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بررسی اصل همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز

هاتف ستاری اسمرود*، دانشگاه صنعت نفت   

الگـوی حقوقـی برداشـت از مخـازن مشـترک هیدروکربنـی به دلیـل مالکیـت همزمـان دو یـا چنـد 
کشـور مسـتقل بـر این مخـازن از اهمیت به سـزایی برخوردار اسـت. این الگـو هم متأثـر از مالحظات 
از مالحظـات  متأثـر  از مخـازن مشـترک هیدروکربنـی اسـت و هـم  بهره بـرداری  بـرای  فنـی الزم 
حقوقـی. مالحظـات حقوقـی خـود متأثـر از اراده ی سیاسـی کشـورهای صاحب مخزن بـرای اجرایی 
کـردن مالحظـات فنـی اسـت. ابتدایی تریـن اصلی کـه بایـد در بهره بـرداری از میادین مشـترک مورد 
توجـه قـرار گیـرد، مدیریـت صیانتی مخزن اسـت که اجـرای آن در مخازن مشـترک نیازمند تالش و 
خواسـت تمامـی دولت هـای صاحـب مخزن بـوده و باید بـا هماهنگی همـه ی صاحبان مخـزن به اجرا 
درآیـد. بنابرایـن تمامـی مالحظـات حقوقی الگوی حقوقی برداشـت از ایـن مخازن بایـد به نحوی در 
راسـتای تحقـق اصـل مدیریـت صیانتـی از مخـزن مشـترک تنظیم گردد. از سـوی دیگر ممکن اسـت 
عبـور منابـع طبیعـی نفـت یـا گاز از خطـوط تحدید حـدود دریایـی و زمینـی موجب بـروز اختالفات 

بین المللـی و تهدیـد صلـح و ثبـات گردد.

به عنـوان دو کاالی ارزشـمند  نفـت و گاز را  نقـش  امـروزه نمی تـوان 
در اتخـاذ مواضـع سیاسـی و جناح بنـدی کشـورها در روابـط بین المللـی 
نادیـده انگاشـت ]۶[. از زمـان آغـاز تولیـد تجـاری نفـت و گاز تاکنـون 
به تدریج شـاهد شـکل گیری قواعـد حقوقی مرتبط با آن بوده و هسـتیم. 
مادامـی کـه ذخایـر نفـت و گاز در محـدوده ی مرزهـای ملـی دولت هـا 
قـرار داشـته باشـد، دولـت به عنـوان رکـن رکین تنظیـم و اجـرای قواعد 
حقوقـی، حاکمیـت بالمنـازع داشـته و مبـادرت بـه ایجاد سـازوکارهای 
حقوقـی و فنـی در زمینـه ی اکتشـاف، بهره بـرداری، توسـعه ی میادیـن 
نفـت و گاز و تجـاری آن می کنـد. امـا مسـأله بـه اینجـا ختـم نمی شـود؛ 
زیـرا از یک سـو بازیگـران غیردولتی مثل شـرکت ها و حتـی دولت های 
خارجـی در عرصـه ی سـرمایه گذاری های مرتبـط بـا ایـن مـوارد وارد 
می شـوند و از سـوی دیگـر طبیعت سـیال ایـن مواد، به گونه ای اسـت که 
گاه از مرزهـای جغرافیایـی یـک کشـور عبور کرده، وارد قلمرو کشـور 
دیگـر شـده و حتـی گاهـی دولت هـا بـا اسـتفاده از ابزارهـا و روش های 
غیرمعمـول جابجایـی و حرکـت ایـن مواد را سـبب می شـوند و همچنین 
کشـف برخـی از ایـن میادین در مناطـق تحدید حدود دریایـی یا مناطق 
بـا  برقـراری رابطـه و همـکاری  بـه  ملـزم  را  مـورد اختـالف دولت هـا 

یکدیگـر می کنـد.
در ایـن نوشـتار بـه مفاهیمـی مثـل منابـع طبیعـی مشـترک اشـاره شـده، 
پـس از آن الگوهـای ابتدایی برداشـت نفت در میادین مشـترک ارزیابی 
گردیـده و ایـرادات وارد بـر آن بررسـی می شـود. همچنیـن الگوهـای 
مـورد نظـر جهـت بهره بـرداری از ایـن منابـع تحلیـل شـده و در نهایـت 

پرونده هـای مطروحـه در ایـن زمینـه بررسـی می گـردد.

1-  منابع طبیعی مشترک و نگرش حقوق آمریکا به آن
1-1- منابع طبیعی مشترک

اصطـالح منابـع طبیعـی فرامـرزی در معنـای موّسـع خود شـامل هـر نوع 
منابـع طبیعـی اسـت که در شـکل و حالت طبیعـی خود و بـدون دخالت 

انسـان قـادر بـه عبـور از مرزهای سیاسـی یک کشـور باشـد ]9[.
آب  سـفره های  بـر  مشـتمل  منابـع  ایـن  مذکـور  مفهـوم  اسـاس  بـر 
زیرزمینـی، مخـازن نفـت و گاز، آبهـای جـاری و منابـع جانـدار مثـل 
آبزیـان و پرنـدگان اسـت. میادین نفت و گاز مشـترک به دلیل گسـتره ی 
جغرافیایـی و تعلـق آنهـا به بیـش از یک کشـور، مصداق بـارز این منابع 

