذک ــش از 6 مای ــده اند بی ــد ش متعه
هرچنــد در منابــع طبیعــی ایــن منطقــه دریائــی حقــوق مســاوی دارنــد و 
میادیــن واقــع در ایــن محــدوده بایــد به صــورت مشــترک بهره بــرداری 
ــی  ــدود دریای ــد ح ــه ی تحدی ــز موافقتنام ــال 2000 نی ــوند ]5[. در س ش
ــه  ــن عربســتان و کویــت ب در مناطــق مجــاور منطقــه ی تقســیم شــده بی
ــع  ــد کــه مناب ــت توافــق کرده ان ــن معاهــده دو دول امضــاء رســید. در ای
طبیعــی واقــع در دریــا، در مجــاورت منطقــه ی تقســیم شــده بایــد 
ــترک  ــت مش ــل حاکمی ــد. اص ــن باش ــترک طرفی ــت مش ــت حاکمی تح
ــت.  ــده اس ــر باقیمان ــدون تغیی ــه ی 1965 و 2000 ب ــر دو موافقتنام در ه
ــت و  ــن حاکمی ــث تعیی ــور در بح ــن دو کش ــده بی ــای منعق موافقتنامه ه
بهره بــرداری از منابــع مشــترک بســیار موفــق بــوده و تــا کنــون میادیــن 

ــده اند ]5[. ــتخراج ش ــب اس ــن قال ــت ای ــددی تح ــترک متع مش
ــا  ــز ب ــن نی ــتان و بحری ــن عربس ــرزی بی ــدود م ــن ح ــه ی تعیی موافقتنام
اختیــار  دادن حاکمیــت آن در  قــرار  و  منطقــه ای خــاص  تعریــف 
ــعه ی  ــع توس ــه نف ــت ب ــال حاکمی ــا اعم ــژه ب ــی وی ــه روش ــتان ب عربس
یکپارچــه برخــورد کــرده اســت. در مــاده ی-)2( ایــن موافقتنامــه آمــده: 
"اکتشــاف منابــع نفــت و گاز در ایــن منطقــه بــه روشــی انجــام می شــود 
کــه پادشــاهی عربســتان تعییــن کنــد؛ مشــروط بــر اینکــه نیمــی از منافــع 
ــردازد.  ــن بپ ــه دولــت بحری حاصــل از اکتشــاف و اســتخراج نفــت را ب
ایــن موضــوع خللــی بــه حاکمیــت عربســتان و حــق اداره ی ایــن منطقــه 
ــا  ــن ب ــت طرفی ــد." در حقیق ــور وارد نمی کن ــن کش ــت ای ــط دول توس
واگــذاری تمامــی امــور حاکمیتــی بــه عربســتان، به صــورت غیرمســتقیم 

مــدل توســعه ی یکپارچــه ی تک دولتــی را پذیرفته انــد.
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قطــر و ابوظبــی نیــز در موافقتنامــه ی تعییــن حــدود مــرزي فیمابیــن در 
ــترک را  ــدان مش ــک می ــوه ی اداره ی ی ــتقیم نح ــورت مس ــه ص 1969 ب
ــر  ــد. در مــاده ی-)6( ســند مذکــور کــه ناظــر ب ــن تکلیــف کرده ان تعیی
میــدان نفتــی البنــدق اســت بــه صراحــت آمــده کــه میــدان البنــدق بایــد 
به صــورت مســاوی بیــن دو طــرف تقســیم شــود و جهــت اعمــال حــق 
ــت،  دو طــرف به صــورت  ــای انصــاف و عدال ــر مبن ــت خــود ب حاکمی
دوره ای در خصــوص تمامــی مســائل مربــوط بــه ایــن میــدان و اکتشــاف 

