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 گزارش کامل

خطوط لوله نفت و گاز از دیدگاه کنوانسیون » کارشناسی -نشست علمی

مرکز  توسط« آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست محیطی کنوانسیون تهران

انجمن ایرانی مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری 

 علوم و حقوق دانشکدهای منطقه طالعاتم گروه و ای مطالعات منطقه

به صورت وبینار برگزار شد. در  1399مرداد  14 تهران دانشگاه سیاسی

 حقوق عمومیگروه  ساسان صیرفی استادیاراین نشست آقای دکتر 

و دبیر نشست نیز  نظرهای خود پرداختنددانشگاه تهران، به طرح نقطه

 بودند.خانم دکتر الهه کوالیی 

م مرکز مطالعات اوراسیای هشتاد و دونشست علمی کارشناسی  ر ابتداید

ما در مرکز مطالعات »مرکزی، خانم دکتر کوالیی رییس مرکز گفتند: 

های منظمی را برای بحث پیرامون تحولهای اوراسیای مرکزی نشست

کنیم. رژیم حقوقی دریای خزر می مختلف حوزه اوراسیای مرکزی برگزار

اقستان به امضای کشورهای ساحلی رسید در قز 1397که مرداد 

چارچوب حقوقی مهمی را برای روابط این کشورها به وجود آورد. 

دانند که خطوط می کنندمی پژوهشگرانی که تحوالت خزر را پیگیری

و بهره برداری از منابع انرژی این منطقه از ابعاد مختلف اهمیت ها لوله

یران و روسیه بقیه کشورهای دارد. در حوزه ژئوپلیتیک دسترسی، جز ا

ساحلی خزر محصور در خشکی هستند و بر این پایه، ابعاد ژئوپلیتیکی و 

ژئواکونومیکی انتقال انرژی از این دریا شکل گرفته است. این مساله 

را فراروی ایران قرار داده است اما ما ای و تهدیدهای گستردهها فرصت

 «.و گاز خزر نداشته ایم تاکنون حضور موثر و فعالی در زمینه نفت
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 منابع از برداری بهره در  حقوق کشورهای ساحلی خزر»ایشان افزودند: 

 2018ادی داشت اما پس از اوت زیهای نشیب و فراز 2018 سال تا خزر

با امضای این کنوانسیون، ایران به چشم پوشی از بخشی از حقوق خود 

آقای دکتر صیرفی با  در این دریا چارچوب قانونی بخشید. در این نشست

نگاهی حقوقی به بررسی خطوط لوله نفت و گاز از دیدگاه کنوانسیون 

پردازند. ما می آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست محیطی کنوانسیون تهران

در این زمینه دو کتاب منتشر کرده ایم. نخستین کتاب با خانم دکتر 

منتشر شده و  و چشم اندازهای دریای خزرها چالشگودرزی درمورد 

با دومین کتاب نیز در مورد تحول در نگرش کشورهای ساحلی خزر 

چاپ شده است. این دو جستارهایی پیرامون مسایل دریای خزر  عنوان

 «.بعدی باشدهای بر پژوهشای تواند مقدمهمی کتاب

پس از فروپاشی شوروی روسیه چشم انداز »ایشان در ادامه افزودند: 

خزر داشت که مبتنی بر جداکردن بستر دریا از خاص خود را درباره 

سطح دریا بود. این ایده در کنوانسیون آکتائو تثبیت شد بنابراین عالوه بر 

ابعاد حقوقی تحوالت، باید به مناسبات قدرت نیز توجه کافی داشت. 

خود های ایشان از آقای دکتر صیرفی دعوت کردند به طرح دیدگاه

 «.بپردازند

ما »ی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران گفتند: آقای دکتر صیرف

در آستانه دومین سالگرد امضای کنوانسیون آکتائو هستیم. اجرایی شدن 

این کنوانسیون موکول به تصویب تمام کشورها شده بود و هم اکنون از 

پنج کشور، چهار کشور کنوانسیون را تصویب کرده اند و فقط ایران هنوز 

نکرده است. دلیل تصویب نشدن این است که ایران آن را تصویب 

نامۀ روش موفقتتصویب کنوانسیون آکتائو را منوط به نهایی شدن 

کرده است. در ماده یک کنوانسیون، به طور  ترسیم خطوط مبدأ مستقیم 

متفاوتی از خطوط  مستقیم ضمنی به ایران اجازه داده شده که خطوط مبدا
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ترسیم کند اما این امر  نوانسیون آکتائوعضو ککشورهای مستقیم دیگر 