. هستند
ایـران در خلیـج فـارس صاحـب میادیـن نفـت و گاز اسـت. در تعـداد 
بیـن کارشناسـان اختـالف وجـود دارد  میادیـن مشـترک نفـت و گاز 
چراکـه بـه دالیـل مهندسـی و زمین شناسـی، مشـترک بـودن برخـی از 
میادیـن مـورد تشـکیک قـرار گرفتـه کـه ایـن امـر بـا پیشـرفت علـم و 
مشـترک  ایـن حـال  بـا  برطـرف خواهـد شـد.  فن آوری هـای موجـود 
بـودن برخـی میادیـن در حـوزه ی خلیـج فـارس به اثبات رسـیده اسـت. 
ایـران در مناطـق مـرزی خشـکی دارنده ی میادین مشـترک نفـت و گاز 
هماننـد نفت شـهر، دهلـران، آزادگان، یـادآوران )بـا عـراق( و میـدان 
میادینـی  نیـز  خلیج فـارس  در  اسـت.  ترکمنسـتان(  )بـا  گنبدلـی  گازی 
مثـل فروزان، آرش، اسـفندیار، نصـرت، پارس جنوبی و فـرزاد-A وB و 
فـرزام مشـترک هسـتند. میادینـی مثـل اسـفند، صالـح جنوبی و بـالل نیز 
بـه مناطـق مـرزی دریایـی نزدیـک هسـتند اما مشـترک بـودن آنهـا تا به 

امـروز بـه اثبات نرسـیده اسـت.
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در اسـناد بین المللـی مثـل اسـناد مربـوط بـه کمیسـیون حقـوق بین الملـل 
اصطـالح منابـع طبیعـی مشـترک1 انتخاب شـده اسـت. اصطالحاتی مثل 
منابـع مشـترک2 نیز در ایـن خصوص به کار رفته کـه مبین حق حاکمیت 
و مالکیـت مشـترک دولت هـا بـر ایـن منابع اسـت ]5[. از نظر کمیسـیون 
حقـوق بین الملـل واژه ی فرامـرزی بیشـتر معطوف به مؤلفه هـای فیزیکی 

و جغرافیایـی بـوده ]5[ و کاربرد آن در زبان انگلیسـی مناسـب اسـت.

1-2- منابع طبیعی مشترک در حقوق آمریکا
بنـا  نفـت و گاز  بـه مقولـه ی مخـازن مشـترک  نـوع نگـرش دولت هـا 
بـر فدرالـی یـا غیرفدرالـی بـودن آنهـا متفـاوت اسـت. در آمریـکا کـه 
خواسـتگاه میادیـن مشـترک نفـت و گاز نیـز هسـت نظریـه ی مالکیـت 
خصوصـی بـر ایـن منابـع مـورد پذیـرش اسـت کـه منطبق بـا ایـن نظریه 
3۰ درصـد از درآمـد طرفیـن متعلـق بـه دولـت و ۷۰ درصـد متعلـق بـه 
مالکیـن خواهـد بـود. به طـور قطـع وجـود اداره ای جهـت نظـارت بـر 
بهره بـرداری از میادیـن نفـت و گاز و صـدور مجوزهای ضروری اسـت 

کـه در آمریـکا اداره ی MMS  ایـن وظیفـه را بـر عهـده دارد.
در حقـوق آمریـکا نظریـات متعـددی در زمینـه ی مالکیت بـر منابع نفت 

و گاز وجـود دارد:
■ نظریـه ی تبعیـت: بـر اسـاس این نظریـه هر کـس مالک زمین اسـت 
مالـک زیرزمیـن و مـاورای آن نیز هسـت. صاحبان این نظریـه میان منابع 
نفـت و گاز و سـایر منابـع، تفاوتـی قائـل نشـده اند و بـر ایـن باورنـد کـه 
مالکیـت منابـع زیرزمینی از مالکیـت زمین تبعیت کـرده و منابعی که در 

ملـک خصوصـی متعلـق به مالک اسـت.
■ نظریـه ی حیـازت: این نظـر را می توان به دو گونه تفسـیر کـرد؛ ابتدا 
به نحـو مضیـق کـه صرفاً شـامل تسـلط بـر حیوانات بـدون مالک باشـد و 
دوم به نحـو موّسـع کـه بر اسـاس آن هـر نوع منبـع طبیعی که شـخص بر 
آن مسـتولی شـود، در ملک خصوصی وی درآید. در مسـأله ی حیازت 
اگـر آن کـس کـه بـا حفـر چـاه و بـاال آوردن نفـت بـه دهانه ی چـاه، بر 
منبـع تسـلط پیـدا کـرده، یـک نفـر باشـد منبـع بـه مالکیـت وی درآمده 
و مشـکلی پیـش نمی آیـد. امـا اگـر حیازت کننـدگان بیـش از یـک نفـر 

باشـند به دلیـل رقابـت در بهره بـرداری مشـکالتی بـروز می کند.

ــوان  ــا عنـ ــرب بـ ــوق غـ ــه ای در حقـ ــازت، نظریـ ــده ی حیـ ــق قاعـ طبـ
RULE OF CAPTURE  مـــورد پذیـــرش واقـــع شـــده اســـت. قطعـــاً 

ایـــن نظریـــه کـــه به معنـــای آنچـــه می توانـــی بـــه دســـت بیـــاور 
ـــازت،  ـــده ی حی ـــق قاع ـــت. طب ـــد داش ـــی خواه ـــکالتی در پ ـــت مش اس
مالـــک یـــا حتـــی کســـی کـــه زمیـــن را اجـــاره کـــرده در صـــورت 
بهره بـــرداری و اســـتیال بـــر منابـــع نفـــت و گاز موجـــود در زیرزمیـــن، 
ـــا توجـــه  ـــی اگـــر ب ـــوارد حت ـــن م ـــود. در ای ـــد ب ـــع خواه ـــن مناب ـــک ای مال
ــای  ــواد از زمین هـ ــیال بـــودن نفـــت و گاز، ایـــن مـ ــه خاصیـــت سـ بـ
اطـــراف نقـــل مـــکان کـــرده باشـــد مســـئولیتی متوجـــه شـــخص 