آن مشــورت خواهنــد کــرد.
ــرداری از میادیــن مشــترک در خلیج فــارس  بزرگ تریــن چالــش بهره ب
ــادی از خــط  ــران اســت. کشــور مــا هنــوز در بخشــی زی ــه ای ــوط ب مرب
مــرزی خــود بــا کشــورهای همســایه در خلیج فــارس بــه توافقــی جامــع 
ــکل  ــت. مش ــه اس ــت نیافت ــت دس ــال حاکمی ــرز و اعم ــن م ــرای تعیی ب
مــرزی ایــران بــا امــارات و کویــت همچنــان به قــوت خــود باقــی اســت. 
عــدم تعییــن حــدود مــرزی باعــث پیچــده شــدن موضــوع بهره بــرداری 
یکپارچــه از میادیــن مشــترک و از دســت رفتــن فرصتــی مناســب بــرای 
تعییــن تکلیــف بهره بــرداری از ایــن میادیــن شــده اســت. آن گونــه کــه 
ــای شــمال و چــه در  ــرزی چــه در دری ــای م مشــاهده شــد موافقتنامه ه
ــی  ــف حاکمیت ــن تکلی ــرای تعیی ــب ب ــی مناس ــارس محل ــود خلیج ف خ
بــا مالحظــه ی بهره بــرداری مشــترک هســتند کــه در ایــن مــورد 
ــون  ــا هم اکن ــور م ــتفاده کند.کش ــت اس ــن ظرفی ــته از ای ــران نتوانس ای
ــان  ــتان و عم ــر، عربس ــن، قط ــور بحری ــار کش ــا چه ــارس ب در خلیج ف
موافقتنامــه ی مــرزی دارد. در ایــن چهــار موافقتنامــه بــا وجــود مشــخص 
شــدن محــدوده ی صالحیــت و حاکمیــت طرفیــن اشــاره ای بــه مقولــه ی 
ــا  ــده و تنه ــترک نش ــع مش ــه ی مناب ــرداری یکپارچ ــت و بهره ب حاکمی
ــه همــکاری و  ــا حقــوق بین الملــل مثــل توصیــه ب ــه تعارفــات همنــوا ب ب
تــالش طرفیــن بــرای رســیدن بــه توافــق جهــت بهره بــرداری هماهنــگ 
ــا توســعه ی یکپارچــه ی میادیــن مشــترک محــدود شــده اســت. ایــن  ی
موافقتنامه هــا عمدتــاً فاقــد تعهــدات ایجابــی همــکاری اســت و تــا 
ــن نفــت  ــر توســعه ی مشــترک میادی ــچ ســازوکار ناظــر ب ــر هی ــون ب کن
ــه ی  ــا نکت ــت. تنه ــده اس ــق نش ــی تواف ــرزی دریای ــق م و گاز در مناط
معطــوف بــه روح همــکاری در ایــن اســناد تعییــن منطقــه ی محــدوده و 
لــزوم اجتنــاب طرفیــن از حفــاری انحرافــی اســت کــه ایــن مســأله نیز در 
بخــش چالش هــای فنــی نقــد خواهــد شــد ]5[. البتــه موافقتنامــه ایــران-
ــا وجــود عــدم وجــود موافقتنامــه ی  شــارجه در 1971 نشــان داده کــه ب
تعییــن حــدود و تعییــن تکلیــف حاکمیتــی، در صــورت وجــود اراده ی 
سیاســی الزم نیــز می تــوان بــر اســاس تدبیــری موقــت اقــدام به توســعه ی 
ــه  ــن موافقتنام ــاده ی-)5( ای ــرد. در م ــترک ک ــدان مش ــه ی می یکپارچ
آمــده: "اســتخراج منابــع نفــت و گاز و ذخایــر زیرزمینــی در زیــر 
گســتره ی آبهــای کرانــه ی ابوموســی کــه در چارچــوب قــرارداد میــان 
ــران  ــط ای ــد توس ــود بای ــام می ش ــس انج ــت بیوت ــرکت نف ــارجه و ش ش
بــه رســمیت شــناخته شــود. نیمــی از درآمــد نفتــی دولتــی از اســتخراج 
ــران  ــه دولــت ای ــاد شــده ب ــع بایــد مســتقیماً توســط شــرکت ی ایــن مناب

پرداخــت شــود و نیمــی دیگــر بــه شــارجه تعلــق گیــرد." ایــن موافقتنامــه 
ــد  ــا وجــود اینکــه نتوانســته مســأله ی حاکمیــت را تعییــن تکلیــف کن ب
امــا در حــد ظرفیــت خــود به خوبــی مســأله ی بهره بــرداری یکپارچــه از 
منابــع موجــود در محــدوده ی شــرکت بیوتــس را تعییــن تکلیــف کــرده 
اســت. توســعه ی یکپارچــه ی میــدان مشــترک مبــارک خروجــی موفــق 

