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

خالصه مدیریتی
رژیــم حقوقــی دریــای خــزر از زمــان فروپاشــی شــوروی ســابق و تشــکیل جمهوریهــای مســتقل ،مــورد مناقشــه
کشــورهای حاشــیه ایــن دریــا بــوده اســت .در طــول  26ســال اخیــر در مــورد تعییــن رژیــم حقوقــی دریــای خــزر47 ،
جلســه گــروه کاری ویــژه تدویــن کنوانســیون رژیــم حقوقــی دریــای خــزر و دههــا نشســت ســران کشــورها برگــزار
شــده اســت کــه تمــام ایــن مــوارد بــدون نتیجــه باقیمانــده اســت و پیشبینــی میشــود کــه در صــورت تغییــر نکــردن
شــرایط و مواضــع کشــورها ،ایــن بنبســت مذاکراتــی ادامــه پیــدا کنــد .مــواردی کــه در تعییــن رژیــم حقوقــی دریــای
خــزر الزم اســت مشــخص شــوند عبارتنــد از :وضعیــت منابــع شــیالت ،حریــم فعالیتهــای نظامــی ،حریــم هوایــی،
مرزهــای بیــن کشــورها و چگونگــی بهرهبــرداری از منابــع هیدروکربــوری .در ایــن میــان میادیــن نفــت خــام و گاز
طبیعــی نقــش اصلــی را در چگونگــی تعییــن رژیــم حقوقــی دریــای خــزر ایفــا میکننــد .بخــش شــمالی دریــای خــزر بــا
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انعقــاد چندیــن موافقتنامــه بیــن کشــورهای روســیه ،قزاقســتان و آذربایجــان ،تقســیم شــده ولــی بخــش جنوبــی دریــا کــه
بیشــتر ترکمنســتان ،آذربایجــان و ایــران در آن ســهیم هســتند بالتکلیــف باقیمانــده اســت .در بخــش جنوبــی و بیــن ســه
کشــور ترکمنســتان ،آذربایجــان و ایــران ،منابــع هیدروکربنــی مــورد مناقشـهای وجــود دارد کــه مانــع از رســیدن بــه یــک
توافــق جامــع در مــورد رژیــم حقوقــی دریــای خــزر شــده اســت .میــدان البــرز یکــی از مهمتریــن ایــن میدانهــا اســت.
مشــخص شــدن وضعیــت میادیــن مــورد اختــاف ،از نظــر منافــع اقتصــادی اهمیــت فراوانــی دارد .دریــای خــزر دارای
 48میلیــارد بشــکه ذخایــر نفــت خــام و  292تریلیــون فــوت مکعــب ذخایــر گاز طبیعــی اثباتشــده و احتمالــی اســت.
همچنیــن بــرآورد مــی شــود ذخایــر کشــف نشــده و قابــل اســتخراج در بســتر دریــای خــزر حــدود  20میلیــارد بشــکه نفــت
خــام و  243تریلیــون فــوت مکعــب گاز طبیعــی باشــد .از ایــن مقادیــر ،حــدود  65درصــد منابــع کشــف نشــده نفــت خــام و
 81درصــد منابــع کشــف نشــده گاز طبیعــی در بســتر جنوبــی دریــای خــزر و در مجــاورت کشــورهای ایــران و ترکمنســتان
اســت .ایــن موضــوع اهمیــت اقتصـ ِ
ـادی مشــخص شــدن وضعیــت ایــن میادیــن را نشــان میدهــد.
تعییــن وضعیــت منابــع مــورد مناقشــه عــاوه بــر منافــع اقتصــادی ،از نظــر سیاســی نیــز بســیار مهــم اســت .یکــی از مســائل
سیاس ـیای کــه امــکان دارد در صــورت حــل نشــدن مشــکالت تقســیم منابــع بــه وجــود آیــد نفــوذ قدرتهــای جهانــی

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 آنهــا کاهــش مییابــد .بــا توجــه بــه اینکــه اقتصــاد ایــن کشــورها
نیــز بــه درآمدهــای نفتــی وابســته اســت بنابرایــن بــا گذشــت زمــان ،منابــع مــورد اختــاف بــرای ایــن دو کشــور مهمتــر
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در جمهوریهــای تــازه تاســیس اســت کــه همــواره تــاش میکننــد بــا نفــوذ در ایــن کشــورها و دریــای خــزر ،روســیه