بهره بـــردار نخواهـــد بـــود. حتـــی اگـــر وی از روش هـــای نامعمولـــی 
ـــکان  ـــل م ـــب نق ـــود موج ـــا خ ـــن روش ه ـــه ای ـــد ک ـــرده باش ـــتفاده ک اس
نفـــت و گاز شـــده باشـــد، بـــاز هـــم طبـــق تأکیـــد دادگاه پنســـیلوانیا، 

ــت. ــد داشـ ــئولیتی نخواهـ ــردار مسـ بهره بـ
در حقـوق بین الملـل نیـز طرفـداران ایـن نظریـه بـا توجـه بـه قضیـه ی 
لوتـوس، عمـل دولت هـا را تـا زمانـی کـه ممنـوع نشـده باشـد مجـاز 
منابـع  بـه  اسـتناد  بـا  می تواننـد  دولت هـا  آنهـا  اعتقـاد  بـه  می شـمرند. 
مشـترک از آن بهره بـرداری کننـد. بـا توجه به عواقـب نظریه ی حیازت، 
از قبیـل ایجـاد رقابـت، آسـیب بـه محیـط زیسـت، آسـیب بـه مخـزن، 
ایجـاد نوسـانات در بـازار، بـه جهـت ازدیـاد عرضـه ی نفـت  ایـن امـر تا 
زمانـی ادامـه پیـدا کـرد کـه دادگاه هـا مسـتدالً درصـدد تحدیـد و تقیید 
ایـن نظریـه برآمدنـد و بیـان کردنـد که کشـورهای صاحب نفـت و گاز 
ملـزم هسـتند کـه مـکان چاه هـا را دقیقاً مشـخص کننـد، به قواعـد حریم 
پایبنـد باشـند و مقـدار تولیـد روزانـه، هفتگـی یـا ماهانـه را معیـن کننـد. 
دادگاه هـا بیـان کردنـد کـه در قاعـده ی حیـازت تنهـا بایـد غیرمعمول و 
وسـایل غیرمتعـارف، مثـل حفاری هـای افقـی در بهره برداری ها اسـتفاده 
کننـد. همچنیـن برداشـت بایـد به نحـوی باشـد کـه موجـب هـدرروی و 
اسـراف منابـع و ورود آسـیب بـه مخـزن نشـود. دادگاه ها تأکیـد کردند 
کـه بایـد ذی حـق مـورد حمایـت قانونـی قـرار گیـرد بنابرایـن نمی تـوان 

فـردی را کـه در سـاختار مشـترک سـهم دارد از تولیـد منـع کـرد.

2- بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در حقوق بین الملل
انعقـاد معاهـدات دو یـا چندجانبـه، عمده ترین راهی اسـت کـه دولت ها 
در بهره بـرداری از میادیـن مشـترک نفت و گاز از آن اسـتفاده می کنند. 
بخـش اعظمـی از منابـع نفـت و گاز در بسـتر دریاهـا واقع شـده و مطابق 
حقـوق بین الملـل حـق حاکمیـت بـر منابـع طبیعـی بسـتر و زیـر بسـتر 
دریـا در فـالت قـاره و منطقـه ی انحصـاری اقتصـادی بـرای دولت هـا 
به رسـمیت شـناخته شـده اسـت. امـا بـا توجـه بـه سـیال بـودن نفـت و 
گاز در صـورت عبـور ایـن مـواد از مرزهـای دریایـی یـا واقـع شـدن 
ایـن میادیـن در مناطـق اختالفـی، امـکان اعمـال حـق حاکمیـت یـک 
دولـت در منافـات بـا حاکمیـت دولـت دیگـر وجـود نخواهد داشـت و 
بهره بـرداری یک جانبـه از منبـع بـا حفـظ یکپارچگـی مخـزن در تضـاد 
اسـت. اینجاسـت کـه حقـوق بین الملـل به عنـوان حافـظ نظـم بین المللی 

بایـد ایـن مشـکل را حـل کنـد ]5[.
برخـی دولت هـا جهـت حفـظ حداکثـر بهـره وری از مخـازن نفـت و 
گاز بـا اسـتفاده از روابـط دوجانبـه بـه انعقـاد موافقت نامه هـای تحدیـد 
حـدود پرداخته انـد و در مـواردی کـه ایـن دسـت از موافقت نامه هـا طی 
مذاکـرات بـه تفاهـم نرسـیده اند بـه سـمت موافقت نامه هـای توسـعه ی 

مشـترک3 و یکی سـازی4 گرایـش پیـدا کرده انـد.
در خصـوص معنـای توسـعه ی مشـترک باید گفـت مفهومی اسـت ناظر 
بـر کشـف و اسـتخراج اشـتراکی بیـن دولت هـا بـر مبنـای توافـق و در 
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ارتبـاط بـا یـک منطقه ی تعریف شـده که چهارچوب حقوقـی آن توافق 
و قـرارداد بیـن دولت هـای ذیربـط اسـت )نـه شـرکت ها و دولت هـا و 
اول  بیـن دولت هـا در وهلـه ی  قـرارداد  و  یکدیگـر(  بـا  نـه شـرکت ها 
محـدوده ی منطقـه را تعریـف و سـهم هـر دولـت و چگونگـی عملیـات 
بهره بـرداری را تعییـن می کنـد. کاربـرد این مفهوم بیشـتر ناظـر بر مناطق 