ایــن موافقتنامــه بــوده اســت ]5[.
به عنــوان نتیجه گیــری مبحــث بــاال می تــوان گفــت کــه موافقتنامه هــای 
ــت  ــال حاکمی ــدوده ی اعم ــن مح ــرای تعیی ــی ب ــوان محل ــرزی به عن م
ــت  ــال حاکمی ــه ی اعم ــر رابط ــا اگ ــتند ام ــا هس ــیار کارگش ــن بس طرفی
ــرار  ــر ق ــه را مدنظ ــرداری یکپارچ ــأله ی بهره ب ــتقیم مس ــورت مس به ص
نــداده باشــد عمــاًل گره گشــای توســعه ی یکپارچــه ی میادیــن مشــترک 
نخواهــد بــود. در موافقتنامه هــای مــرزی بایــد به صراحــت رابطــه ی 
به صــورت  مشــترک  منابــع  از  بهره بــرداری  و  حاکمیــت  اعمــال 
ــمال و  ــای ش ــوزه ی دری ــورهای ح ــم در کش ــود. ه ــی آورده ش جمع
ــت  ــا رعای ــن ب ــارس طرفی ــوزه ی خلیج ف ــورهای ح ــی کش ــم در برخ ه
ــه ی  ــه تجرب ــد. البت ــی مناســبی دســت یافته ان ــج عمل ــه نتای ــن اصــول ب ای
موافقتنامــه ایــران و شــارجه نشــان داده کــه در صــورت وجــود اراده ی 
الزم، مشــکالت حاکمیتــی و مــرزی نمی تواننــد مانــع از همــکاری 
مشــترک طرفیــن بــرای بهره بــرداری از منابــع مشــترک فیمابیــن شــوند.

4-چالشهایفنیتوسعهییکپارچهیمخازنمشترک
ــه ی 3281  ــا )قطعنام ــادی دولت ه ــف اقتص ــوق و وظای ــر حق در چارت

ــده: ــل ســال 1972( آم ــی ســازمان مل مجمــع عموم
ــور و  ــد کش ــا چن ــن دو ی ــترک بی ــی مش ــع طبیع ــتخراج مناب ــرای اس "ب
ــروع  ــع مش ــه مناف ــه ب ــدون اینک ــی ب ــن منابع ــه از چنی ــتفاده ی بهین اس
طرفیــن ذینفــع دیگــر آســیبی وارد شــود، هــر دولــت بایــد قبــل از اقــدام 
ــا  ــا آنه ــان، ب ــایر ذینفع ــا س ــورت ب ــن مش ــه ضم ــت یک جانب ــه برداش ب

ــد." ــته باش ــی داش ــادل اطالعات ــی و تب ــکاری اطالعات هم
ــت و گاز  ــرت نف ــده ی مهاج ــا پدی ــل ب ــاده در تقاب ــن م ــی ای ــیر فن تفس
ــه ی  ــک نقط ــار ی ــر فش ــک اگ ــوذ3 در فیزی ــل نف ــاس اص ــر اس ــت. ب اس
مخــزن بــا فشــار نقطــه ی دیگــری متفــاوت باشــد ســیال از طرف پرفشــار 
بــه ســمت کم فشــار حرکــت خواهــد کــرد تــا سیســتم بــه تعــادل برســد 
]3[. اگــر دو نقطــه در دو طــرف خــط مــرزی باشــند بحــث مهاجــرت 
ــث  ــدن مباح ــاز ش ــه ب ــر ب ــل و منج ــی تبدی ــده ای حقوق ــه پدی ــت ب نف
مالکیــت و حاکمیــت خواهــد شــد. پدیــده ی مهاجــرت نفــت از یــک 
حــوزه ی حاکمیتــی بــه حــوزه ی دیگــر به معنــای نقــض منافــع مشــروع 

ــت. ــیر اس ــن قابل تفس ــی از طرفی یک
بهره بـرداری مشـترک و ایجـاد سـازوکار هماهنـگ در تبـادل اطالعات 
بهتریـن راه بـرای بـه حداقـل رسـاندن تعـرض به حقـوق مشـروع طرفین 
اسـت. حقـوق بین الملـل در این مـاده و همچنین مـواد 142 و 123 قانون 
حقـوق دریاهـا طرفیـن را بـه هماهنگـی و مشـورت در بهره بـرداری از 
منابـع مشـترک توصیـه کـرده کـه تفسـیری از ایـن موضـوع می توانـد 