شــده و تعییــن وضعیــت ایــن منابــع از نظــر سیاســی پیچیــده خواهــد شــد .از ایــن رو ،از نظــر سیاســی نیــز ،تعییــن وضعیــت
ایــن منابــع و رژیــم حقوقــی دریــای خــزر فوریــت دارد و الزم اســت کــه بــرای خــروج از ایــن بنبســت مذاکراتــی،
راهحــل جدیــدی ارائــه شــود .یکــی از راهحلهــای جهانــی در ایــن گونــه مــوارد اســتفاده از قراردادهــای توســعه مشــترک
اســت.
در حقــوق بیــن الملــل ،دیــده میشــود کــه زمانــی کــه مذاکــرات دول ســاحلی در رابطــه بــا مســئله تحدیــد حــدود پیــش
نمــیرود یــا بــه شکســت میانجامــد ،بــا صــرف نظــر از بحــث تحدیــد حــدود ،اقــدام بــه ایجــاد مناطــق بهرهبــرداری
عنــوان منطقــه بهرهبــرداری مشــترک 1بــا یــک رژیــم حقوقــی منحصــر بــه فــرد تعییــن میکننــد .در دو دهــه اخیــر اســتفاده
از راهبــرد تعییــن مناطــق توســعه مشــترک بیــن دولتهــا بــه شــدت رواج یافتــه اســت .در اغلــب مــوارد دولتهــا ایــن
روش را بهتــر از مشــاجره بــرای حــل مســائل خــود بــا همســایگان یافتهانــد؛ بــه ویــژه در شــرایطی کــه تمایــل دارنــد از
منابعــی کــه در مناطــق مــورد مناقشــه قــرار گرفتهانــد بهــره ببرنــد .پیــاده ســازی چنیــن توافقــی در دریــای خــزر ،عــاوه
بــر بهرهبــرداری اقتصــادی مشــترک از منابــع نفتــی و گازی کــف دریــا ،موجــب ثبــات سیاســی ایــن منطقــه نیــز میشــود.
بنابرایــن توصیــه مــی شــود مذاکــرات و فعالیتهــای دیپماتیــک و سیاســی بــرای انعقــاد قراردادهــای توســعه مشــترک،
بــه خصــوص بــا کشــورهای آذربایجــان و ترکمنســتان ،آغــاز شــود .در ایــن راســتا بــرای طراحــی قراردادهــای توســعه
مشــترک کــه اغلــب در مرزهــای دریایــی بــه کار گفتــه مــی شــوند توجــه بــه مــوارد زیــر ضــروری اســت :ســهمبری از
منابــع ،حریــم جغرافیایــی مناطــق مشــترک ،مدیریــت توســعه مشــترک ،قوانیــن مــورد اســتفاده ،وضعیــت کارگــزاران
عملیاتــی ،مقــررات مالــی و حلوفصــل مناقشــات .جزئیــات ایــن مــوارد نیــز بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه مشــترک و
کشــورهای ذینفــع از قــراردادی بــه قــرارداد دیگــر متفــاوت اســت.
1 Joint Development Zone

پایان
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مشــترک مینماینــد .بــه ایــن صــورت کــه دول ســاحلی ذینفــع ،بــا توافــق یکدیگــر مناطــق ویــژهای در دریــا تحــت
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پیشنهاد چهارچوب راهبرد بهره برداری همکارانه در میادین هیدروکربوری مورد مناقشه دریای خزر

 -1مقدمه
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در خالصــه مدیریتــی بیــان شــد بــرای تببیــن بیشــتر موضــوع ،دالیــل تعییــن وضعیــت منابــع
مــورد مناقشــه بیــن ایــران ،آذربایجــان و ترکمنســتان و راهحــل آن ،در ادامــه توضیــح داده شــدهاند بــه ایــن منظــور
در ابتــدا بــه بنبســت رســیدن مذاکــرات تعییــن رژیــم حقوقــی دریــای خــزر بیــن کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر
بررســی شــده اســت در بخــش دوم اهمیــت تعییــن وضعیــت ایــن منابــع بیــان و در ادامــه تقســیمبندیهایی کــه در
بخــش شــمالی دریــای خــزر بیــن روســیه ،آذربایجــان و قزاقســتان صــورت گرفتــه ،آورده شــده اســت و در نهایــت
توســعه مشــترک بــه عنــوان راهحــل همــکاری در ایــن میادیــن و تعییــن وضعیــت منابــع مــورد مناقشــه پیشــنهاد شــده
اســت.
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 -2بنبست مذاکراتی در مورد تعیین رژیم حقوقی
مذاکــرات چندجانبــه بــرای رســیدن بــه یــک تفاهــم نســبت بــه تعییــن رژیــم حقوقــی جدیــد در دریــای خــزر بــدون
اینکــه بــه نتیجـهای 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  1370و در طــول  26ســال
گذشــته ،باوجــود برگــزاری قریــب بــه  47جلســه گــروه کاری ویــژه تدویــن کنوانســیون رژیــم حقوقــی دریــای خــزر،
 4نشســت ســران کشــورها و دههــا نشســت وزرای خارجــی و همچنیــن امضــای دو ســند درزمینــه همکاریهــای
محیطزیســتی 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
 -3اهمیت تعیین وضعیت منابع مورد مناقشه
تعییــن وضعیــت منابــع مــورد مناقشــه عــاوه بــر اینکــه از نظــر دسترســی و اســتخراج ایــن منابــع اهمیــت اقتصــادی دارد
از نظــر ایجــاد ارتبــاط بــا همســایگان یــا حفــظ آن و جلوگیــری از نفــوذ قدرتهــای خارجــی بــه ایــن کشــورها از
اهمیــت سیاســی نیــز برخــوردار اســت .در ادامــه اهمیــت اقتصــادی و سیاســی ایــن موضــع تببیــن شــده اســت.