اختالفـی یـا مناطـق فاقـد تحدیـد حدود مـرزی اسـت ]11[.
اجبـاری  سیسـتم  مـدل  قبیـل  از  متنوعـی  اشـکال  مشـترک  توسـعه ی 
مشـارکت انتفاعـی5، مـدل مقـام مشـترک۶ و مـدل یـک دولتـی۷ دارد. 
مبنـای ایـن دسـته بندی، روش عملیاتـی توسـعه ی مشـترک بـوده اسـت.
از  یکـی  آن  در  کـه  گفـت  می تـوان  دولتـی  یـک  مـدل  تعریـف  در 
دولت هـای ذینفـع نمایندگـی مدیریـت و توسـعه ی میادیـن نفـت و گاز 
در منطقـه ی اختالفـی را عهـده دار می شـود و بـا توجـه بـه هزینه هـای 
صـرف شـده، منافـع حاصـل را میـان دولت هـای ذینفـع تقسـیم می کند.
در مـدل سیسـتم اجبـاری مشـارکت انتفاعـی، دولت هـای ذی حـق یک 
نهـاد مشـارکت انتفاعـی، در راسـتای توسـعه ی مشـترک در منطقـه ی 
مـورد نظـر ایجـاد می کنند. البته ممکن اسـت شـرکت های نفتـی یا حتی 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی دو کشـور، بر مبنـای توافق دولت ها دسـت 

بـه ایجاد چنیـن سیسـتمی بزنند.
در مـورد مـدل مقـام مشـترک، بـه همیـن توضیـح بسـنده می کنیـم کـه 
کشـور  دو  هـر  نماینـدگان  از  متشـکل  سـازمانی  مربوطـه  دولت هـای 
تشـکیل می دهند که این سـازمان یا کمیسـیون شـخصیت حقوقی داشـته 
و وظیفـه ی آن اعطـای حقـوق و امتیـازات بهره بـرداری بـه شـرکت های 

بهره بـردار و نظـارت بـر اقدامـات و عملیـات آنهاسـت.
در حقیقـت بـا اسـتفاده از موافقت نامـه ی توسـعه ی مشـترک، میادیـن 
نفـت و گاز واقـع در منطقـه ی اختالفـی، بـا همـکاری کشـورها توسـعه 
می یابـد و ایـن موافقت نامه هـا در موضـوع تحدیـد حـدود، خدشـه ای به 

حقـوق طرفیـن وارد نخواهـد کـرد.
در مـواردی کـه میـدان نفـت و گاز در مناطـق مـرزی مربوط بـه حداقل 
دو کشـور کـه تحدیـد حـدود مـرزی کردند قـرار گرفته باشـد اغلب از 
مدل یکی سـازی اسـتفاده می شـود و کشـورهای موصوف، در خصوص 
توسـعه ی میـدان نفـت و گاز مذکـور، از طریـق معاهـده یـا موافقت نامـه 
همـکاری می کننـد و هـر دولت در قسـمت تحـت حاکمیت خـود اقدام 
می نمایـد. امـا بهره بـرداری از طریـق گروهـی از شـرکت ها یـا اشـخاص 
دارای امتیـاز، بـر اسـاس قـرارداد و در چهارچـوب طرحـی واحـد انجام 
می شـود. منـع اقدامـات یک جانبه و توصیـه به همـکاری در بهره برداری 
از میادیـن مشـترک همـواره مـورد توجـه مراجع حل و فصـل اختالفات 
بین المللـی بـوده اسـت. چنانکه دیـوان بین المللی دادگسـتری در قضیه ی 
فـالت قـاره ی اژه، لیبـی و تونـس و قضایای مشـابه دیگر بدیـن موضوع 

پرداخته اسـت.
خواسـته  دولت هـا  از  دریاهـا  حقـوق   1982 کنوانسـیون  در  همچنیـن 
شـده کـه در خصـوص تحدیـد حـدود منطقـه ی انحصـاری اقتصـادی و 

فـالت قـاره، در مـوارد اختالف، بدون خدشـه بـه حقوق خـود در قالب 
اقدامـات موقـت بـا یکدیگـر همـکاری کننـد و از انجـام اقداماتـی کـه 

توافـق نهایـی آنهـا را غیرممکـن می کنـد خـودداری نماینـد.
بـا نظـر بـه داوری هـای بین المللی مثـل داوری اریتـره و یمـن و گویان و 
سـورینام متوجه می شـویم که در این آراء نیز به مسـأله ی لزوم همکاری 
دولت هـا در بهره بـرداری از میادیـن مشـترک، از طریـق خـودداری از 
اقدامـات یک جانبـه و مذاکـره در جهـت نیـل بـه توافـق اشـاره شـده 
سـازمان  اقدامـات مجمـع عمومـی  بـه  نمی تـوان  میـان  ایـن  در  اسـت. 
ملـل متحـد، در قالـب صـدور قطع نامه هایـی در خصـوص اجتنـاب از 
ورود خسـارت های زیسـت محیطی فرامـرزی در بهره بـرداری از منابـع 
طبیعـی مشـترک و لـزوم همـکاری دولت هـای مربوطـه در بهره بـرداری 
قطع نامـه ی  از  عبارتنـد  قطع نامه هـا  ایـن  بـود.  بی توجـه  منابـع  ایـن  از 
18۶/34 مجمـع عمومـی در خصـوص اصـول راهنمـای برنامـه ی محیط 
زیسـت ملـل متحـد در خصـوص منابـع طبیعی مشـترک، منشـور حقوق 
و تکالیـف اقتصـادی دولت هـا، قطع نامـه ی 29/94 مجمـع عمومـی در 
خصـوص اعالمیـه کنفرانس ملـل متحد درباره ی محیط زیسـت انسـانی 
و قطعنامـه ی 31/29 همـکاری زیسـت محیطی در خصـوص منابع طبیعی 