30 

تشـویق بـه توسـعه ی یکپارچـه میدان مشـترک باشـد.
میادیـن  از  توسـعه ی یک جانبـه، غیرهماهنـگ و در اصطـالح رقابتـی 
مشـترک عـالوه برتضییع حقوق یکـی از طرفین به دلیـل مهاجرت، تأثیر 
منفـی بـر بازیافـت نهایـی از میـدان نیزخواهـد داشـت ]4[. در برداشـت 
رقابتـی از میادیـن نفـت و گاز اصـول مهندسـی رعایـت نمی شـود کـه 
ایـن مسـأله باعـث آب دهـی و گازدهـی زودهنـگام چاه هـا شـده و عماًل 
سـبب افزایـش هزینه هایـی مثـل کنتـرل آب دهـی چاه هـا، کاهـش طول 
عمـر مفیـد آنهـا و تأسیسـات )به عنـوان یکـی از اصلی تریـن هزینه هـای 
توسـعه( و در نهایـت افـت فشـار مخزن خواهد شـد که نتیجـه ی مجموع 
ایـن عوامـل کاهـش ضریب بازیافـت نهایی و تضعیف اقتصـاد میدان در 
بلندمـدت خواهـد بود ]4[. از طرفی اگر بین کشـورهای توسـعه دهنده ی 
یـک میـدان مشـترک همـکاری وجـود نداشـته باشـد، طرفیـن مجبور به 
احـداث تأسیسـات جداگانه ی بهره بـرداری و فرآورش خواهند شـد که 
ایـن مسـأله نیـز باعـث افزایـش هزینه هـا و کاهـش سـود نهایـی طرفیـن 

خواهد شـد.
فیمابیــن کشــورهای حاشــیه ی  از معاهــدات مــرزی  در هیچکــدام 
خلیج فــارس و دریــای شــمال بــه مســائل فنــی توجــه نشــده اســت. بلکــه 
ایــن معاهــدات بــا الزامــی کــه بــه توســعه ی یکپارچــه دارنــد زیرســاخت 
الزم را بــرای انعقــاد موافقتنامــه ی یکپارچــه ی میادیــن مشــترک ایجــاد 

کرده انــد کــه بــر اســاس آن در موافقتنامــه ای جدیــد طرفیــن ســازوکار 
همــکاری را در بُعــد اجــرا بــه تفصیــل شــرح داده انــد. البتــه ایــن موضوع 
بیشــتر خــاص حــوزه ی دریــای شــمال اســت. موافقتنامه هــای مرکاهــم، 
فریــگ، اســتات فیــورد و مورچیســون، تبــادل اطالعــات، نحــوه ی 

