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خالصه مدیریتی

ــه  ــورد مناقش ــتقل، م ــای مس ــکیل جمهوری ه ــابق و تش ــوروی س ــی ش ــان فروپاش ــزر از زم ــای خ ــی دری ــم حقوق رژی

ــای خــزر، 47  ــم حقوقــی دری ــن رژی ــر در مــورد تعیی ــوده اســت. در طــول 26 ســال اخی ــا ب کشــورهای حاشــیه ایــن دری

ــزار  ــورها برگ ــران کش ــت س ــا نشس ــزر و ده ه ــای خ ــی دری ــم حقوق ــیون رژی ــن کنوانس ــژه تدوی ــروه کاری وی ــه گ جلس

ــر نکــردن  ــی می شــود کــه در صــورت تغیی ــده اســت و پیش بین ــدون نتیجــه باقی مان ــن مــوارد ب شــده اســت کــه تمــام ای

شــرایط و مواضــع کشــورها، ایــن بن بســت مذاکراتــی ادامــه پیــدا کنــد. مــواردی کــه در تعییــن رژیــم حقوقــی دریــای 

ــی،  ــم هوای ــی، حری ــای نظام ــم فعالیت ه ــیالت، حری ــع ش ــت مناب ــد از: وضعی ــوند عبارتن ــخص ش ــت مش ــزر الزم اس خ

ــام و گاز  ــت خ ــن نف ــان میادی ــن می ــوری. در ای ــع هیدروکرب ــرداری از مناب ــی بهره ب ــورها و چگونگ ــن کش ــای بی مرزه

طبیعــی نقــش اصلــی را در چگونگــی تعییــن رژیــم حقوقــی دریــای خــزر ایفــا می کننــد. بخــش شــمالی دریــای خــزر بــا 

انعقــاد چندیــن موافقت نامــه بیــن کشــورهای روســیه، قزاقســتان و آذربایجــان، تقســیم شــده ولــی بخــش جنوبــی دریــا کــه 

بیشــتر ترکمنســتان، آذربایجــان و ایــران در آن ســهیم هســتند بالتکلیــف باقی مانــده اســت. در بخــش جنوبــی و بیــن ســه 

کشــور ترکمنســتان، آذربایجــان و ایــران، منابــع هیدروکربنــی مــورد مناقشــه ای وجــود دارد کــه مانــع از رســیدن بــه یــک 

توافــق جامــع در مــورد رژیــم حقوقــی دریــای خــزر شــده اســت. میــدان البــرز یکــی از مهم تریــن ایــن میدان هــا اســت.

ــای خــزر دارای  ــی دارد. دری ــع اقتصــادی اهمیــت فراوان مشــخص شــدن وضعیــت میادیــن مــورد اختــالف، از نظــر مناف

ــی اســت.  ــر گاز طبیعــی اثبات شــده و احتمال ــوت مکعــب ذخای ــون ف ــر نفــت خــام و 292 تریلی ــارد بشــکه ذخای 48 میلی

همچنیــن بــرآورد مــی شــود ذخایــر کشــف نشــده و قابــل اســتخراج در بســتر دریــای خــزر حــدود 20 میلیــارد بشــکه نفــت 

خــام و 243 تریلیــون فــوت مکعــب گاز طبیعــی باشــد. از ایــن مقادیــر، حــدود 65 درصــد منابــع کشــف نشــده نفــت خــام و 

81 درصــد منابــع کشــف نشــده گاز طبیعــی در بســتر جنوبــی دریــای خــزر و در مجــاورت کشــورهای ایــران و ترکمنســتان 

اســت. ایــن موضــوع اهمیــت اقتصــادِی مشــخص شــدن وضعیــت ایــن میادیــن را نشــان می دهــد. 

تعییــن وضعیــت منابــع مــورد مناقشــه عــالوه بــر منافــع اقتصــادی، از نظــر سیاســی نیــز بســیار مهــم اســت. یکــی از مســائل 

سیاســی ای کــه امــکان دارد در صــورت حــل نشــدن مشــکالت تقســیم منابــع بــه وجــود آیــد نفــوذ قدرت هــای جهانــی 
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در جمهوری هــای تــازه تاســیس اســت کــه همــواره تــالش می کننــد بــا نفــوذ در ایــن کشــورها و دریــای خــزر، روســیه 

و ایــران را محــدود کننــد. تولیــد نفــت خــام و گاز طبیعــی ترکمنســتان و آذربایجــان وابســتگی خیلــی زیــادی بــه منابــع 

دریــای خــزر دارد و هــر ســاله منابــع قابــل اســتحصال آن هــا کاهــش می یابــد. بــا توجــه بــه اینکــه اقتصــاد ایــن کشــورها 

نیــز بــه درآمدهــای نفتــی وابســته اســت بنابرایــن بــا گذشــت زمــان، منابــع مــورد اختــالف بــرای ایــن دو کشــور مهم تــر 

شــده و تعییــن وضعیــت ایــن منابــع از نظــر سیاســی پیچیــده خواهــد شــد. از ایــن رو، از نظــر سیاســی نیــز، تعییــن وضعیــت 

ــی،  ــت مذاکرات ــن بن بس ــروج از ای ــرای خ ــه ب ــت ک ــت دارد و الزم اس ــزر فوری ــای خ ــی دری ــم حقوق ــع و رژی ــن مناب ای

راه حــل جدیــدی ارائــه شــود. یکــی از راه حل هــای جهانــی در ایــن گونــه مــوارد اســتفاده از قراردادهــای توســعه مشــترک 

اســت.