. ک مشتر
ــده ای از صاحب نظــران،  ــی، ع ــی بین الملل ــن حقوق در عرصــه ی دکتری
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــده ی RULE OF CAPTURE ب ــه قاع ــاد ب ــا اعتق ب
اقدامــات و بهره برداری هــای یک جانبــه از منابــع مشــترک نفــت و 
گاز، مجــاز بــوده و در واقــع قاعــده ی حیــازت را قابل اعمــال می دانــد. 
ــز دارد  ــی نی ــل مخالفان ــوق بین المل ــه ی حق ــه در عرص ــن نظری ــا ای ام
کــه معتقدنــد امــروزه در حقــوق بین الملــل اصلــی کلــی و عرفــی 
ــترک  ــن مش ــرداری از میادی ــوص بهره ب ــکاری در خص ــر هم ــی ب مبن
وجــود دارد. ایــن اصــل توســط دولت هــای تولیدکننــده ی نفــت و 
ــک  ــوان ی ــده و به عن ــه ش ــه کار گرفت ــا ب ــی آنه ــی داخل ــتم حقوق سیس
ــه رســمیت شــناخته شــده اســت ]11[.  اصــل کلــی حقــوق بین الملــل ب
همچنیــن بهره بــرداری یک جانبــه از ایــن منابــع بــدون توجــه بــه منافــع 
ــا اصــول کلــی حقوقــی در تضــاد اســت.  ســایر دولت هــای ذی حــق، ب
ایــن اصــول عبارتنــد از: اصــل حاکمیــت و تمامیــت ارضــی دولت هــا؛ 
ــا توجــه بــه رویــه ی قضایــی و قطعنامه هــای مجمــع عمومــی،  چراکــه ب
اقــدام یک جانبــه در اســتخراج نفــت و گاز در یــک طــرف خــط 
مــرزی، توســط یــک دولــت بــه جهــت نقــض حاکمیــت دولــت دیگــر 
ــر منابــع طبیعــی و اصــل منــع  ممنــوع اســت. اصــل حاکمیــت دائمــی ب
ــت  ــق اس ــالمی منطب ــه اس ــا فق ــر ب ــل اخی ــه اص ــق ک ــتفاده از ح سوءاس
ــاً  ــن قاعــده )کــه عین ــا ای ــق ب ــا قاعــده ی الضــرر و الضــرار کــه منطب ب
ــل   ــب اص ــده( و در قال ــاره ش ــه آن اش ــز ب ــران نی ــی ای ــون اساس در قان
ــدارد اعمــال حــق  ــان مــی دارد هیچ کــس حــق ن ــون اساســی کــه بی قان
ــد  ــن بای ــد. بنابرای ــرار ده ــری ق ــه دیگ ــرار ب ــیله ی اض ــش را وس خوی
اقدامــات اکتشــافی کــه توافــق نهایــی را بــا تهدیــد مواجــه می کنــد بــا 
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اطالع رســانی و مشــورت قبلــی انجــام شــود و در غیــر این صــورت ایــن 
ــت. ــوع اس ــه ممن ــات یک جانب اقدام

مناطـق  از  یکـی  در  مشـترک،  میادیـن  کشـف  صـورت  در  بنابرایـن 
مـورد اختـالف، یـا مناطـق دارای تحدیـد حـدود، هـر یـک از طرفیـن 
ملـزم هسـتند طـرف دیگـر را از ایـن موضـوع مطلع کـرده، در خصوص 
بهره بـرداری بـا وی مشـورت کننـد و مذاکـره در راسـتای دسـت یابی 
بـه توافـق، در خصـوص بهره بـرداری از میـدان مشـترک بـرای طرفیـن 

به صـورت واقعـی الزامـی خواهـد بـود.
البتـه بهره بـرداری از ایـن میادیـن مشـروط بـه تحدیـد حـدود نیسـت و 
طرفیـن می تواننـد در قالـب سـازوکارهای موقـت، بـرای حصـول توافق 
مذاکـره کننـد. از سـوی دیگـر دولت ها بایـد در بهره بـرداری از میادین، 
از ورود  نیـز لحـاظ کـرده و حتی االمـکان  الزامـات زیسـت محیطی را 

آسـیب بـه محیـط زیسـت اجتنـاب کنند.
توافـق  مبنـای  بـر  تنهـا  گاز  و  نفـت  مشـترک  میادیـن  از  بهره بـرداری 
هماهنـگ،  به شـکل  دولت هـا  رویـه ی  و  اسـت  امکان پذیـر  دوجانبـه 
منسـجم و گسـترده کـه نشـان از وجـود یـک قاعـده ی عرفـی همکاری 

می شـود. دیـده  به وضـوح  دارد  منابـع  ایـن  اکتشـاف  در 
ــه  ــت ک ــد گف ــی بای ــل عرف ــوق بین المل ــر حق ــی جامع ت ــت بررس جه
ــت  ــتند جه ــزم هس ــا مل ــی دولت ه ــل عرف ــوق بین المل ــاس حق ــر اس ب
ــعه ی  ــترک و توس ــن مش ــرداری از میادی ــق، در بهره ب ــه تواف ــیدن ب رس
ایــن میادیــن، بــا حســن نیــت و به شــکل حقیقــی بــا یکدیگــر همــکاری 
ــرداری از میادیــن مشــترک ممنــوع  ــه در بهره ب کننــد و اقــدام یک جانب
اســت؛ گرچــه توافقــی حاصــل نشــود. امــا در ایــن میــان هیــچ قاعــده ی 
عرفــی وجــود نــدارد کــه دولت هــا را بــه یکی ســازی و توســعه ی 
ــکاری  ــاب روش هم ــا در انتخ ــن دولت ه ــد. بنابرای ــزم کن ــترک مل مش
ــه شــد یکــی از  ــد. همان طــور کــه گفت ــار عمــل دارن ــا یکدیگــر اختی ب
ــه  ــت ک ــازت اس ــده ی حی ــت و گاز قاع ــوق نف ــی در حق ــول اساس اص
ــت  ــا رعای ــاور ب ــای مج ــت از زیرزمین ه ــاژ نف ــر پمپ ــاس آن اگ ــر اس ب
مقــررات انجــام شــود موجــب مســئولیت بهره بــردار نخواهــد بــود کــه 
ایــن اقــدام بــه دو شــکل امکان پذیــر اســت. یکــی بدیــن صــورت کــه 
یــک طــرف، بــا اســتفاده از روش یــا وســیله ی غیرمتعــارف، ســبب شــود 
نفــت یــا گاز از محــدوده ی ملــک طــرف مقابــل مهاجــرت کــرده و از 
ــد  ــه تولی ــورت ک ــن ص ــر بدی ــت دیگ ــد و حال ــور کن ــرزی عب ــط م خ
نفــت و گاز بــه شــکلی انجــام شــود کــه در اصــل، نفــت و گاز تولیــد 