ــد. ــی کرده ان ــل بررس ــی، HSE و ... را به تفصی ــائل فن ــا مس ــورد ب برخ
ــه و نشــان دادن نحــوه ی مدیریــت فنــی میــدان مشــترک  به عنــوان نمون
در دریــای شــمال بخش هایــی از موافقتنامــه ی میــدان گازي فریــگ در 
مــرز مشــترک فــالت قــاره بیــن نــروژ و انگلیــس در اینجــا آورده شــده 
ــن  ــروژ ای ــري شــرکت Elf ن اســت. در 1969 کنسرســیومي تحــت رهب
ــا مشــخص  ــاه مــي 1972 طــول کشــید ت ــا م ــدان را کشــف کــرد. ت می
شــود ایــن میــدان بیــن دو کشــور نــروژ و انگلیــس مشــترک اســت. ایــن 
ــور را تقســیم  ــن دو کش ــاره ی بی ــالت ق ــدان در محــدوده ی خــود ف می
مي کــرد. طبــق مــاده ی-)4( معاهــده ی )موافقتنامــه( تعییــن حــدود 
مــرزي بیــن نــروژ و انگلیــس ایــن دو دولــت بــراي رســیدن بــه توافقــي 
موظــف بــه مشــورت بــا دارنــدگان لیســانس )در صــورت وجــود( بودند 
ــن شــیوه اســتخراج  ــه مؤثرتری ــد ب ــن ســاختار زمین شناســي بتوان کــه ای
گــردد و منافــع آن به نحــو متناســب بیــن طرفیــن تقســیم شــود ]20[. هــر 
ــخ 10  ــم یک ســري از ملزومــات در نهایــت در تاری ــا تنظی ــت ب دو دول
مــي 1976 موافقتنامــه ی فریــگ را امضــاء کردنــد. طــي ایــن موافقتنامــه 
ــرار  ــل ق ــي بین المل ــون عموم ــطح قان ــدان را در س ــازي می ــا یکه س آنه
دادنــد. در بنــد-)2( موافقتنامــه ی فریــگ آمــده: "دو دولــت بــا نگاهــي 
بــه توافــق روي تعییــن حــدود فیزیکــي و مقــدار کل ذخیــره ی تخمینــی 
مخــزن میــدان فریــگ بیــن خــود بــا همدیگــر مشــورت داشــته باشــند. 
بدیــن منظــور شــرکت هاي دارنــده ی لیســانس بایــد پیشــنهادهای خــود 
در دو مــورد بــاال را بــراي تصویــب دو دولــت بــه آنهــا تســلیم نماینــد." 
در ایــن بنــد همچنیــن اشــاره شــده کــه: "دو دولــت بایــد تــالش کننــد 
قبــل از شــروع تولیــد ســهم متناســب هــر یــک از ذخائــر مخــزن میــدان 
فریــگ را مشــخص کننــد. اگــر آنهــا قــادر بــه انجــام ایــن امــر نبودنــد 
ــر  ــد را ب ــته و تولی ــه داش ــق نگ ــوع را معل ــن موض ــق روي ای ــد تواف بای
ــده ی  ــرکت دارن ــرف ش ــنهادي از ط ــت پیش ــاي موق ــک مبن ــاس ی اس
لیســانس آغــاز کننــد. اگــر شــرکت لیســانس داري وجــود نداشــته باشــد 
مبنــاي موقــت، ســهم مســاوي طرفیــن از میــدان خواهــد بــود. ایــن مبناي 

موقــت بایــد بــدون هیــچ تبعیضــي بــراي دو کشــور اعمــال شــود."
ــاي توســعه  ــدان و هزینه ه ــدات می ــگ تقســیم عای ــه ی فری در موافقتنام
بــر اســاس ســهم طرفیــن از میــدان انجــام مي شــود. کمیســیون ویــژه اي 
ــت  ــر دول ــت. ه ــده اس ــیس ش ــات تأس ــام عملی ــر انج ــارت ب ــراي نظ ب
موظــف شــده کــه از دارنــدگان لیســانس میــدان در خــاک خــود 
ــه  ــگ ب ــدان فری ــر از می ــت مؤث ــراي برداش ــي را ب ــه طرح ــد ک بخواه
تأییــد دولــت مزبــور برســاند. اگــر ایــن طــرح توســط دو دولــت طــرف 
ــدان  ــه ی می ــي خواهــد شــد. طــرح تخلی ــرارداد تصویــب شــود اجرای ق
در بازه هــاي کمتــر از چهــار ســال دوبــاره بازبینــي شــده و در صــورت 
تغییــر نتیجــه بایــد دوبــاره بــه تصویــب دو دلــت برســد. وظیفــه ی 

3
ایران و  بین  تخلیه ی چاه ها در میدان فروزان )مشترک  و  نفوذ  شعاع 

عربستان(؛ تصویر باال: تأثیر چاه افقی، تصویر پایین: تأثیر چاه عمودی
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اطمینــان یافتــن از اجــراي طــرح توســط دارنــدگان لیســانس بــر عهــده ی 
دولت هاســت.

ــر- ــا قط ــتان ی ــه ی بحرین-عربس ــل موافقتنام ــی از قبی در موافقتنامه های
ابوظبــی نیــز بــا واگــذاری میــدان بــه یکــی از طرفیــن تمامــی مســائل فنی 