در حقــوق بیــن الملــل، دیــده می شــود کــه زمانــی کــه مذاکــرات دول ســاحلی در رابطــه بــا مســئله تحدیــد حــدود پیــش 

ــرداری  ــق بهره ب ــاد مناط ــه ایج ــدام ب ــدود، اق ــد ح ــث تحدی ــر از بح ــرف نظ ــا ص ــد، ب ــت می انجام ــه شکس ــا ب ــی رود ی نم

ــا تحــت  ــژه ای در دری ــق یکدیگــر مناطــق وی ــا تواف ــع، ب ــن صــورت کــه دول ســاحلی ذی نف ــه ای ــد. ب مشــترک می نماین

عنــوان منطقــه بهره بــرداری مشــترک1 بــا یــک رژیــم حقوقــی منحصــر بــه فــرد تعییــن می کننــد. در دو دهــه اخیــر اســتفاده 

ــن  ــه اســت. در اغلــب مــوارد دولت هــا ای ــه شــدت رواج یافت ــن دولت هــا ب ــن مناطــق توســعه مشــترک بی ــرد تعیی از راهب

ــد از  ــه ویــژه در شــرایطی کــه تمایــل دارن ــد؛ ب ــا همســایگان یافته ان ــرای حــل مســائل خــود ب ــر از مشــاجره ب روش را بهت

منابعــی کــه در مناطــق مــورد مناقشــه قــرار گرفته انــد بهــره ببرنــد. پیــاده ســازی چنیــن توافقــی در دریــای خــزر، عــالوه 

بــر بهره بــرداری اقتصــادی مشــترک از منابــع نفتــی و گازی کــف دریــا، موجــب ثبــات سیاســی ایــن منطقــه نیــز می شــود. 

ــرای انعقــاد قراردادهــای توســعه مشــترک،  بنابرایــن توصیــه مــی شــود مذاکــرات و فعالیت هــای دیپماتیــک و سیاســی ب

ــرای طراحــی قراردادهــای توســعه  ــا کشــورهای آذربایجــان و ترکمنســتان، آغــاز شــود. در ایــن راســتا ب ــه خصــوص ب ب

مشــترک کــه اغلــب در مرزهــای دریایــی بــه کار گفتــه مــی شــوند توجــه بــه مــوارد زیــر ضــروری اســت: ســهم بری از 

ــت کارگــزاران  ــورد اســتفاده، وضعی ــن م ــت توســعه مشــترک، قوانی ــی مناطــق مشــترک، مدیری ــم جغرافیای ــع، حری مناب

ــترک و  ــه مش ــرایط منطق ــه ش ــه ب ــا توج ــز ب ــوارد نی ــن م ــات ای ــات. جزئی ــل مناقش ــی و حل وفص ــررات مال ــی، مق عملیات

ــرارداد دیگــر متفــاوت اســت. ــه ق ــراردادی ب کشــورهای ذی نفــع از ق

1  Joint Development Zone

پایان
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1- مقدمه

بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در خالصــه مدیریتــی بیــان شــد بــرای تببیــن بیشــتر موضــوع، دالیــل تعییــن وضعیــت منابــع 

ــه ایــن منظــور  مــورد مناقشــه بیــن ایــران، آذربایجــان و ترکمنســتان و راه حــل آن، در ادامــه توضیــح داده شــده اند ب

در ابتــدا بــه بن بســت رســیدن مذاکــرات تعییــن رژیــم حقوقــی دریــای خــزر بیــن کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر 

ــه تقســیم بندی هایی کــه در  ــان و در ادام ــع بی ــن مناب ــت ای ــن وضعی ــت تعیی بررســی شــده اســت در بخــش دوم اهمی

بخــش شــمالی دریــای خــزر بیــن روســیه، آذربایجــان و قزاقســتان صــورت گرفتــه، آورده شــده اســت و در نهایــت 

توســعه مشــترک بــه عنــوان راه حــل همــکاری در ایــن میادیــن و تعییــن وضعیــت منابــع مــورد مناقشــه پیشــنهاد شــده 

اســت.

2- بن بست مذاکراتی در مورد تعيين رژیم حقوقی

مذاکــرات چندجانبــه بــرای رســیدن بــه یــک تفاهــم نســبت بــه تعییــن رژیــم حقوقــی جدیــد در دریــای خــزر بــدون 

اینکــه بــه نتیجــه ای منجــر شــود همچنــان در جریــان اســت و تاکنــون توافقــی جامــع کــه بــر اســاس اتفــاق آراء تمــام 

کشــورهای حاشــیه خــزر باشــد منعقــد نشــده اســت. از زمــان فروپاشــی شــوروی در آذرمــاه 1370 و در طــول 26 ســال 

گذشــته، باوجــود برگــزاری قریــب بــه 47 جلســه گــروه کاری ویــژه تدویــن کنوانســیون رژیــم حقوقــی دریــای خــزر، 

ــای  ــه همکاری ه ــند درزمین ــای دو س ــن امض ــی و همچنی ــت وزرای خارج ــا نشس ــورها و ده ه ــران کش ــت س 4 نشس

محیط زیســتی و امنیتــی نظامــی کمــاکان موضــوع تعییــن رژیــم حقوقــی جامــع دربــاره کشــورهای ســاحلی دریــای 

خــزر تاکنــون بــه ســرانجامی نرســیده اســت )ســلیمانی, بررســی موضــع تهــران نســبت بــه ســهم دریــای خــزر 1395(.

3- اهميت تعيين وضعيت منابع مورد مناقشه

تعییــن وضعیــت منابــع مــورد مناقشــه عــالوه بــر اینکــه از نظــر دسترســی و اســتخراج ایــن منابــع اهمیــت اقتصــادی دارد 

ــه ایــن کشــورها از  ــا همســایگان یــا حفــظ آن و جلوگیــری از نفــوذ قدرت هــای خارجــی ب از نظــر ایجــاد ارتبــاط ب

اهمیــت سیاســی نیــز برخــوردار اســت. در ادامــه اهمیــت اقتصــادی و سیاســی ایــن موضــع تببیــن شــده اســت.
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3-1 اهميت اقتصادی

منطقــه دریــای خــزر یکــی از قدیمی تریــن مناطــق تولیــد نفــت خــام در دنیــا اســت کــه اهمیــت آن روزبــه روز ازنظــر 

تولیــد انــرژی افزایــش پیــدا می کنــد. منطقــه ای کــه دارای ذخایــر نفــت و گاز قابل توجهــی هــم در بســتر آبــی و هــم 

در بســتر خشــکی دریــا اســت.  به طــور ســنتی دریــای خــزر به عنــوان منطقــه تولیدکننــده نفــت خــام اســت امــا اهمیــت 

آن در تولیــد گاز طبیعــی نیــز روزبــه روز در حــال افزایــش اســت.