منطقــه دریــای خــزر یکــی از قدیمیتریــن مناطــق تولیــد نفــت خــام در دنیــا اســت کــه اهمیــت آن روزبـهروز ازنظــر
تولیــد انــرژی افزایــش پیــدا میکنــد .منطقـهای کــه دارای ذخایــر نفــت و گاز قابلتوجهــی هــم در بســتر آبــی و هــم

سیاست نامه انرژی

 1-3اهمیت اقتصادی

در بســتر خشــکی دریــا اســت .بهطــور ســنتی دریــای خــزر بهعنــوان منطقــه تولیدکننــده نفــت خــام اســت امــا اهمیــت
آن در تولیــد گاز طبیعــی نیــز روزبـهروز در حــال افزایــش اســت.
 1-1-3ذخایر اثبات شده و احتمالی بستر دریای خزر
دریایــی خــزر عــاوه بــر موقعیــت مهــم اســتراتژیک و ژئوپولتیــک ،بــه دلیــل دارا بــودن منابــع نفــت و گاز طبیعــی
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 برداش ـتهای متفاوتــی از ذخایــر خــود ارائــه میدهنــد .امــا
گاز طبیعــی اثباتشــده و احتمالــی در بســتر دریــای خــزر وجــود دارد (جــدول  )1کــه بیشــتر از  75درصــد از ذخایــر
نفــت خــام و  67درصــد از ذخایــر گاز طبیعــی در عمــق  100مایلــی واقــع شــدهاند.
بیشــتر ایــن ذخایــر در منطقــه فراســاحلی یــا نزدیــک بــه ســاحل مخصوصـاً ســاحلی شــمالی واقــع شــده اســت .بــر طبــق
بررس ـیهای ســازمان اطالعــات انــرژی تقریب ـاً  41درصــد از منابــع نفــت خــام و  36درصــد از منابــع گاز طبیعــی در
بخــش فراســاحلی قــرار دارنــد .در کل منابــع فراســاحلی نفــت خــام بیشــتر در شــمال دریــا و منابــع فراســاحلی گاز
طبیعــی اکثــرا ً در منطقــه جنوبــی آن اســت .عــاوه بــر ایــن 35 ،درصــد ذخایــر نفــت خــام و  45درصــد ذخایــر گاز
طبیعــی در عمــق  100مایلــی در مناطــق خشــکی قــرار دارنــد .بقیــه منابــع نفــت خــام و گاز طبیعــی دریــای خــزر بیشــتر
در مناطــق خشــکی و اکثــرا ً در کشــورهای آذربایجــان ،قزاقســتان و ترکمنســتان هســتند.
 2-1-3ذخایر کشفنشده بستر دریای خزر
همانطــور کــه در نمودارهــای  1و  2نشــان داده شــده اســت ،عــاوه بــر منابــع کشفشــده ،طبــق بررســیهای
)1 U.S Energy Information Administration (EIA
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بــر اســاس گــزارش ســازمان اطالعــات انــرژی آمریــکا 48 1میلیــارد بشــکه نفــت خــام و  292تریلیــون فــوت مکعــب
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ســازمان زمینشناســی آمریــکا ،1دریــای خــزر دارای حــدود  20میلیــارد بشــکه نفــت خــام و  243تریلیــون فــوت
مکعــب گاز طبیعــی کشــف نشــده اســت کــه ازلحــاظ فنــی قابــل اســتخراج هســتند (.)2010 Systems and Units
جدول  :1ذخایر اثباتشده و احتمالی بستر دریای خزر
کشور

ذخایر نفت خام و میعانات گازی (میلیارد بشکه)

ذخایر گاز طبیعی (تریلیون فوت مکعب)

آذربایجان

8.5

51

بخش دریایی

6.8

46

بخش خشکی

1.7

5

ایران

0.5

2

بخش دریایی

0.5

1

بخش خشکی

10

1

قزاقستان

31.2

104

بخش دریایی

15.7

36

بخش خشکی

15.5

68

روسیه

6.1

109

بخش دریایی

1.6

14

بخش خشکی

4.5

95

ترکمنستان

1.9

19

بخش دریایی

1.1

9

بخش خشکی

0.8

10

ازبکستان
بخش دریایی

7
0

بخش خشکی

0
7

جمع

48.2

292

بخش دریایی

19.6

106

بخش خشکی

28.6

186
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1 U.S. Geological Survey

سیاست نامه انرژی
نمودار  :1ذخایر کشف نشده نفت خام در مناطق مختلف دنیا

منبع :سازمان زمینشناسی آمریکا

بــر اســاس بررســی ایــن ســازمان ،حــدود  65درصــد از منابــع کشــف نشــده نفــت خــام و  81درصــد از منابــع
محدودیتهــای موجــود در بررســی و ارزیابیهــای زمینشناســی را در ایــن منطقــه بازتــاب میدهــد کــه نتیجــه
اختالفــات ارضــی اســت شــمال دریــای خــزر نیــز نســبتاً بررســی نشــده اســت و طبــق مطالعــات انجامشــده ،مقــدار
قابلتوجهــی از منابــع کشــف نشــده هیدروکربــوری در ایــن منطقــه وجــود دارد (.)2013 Sea