تحــت مدیریــت واحــد یــک دولــت قــرار گرفتــه اســت.
ــن  ــدات تعیی ــه معاه ــل و ن ــوق بین المل ــه حق ــت ن ــخص اس ــه مش آنچ
حــدود مــرزی قــادر بــه یافتــن پاســخی بــرای چالش هــای فنــی میادیــن 
ــع و  ــن نقیصــه را رف ــگ ای ــل فری ــی مث مشــترک نیســتند. موافقتنامه های
ــدان  ــورت فق ــد. در ص ــن می کنن ــی را تبیی ــای فن ــوه ی همکاری ه نح
چنیــن موافقتنامه هایــی طرفیــن بــر ســر نحــوه ی تقســیم ذخیــره ی نفــت 
ــد  ــی خواهن ــش اساس ــر چال ــا همدیگ ــدات ب ــیم عای ــت تقس و در نهای
ــوزه ی  ــورهای ح ــرزی کش ــدات م ــی معاه ــد در برخ ــر چن ــت. ه داش
ــن  ــده تعیی ــن معاه ــود مت ــدات در خ ــیم عای ــوه ی تقس ــارس نح خلیج ف
تکلیــف شــده امــا کشــور مــا در ایــن حــوزه وضعیــت مناســبی نــدارد؛ 
چــرا کــه در بخش هــای وســیعی بــا کشــور همســایه معاهــده ی مــرزی 
نــدارد و بــا آنهایــی کــه معاهــده دارد نیــز ســازوکاری بــرای توســعه ی 
یکپارچــه ی میــدان تعییــن نشــده اســت. مســأله ی تعییــن حــدود مــرزی 
و متعاقــب آن عــدم وجــود موافقتنامه هــای دوجانبــه کــه ســازوکار فنــی 
برداشــت از منابــع مــرزی مشــترک را تبییــن کنــد یکــی از چالش هــای 
ــترک  ــن مش ــه ی میادی ــعه ی یکپارچ ــف توس ــن تکلی ــی در تعیی اساس
ایــران بــا کشــورهای همســایه در حــوزه ی خلیج فــارس محســوب 

می شــود.
در تمامــی موافقتنامه هــای مــرزی ایــران بــا کشــورهای همســایه ی 
ــف شــده کــه در آن  ــه ای تعری ــه ی ممنوع ــارس منطق حاشــیه ی خلیج ف
فعالیت هــای حفــاری ممنــوع اعــالم شــده یــا نیــاز بــه موافقــت طرفیــن 
دارد. بــا وجــود اینکــه تعریــف فواصــل 125، 250 و 500 متــر از طرفیــن 
مــرز و اعمــال شــرایط فعالیــت در ایــن نــوار احتمــاالً بــا درنظــر گرفتــن 
شــرایط وقــت اقدامــی بــرای ترغیــب طرفیــن بــه همــکاری در توســعه ی 
میــدان مشــترک بــوده امــا امــروزه بــا ایجــاد فــن آوری حفــاری افقــی و 
حفاری هــای بــا قــدرت دسترســی کیلومترهــا دورتــر عمــاًل معنــی فنــی 

خاصــی نــدارد.
در  ممنــوع  منطقــه ی  بنــد  دو  از  هیچ یــک  فعلــی  شــرایط  در 
موافقتنامه هــای مــرزی ایــران بــا کشــورهای همســایه در خلیــج فــارس 
عمــاًل نمی تواننــد الــزام آور تلقــی شــده و کمکــی بــه ترغیــب طرفیــن در 
ــد.  ــه و اجــرای توســعه ی یکپارچــه نمی کنن ــف برداشــت یک جانب توق
ــوار حاشــیه ی 250  ــف ن ــد کــه تعری ــر  به وضــوح نشــان می دهن تصاوی
یــا 500 متــری معنــی فنــی خاصــی نداشــته و عمــاًل هریــک از طرفیــن بــا 
ــا فواصــل قابل مالحظــه در پشــت ایــن  حفــر چــاه در خــاک خــود و ت
نــوار می توانــد ســیال طــرف مقابــل را بــه نفــع خــود اســتخراج نمایــد. 
ایــن مســأله می توانــد به عنــوان یکــی از نواقــص و چالش هــای اساســی 
ــه  ــن ب ــل طرفی ــف تمای ــرای تضعی ــری ب ــرزی و متغی ــای م موافقتنامه ه
ــورد توجــه  ــارس م ــن مشــترک در خلیج ف توســعه ی یکپارچــه ی میادی

قــرار گیــرد.