3-1-1 ذخایر اثبات شده و احتمالی بستر دریای خزر 

ــه دلیــل دارا بــودن منابــع نفــت و گاز طبیعــی  دریایــی خــزر عــالوه بــر موقعیــت مهــم اســتراتژیک و ژئوپولتیــک، ب

از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت. تاکنــون آمارهــای متفاوتــی از میــزان منابــع نفــت و گاز طبیعــی دریــای خــزر 

ارائــه شــده اســت و کشــورهای حاشــیه آن اطالعــات و برداشــت های متفاوتــی از ذخایــر خــود ارائــه می دهنــد. امــا 

بــر اســاس گــزارش ســازمان اطالعــات انــرژی آمریــکا1 48 میلیــارد بشــکه نفــت خــام و 292 تریلیــون فــوت مکعــب 

گاز طبیعــی اثبات شــده و احتمالــی در بســتر دریــای خــزر وجــود دارد )جــدول 1( کــه بیشــتر از 75 درصــد از ذخایــر 

نفــت خــام و 67 درصــد از ذخایــر گاز طبیعــی در عمــق 100 مایلــی واقــع شــده اند.

بیشــتر ایــن ذخایــر در منطقــه فراســاحلی یــا نزدیــک بــه ســاحل مخصوصــاً ســاحلی شــمالی واقــع شــده اســت. بــر طبــق 

بررســی های ســازمان اطالعــات انــرژی تقریبــاً 41 درصــد از منابــع نفــت خــام و 36 درصــد از منابــع گاز طبیعــی در 

ــع فراســاحلی گاز  ــا و مناب ــع فراســاحلی نفــت خــام بیشــتر در شــمال دری ــد. در کل مناب ــرار دارن بخــش فراســاحلی ق

طبیعــی اکثــراً در منطقــه جنوبــی آن اســت. عــالوه بــر ایــن، 35 درصــد ذخایــر نفــت خــام و 45 درصــد ذخایــر گاز 

طبیعــی در عمــق 100 مایلــی در مناطــق خشــکی قــرار دارنــد. بقیــه منابــع نفــت خــام و گاز طبیعــی دریــای خــزر بیشــتر 

در مناطــق خشــکی و اکثــراً در کشــورهای آذربایجــان، قزاقســتان و ترکمنســتان هســتند.

3-1-2 ذخایر کشف نشده بستر دریای خزر 

ــی های  ــق بررس ــده، طب ــع کشف ش ــر مناب ــالوه ب ــت، ع ــده اس ــان داده ش ــای 1 و 2 نش ــه در نموداره ــور ک همان ط

1  U.S Energy Information Administration (EIA)
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ــوت  ــون ف ــام و 243 تریلی ــت خ ــکه نف ــارد بش ــدود 20 میلی ــزر دارای ح ــای خ ــکا1، دری ــی آمری ــازمان زمین شناس س

.)2010 Systems and Units( ــتند ــتخراج هس ــل اس ــی قاب ــاظ فن ــه ازلح ــت ک ــده اس ــف نش ــی کش ــب گاز طبیع مکع
جدول 1: ذخایر اثبات شده و احتمالی بستر دریای خزر

ذخایر گاز طبیعی  )تریلیون فوت مکعب(ذخایر نفت خام و میعانات گازی )میلیارد بشکه(کشور

8,551آذربایجان
6,846بخش دریایی
1,75بخش خشکی

0,52ایران
0,51بخش دریایی
1بخش خشکی

31,2104قزاقستان
15,736بخش دریایی
15,568بخش خشکی

6,1109روسیه
1,614بخش دریایی
4,595بخش خشکی

1,919ترکمنستان
1,19بخش دریایی
0,810بخش خشکی

7ازبکستان
00بخش دریایی
7بخش خشکی

48,2292جمع
19,6106بخش دریایی
28,6186بخش خشکی

منبع: سازمان اطالعات انرژی آمریکا

1  U.S. Geological Survey
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ــع  ــد از مناب ــام و 81 درص ــت خ ــده نف ــف نش ــع کش ــد از مناب ــدود 65 درص ــازمان، ح ــن س ــی ای ــاس بررس ــر اس ب

کشــف نشــده گاز طبیعــی در بســتر جنوبــی دریــای خــزر و مجــاور کشــورهای ایــران و ترکمنســتان قــرار دارد کــه 

ــه  ــه نتیج ــد ک ــاب می ده ــه بازت ــن منطق ــی را در ای ــای زمین شناس ــی و ارزیابی ه ــود در بررس ــای موج محدودیت ه

ــز نســبتاً بررســی نشــده اســت و طبــق مطالعــات انجام شــده، مقــدار  اختالفــات ارضــی اســت شــمال دریــای خــزر نی

.)2013 Sea( ــود دارد ــه وج ــن منطق ــوری در ای ــده هیدروکرب ــف نش ــع کش ــی از مناب قابل توجه

نمودار 1: ذخایر کشف نشده نفت خام در مناطق مختلف دنیا                             منبع: سازمان زمین شناسی آمریکا

نمودار 2: ذخایر کشف نشده گاز طبیعی در مناطق مختلف دنیا                       منبع: سازمان زمین شناسی آمریکا
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در جــدول 2 مقادیــر متوســط ذخایــر کشــف نشــده نفــت خــام، گاز طبیعــی و میعانــات گازی در چهــار منطقــه دریــای 

.)2010 Systems and Units( خزر آورده شــده اســت
جدول 2: مقدار متوسط ذخایر کشف نشده هیدروکربوری در مناطق مختلف دریای خزر

نفت خام )میلیارد منطقه ارزیابی شده
بشکه(

گاز طبیعی
)تریلیون فوت مکعب(

میعانات گازی 
)میلیارد بشکه(

4,6733,104,86بستر شمالی دریای خزر

1,918,660,35بستر میانی دریای خزر

0,3424,650,06بستر استیورت شمالی دریای خزر1

12,67196,844,00بستر جنوبی دریای خزر

19,59243,249,28جمع

منبع: سازمان زمین شناسی آمریکا

3-1-3 وضعيت توليد انرژی کشورهای حاشيه خزر از منابع آن

ــات گازی کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر از بســتر آن، متوســط 2,78 میلیــون بشــکه در  تولیــد نفــت خــام و میعان

روز در ســال 2016 بــوده اســت کــه حــدود 15 درصــد کل تولیــد ایــن کشــورها اســت.  35 درصــد کل تولیــد نفــت 

خــام از مناطــق فراســاحلی و بقیــه آن از مناطــق خشــکی اســت. نیمــی از میدان هــای خشــکی دریــای خــزر در فاصلــه 

ــد گاز  ــع شــده اند همان طــور کــه در جــدول 3 نشــان داده شــده اســت، تولی ــی از ســاحل آن واق ــر از 100 مایل کمت

طبیعــی کشــورهای حاشــیه خــزر از آن در ســال 2014، حــدود 2,5 بیلیــون فــوت مکعــب بــوده اســت کــه 7 درصــد 

کل تولیــد گاز طبیعــی آن کشــورها اســت.