است  شده  میخطوط مبدأ مستق میروش ترسنامۀ موافقت بستنمنوط به 

عالی کشورهای حاشیۀ دریای خزر  که اینک در گروه کاری مقام های

پس از دو نشست در باکو و سپس  تحت مذاکره است.این مذاکرات

ونگی ترسیم خطوط مبدا بیشتر به این دلیل که ایران در چگ -نورسلطان 

به نتیجه نرسید. بنابراین با توجه به بن بست  -به جمع بندی نرسید

، اکنون نامۀ روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم موفقت مذاکراترسیدن 

تواند نمی کنوانسیون آکتائو اجرایی نشده است. به نظر من این وضعیت

ران مجبور به اجرای چندان استمرار یابد. این احتمال وجود دارد که یا ای

 «.کنوانسیون شود و یا چهار کشور خود این کنوانسیون را اجرا کنند

بینی شده، از جمله مقرراتی که در این کنوانسیون پیش»د: نایشان افزود

کنواسیون  14ماده  که خطوط لوله زیردریایی استمقررات مربوط به 

ح و مهم خواهد شد. آکتائو متبلور شده که به نظر من در آینده بسیار مطر

خطوط لوله انتقال نفت و گاز خزر مساله بسیار مهمی است. سه ی مساله

و برای صدور نفت و  کشور حاشیه این دریا محصور در خشکی هستند

های گاز تولیدی خود وابسته به خطوط لولۀ انتقال نفت و گاز به پایانه

قال منابع چهار مسیر برای انتهستند.  دریایی و  بازارهای مصرف 

، که مورد توان متصور بود که مسیر غربیمی هیدروکربنی این منطقه

 به ویژهزند. می ، ایران و روسیه را دورحمایت آمریکا و اتحادیۀ اروپاست

اخیر، اتحادیه اروپا در چارچوب راهرو گاز جنوبی حامی های در سال

 است. شده مسیر غربی انتقال منابع از خزر 

یا در برخی - «خط لوله سراسری خزر»با عنوان  طرحی، راستادر این 

بینی شده است. این طرح را پیش 1«خط لوله ماوراء خزر»منابع 

ۀ زیردریایی بر میالدی به صورت یک خط لول 1990 در دههها آمریکایی

                                                           
1 The Trans-Caspian Pipeline 
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پیشنهاد کردند تا گاز ترکمنستان را به اروپا منتقل کنند. بستر دریای خزر 

بعد ایران  لۀمرحاین طرح، مخالفت روسیه و در  دلیل اصلی اجرا نشدن

شدن رژیم حقوقی دریای خزر این دو کشور به ظاهر تعیین نبوده است. 

زیست محیطی این طرح را دلیل مخالفت خود با این طرح مطرح  و آثار

 منافع سیاسی و اقتصادی خود با آن مخالفت واقع از نظر کردند اما درمی

در جریان مذاکرات کنوانسیون آکتائو  روسیه و ایران  موضع. کردندمی

 تمام موافقت با باید زیردریایی لوله خطوط نوع این احداث که بود این

 کنوانسیون 14 ماده در آمد پدید که سازشی سرانجام. شود انجام کشورها

 «.نمود یافت آکتائو

 توضیحی کلی در رابطه با کنوانسیون آکتائو ذکر»ایشان در ادامه افزودند: 

کنم. نخست اینکه در این کنوانسیون، بین سطح و ستون آب از یک می

شده است. سطح و ستون آب  جدابستر و زیربستر از سوی دیگر سو و 

به سه منطقه تقسیم شده است. هر کدام از کشورها، از خط مبدا دارای 

و یک منطقۀ ماهیگیری  ،دریایی مایل 15 ریای سرزمینی به عرض دیک 

پهنه مشترک  مایل دریایی هستند. خارج از این مناطق 10 به عرض 

وسعت  به طور طبیعی است که متعلق به هر پنج کشور است.دریایی 

هر کشور ساحلی بسته به نحوۀ ی ریگیماه ۀمنطقهای سرزمینی و آب

نامۀ روش ترسیم خطوط موفقت فتگوهایخط مبدا است )که گ ترسیم

بستر و زیر بستر ،  موردنیز به بن بست خورده است(. در  مبدأ مستقیم

 ربین پنج کشو« 2بخش»به عنوان  جداگانه حصۀبه پنج اسر خزر سر

  تقسیم شده است.

از بستر هستند و « بخش»در واقع هر کدام از این پنج کشور دارای یک 

های خود را تحدید حدود «بخش»مجاور باید  البته کشورهای مقابل و

 بین پیشترهای شمالی و میانی بستر و زیربستر دریای خزر قسمت کنند.
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تحدید حدود شده  جانیآذربا یقزاقستان و جمهور ه،یسه کشور روس

است و فقط قسمت جنوبی است باید بین ایران و ترکمنستان و 

کنوانسیون آکتائو در  14مقررات ماده   آذربایجان تحدید حدود شود.