ــوده اســت. شــده در زیرزمیــن دیگــران ب
عمومــاً قاعــده ی حیــازت در حقــوق بین الملــل پذیرفتــه نیســت؛ چراکــه 
ایــن قاعــده از آثــار و تبعــات حقــوق مالکیــت اســت و مالکیــت مربــوط 
بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی اســت؛ در حالی کــه آنچــه 
در روابــط بیــن دولت هــا کاربــرد دارد حاکمیــت اســت و نــه مالکیــت 
نامحــدود. همچنیــن قاعــده ی عرفــی موجــود در حقــوق بین الملــل 
دولت هــا را از عمــل یک جانبــه منــع نمــوده و آنهــا را ملــزم بــه 

ــز  ــق نی ــول تواف ــدم حص ــورت ع ــی در ص ــت. حت ــرده اس همــکاری ک
ــد  ــالف را حــل و فصــل کنن ــا به طــور مســالمت آمیز اخت ــد دولت ه بای
و در هیــچ حالتــی مجــاز بــه اقــدام یک جانبــه نیســتند. طبــق کنوانســیون 
ــد به نحــوی  ــی بای ــز اقدامــات دول در مناطــق اختالف حقــوق دریاهــا نی

باشــد کــه خدشــه ای بــه توافــق احتمالــی نهایــی وارد نکنــد.

3- آراء صادره در خصوص میادین مشترک
3-1- رأی فالت قاره ی دریای شمال ]16[

فـالت قـاره ی دریـای شـمال میـان کشـورهای انگلیـس، آلمـان، هلنـد، 
بلژیـک، فرانسـه و دانمـارک مشـترک اسـت و از سـال 195۶ اکتشـاف 
منابـع نفتـی در آن آغـاز شـد و از سـال 19۶5 موافقت نامـه ی تحدیـد 
حـدود بیـن کشـورها بـه امضـاء رسـید. شـکل سـاحل در ایـن مناطـق 
به گونـه ای اسـت کـه اگـر قاعـده ی خـط منصـف را بـرای تعییـن مـرز 
درنظـر بگیرنـد برخـی کشـورها متضـرر می شـوند. بـرای تعیین مـرز در 
وهلـه ی اول، قاعـده ی خـط میانـه درنظـر گرفتـه شـد امـا )ICJ(  اعـالم 
کـرد کـه خـط میانـه همـواره منجـر بـه تقسـیم عادالنـه نمی شـود. بلکـه 
بایـد شـرایط و نـوع قـرار گرفتـن کشـورها و شـکل سـاحل نیـز درنظـر 
گرفتـه شـود. در نتیجـه بـرای تحدیـد حـدود بایـد اصـول زیـر رعایـت 

گردد:
■ اصل در تحدید حدود اینست که نتیجه باید منصفانه باشد.

■ باید طرف ها به توافق برسند.
■ باید مسائل جغرافیایی و فیزیکی مورد توجه قرار بگیرد.

■ اوضـاع و احـوال خـاص در خصـوص میادیـن مشـترک بایـد مدنظـر 
قـرار داده شـود. زمانی کـه خصوصیـات خاصـی سـبب گـردد ادعـای 
تداخـل حاکمیـت پیـش بیایـد دولت هـا بایـد در ایـن خصـوص مذاکره 
کننـد تـا بـه نتیجـه ای منصفانه برسـند. امـا اگر نتیجـه ی منصفانـه حاصل 
نشـد بایـد از طریـق اکتشـاف میادیـن به صورت مشـترک و ایجـاد رژیم 

صالحیـت مشـترک اقـدام گردد.

)ICJ(  در ایـن خصـوص اعـالم کرد که رژیم توسـعه ی مشـترک عالوه 
بـر حفـظ یکپارچگی مخـزن، در مناطقـی که تحدید حدود انجام نشـده 
مناسـب اسـت و اصـل همـکاری بین المللـی نیـز در حقـوق بین الملـل 
تثبیـت شـده اسـت. اصـل همـکاری عـالوه بـر مرحلـه ی اکتشـاف در 
مرحلـه ی اسـتخراج نیـز باید اعمال شـود و ایـن اصل بایـد در مذاکرات 

تحدیـد حـدود مورد توجـه قـرار گیرد.

3-2- داوری میان اریتره و یمن )1996( ]17[
زمانی کـه مسـأله ی اختـالف در حاکمیـت وجـود دارد ایـن موضوع که 
یـک دولـت مـدام در آن منطقـه اعمـال حاکمیـت کـرده از نظـر دیوان 
بسـیار اهمیـت دارد. حتـی در صـورت تعییـن خـط دریایـی نیـز ممکـن 
اسـت در مناطقـی اختالف وجود داشـته باشـد که در ایـن حالت طرفین 
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بایـد بـا توافـق مسـأله را خاتمـه دهنـد یـا در غیـر این صـورت بایـد از 
طریـق بهره بـرداری مشـترک موضـوع فیصلـه یابـد. نـکات رأی مذکور 

به ترتیـب ذیـل اسـت:
■ در جایی که مرز تعریف نشده، دولت ها ملزم به توافق هستند.