نمودار  :2ذخایر کشف نشده گاز طبیعی در مناطق مختلف دنیا

منبع :سازمان زمین شناسی آمریکا
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کشــف نشــده گاز طبیعــی در بســتر جنوبــی دریــای خــزر و مجــاور کشــورهای ایــران و ترکمنســتان قــرار دارد کــه
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در جــدول  2مقادیــر متوســط ذخایــر کشــف نشــده نفــت خــام ،گاز طبیعــی و میعانــات گازی در چهــار منطقــه دریــای
خزر آورده شــده اســت (.)2010 Systems and Units
جدول  :2مقدار متوسط ذخایر کشف نشده هیدروکربوری در مناطق مختلف دریای خزر
منطقه ارزیابیشده

نفت خام (میلیارد
بشکه)

گاز طبیعی
(تریلیون فوت مکعب)

میعانات گازی
(میلیارد بشکه)

بستر شمالی دریای خزر

4.67

33.10

4.86

بستر میانی دریای خزر

1.91

8.66

0.35

0.342

4.65

0.06

بستر جنوبی دریای خزر

12.67

196.84

4.00

جمع

19.59

243.24

9.28

بستر استیورت شمالی دریای خزر

12

1
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 3-1-3وضعیت تولید انرژی کشورهای حاشیه خزر از منابع آن
تولیــد نفــت خــام و میعانــات گازی کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر از بســتر آن ،متوســط  2.78میلیــون بشــکه در
روز در ســال  2016بــوده اســت کــه حــدود  15درصــد کل تولیــد ایــن کشــورها اســت 35 .درصــد کل تولیــد نفــت
خــام از مناطــق فراســاحلی و بقیــه آن از مناطــق خشــکی اســت .نیمــی از میدانهــای خشــکی دریــای خــزر در فاصلــه
کمتــر از  100مایلــی از ســاحل آن واقــع شــدهاند همانطــور کــه در جــدول  3نشــان داده شــده اســت ،تولیــد گاز
طبیعــی کشــورهای حاشــیه خــزر از آن در ســال  ،2014حــدود  2.5بیلیــون فــوت مکعــب بــوده اســت کــه  7درصــد
کل تولیــد گاز طبیعــی آن کشــورها اســت.
همانطــور کــه در جــدول ( )3مشــاهده میشــود کل تولیــد نفــت و گاز طبیعــی آذربایجــان از بســتر دریــای خــزر
تامیــن میشــود و همچنیــن ترکمنســتان نیــز کل نفــت خــام خــود را از بســتر ایــن دریــا تولیــد میکنــد.
جدول  :3سهم تولید منابع هیدروکربوری دریای خزر از کل تولید کشورهای حاشیه آن

آذربایجان

838

838

100

911

911

100

ایران

0

4218

0

0

7380

0

قزاقستان

1559

1695

92

916

1238

74

روسیه

112

11220

1

436

21797

2

ترکمنستان

266

266

100

328

2735

12

ازبکستان

-

70

کمتر از یک درصد

10

2180

کمتر از یک
درصد

جمع

2775

18307

15.2

2501

36241

7
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کشور

تولید نفت خام و
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 سهم تولید گاز
طبیعی دریای
طبیعی (میلیارد
فوت مکعب در خزر از کل تولید
(درصد)
سال)
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 2-3اهمیت سیاسی
همانطــور کــه بیــان شــد تعییــن وضعیــت منابــع مــورد مناقشــه میــان آذربایجــان ،ترکمنســتان و ایــران ،ضمــن داشــتن
اهیمــت اقتصــادی ،از نظــر سیاســی نیــز مهــم اســت .بــه ایــن صــورت کــه ،کشــورهای آمریــکا و اســرائیل همــواره
خواســتار محــدود کــردن ایــران و روســیه هســتند و یکــی از روشهــای 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 توانســتهاند در الیههــای حاکمیتــی و اقتصــادی آن نفــوذ کننــد و حــل نشــدن مناقشــه ایــران
و آذربایجــان دربــاره منابــع مــورد اختــاف ،بــا ایجــاد تنــش میــان روابــط ایــن دو کشــور ،بــه نفــوذ بیشــتر آمریــکا و
اســرائیل در ایــن کشــور کمــک خواهــد کــرد عــاوه 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 تــاش اســت کــه از منابــع موجــود در دریــای خــزر حداکثــر بهرهبــرداری را داشــته باشــد ضمــن اینکــه بــا توجــه
1 North Ustyurt Basin
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پیشنهاد چهارچوب راهبرد بهره برداری همکارانه در میادین هیدروکربوری مورد مناقشه دریای خزر