ــزر  ــای خ ــتر دری ــان از بس ــی آذربایج ــت و گاز طبیع ــد نف ــود کل تولی ــاهده می ش ــدول )3( مش ــه در ج ــور ک همانط

ــد.  ــد می کن ــا تولی ــن دری ــتر ای ــود را از بس ــام خ ــت خ ــز کل نف ــتان نی ــن ترکمنس ــود و همچنی ــن می ش تامی

جدول 3: سهم تولید منابع هیدروکربوری دریای خزر از کل تولید کشورهای حاشیه آن
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تولید نفت خام و کشور
میعانات گازی از 

دریای خزر
 )بشکه در روز(

کل تولید نفت 
خام و میعانات 

گازی )بشکه در 
روز(

سهم تولید نفت خام و 
میعانات گازی دریای 

خزر از کل تولید 
)درصد(

تولید گاز طبیعی 
از دریای خزر 
)میلیارد فوت 
مکعب در سال(

کل تولید گاز 
طبیعی )میلیارد 
فوت مکعب در 

سال(

سهم تولید گاز 
طبیعی دریای 

خزر از کل تولید 
)درصد(

838838100911911100آذربایجان
042180073800ایران

1559169592916123874قزاقستان
112112201436217972روسیه

266266100328273512ترکمنستان
کمتر از یک 102180کمتر از یک درصد70-ازبکستان

درصد
27751830715,22501362417جمع

منبع: سازمان اطالعات انرژی آمریکا

3-2 اهميت سياسی

همانطــور کــه بیــان شــد تعییــن وضعیــت منابــع مــورد مناقشــه میــان آذربایجــان، ترکمنســتان و ایــران، ضمــن داشــتن 

ــه ایــن صــورت کــه، کشــورهای آمریــکا و اســرائیل همــواره  اهیمــت اقتصــادی، از نظــر سیاســی نیــز مهــم اســت. ب

خواســتار محــدود کــردن ایــران و روســیه هســتند و یکــی از روش هــای ایجــاد محدودیــت بــرای کشــور ایــران، نفــوذ 

بــه کشــورهای همســایه در جهــت محاصــره اقتصــادی و ژئوپلیتیکــی اســت. آذربایجــان یکــی از کشــورهایی اســت 

کــه آمریــکا و اســرائیل توانســته اند در الیه هــای حاکمیتــی و اقتصــادی آن نفــوذ کننــد و حــل نشــدن مناقشــه ایــران 

و آذربایجــان دربــاره منابــع مــورد اختــالف، بــا ایجــاد تنــش میــان روابــط ایــن دو کشــور، بــه نفــوذ بیشــتر آمریــکا و 

اســرائیل در ایــن کشــور کمــک خواهــد کــرد عــالوه بــر ایــن، منابــع مــورد مناقشــه راهــی بــرای نفــوذ بیشــتر و تقویــت 

آن خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر، همانطــور کــه در بخــش قبــل بیــان شــد کل تولیــد نفــت و گاز کشــور آذربایجــان 

از بســتر دریــای خــزر بــوده و درآمــد ایــن کشــور بــه شــدت بــه درآمدهــای نفتــی وابســته اســت بنابرایــن آذربایجــان 

در تــالش اســت کــه از منابــع موجــود در دریــای خــزر حداکثــر بهره بــرداری را داشــته باشــد ضمــن اینکــه بــا توجــه 

 1  North Ustyurt Basin



ت نامه انرژی
سیاس

14
پیشنهاد چهارچوب راهبرد بهره برداری همکارانه در میادین هیدروکربوری مورد مناقشه دریای خزر

ــن  ــرای ای ــع مــورد مناقشــه ب ــه کاهــش اســت، اهمیــت مناب ــل اســتحصال آذربایجــان رو ب ــع نفــت قاب ــه اینکــه مناب ب

کشــور روز بــه روز افزایــش پیــدا می کنــد. از ایــن رو در صــورت بالتکلیــف مانــدن وضعیــت منابــع مــورد مناقشــه، 

در روابــط بیــن دو کشــور تنــش ایجــاد می شــود و آذربایجــان بــرای حفــظ درآمدهــای نفتــی و توســعه ایــن منابــع بــه 

ســمت شــرکت های آمریکایــی مــی رود و ایــن باعــث می شــود نفــوذ ایــن کشــور و هــم پیمــان آن یعنــی اســرائیل، در 

ایــن کشــور بیشــتر شــود. از ایــن رو تعییــن وضعیــت منابــع مــورد مناقشــه از نظــر سیاســی نیــز اهمیــت بــه ســزایی دارد.

از طــرف دیگــر آمریــکا بــرای محــدود کــردن روســیه و گســترش قــدرت نظامــی خــود و ناتــو در منطقــه قفقــاز و 

ــن  ــا درک ای ــز ب ــیه نی ــد. روس ــازه تاســیس بیشــتر کن ــای ت ــه جمهوری ه ــوذ خــود را ب ــه، ســعی دارد نف آســیای میان

ــط خــود و همســایگان  ــان رواب ــری از ایجــاد تنــش می ــا جلوگی ــا همســایگان و ب ــط نزدیــک ب ــا ایجــاد رواب خطــر، ب

ســعی دارد مانــع از ایــن اتفــاق شــود. ایــن موضــوع در موافقت نامه هایــی کــه روســیه بــا همســایگان خــود در مــورد 

تقســیم منابــع شــمال دریــای خــزر منعقــد کــرده اســت مشــاهده می شــود بــه ایــن صــورت کــه، بــا توجــه بــه جــدول 

ــرای نفــت خــام و 2 درصــد  ــن کشــور 1 درصــد ب ــد ای ــای خــزر از کل تولی ــد روســیه از بســتر دری )3(، ســهم تولی