و  مشـترک  توسـعه ی  سـازوکار  از  بایـد  باشـد  مشـترک  مـرز  اگـر   ■
شـود. اسـتفاده  یکی سـازی 

ــن دو کشــور در ســواحل  ــان و ســورینام: ای ــه ی گوی ■ داوری در قضی
ــرزی  ــه ی م ــک رودخان ــد و ی ــرار دارن ــی ق ــرق آمریکای جنوب شمال ش
میــان آنهــا جریــان دارد. ســورینام و گویــان در گذشــته به ترتیــب 
موافقت نامــه ی   1۷99 در  بوده انــد.  انگلیــس  و  هلنــد  مســتعمره ی 
ــید و در 1934  ــاء رس ــه امض ــد ب ــس و هلن ــان انگلی ــدود می ــد ح تحدی
کمیســیون مشــترک تأســیس شــد کــه مناطــق دریایــی را تعریــف 
ــالم  ــود را اع ــنهادهای خ ــال پیش ــس از دو س ــیون پ ــن کمیس ــرد. ای ک
ــد  ــه هلن ــه داد ک ــد ارائ ــه هلن ــنهادهایی ب ــس پیش ــرد. از 1939 انگلی ک
تــا 19۶5 بــه آنهــا پاســخ منفــی داد و در نهایــت ایــن دو کشــور بــر آن 
شــدند کــه بــا هــم مذاکــره کننــد. امــا نتیجــه ای حاصــل نشــد؛ چراکــه 
گویــان، قاعــده ی خــط میانــه را اعمــال می کــرد. امــا پیشــنهاد ســورینام 
ــود. هــر دو  ــه ب ــی و اوضــاع و احــوال منصفان شــرایط خــاص جغرافیای
ــا 1989  ــد و ت ــرای خــود تصویــب کــرده بودن ــون داخلــی ب دولــت قان
اقدامــات آنهــا بــر اســاس ایــن قوانیــن بــود تــا اینکــه رؤســای جمهــور 
ــه ای  ــی در راســتای انتخــاب کمیت ــه ی اتخــاذ راه حل دو کشــور در زمین
ــتی  ــال 2۰۰۰ کش ــد. در س ــو کردن ــت گفتگ ــرداری از نف ــت بهره ب جه
ــه  ــدام ب ــات مشــترک اق ــان در منطقــه ی عملی ــا مجــوز گوی کانادایــی ب
اکتشــاف کــرد کــه نیروهــای دریایــی ســورینام ادامــه ی عملیــات ایــن 
کشــتی را متوقــف کردنــد و به همیــن دلیــل شــرکت طــرف گویــان را 
ــان  ــه ی می ــاده ی-28۷ موافقت نام ــه م ــتناد ب ــا اس ــپس ب ــود. س ــخ نم فس
 )HCJ( طرفیــن موضــوع بــه داوری ارجــاع شــد. خواســته ی گویــان از

ــود: چنیــن ب
■ منطقه ی مشخصی به عنوان مرز تعیین شود.

■ سـورینام به دلیـل توسـل بـه زور کـه برخـالف منشـور ملـل متحـد و 
اصـول حقـوق بین الملـل انجام شـده، ملزم بـه پرداخت خسـارت گردد.
■ اعـالم ایـن موضـوع کـه سـورینام تعهـدات موجـود در کنوانسـیون 
1982 حقـوق دریاهـا در خصـوص ایجـاد سـازوکار موقـت را نقـض 

کـرده و رونـد تحدیـد حـدود را بـه خطـر انداختـه اسـت.

ــه  ــرد ک ــان ک ــل بی ــت متقاب ــه ی دادخواس ــا ارائ ــز ب ــورینام نی ــه س البت
گویــان بــا اقــدام بــه اکتشــاف و بهره بــرداری از منطقــه مــورد اختــالف، 
تعهــدات موجــود در بنــد-3 مــاده ی-89 حقــوق دریاهــا را نقــض کــرده 
و رونــد تحدیــد حــدود را به خطــر انداختــه اســت. رأی دیــوان به شــرح 

زیــر بــود:
■ مـواد ۷4 و 83 کنوانسـیون دو تعهـد را بـه کشـورها تحمیل می کند که 

شـامل هرگونـه تالش بـرای ایجـاد سـازوکارهای موقت به شـکل عملی 
و جهـت بـه مخاطـره نیانداختـن رونـد نیـل بـه موافقت نامـه ی تحدیـد 

حدود اسـت.
عملـی  موقـت  سـازوکارهای  ایجـاد  اول  تعهـد  دیـوان  نظـر  از   ■
نشـان دهنده ی واقع گرایـی کنوانسـیون در مورد میادین مشـترک اسـت.
بدیـن  نیـت و غیـره  بـا حسـن  بـر مذاکـره  ■ هرگونـه تـالش مشـتمل 
معناسـت کـه طرفیـن موظـف هسـتند در ایـن زمینـه مذاکـره کننـد. البته 
قصـد طراحـان الـزام دولت هـا بـه ایـن موضـوع بـوده کـه بـا تفاهـم در 
ایجـاد سـازوکار مشـترک، دسـت بـه اقـدام بزننـد و آییـن سـازوکارها 