بــه اینکــه منابــع نفــت قابــل اســتحصال آذربایجــان رو بــه کاهــش اســت ،اهمیــت منابــع مــورد مناقشــه بــرای ایــن
کشــور روز بــه روز افزایــش پیــدا میکنــد .از ایــن رو در صــورت بالتکلیــف مانــدن وضعیــت منابــع مــورد مناقشــه،
در روابــط بیــن دو کشــور تنــش ایجــاد میشــود و آذربایجــان بــرای حفــظ درآمدهــای نفتــی و توســعه ایــن منابــع بــه
ســمت شــرکتهای آمریکایــی مـیرود و ایــن باعــث میشــود 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
آســیای میانــه ،ســعی دارد نفــوذ خــود را بــه جمهوریهــای تــازه تاســیس بیشــتر کنــد .روســیه نیــز بــا درک ایــن
خطــر ،بــا ایجــاد روابــط نزدیــک بــا همســایگان و بــا جلوگیــری از ایجــاد تنــش میــان روابــط خــود و همســایگان
ســعی دارد مانــع از ایــن اتفــاق شــود .ایــن موضــوع در موافقتنامههایــی کــه روســیه بــا همســایگان خــود در مــورد
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تقســیم منابــع شــمال دریــای خــزر منعقــد کــرده اســت مشــاهده میشــود بــه ایــن صــورت کــه ،بــا توجــه بــه جــدول
( ،)3ســهم تولیــد روســیه از بســتر دریــای خــزر از کل تولیــد ایــن کشــور  1درصــد بــرای نفــت خــام و  2درصــد
بــرای گاز طبیعــی اســت بــا ایــن حــال روســیه بــا امضــا موافقتنامههــای سـهجانبه و دوجانبــه میــان همســایگان خــود
تــاش 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
موافقتنامههایــی بــا همســایگان کــرده و منتظــر تعییــن رژیــم حقوقــی دریــای خــزر بــرای تقســیم منابــع نشــده اســت.
 -4تقسیمبندی بخش شمالی دریای خزر
بــا ابتــکار روســیه یــک شــرایط جدیــد بیــن روســیه ،قزاقســتان و آذربایجــان ایجــاد شــده و توافقهایــی بهصــورت
دوجانبــه و ســهجانبه بــرای تقســیم بســتر و تنظیــم مقــررات بهرهبــرداری از منابــع نفــت و گاز برخــی حوزههــای
نفتــی در دریــا صــورت گرفتــه اســت .اولیــن ایــن موافقتنامههــا بیــن کشــور روســیه و قزاقســتان در جــوالی ســال
 1998مبنــی بــر تقســیم بســتر دریــا بــر اســاس خــط میانــی قابــل انعطــاف امضــا شــد و در ادامــه ،ایــن دو کشــور در
ســال  2002توافقنامههــای بهمنظــور بــرای همــکاری در توســعه میادیــن نفــت و گاز در منطقــه مربوطــه امضــاء

بیانیــه مشــترکی دربــاره اصــول همــکاری در دریــای خــزر امضــا نمودنــد کــه در ســال  ،2002بــه امضــای موافقتنامــه
تحدیــد حــدود بســتر مناطــق مرکــزی دریــای خــزر منجــر شــد .در ادامــه همــکاری ایــن ســه کشــور در بهرهبــرداری

سیاست نامه انرژی

کردنــد (ســلیمانی ,بررســی موضــع تهــران نســبت بــه ســهم دریــای خــزر  .)1395در ســال  2001روســیه و آذربایجــان

از منابــع نفــت و گاز شــمال دریــای خــزر ،در مــاه مــه ســال  ،2002موافقتنامــه ســهجانبهای در خصــوص نقطــه
تالقــی خطــوط تقســیم محدودههــای بهرهبــرداری امضــا کردنــد.
درمجمــوع ســه موافقتنامــه امضاشــده بیــن روســیه بــا قزاقســتان (مــه  ،)2002روســیه بــا آذربایجــان (ســپتامبر )2002
و بیــن آذربایجــان و قزاقســتان (نوامبــر  )2001مبنــای حقوقــی توســعه مشــترک بلوکهــا و حوزههــای نفتــی واقــع
در مناطــق دریایــی ایــن ســه کشــور ســاحلی را شــکل میدهنــد .ایــن موافقتنامههــا بــر اســاس منطــق تقســیم منابــع
معدنــی واقــع بــر روی خــط میانــی اصالحشــده بــه نســبت مســاوی امضــا شــدهاند .اصــل «اشــتراک آب تقســیم بســتر»
دمیرچیلــو  )1384جزئیــات ایــن موافقتنامههــا در بخشهــای بعــدی بررســی شــدهاند.
در کل معــادالت مربــوط بــه تقســیم و ســهم کشــورها در منطقــه خــزر را میتــوان بــه دو معادلــه شــامل بلــوک  1و 2و
بلــوک  3خــزر تقســیم کــرد .کشــورهای شــوروی ســابق بلــوک 1و 2را میــان خــود تســهیم کردهانــد و بــه علــت دور
بــودن از مناطــق ســاحلی ایــران ،ایــن کشــور ادعــای خاصــی روی آن مناطــق از بــاب دسترســی بــه منابــع بســتر و زیــر
بســتر آن نمیتوانــد داشــته باشــد (آرائــی درونــکال  .)1396بــر اســاس موافقتنامــه س ـهجانبه ،بخشهــای مربوطــه
دریــا بــه ترتیــب بــرای روســیه  ،19آذربایجــان  18و قزاقســتان  27درصــد خواهــد بــود .بقیــه  36درصــد از بســتر دریــا
بــرای ایــران و ترکمنســتان باقــی میمانــد (ماریکاکاریانــی و دمیرچیلــو  .)1384بلــوک  3کــه بزرگتریــن پهنــه
آبــی خــزر بــه شــمار مـیرود میــان ایــران ،آذربایجــان و ترکمنســتان مشــترک اســت.
بااینوجــود ،امضــا ایــن موافقتنامههــا بــه معنــای تعییــن رژیــم حقوقــی در شــمال دریــای خــزر نیســت زیــرا
موافقتنامههــا بــه مالکیــت و حقــوق بهرهبــرداری از حوزههــا و بلوکهــای خــاص پرداختــه اســت درصورتیکــه
کنوانســیون رژیــم حقوقــی شــامل مــوارد مختلفــی ماننــد؛ عالمتگــذاری حقوقــی در خــزر ،مقــررات حفاظــت
محیطزیســت و حفاظــت از منابــع زنــده اســت (آرائــی درونــکال .)1396
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و اصــل خــط میانــی کــه پیشــنهاد روســیه اســت اســاس ایــن موافقتنامههــا را تشــکیل میدهــد (ماریکاکاریانــی و