بــرای گاز طبیعــی اســت بــا ایــن حــال روســیه بــا امضــا موافقت نامه هــای ســه جانبه و دوجانبــه میــان همســایگان خــود 

تــالش کــرده اســت منابــع مــورد مناقشــه را تقســیم کنــد و از ایــن کوشــیده روابــط خــود را بــا همســایگان حفــظ و 

مانــع از ایجــاد تنــش میــان خــود و کشــورهای همســایه شــود. بــه عبــارت دیگــر، بــا اینکــه از نظــر اقتصــادی منابــع 

بســتر دریــای خــزر بــرای روســیه اهمیــت چندانــی نــدارد ولــی بــه دلیــل اهمیــت سیاســی آن، اقــدام بــه منعقــد کــردن 

موافقت نامه هایــی بــا همســایگان کــرده و منتظــر تعییــن رژیــم حقوقــی دریــای خــزر بــرای تقســیم منابــع نشــده اســت.

4- تقسيم بندی بخش شمالی دریای خزر

ــد بیــن روســیه، قزاقســتان و آذربایجــان ایجــاد شــده و توافق هایــی به صــورت  ــا ابتــکار روســیه یــک شــرایط جدی ب

ــای  ــی حوزه ه ــت و گاز برخ ــع نف ــرداری از مناب ــررات بهره ب ــم مق ــتر و تنظی ــیم بس ــرای تقس ــه جانبه ب ــه و س دوجانب

نفتــی در دریــا صــورت گرفتــه اســت. اولیــن ایــن موافقت نامه هــا بیــن کشــور روســیه و قزاقســتان در جــوالی ســال 

1998 مبنــی بــر تقســیم بســتر دریــا بــر اســاس خــط میانــی قابــل انعطــاف امضــا شــد و در ادامــه، ایــن دو کشــور در 

ــاء  ــه امض ــه مربوط ــت و گاز در منطق ــن نف ــعه میادی ــکاری در توس ــرای هم ــور ب ــای به منظ ــال 2002 توافقنامه ه س
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کردنــد )ســلیمانی, بررســی موضــع تهــران نســبت بــه ســهم دریــای خــزر 1395(. در ســال 2001 روســیه و آذربایجــان 

بیانیــه مشــترکی دربــاره اصــول همــکاری در دریــای خــزر امضــا نمودنــد کــه در ســال 2002، بــه امضــای موافقت نامــه 

تحدیــد حــدود بســتر مناطــق مرکــزی دریــای خــزر منجــر شــد. در ادامــه همــکاری ایــن ســه کشــور در بهره بــرداری 

ــه  ــوص نقط ــه جانبه ای در خص ــه س ــال 2002، موافقت نام ــه س ــاه م ــزر، در م ــای خ ــمال دری ــت و گاز ش ــع نف از مناب

ــد. ــا کردن ــرداری امض ــای بهره ب ــیم محدوده ه ــوط تقس ــی خط تالق

درمجمــوع ســه موافقت نامــه امضاشــده بیــن روســیه بــا قزاقســتان )مــه 2002(، روســیه بــا آذربایجــان )ســپتامبر 2002( 

ــع  ــی واق ــی توســعه مشــترک بلوک هــا و حوزه هــای نفت ــای حقوق ــر 2001( مبن ــن آذربایجــان و قزاقســتان )نوامب و بی

در مناطــق دریایــی ایــن ســه کشــور ســاحلی را شــکل می دهنــد. ایــن موافقت نامه هــا بــر اســاس منطــق تقســیم منابــع 

معدنــی واقــع بــر روی خــط میانــی اصالح شــده بــه نســبت مســاوی امضــا شــده اند. اصــل »اشــتراک آب  تقســیم بســتر« 

ــی و  ــن موافقت نامه هــا را تشــکیل می دهــد )ماریکا کاریان ــی کــه پیشــنهاد روســیه اســت اســاس ای و اصــل خــط میان

ــده اند. ــی ش ــدی بررس ــای بع ــا در بخش ه ــن موافقت نامه ه ــات ای ــو 1384( جزئی دمیرچی ل

در کل معــادالت مربــوط بــه تقســیم و ســهم کشــورها در منطقــه خــزر را می تــوان بــه دو معادلــه شــامل بلــوک 1 و2 و 

بلــوک 3 خــزر تقســیم کــرد. کشــورهای شــوروی ســابق بلــوک 1و2 را میــان خــود تســهیم کرده انــد و بــه علــت دور 

بــودن از مناطــق ســاحلی ایــران، ایــن کشــور ادعــای خاصــی روی آن مناطــق از بــاب دسترســی بــه منابــع بســتر و زیــر 

ــای مربوطــه  ــه ســه جانبه، بخش ه ــر اســاس موافقت نام ــکال 1396(. ب ــی درون ــد داشــته باشــد )آرائ بســتر آن نمی توان

دریــا بــه ترتیــب بــرای روســیه 19، آذربایجــان 18 و قزاقســتان 27 درصــد خواهــد بــود. بقیــه 36 درصــد از بســتر دریــا 

ــه  ــن پهن ــه بزرگ تری ــوک 3 ک ــو 1384(.  بل ــی و دمیرچی ل ــد )ماریکا کاریان ــی می مان ــتان باق ــران و ترکمنس ــرای ای ب

آبــی خــزر بــه شــمار مــی رود میــان ایــران، آذربایجــان و ترکمنســتان مشــترک اســت.