نبایـد لطمـه ای بـه موافقت نامـه ی تحدیـد حـدود وارد کنـد.
■ دیــوان بــا توجــه بــه رأی اریتــره و یمــن و رأی فــالت قــاره ی دریــای 
ــرز مشــترک  ــواردی کــه مخــزن از م ــد کــه در م شــمال اعــالم می کن
عبــور کنــد اســتخراج ایــن مخــازن تــوأم بــا مشــارکت، روشــی مناســب 
بــرای حفــظ یکپارچگــی مخــزن و اکتشــاف مناســب و کارآمــد آنســت 
و نیــز دیــوان در مــورد مناطــق مــورد تعــارض مــدل توســعه ی مشــترک 
را مناســب می دانــد و همچنیــن دیــوان اعــالم می کنــد کــه در صــورت 
ــد کــه  ــار کنن ــه ای رفت ــد به گون اختــالف در مــرز دریایــی دولت هــا بای
توافــق نهایــی به مخاطــره نیافتــد. البتــه ایــن امــر بدیــن معنــی نیســت کــه 
هرگونــه فعالیــت در ایــن منطقــه ممنــوع اســت. امــا فعالیت هــای موقــت 
ــود و  ــام ش ــترک انج ــعه ی مش ــکل توس ــن و به ش ــق طرفی ــا تواف ــد ب بای
عملیاتــی کــه هرچنــد یک جانبــه اســت نبایــد موجــب ورود خدشــه بــه 
توافــق نهایــی شــود. در واقــع فعالیــت یک جانبــه ای کــه موجــب تغییــر 
ــکل  ــی به ش ــات فیزیک ــا اقدام ــت. ام ــاز اس ــود مج ــط نش ــی محی فیزیک
یک جانبــه مجــاز نیســت در نتیجــه اســتخراج نفــت، باعــث ایجــاد 
تغییــر فیزیکــی می شــود؛ در حالی کــه عملیــات تحقیقاتــی و اکتشــافی، 

موجــب تغییــر فیزیکــی نیســت.

رأی نهایی دیوان در قضیه ی گویان و سورینام به قرار زیر است:
ــه توافــق موقتــی دســت  ــا ســورینام ب ــان ب پــس از آنکــه در 1989 گوی
یافــت و یادداشــت تفاهمــی بــرای مذاکــره بــه ســورینام فرســتاد ســعی 
در ایجــاد ســازوکار نمــود. امــا اقــدام ســورینام در جهت رد درخواســت 
گویــان، نقــض تعهــدات موجــود در کنوانســیون حقــوق دریاهــا 
به شــمار مــی رود. از ســوی دیگــر ســورینام می دانســت کــه اقــدام 
ــالش  ــای ت ــت و به ج ــافی اس ــات اکتش ــا مطالع ــی تنه ــتی کانادای کش
ــن  ــی کــرده کــه ای ــروی دریای ــه اســتفاده از نی ــدام ب ــرای مذاکــره، اق ب
عمــل ســورینام، مغایــر بــا تعهداتــش مبنــی بــر ایجــاد ســازوکار مناســب 
بــوده اســت. البتــه عملیــات گویــان نیــز ممنــوع بــوده؛ امــا اقــدام گویــان 
از ایــن جهــت اشــتباه اســت کــه بایــد تمــام اقدامــات خــود را بــا ذکــر 
جزئیــات بــه ســورینام اطــالع مــی داد و پیشــنهاد می کــرد کــه اکتشــاف 
به صــورت همــکاری انجــام شــده و ســورینام نیــز در آن ســهیم می شــد. 
در کنوانســیون، روش هــای حــل اختــالف وجــود دارد و اقدام ســورینام 
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در توســل بــه نیــروی دریایــی نقــض مــواد کنوانســیون حقــوق دریاهــا و 
منشــور ملــل متحــد و اصــول حقوقــی پذیرفتــه شــده اســت.

نتیجه گیری
ــد و  ــل متح ــازمان مل ــور س ــاس منش ــر اس ــد ب ــان ش ــه بی ــور ک همان ط
عهدنامــه ی 1982حقــوق دریاهــا و همچنیــن اصــول عرفــی بین المللــی، 
ــرداری  ــوص بهره ب ــه در خص ــات یک جانب ــه اقدام ــا ب ــل دولت ه توس
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــا بای ــت. دولت ه ــده اس ــع ش ــترک من ــن مش از میادی
مختصــات میادیــن مشــترک )از ایــن منظــر کــه خطــوط مــرزی از آن 
ــوده و  ــا اینکــه کشــورهای ســاحلی مجــاور آن ب ــور کــرده باشــد ی عب
ــا یکدیگــر  ــه همــکاری ب ــور نکــرده باشــد( ب خطــوط مــرزی از آن عب
اقــدام کــرده و از انجــام اعمــال خودســرانه و یک ســویه اجتنــاب 
کننــد؛ چراکــه بــر اســاس منشــور ســازمان ملــل متحــد کشــورها حتــی 

ــده اند و  ــع ش ــه من ــال یک جانب ــع، از اعم ــارض در مناف ــورت تع در ص
همچنیــن بــر اســاس کنوانســیون حقــوق دریاهــا، دولت هــا ملــزم هســتند 
از انجــام اقداماتــی کــه توافــق احتمالــی در آینــده را مخــدوش می کنــد 
اجتنــاب نماینــد. طبــق حقــوق بین الملــل عرفــی نیــز کشــورهای مجــاور 
ــع  ــن مشــترک من ــه در میادی ــدان مشــترک از اعمــال یک جانب یــک می
ــن  ــاور میادی ــورهای مج ــای کش ــت نابج ــه رقاب ــه اینک ــر ب ــده اند. نظ ش
ــد  ــا بای ــود دولت ه ــزن می ش ــیب مخ ــبب آس ــت و گاز س ــترک نف مش
تــا حــد امــکان از اقدامــات رقابتــی اجتنــاب کــرده؛ در بهره بــرداری از 
ایــن میادیــن حفــظ یکپارچگــی مخــزن را جــزء اهــداف اصلــی خــود 
ــل باشــند.  ــا طــرف مقاب ــق ب ــال حصــول تواف ــاً به دنب ــرار داده و حقیقت ق
ــد  ــن نش ــی ممک ــن توافق ــه چنی ــت یابی ب ــی دس ــق دالیل ــر طب ــی اگ حت
ــزم  ــی مل ــت محیط ــررات زیس ــه مق ــدی ب ــه پایبن ــان ب ــورها همچن کش

ــد. ــه شــکل مســالمت آمیز حــل کنن ــات خــود را ب ــا اختالف هســتند ت

1. Shared Natural Resources.
2. Common Resources
3. joint development.

4. unitization
5. Compulsory Joint Venture System Model
6. Joint Authority Model

7. Single State Model
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