سیاست نامه انرژی

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

 1-4موافقتنامه سهجانبه
در ســال  2003ســه کشــور روســیه ،قزاقســتان و جمهــوری آذربایجــان موافقتنام ـهای س ـهجانبه را دایــر بــر تقســیم
منابــع زیــر بســتر دریــای خــزر امضــا کردنــد کــه عمـ ً
ا  64درصــد از منابــع زیــر بســتر دریــای خــزر را در حاکمیــت
آنهــا قــرار داده اســت .بــر اســاس ایــن توافــق ســه کشــور ،قزاقســتان  29درصــد ،روســیه  19درصــد و جمهــوری
آذربایجــان  18درصــد از منابــع زیــر بســتر دریــای خــزر را متعلــق بــه خــود کردنــد و بــر اســاس ادعاهــای ســه طــرف
و تمایــل نســبی ترکمنســتان ،حــدود  21درصــد از منابــع زیربســتر ایــن دریــا بهعنــوان ســهم ترکمنســتان در نظــر
گرفتهشــده و نهایــت اینکــه حــدود  13درصــد نیــز زیــر بســتر بــرای ایــران باقیمانــده کــه دارای منابــع فســیلی
نبــوده و اگــر هــم باشــد در عمــق زیــادی واقــع اســت کــه اســتخراج آن صرفــه اقتصــادی نــدارد (ماریکاکاریانــی و
دمیرچیلــو .)1384
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 2-4موافقتنامههای دوجانبه
ذخایــر نفتــی دریــای خــزر بیشــتر در بخشهــای شــمالی و غربــی آن و در ســواحل آذربایجــان ،روســیه و قزاقســتان
قــرار گرفتهانــد .ایــن ســه کشــور در مــورد برداشــت از منابــع نفتــی بــدون انتظــار بــرای توافــق نهایــی راجــع بــه
رژیــم حقوقــی در ســطح  5جانبــه ،موضــع یکســانی اتخــاذ کردهانــد .در ایــن بیــن توافقنامههــای دوجانبــه بــا هــدف
بهرهبــرداری از منابــع نفتــی انجــام دادهانــد .روســیه بــرای تقســیم منابــع نفتــی کــه در ســواحل آذربایجــان و قزاقســتان
قــرار گرفتهانــد در زمینــه توافقنامههــای دوجانبــه نقــش فعالــی را ایفــا کــرده اســت بــدون اینکــه بــه فرآیندهــای
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
را در زمینههــای خــاص هدایــت خواهیــم کــرد» (.) Ministry of Foriegn Affairs of the RF 2002
درمجمــوع ســه موافقتنامــه بیــن روســیه و قزاقســتان ،روســیه و آذربایجــان و آذربایجــان و قزاقســتان امضــا شــده
اســت کــه مبنــای حقوقــی توســعه مشــترک بلوکهــا و حوزههــای نفتــی واقــع در مناطــق دریایــی ایــن ســه کشــور
ســاحل را شــکل میدهنــد .منطــق ایــن موافقتنامههــا ،تقســیم منابــع معدنــی واقــع بــر روی خــط میانــی اصالحشــده
بــه نســبت مســاوی اســت کــه توســط روســیه پیشــنهاد شــده اســت.

اولیــن موافقتنامــه دوجانبــه بیــن آذربایجــان و قزاقســتان در ســال  2001و بیــن عالیتریــن مقــام دو کشــور یعنــی
روســای جمهــور ،امضــا شــد ( .)2003 AFPو در ســال  2003توســط رئیسجمهــور قزاقســتان ،رســما تنفیــذ شــد

سیاست نامه انرژی

*توافق آذربایجان و قزاقستان

امضــای ایــن موافقتنامــه بــا مواضــع تنــد ایــران و ترکمنســتان مواجــه شــد کــه ایــن فرمــول جدیــد را بهعنــوان
اقدامــی مغایــر بــا فرآینــد چندجانبــه بــرای تعییــن رژیــم حقوقــی جدیــد تلقــی کردنــد (.)2001 Press Release
*پروتکل روسیه و قزاقستان

پروتــکل اجرایــی توافقنامــه روســیه و قزاقســتان راجــع بــه تحدیــد حــدود بســتر در بخــش شــمالی خــزر بهمنظــور
اعمــال حقــوق حاکمــه در بهرهبــرداری از منابــع معدنــی در ســطح روســای جمهــور در  13مــه  2002در مســکو امضــا
شــد و در  14نوامبــر  2002در پارلمــان قزاقســتان تصویــب شــد و در  19مــارس 200س 3در مجلــس دومــای کشــوری
و در  26مــارس  2003در مجلــس شــورای فدراســیون روســیه بــه تصویــب رســید (Ministry of Foriegn Affairs of the
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.)2002 RF
*پروتکل آذربایجان و روسیه