ــرا  ــت زی ــزر نیس ــای خ ــمال دری ــی در ش ــم حقوق ــن رژی ــای تعیی ــه معن ــا ب ــن موافقت نامه ه ــا ای ــود، امض  بااین وج

ــه اســت درصورتی کــه  ــا و بلوک هــای خــاص پرداخت ــرداری از حوزه ه ــوق بهره ب ــت و حق ــه مالکی ــا ب موافقت نامه ه

ــت  ــررات حفاظ ــزر، مق ــی در خ ــذاری حقوق ــد؛ عالمت گ ــی مانن ــوارد مختلف ــامل م ــی ش ــم حقوق ــیون رژی کنوانس

ــکال 1396(. ــی درون ــت )آرائ ــده اس ــع زن ــت از مناب ــت و حفاظ محیط زیس
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پیشنهاد چهارچوب راهبرد بهره برداری همکارانه در میادین هیدروکربوری مورد مناقشه دریای خزر

4-1 موافقت نامه سه جانبه

ــر تقســیم  در ســال 2003 ســه کشــور روســیه، قزاقســتان و جمهــوری آذربایجــان موافقت نامــه ای ســه جانبه را دایــر ب

منابــع زیــر بســتر دریــای خــزر امضــا کردنــد کــه عمــاًل 64 درصــد از منابــع زیــر بســتر دریــای خــزر را در حاکمیــت 

ــر اســاس ایــن توافــق ســه کشــور، قزاقســتان 29 درصــد، روســیه 19 درصــد و جمهــوری  ــرار داده اســت. ب آن هــا ق

آذربایجــان 18 درصــد از منابــع زیــر بســتر دریــای خــزر را متعلــق بــه خــود کردنــد و بــر اســاس ادعاهــای ســه طــرف 

ــر  ــتان در نظ ــهم ترکمنس ــوان س ــا به عن ــن دری ــتر ای ــع زیربس ــد از مناب ــدود 21 درص ــتان، ح ــبی ترکمنس ــل نس و تمای

ــیلی  ــع فس ــه دارای مناب ــده ک ــران باقی مان ــرای ای ــتر ب ــر بس ــز زی ــد نی ــدود 13 درص ــه ح ــت اینک ــده و نهای گرفته ش

نبــوده و اگــر هــم باشــد در عمــق زیــادی واقــع اســت کــه اســتخراج آن صرفــه اقتصــادی نــدارد )ماریکا کاریانــی و 

.)1384 دمیرچی لــو 

4-2 موافقت نامه های دوجانبه

ذخایــر نفتــی دریــای خــزر بیشــتر در بخش هــای شــمالی و غربــی آن و در ســواحل آذربایجــان، روســیه و قزاقســتان 

ــه  ــع ب ــی راج ــق نهای ــرای تواف ــار ب ــدون انتظ ــی ب ــع نفت ــت از مناب ــورد برداش ــور در م ــه کش ــن س ــد. ای ــرار گرفته ان ق

رژیــم حقوقــی در ســطح 5 جانبــه، موضــع یکســانی اتخــاذ کرده انــد. در ایــن بیــن توافقنامه هــای دوجانبــه بــا هــدف 

بهره بــرداری از منابــع نفتــی انجــام داده انــد. روســیه بــرای تقســیم منابــع نفتــی کــه در ســواحل آذربایجــان و قزاقســتان 

ــای  ــه فرآیند ه ــه ب ــدون اینک ــت ب ــرده اس ــا ک ــی را ایف ــش فعال ــه نق ــای دوجانب ــه توافقنامه ه ــد در زمین ــرار گرفته ان ق

مذاکــرات چندجانبــه خللــی وارد شــود. موضــع روســیه در ایــن زمینــه عبــارت اســت از: »روســیه آمــاده مذاکــره بــا 

همــه کشورهاســت، امــا در شــرایطی کــه امــکان اتفــاق آراء راجــع بــه همــه مســایل خــزر وجــود نــدارد، مــا مذاکــرات 

.( Ministry of Foriegn Affairs of the RF 2002) »ــرد ــم ک ــت خواهی ــاص هدای ــای خ را در زمینه ه

ــن روســیه و قزاقســتان، روســیه و آذربایجــان و آذربایجــان و قزاقســتان امضــا شــده  ــه بی درمجمــوع ســه موافقت نام

اســت کــه مبنــای حقوقــی توســعه مشــترک بلوک هــا و حوزه هــای نفتــی واقــع در مناطــق دریایــی ایــن ســه کشــور 

ســاحل را شــکل می دهنــد. منطــق ایــن موافقت نامه هــا، تقســیم منابــع معدنــی واقــع بــر روی خــط میانــی اصالح شــده 

بــه نســبت مســاوی اســت کــه توســط روســیه پیشــنهاد شــده اســت.
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توافق آذربایجان و قزاقستان	 

ــی  ــام دو کشــور یعن ــن مق ــن عالی تری ــن آذربایجــان و قزاقســتان در ســال 2001 و بی ــه بی ــه دوجانب ــن موافقت نام اولی

ــد  ــذ ش ــما تنفی ــتان، رس ــور قزاقس ــط رئیس جمه ــال 2003 توس ــد )AFP 2003(. و در س ــا ش ــور، امض ــای جمه روس

ــوان  ــد را به عن ــول جدی ــن فرم ــه ای ــد ک ــه ش ــتان مواج ــران و ترکمنس ــد ای ــع تن ــا مواض ــه ب ــن موافقت نام ــای ای امض

.)2001 Press Release( ــد ــی کردن ــد تلق ــی جدی ــم حقوق ــن رژی ــرای تعیی ــه ب ــد چندجانب ــا فرآین ــر ب ــی مغای اقدام

پروتکل روسيه و قزاقستان	 

ــد حــدود بســتر در بخــش شــمالی خــزر به منظــور  ــه تحدی پروتــکل اجرایــی توافقنامــه روســیه  و قزاقســتان راجــع ب

اعمــال حقــوق حاکمــه در بهره بــرداری از منابــع معدنــی در ســطح روســای جمهــور در 13 مــه 2002 در مســکو امضــا 

شــد و در 14 نوامبــر 2002 در پارلمــان قزاقســتان تصویــب شــد و در 19 مــارس 200س3 در مجلــس دومــای کشــوری 

 Ministry of Foriegn Affairs of the( و در 26 مــارس 2003 در مجلــس شــورای فدراســیون روســیه بــه تصویــب رســید

.)2002 RF

پروتکل آذربایجان و روسيه	 

 2002 ســپتامبر   23 در  آذربایجــان  رئیس جمهــور  علــی اف  حیــدر  و  روســیه  رئیس جمهــور  پوتیــن  والدیمیــر 

ــن  ــتر، بی ــع بس ــرداری از مناب ــای بهره ب ــن محدوده ه ــور تعیی ــی به منظ ــای دریای ــن مرزه ــه تعیی ــه دوجانب موافقت نام

بخش هــای مربوطــه خــود در خــزر را امضــا کردنــد. هســته اصلــی موافقت نامــه، تعریــف مــرز دریایــی بیــن دو کشــور 