کند. با این وجود ایران، ترکمنستان و می رابطه با این پنج بخش معنا پیدا

جمهوری آذربایجان اختالف دارند و کنوانسیون نیز از این مساله عبور و 

حل و فصل آن را به خود کشورها واگذار کرده است. بنابراین از آنجا که 

دو کشور پیرامونی تعیین نشده  مرزهای سطح و بستر خزر بین ایران و

آذربایجان رسد این کشورهای ترکمنستان و جمهوری می است به نظر

 «.ای را ندارندچنین خط لوله گذاشتنحق 

تهران و پروتکل ارزیابی اثرات  کنوانسیون»ایشان در ادامه با اشاره به 

کنوانسیون آکتائو، نصب  14در ماده »گفتند: « زیست محیطی فرامرزی

 رعایت کنواسیونبر روی بستر مشروط به  3وط لوله اصلی زیردریاییخط

پروتکل ارزیابی اثرات  که اشاره به  شده است های آنو پروتکل تهران

کنوانسیون تهران است که چند هفته قبل از  زیست محیطی فرامرزی

این  االجراء نیست.کنوانسیون آکتائو امضاء شده است و هنوز الزم

روسیه و های . برخی مقاماستایران و روسیه بسیار مهم  از نظر پروتکل

نسبت به  کشور این دو به دو در عمل کردند که این پروتکلمی ایران ادعا

حق » های خط لولۀ زیردریایی مانند طرح خط لولۀ سراسری خزرطرح

دهد. حال باید دید این ادعا تا چه میزان درست است و آیا به می «وتو

 «.د یا خیر. به نظر من به هیچ وجهدهمی حق وتو روسیه و ایران

زیست محیطی  آثارپروتکل ارزیابی »طلب گفتند: ایشان در توضیح این م

سپو است. در پروتکل ارزیابی ا 1991 تهران نوعی برداشت از کنوانسیون

بدین ترتیب، چنانچه هر یک از مقرر شده است که زیست محیطی  آثار

انجام فعالیتی  پیابی زیست محیطی در کشورهای عضو پروتکل ارزی
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ست شده و احتمال برود موجب این پروتکل فهر 1باشد که در پیوست 

بر محیط زیست دریایی دریای خزر شود، کشور « 4مهم فرامرزی آثار»

 شود ـ مکلف به ارزیابی آثارخوانده می« 5طرف مبدأ»یت ـ که لمحل فعا

یا کشور  ت. از سوی دیگر،زیست محیطی فرامرزی فعالیت مورد نظر اس

طرف »مذکور آسیب ببینند ـ که  کشورهایی که ممکن است از آثار

مقررات  توانند بر اساسشوند ـ میخوانده می  6«های( اثرپذیر)طرف

هایی یکی از فعالیت ند.وتکل در فرایند ارزیابی شرکت کنپر 9تا  5مواد 

گاز  نفت و انتقالرگ قطر بزهای پروتکل دیده شده لوله 1که در پیوست 

است. بنابراین اجرای خط لوله سراسری دریای  ی شیمیاییهافرآورده و

آذربایجان  جمهوری خزر در شمول این پروتکل است و باید کشورهای

در فرایند ارزیابی  حلی دریای خزر را ۀ کشورهای ساو ترکمنستان، بقی

  ین است کهآن مشارکت کنند. اما سوال ا زیست محیطی فرامرزی آثار

 منفی پاسخ من نظر به. خیر یا دهدمی وتو حق دیگران به مشارکت این

 . است

مهم زیست محیطی  آثار »اینکه آیا یک فعالیت  تشخیص اینکه نخست

و اینکه کدام  خزر دارد یایدر ییایدر ستیز طیبر مح« فرامرزی 

مهم تر، در کشور مبدا است از آن  با ،پذیرندکشورها از این فعالیت اثر می

تصمیم گیر « کشور مبدا صالح مقام»ماده ده پروتکل تهران ذکر شده 

فعالیت پیشنهادی،  موردنهایی در  گیریتصمیم هنگامنهایی است هرچند 

اما قرارخواهد  «مدنظر»را  از کشورهای دیگر دریافت شده  هاینظر

ارزیابی . بنابراین های کشور یا کشورهای مبدأ استاختیار تصمیم با مقام

تنها در صالحیت طرف مبدا است و بحث حق وتو  زیستیمحیط آثار

ساز و کار حل  مورد بحث در پروتکل افزون بر این، «.مطرح نیست
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که در صورت بروز اختالف دربارۀ تفسیر و  وجود ندارد مؤثری اختالف

 .«های متعاهد بتوان به آن تمسک جستاجرای پروتکل بین طرف

تر کوالیی با تشکر از آقای دکتر صیرفی ابراز امیدواری در پایان خانم دک

بعدی مورد های کردند که دیگر زوایا و تحوالت دریای خزر در نشست

 .بررسی قرار گیرد

 

 پایان
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