والدیمیــر پوتیــن رئیسجمهــور روســیه و حیــدر علــیاف رئیسجمهــور آذربایجــان در  23ســپتامبر 2002
موافقتنامــه دوجانبــه تعییــن مرزهــای دریایــی بهمنظــور تعییــن محدودههــای بهرهبــرداری از منابــع بســتر ،بیــن
بخشهــای مربوطــه خــود در خــزر را امضــا کردنــد .هســته اصلــی موافقتنامــه ،تعریــف مــرز دریایــی بیــن دو کشــور
و حقــوق بهرهبــرداری مشــترک از منابــع معدنــی واقــع بــر روی خــط میانــی بیــن دو کشــور اســت .ایــن پروتــکل
بــه بحــث رژیــم حقوقــی و موضــوع دیگــری کــه بــه آن ربــط داشــته باشــد اشــاره نمیکنــد (ماریکاکاریانــی و
دمیرچیلــو .)1384
 -5توسعه مشترک

1

در حقــوق بیــن الملــل ،دیــده میشــود کــه زمانیکــه دول ســاحلی مذاکراتشــان در رابطــه بــا مســئله تحدید حــدود پیش
نمـیرود یــا بــه شکســت میانجامــد ،بــا صــرف نظــر از بحــث تحدیــد حــدود ،اقــدام بــه ایجــاد مناطــق بهرهبــرداری
1 Jiont Development

سیاست نامه انرژی
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مشــترک مینماینــد .ایــن راه حــل بــه ایــن صــورت اســت کــه دول ســاحلی ذینفــع ،بــا توافــق یکدیگــر مناطــق
ویــژهای در دریــا تحــت عنــوان منطقــه بهــره بــرداری مشــترک یــا  Joint Development Zoneبــا یــک رژیــم حقوقــی
منحصــر بــه فــرد تأســیس میکننــد .چنیــن توافقــی ،عــاوه بــر بهرهبــرداری اقتصــادی مشــترک از منابــع نفتــی و
گازی کــف دریــا ،ثبــات سیاســی منطقــه دریــای خــزر میشــود.
اخیــرا مناطــق توســعه مشــترک بیــن دولتهــا خیلــی رایــج شــده اســت .در اغلــب مــوارد دولتهــا ایــن روش را
بهتــر از مشــاجره بــرای حــل مســائل خــود بــا همســایگان یافتهانــد بــه طــور خــاص در شــرایطی کــه تمایــل دارنــد از
منابعــی کــه در مناطــق مــورد مناقشــه قــرار گرفتهانــد بهــره ببرنــد مخصوصــا منابــع نفــت و گاز (.)Oil and Gas 2003
از نظــر میسوشــی توســعه مشــترک عبــارت اســت از؛ «یــک قــرارداد بیــن دو یــا چنــد دولــت کــه ماهیــت موقتــی دارد
و بــرای اهــداف مالــی اکتشــاف مشــترک یــا بهرهبــرداری مشــترک از منابــع هیدروکربــوری بســتر دریــا طراحــی
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شــده اســت» (.)Miyoshi 1999
اساســی تریــن مفهــوم قــرارداد توســعه مشــترک بــر ســیال بــودن نفــت و گاز بنــا شــده اســت .اگــر منبــع بیــن دو
یــا چنــد کشــور مشــترک باشــد برداشــت یــک کشــور بــه کل منبــع آســیب زده و حــق دیگــر کشــورها را پایمــال
میکنــد .بنابرایــن مطلــوب اســت بــا همــکاری بیــن آنهــا از ایــن احتمــال جلوگیــری کــرد .بدیــن ترتیــب ،ایــده
یکپارچهســازی 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
در دهههــای  1960و  1970منعقــد شــدند هدایــت کــرد.
براســاس تحقیقــات موسســه بریتانیایــی حقــوق بینالملــل و تطبیقــی 1در مــورد قراردادهــای توســعه مشــترک در منابــع
نفــت و گاز:
1 British Institute for International and Comparative Law

موافقــت رســیدند و بــه نظــر میرســد هیــچ مرجــع عملیاتــی وجــود نداشــته باشــد کــه تعهــدات کلــی در مناطــق مــورد
مناقشــه کــه در آنهــا هیــچ مــرزی مشــخص نشــده اســت طراحــی کــرده باشــد .در ایــن شــرایط بــه نظــر میرســد

سیاست نامه انرژی

« قوانیــن بینالمللــی تنهــا شــامل تعهــدات مشــارکت و مذاکــره کشــورهایی اســت کــه در تعییــن مرزهــای خــود بــه