نتیجهگیری
توســعه ی یکپارچــه ی میادیــن مشــترک می توانــد اقدامــی اساســی 
توســط طرفیــن ســهیم در میادیــن نفــت و گاز در حفــظ حقــوق مشــروع 
ــي  ــد. از طرف ــع باش ــن مناب ــری از ای ــود حداکث ــب س ــورها و کس کش
توســعه ی یک جانبــه باعــث افزایــش هزینه هــا، هدررفــت منابــع و 
ــل مهاجــرت نفــت اســت.  ــوق دیگــران به دلی ــه حق ــوش ب تجــاوز خام
حقــوق بین الملــل و به خصــوص کنوانســیون 1982 حقــوق دریاهــا 
ــکاری  ــه هم ــورها ب ــویق کش ــرای تش ــاختی ب ــاد زیرس ــود ایج ــا وج ب
ــه  در توســعه ی یکپارچــه ی میادیــن مشــترک، ضمــن اینکــه مســتقیماً ب
موضــوع اشــاره نــدارد عمــاًل راهــکاری نیــز بــرای بســط همکاری هــای 
معمــوالً  نمی دهــد.  ارائــه  مشــترک  میادیــن  صاحــب  کشــورهای 
کشــورها در موافقتنامه هــای تعییــن حــدود، مرزبنــدی را نیــز بــرای 
نحــوه ی تعامــل در زمــان وجــود منابــع مشــترک نفــت و گاز در خــط 
ــد شــفاف تر باشــد و صراحــت  ــن بن ــد. هرچــه ای ــم می کنن مــرزی تنظی
آینــده  در  همــکاری  شــکل گیری  امــکان  باشــد  داشــته  بیشــتری 
ــزام آور  ــورت ال ــورها به ص ــای شــمال کش ــود. در دری ــد ب ــتر خواه بیش
به عنــوان  همــکاری در توســعه ی یکپارچــه ی میادیــن مشــترک را 
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ــد  ــن صراحــت باعــث شــده کشــورها بتوانن ــد. ای ــد گنجانده ان ــک بن ی
در چهــار میــدان فریــگ، اســتات فیــورد، مورچیســون و مارکاهــم 
همــکاری توســعه ی یکپارچــه داشــته باشــند. در معاهــدات مــرزی 
کشــورهای حاشــیه ی خلیج فــارس نیــز در پــاره ای مــوارد بــه صراحــت 
ــای  ــه موافقتنامه ه ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــده ک ــوع ش ــرح موض ط
ــرد.  ــاره ک ــر و ... اش ــتان- بحرین، ابوظبی-قط ــتان، عربس کویت-عربس
ــوع راه  ــف موض ــن تکلی ــا تعیی ــح و ب ــی صری ــا بیان ــا ب ــن موافقتنامه ه ای
ــد.  ــوار کرده ان ــه هم ــعه ی یکپارچ ــه ی توس ــکاری در زمین ــرای هم را ب
البتــه در خلیج فــارس ایــن کل موضــوع نیســت. برخــالف دریــای شــمال 
ــش  ــده، در بخ ــام ش ــل انج ــورت کام ــرزی به ص ــدود م ــن ح ــه تعیی ک
ــرزی به صــورت  ــن حــدود م ــارس موضــوع تعیی گســترده ای از خلیج ف
یــک معضــل باقیمانــده اســت. مشــکالت مــرزی ایــرا -کویــت و ایران-
امــارات همچنــان حل نشــده باقیمانــده اســت. بالطبــع بــا توجــه بــه انفعــال 
ــن  ــف میادی ــن تکلی ــت تعیی ــی جه ــرف عموم ــل و ع ــوق بین المل حق
ــرزی توســط کشــورهای توســعه دهنده،  مشــترک در موافقتنامه هــای م
نبــود موافقتنامــه ی مزبــور تبدیــل بــه چالشــی اساســی بــر ســر راه 
ــران- ــت و ای ــن ایران-کوی ــترک بی ــن مش ــه میادی ــعه ی یکپارچ توس

ــرزی،  ــدود م ــن ح ــدم تعیی ــب ع ــر عواق ــد. از دیگ ــد ش ــارات خواه ام
ــه ی  ــعه ی یکپارچ ــکاری در توس ــوع هم ــی موض ــای حاکمیت چالش ه
ــد.  ــش می کش ــه چال ــرزی را ب ــه م ــل مناقش ــترک در مح ــن مش میادی
ــی،  ــرزی و حاکمیت ــن مناقشــات م ــا وجــود ای ــه نشــان داده کــه ب تجرب
کشــورها می تواننــد بــا اســتناد بــه مــواد 74 و 83 کنوانســیون 1982 
حقــوق دریاهــا و بــا اخــذ تدابیــر موقــت، توســعه و تولیــد یکپارچــه ی 
میادیــن مشــترک را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. تجربــه ی موفــق 
توســعه ی یکپارچــه ی میــدان مبــارک بیــن ایــران و امــارات مؤیــد ایــن 