ــکل  ــن پروت ــن دو کشــور اســت. ای ــی بی ــر روی خــط میان ــع ب ــی واق ــع معدن ــرداری مشــترک از مناب و حقــوق بهره ب

ــی و  ــد )ماریکا کاریان ــاره نمی کن ــد اش ــته باش ــط داش ــه آن رب ــه ب ــری ک ــوع دیگ ــی و موض ــم حقوق ــث رژی ــه بح ب

.)1384 دمیرچی لــو 
5- توسعه مشترک1

در حقــوق بیــن الملــل، دیــده می شــود کــه زمانیکــه دول ســاحلی مذاکراتشــان در رابطــه بــا مســئله تحدید حــدود پیش 

نمــی رود یــا بــه شکســت می انجامــد، بــا صــرف نظــر از بحــث تحدیــد حــدود، اقــدام بــه ایجــاد مناطــق بهره بــرداری 

1  Jiont Development
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ــق یکدیگــر مناطــق  ــا تواف ــع، ب ــن صــورت اســت کــه دول ســاحلی ذی نف ــه ای ــن راه حــل ب ــد. ای مشــترک می نماین

ویــژه ای در دریــا تحــت عنــوان منطقــه بهــره بــرداری مشــترک یــا Joint Development Zone بــا یــک رژیــم حقوقــی 

ــی و  ــع نفت ــترک از مناب ــادی مش ــرداری اقتص ــر بهره ب ــالوه ب ــی، ع ــن توافق ــد. چنی ــیس می کنن ــرد تأس ــه ف ــر ب منحص

گازی کــف دریــا، ثبــات سیاســی منطقــه دریــای خــزر می شــود.

ــن روش را  ــا ای ــوارد دولت ه ــب م ــت. در اغل ــده اس ــج ش ــی رای ــا خیل ــن دولت ه ــترک بی ــعه مش ــق توس ــرا مناط اخی

بهتــر از مشــاجره بــرای حــل مســائل خــود بــا همســایگان یافته انــد بــه طــور خــاص در شــرایطی کــه تمایــل دارنــد از 

.(Oil and Gas 2003) منابعــی کــه در مناطــق مــورد مناقشــه قــرار گرفته انــد بهــره ببرنــد مخصوصــا منابــع نفــت و گاز

از نظــر میسوشــی توســعه مشــترک عبــارت اســت از؛ »یــک قــرارداد بیــن دو یــا چنــد دولــت کــه ماهیــت موقتــی دارد 

ــا طراحــی  ــوری بســتر دری ــع هیدروکرب ــرداری مشــترک از مناب ــا بهره ب ــی اکتشــاف مشــترک ی ــرای اهــداف مال و ب

.)Miyoshi 1999( »شــده اســت

ــن دو  ــع بی ــا شــده اســت. اگــر منب ــودن نفــت و گاز بن ــر ســیال ب ــرارداد توســعه مشــترک ب ــوم ق ــن مفه اساســی تری

یــا چنــد کشــور مشــترک باشــد برداشــت یــک کشــور بــه کل منبــع آســیب زده و حــق دیگــر کشــورها را پایمــال 

ــده  ــب، ای ــن ترتی ــری کــرد. بدی ــن احتمــال جلوگی ــا از ای ــن آن ه ــا همــکاری بی ــوب اســت ب ــن مطل ــد. بنابرای می کن

یکپارچه ســازی ایجــاد شــد بــرای اینکــه بــا ذخایــر مایــع نفــت و گازی کــه در میــان چنــد کشــور مشــترک و قوانیــن 

مختلفــی بــر آن حاکــم اســت بــه عنــوان ذخیــره واحــد بــا آن رفتــار شــود. ایــن مفهــوم بعــدا چنــد موافقتنامــه را کــه 

ــرد.  ــت ک ــدند هدای ــد ش ــای 1960 و 1970 منعق در دهه ه

براســاس تحقیقــات موسســه بریتانیایــی حقــوق بین الملــل و تطبیقــی1 در مــورد قراردادهــای توســعه مشــترک در منابــع 

نفــت و گاز:

1  British Institute for International and Comparative Law
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» قوانیــن بین المللــی تنهــا شــامل تعهــدات مشــارکت و مذاکــره کشــورهایی اســت کــه در تعییــن مرزهــای خــود بــه 

موافقــت رســیدند و بــه نظــر می رســد هیــچ مرجــع عملیاتــی وجــود نداشــته باشــد کــه تعهــدات کلــی در مناطــق مــورد 

ــه نظــر می رســد  مناقشــه کــه در آن هــا هیــچ مــرزی مشــخص نشــده اســت طراحــی کــرده باشــد. در ایــن شــرایط ب

کشــور دارای اختــالف می توانــد بــه تنهایــی تحقیقــات یکجانبــه در منطقــه مــورد مناقشــه انجــام دهــد.

بنابرایــن، نتیجه گیــری مــا ایــن اســت کــه برعکــس مناطقــی کــه مرزهــا مشــخص هســتند، در مناطقــی کــه مرزهــای 

مــورد مناقشــه هســتند هیــچ قاعــده و قانونــی در مــورد همــکاری در منابــع مشــترک وجــود نــدارد و الزم اســت کــه 

ــد.« ــی کنن ــع مذاکــره و رایزن ــا طرف هــای ذی نف دولت هــا خــود ب

قــرارداد توســعه مشــترک عــالوه بــر اینکــه در مناطقــی کــه مــرز مشــخص شــده اســت بــه کار مــی رود در مناطقــی کــه 

مرزهــای مــورد مناقشــه اســت نیــز کاربــرد دارد. بــه نظــر می رســد مــورد دوم دارای مســائل ســخت تری باشــد بــه ایــن 

دلیــل کــه کشــورها قــادر بــه پذیــرش محدودیت هــای مــرزی نیســتند و عــدم موافقــت آن هــا بــه ایــن معنــی اســت کــه 

آن هــا در موقعیت هــای متفاوتــی قــرار دارنــد. در ایــن شــرایط آن هــا فقــط ایــده توســعه مشــترک را می تواننــد قبــول 

کننــد تــا بــه ایــن ترتیــب مســئله پیچیــده تحدیــد حــدود را بــه نفــع مســائل اقتصــادی و منافــع دیگــر کنــار بگذارنــد تــا 