کشــور دارای اختــاف میتوانــد بــه تنهایــی تحقیقــات یکجانبــه در منطقــه مــورد مناقشــه انجــام دهــد.
بنابرایــن ،نتیجهگیــری 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
دولتهــا خــود بــا طرفهــای ذینفــع مذاکــره و رایزنــی کننــد».
قــرارداد توســعه مشــترک عــاوه بــر اینکــه در مناطقــی کــه مــرز مشــخص شــده اســت بــه کار مـیرود در مناطقــی کــه
مرزهــای مــورد مناقشــه اســت نیــز کاربــرد دارد .بــه نظــر میرســد مــورد دوم دارای مســائل ســختتری باشــد بــه ایــن
آنهــا در موقعیتهــای متفاوتــی قــرار دارنــد .در ایــن شــرایط آنهــا فقــط ایــده توســعه مشــترک را میتواننــد قبــول
کننــد تــا بــه ایــن ترتیــب مســئله پیچیــده تحدیــد حــدود را بــه نفــع مســائل اقتصــادی و منافــع دیگــر کنــار بگذارنــد تــا
در آینــد در مــورد آن تصمیــم بگیرنــد (.)Miyoshi 1999
طبــق گزارشــات تــا ســال  ،1996از  379مســئله تحدیــد حــدود مرزهــای دریایــی بیــن کشــورها در جهــان تنهــا 136
مــورد بــه کلــی یــا جزئــی حــل شــده اســت و بقیــه هنــوز مــورد تقســیمبندی نشــدهاند .بــه عبــارت دیگــر حــدود 64
درصــد مــوارد حــل نشــده باقــی مانــده اســت (.)Blake 1996
بــا ایــن وجــود ،در بیــن ایــن مــوارد ،اختالفــات مــرزی خیلــی کمتــر اســت .بــه طــور کلــی ،تــا زمانــی کــه کشــورها
نخواهنــد بــه منظــور بهرهبــرداری اقتصــادی از منابــع دریــا مرزهــا را مشــخص کننــد اختالفــات مــرزی در ســطح دریــا
بــه وجــود نمیآیــد و زمانــی اختالفــات بــروز میکننــد کــه دولتهــا تصمیــم بگیرنــد بســتر دریــا را بیــن خــود بــه
منظــور منافــع اقتصــادی و غیــره تقســیم کننــد .در عــوض آنهــا بــه ســادگی مســئله مهــم تحدیــد حــدود را نادیــده مــی
گیرنــد و آن را دســت نخــورده باقــی میگذارنــد.
یکــی دیگــر از محصــوالت جانبــی توســعه مشــترک ایــن اســت کــه میتوانــد موجــب کاهــش تنشهــای بیــن دو
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دلیــل کــه کشــورها قــادر بــه پذیــرش محدودیتهــای مــرزی نیســتند و عــدم موافقــت آنهــا بــه ایــن معنــی اســت کــه
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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 آنهــا کســب درآمــد میکنــد و ایــن موجــب میشــود کــه در
مــدت زمــان مشــخصی تنشهــا کاهــش یابــد .ایــن میتوانــد در جاهایــی کــه اختالفــات مــرزی بــرای مــدت زمــان
زیــادی باقــی مانــده اســت یــک معیــار عملــی مفیــد باشــد (.)Miyoshi 1999
از نظــر پرفســور «رینــر الگونــی »1منطقــه مشــترک اینگونــه تعریــف میشــود« :همــکاری دولتهــا در بهرهبــرداری
از منابــع غیرجانــدار متداخــل در خطــوط مــرزی یــا در مناطقــی کــه مــورد اختــاف فیمابیــن آنهــا باشــد» (1988
)Lagoni
ایــن همــکاری میتوانــد بــا ایجــاد شــرکتهای دولتــی مشــترک یــا واگــذاری آن بــه شــرکتهای خصوصــی و
تقســیم مســاوی عایــدات صــورت گیــرد .در ایــن مناطــق بــر اســاس حقــوق بینالملــل حاکمیــت بــه طــور مشــترک
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و بــه صــورت برابــر توســط دولتهــای طــرف قــرارداد یــا دعــوا اعمــال میشــود.
نمونههایی 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 بینالمللــی در مــوارد فــات
قــاره دریــای شــمال در ســال  1969برمیگــردد .در آن زمــان دیــوان عالــی بــه امــکان توافــق جمعــی رجــوع داد کــه

1 Rainer Lagoni

هرچنــد ایــده اصلــی توســعه مشــترک بــه دهــه  1930برمیگــردد در آن زمــان مــوارد قضایــی و مطالعاتــی روی
توســعه مشــترک منابــع نفتــی در آمریــکا را میتــوان پیــدا کــرد .همچنیــن در دهههــای  1950و  ،1960چنــد نمونــه
از توســعه مشــترک منابــع زغالســنگ ،نفــت و گاز در مرزهــای بینالمللــی در قــاره اروپــا انجــام شــده اســت.

سیاست نامه انرژی

در آن بــرای مناطــق همپوشــانی یــا هــر بخشــی از آنهــا ،یــک قاعــده مشــترک ،اســتفاده یــا بهرهبــرداری میشــد.

بــا توافقنامــه میــان کــره جنوبــی و ژاپــن در ســال  1974نقطــه عطفــی در قراردادهــای توســعه مشــترک بــه وجــود
آمــد .همانطــور کــه دیــوان دادگســتری بیــن المللــی در ســال  1974اشــاره کــرده اســت ،در ایــن توافقنامــه بــرای
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 بینتیجــه 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
دومیــن توافقتنامــه ایــن دو کشــور بــود کــه در آن قــرارداد توســعه مشــترک بــرای منابــع مشــترک در مزرهایشــان
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