موضــوع اســت.
ــد  ــع مشــترک نفــت و گاز، تولی ــرای اســتخراج مناب ــن شــیوه ب مؤثرتری
صیانتــی بــر اســاس مبانــی مهندســی اســت. حقــوق بین الملــل کشــورها 
را ملــزم بــه تولیــد بــر اســاس همــکاری و هماهنگــی و تــوأم بــا مشــورت 
کشــورهای دارنــده ی منابــع مشــترک نفــت و گاز بــه مؤثرتریــن شــیوه 
کــرده کــه در ادبیــات مهندســی ایــن موضــوع بــه تولیــد صیانتــی تفســیر 
می شــود. تفســیر صیانتــی در تولیــد از یــک میــدان به معنــی تولیــد 
ــرداری اســت.  ــا مدیریتــی واحــد و هماهنــگ جهــت بهره ب یکپارچــه ب
در میادینــی کــه تحــت مکانیســم توســعه ی یکپارچــه ی تولیــد می کننــد 
ــد  ــت خواه ــی به دس ــود نهای ــر س ــع و حداکث ــت مناب ــن هدررف کمتری
آمــد. در کشــورهای دریــای شــمال طــی موافقتنامه هایــی، مســائل فنــی، 
ــزام  ــد از ال ــی بع ــده اند. یعن ــف ش ــن تکلی ــرزی تعیی ــدات م ــرو معاه پی
ــعه ی  ــه توس ــرزی ب ــدود م ــن ح ــای تعیی ــورها در موافقتنامه ه ــن کش ای
ــا عقــد موافقتنامه هایــی  یکپارچــه ی میادیــن مشــترک، ایــن کشــورها ب
ــت  ــبی مدیری ــو مناس ــی را به نح ــائل فن ــون مس ــگ و مورچیس ــل فری مث
می کننــد. در خلیج فــارس نیــز در اغلــب مــوارد در موافقتنامه هــای 
مــرزی بــا واگــذاری یــک ناحیــه ی کامــل در مــرز بــه یکــی از طرفیــن 

)موافقتنامــه ی عربســتان-بحرین( یــا مشــخص کــردن تنهــا یــک میــدان 
ــرف اول  ــن، ط ــی از طرفی ــه یک ــی( ب ــه ی قطر-ابوظب ــاص )موافقتنام خ
تمامــی مســائل فنــی را به صــورت یکپارچــه مدیریــت کــرده و طــرف 
ــا از  ــد تنه ــته باش ــد داش ــات تولی ــی در عملی ــه دخالت ــدون اینک دوم ب
عایــدات میــدان منتفــع می شــود. در موافقتنامه هــای دریــای شــمال 
نحــوه ی تقســیم منابــع و تعییــن ســهم هریــک از طرفیــن به خوبــی 
ــب  ــارس در اغل ــی خلیج ف ــای عرب ــا در موافقتنامه ه ــده ام ــخص ش مش
ــه  ــود موافقتنام ــت نب ــت. به عل ــر اس ــدان براب ــرف از می ــهم ط ــوارد س م
بــرای توســعه ی میادیــن مشــترک بیــن برخــی کشــورها )به ویــژه ایــران 
ــا همســایگان( تعییــن ســهم هــر یــک از طرفیــن در میادیــن مشــترک  ب

نفوذ و تخلیه ی چاه ها در میدان مشترک سلمان گازی )مشترک 6 شعاع 
بین ایران و امارات(
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همــواره یکــی از مباحــث مــورد اختــالف بــوده اســت. موافقتنامه هــای 
مــرزی ایــران به عنــوان تنهــا مرجــع مشــترک بــا همســایگان روی 
موضــوع میادیــن مشــترک عمــاًل هیــچ راهــکاری بــرای توســعه ی 
یکپارچــه ارائــه نکــرده اســت. در ایــن موافقتنامه هــا بندهــای مربــوط بــه 

تعریــف منطقــه ی ممنوعــه بــرای انجــام فعالیت هــای اکتشــاف، توســعه 
و تولیــد عمــاًل از نظــر فنــی بی معنــی و فاقــد تأثیــر مناســب بــرای الــزام 
یــا جلــب طرفیــن بــه همــکاری مشــترک جهــت توســعه ی یکپارچــه ی 

ــن نفــت و گاز اســت. میادی