.)Miyoshi 1999( در آینــد در مــورد آن تصمیــم بگیرنــد

طبــق گزارشــات تــا ســال 1996، از 379 مســئله تحدیــد حــدود مرزهــای دریایــی بیــن کشــورها در جهــان تنهــا 136 

مــورد بــه کلــی یــا جزئــی حــل شــده اســت و بقیــه هنــوز مــورد تقســیم بندی نشــده اند. بــه عبــارت دیگــر حــدود 64 

.)Blake 1996( درصــد مــوارد حــل نشــده باقــی مانــده اســت

 بــا ایــن وجــود، در بیــن ایــن مــوارد، اختالفــات مــرزی خیلــی کمتــر اســت. بــه طــور کلــی، تــا زمانــی کــه کشــورها 

نخواهنــد بــه منظــور بهره بــرداری اقتصــادی از منابــع دریــا مرزهــا را مشــخص کننــد اختالفــات مــرزی در ســطح دریــا 

ــه  ــا را بیــن خــود ب ــد بســتر دری ــروز می کننــد کــه دولت هــا تصمیــم بگیرن ــه وجــود نمی آیــد و زمانــی اختالفــات ب ب

منظــور منافــع اقتصــادی و غیــره تقســیم کننــد. در عــوض آن هــا بــه ســادگی مســئله مهــم تحدیــد حــدود را نادیــده مــی 

گیرنــد و آن را دســت نخــورده باقــی می گذارنــد.

ــد موجــب کاهــش تنش هــای بیــن دو  ــن اســت کــه می توان ــی توســعه مشــترک ای یکــی دیگــر از محصــوالت جانب
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کشــور در مســئله تحدیــد حــدود مرزهــا باشــد. در حالــی کــه کشــورها همچنــان قــادر بــه پذیــرش تحدیــد حــدود 

مرزهــا نیســتند یــک قــرارداد توســعه مشــترک بــرای آن هــا کســب درآمــد می کنــد و ایــن موجــب می شــود کــه در 

مــدت زمــان مشــخصی تنش هــا کاهــش یابــد. ایــن می توانــد در جاهایــی کــه اختالفــات مــرزی بــرای مــدت زمــان 

.)Miyoshi 1999( زیــادی باقــی مانــده اســت یــک معیــار عملــی مفیــد باشــد

ــرداری  ــه تعریــف می شــود: »همــکاری دولت هــا در بهره ب ــی1« منطقــه مشــترک اینگون از نظــر پرفســور »رینــر الگون

ــن آن هــا باشــد« )1988  ــا در مناطقــی کــه مــورد اختــالف فیمابی ــدار متداخــل در خطــوط مــرزی ی ــع غیرجان از مناب

)Lagoni

ــی و  ــرکت های خصوص ــه ش ــذاری آن ب ــا واگ ــترک ی ــی مش ــرکت های دولت ــاد ش ــا ایج ــد ب ــکاری می توان ــن هم ای

تقســیم مســاوی عایــدات صــورت گیــرد. در ایــن مناطــق بــر اســاس حقــوق بین الملــل حاکمیــت بــه طــور مشــترک 

ــا دعــوا اعمــال می شــود.  ــرارداد ی ــر توســط دولت هــای طــرف ق ــه صــورت براب و ب

نمونه هایی از قراردادهای توسعه مشترک در جهان عبارتند از:

بین فرانسه و اسپانیا در خلیج بیسکه	 

بین عربستان سعودی و کویت در خلیج فارس	 

بین عربستان سعودی و سودان در بحر احمر یا دریای سرخس	 

بین مالزی و تایلند در خلیج تایلند	 

بین نروژ و ایسلند در منطقه جان مین	 

بین ژاپن و کره جنوبی در قسمت جنوبی تنگه کره	 

بین استرالیا و اندونزی در دریای تی مور )ناظمی 1381(	 

ایــده اکنونــی توســعه مشــترک منابــع نفــت و گاز فراســاحلی بــه قضــاوت دیــوان عالــی بین المللــی در مــوارد فــالت 

قــاره دریــای شــمال در ســال 1969 برمی گــردد. در آن زمــان دیــوان عالــی بــه امــکان توافــق جمعــی رجــوع داد کــه 

1  Rainer Lagoni
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ــرداری می شــد.  ــا بهره ب ــا هــر بخشــی از آن هــا، یــک قاعــده مشــترک، اســتفاده ی ــرای مناطــق همپوشــانی ی در آن ب

ــی روی  ــی و مطالعات ــوارد قضای ــان م ــردد در آن زم ــه 1930 برمی گ ــه ده ــترک ب ــعه مش ــی توس ــده اصل ــد ای هرچن

توســعه مشــترک منابــع نفتــی در آمریــکا را می تــوان پیــدا کــرد. همچنیــن در دهه هــای 1950 و 1960، چنــد نمونــه 

ــا انجــام شــده اســت. ــاره اروپ ــی در ق ــع زغال ســنگ، نفــت و گاز در مرزهــای بین الملل از توســعه مشــترک مناب

ــه وجــود  ــن در ســال 1974 نقطــه عطفــی در قراردادهــای توســعه مشــترک ب ــی و ژاپ ــان کــره جنوب ــه می ــا توافقنام ب

ــرای  ــه ب ــن توافقنام ــی در ســال 1974 اشــاره کــرده اســت، در ای ــن الملل ــوان دادگســتری بی ــد. همانطــور کــه دی آم

اولیــن بــار قــرارداد توســعه مشــترک بــرای منابــع فراســاحلی کــه تحدیــد حــدود مرزهــا در آنجــا بــه شکســت منجــر 

شــده بــود بــه کار گرفتــه شــد. ایــن توافقنامــه بعــد از مذاکــرات بی نتیجــه ایــن دو کشــور در مــورد تحدیــد حــدود 

مرزهایشــان بــود. در حقیقــت ایــن توافقنامــه یــک روز قبــل از توافقنامــه فرانسه-اســپانیا منعقــد شــده اســت امــا ایــن 

ــع مشــترک در مزرهایشــان  ــرای مناب ــرارداد توســعه مشــترک ب ــود کــه در آن ق ــن دو کشــور ب ــه ای ــن توافقتنام دومی

.)1999 Miyoshi( امضــا می شــد
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