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مبناي الزامات محیط زیستی در قراردادهاي نفتی ایران

، تهران، ایران)انشگاه امام صادق (عدکتراي تخصصی، دنژادهوشاله کهنروح

محمدحسین التمیمی
، تهران، بهشتیشهیددانشگاهحقوق، دانشکدهدانشجوي کارشناسی ارشد

ایران

چکیده
محیطـی اسـت.   توسعه اقتصادي یک الزام سیاستی بـراي ایجـاد تـوازن میـان مالحظـات اقتصـادي، اجتمـاعی و زیسـت        

هـاي متعـددي از قراردادهـاي    نـد. جنبـه  اي بـا یکـدیگر دار  گذاري و توسـعه پایـدار روابـط پیچیـده    قراردادهاي سرمایه
از دیـدگاه  گذاري داراي اثر مستقیم بر اهداف توسعه پایدار نظیر کاهش فقر و پایداري زیست محیطـی هسـتند.   سرمایه

هـاي متعـارف در خصـوص درآمـد     توسعه پایدار، براي رسیدن به یک مفاد قراردادي مطلـوب، بایـد در کنـار دغدغـه    
وعات فرآیندي، اقتصادي و محیط زیستی قراردادها، توازن برقرار نمـود. بـه طـورکلی ضـوابط    دولت، میان تمامی موض

بـه محیط زیسـتی، ارجـاع  ملیمقرراتوقوانینبهارجاعروشپنجدرعمدتاًگازونفتقراردادهايدرمحیط زیستی
ارجـاع بـه  گـاز، ونفـت صـنعت المللـی بـین اسـتانداردهاي وملیقوانینبهصنعت، ارجاعالمللی اینبیناستانداردهاي

محـیط زیسـتی  زیسـت و ایجـاد اسـتانداردهاي   محـیط المللیبینهاينامهموافقتوصنعتاستانداردهايیاملیقوانین
شود. درحـال حاضـر مفـاد مربـوط بـه مسـائل محـیط زیسـتی بـه تفصـیل در قراردادهـاي            میپروژه گنجاندههرخاص

گردنـد، ولـی همچنـان شـکاف قابـل تـوجهی در ایـن زمینـه         معدنی نفت و گاز مشاهده میگذاري حوزه صنایع سرمایه
ازیکـی کـه اسـت نفـت همـراه گازهـاي سوزاندنعدممحیط زیستی،الزاماترعایتدرلهئمسترینوجود دارد. مهم

هـاي  سـال شـود. در ایـن خصـوص متأسـفانه عملکـرد ایـران در      میمحسوبایراندرمحیط زیستیاصلیهايدغدغه
ناپذیر اسـت. همچنـین، یکـی از    اي اجتنابلهئها مسگذشته مناسب نبوده و توجه به این موضوع و لزوم مدیریت آالینده

زیست، تعیین قانون حاکم بر جبران خسارات محـیط زیسـتی اسـت،    الملل خصوصی محیطهاي مجهول حقوق بینجنبه
کشـورهاي  کـه داردوجـود ضـرورت اینکوت است. بنابراین همچنانکه قانون مدنی ایران در این زمینه مسدر حالی

سیسـتم نظـارتی  نفتـی، عملیـات و کنتـرل نظـارت بـراي الزممقـررات وقوانینتدوینبرعالوهایرانازجملهنفتی
اعمـال زیسـت، محـیط بـا مـرتبط شـروط اجرايبرايخصوصبهنفتی،المللیبینقراردادهاياجرايبرراجامعی

.کنند

.زیست، ایرانگذاري نفت و گاز، محیطتوسعه پایدار، قراردادهاي سرمایهواژگان کلیدي:

.JEL:12K ،71L ،50Qبنديطبقه

 :نویسنده مسئولkohan3@gmail.com
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. مقدمه1
واجتمـاعی اقتصـادي، مالحظـات میـان تـوازن ایجـاد بـراي سیاسـتی الزامی،1پایدارتوسعه

اي با یکـدیگر  دار روابط پیچیدهگذاري و توسعه پایقراردادهاي سرمایهاست.محیط زیستی
گذاري اثر مستقیمی بر اهداف توسعه پایـدار  هاي متعددي از قراردادهاي سرمایهدارند. جنبه

گذارند. از نگاه توسعه پایدار، براي رسـیدن بـه   نظیر کاهش فقر و پایداري محیط زیست می
صـوص درآمـد دولـت،    هاي متعارف درخیک مفاد قراردادي مطلوب، باید در کنار دغدغه

الذکر توازن برقرار نمود. مسائل متعدد فرآیندي، اقتصـادي و محـیط   میان تمامی مسائل فوق
دهد ایـن قراردادهـا نـه    گذاري در منابع طبیعی نشان میزیستی مربوط به قراردادهاي سرمایه

تنها اسناد معامالت تجاري بلکه ابزاري براي سیاستگذاري عمومی هستند.  
المللـی بـه اتفـاق بـر اهمیـت      هـاي توسـعه محـور بـین    گذاران، محققـان و سـازمان  سیاست

در کاهش شکاف جهانی میان ملل ثروتمند و فقیـر  FDI(2گذاري مستقیم خارجی (سرمایه
ها و دانش را به کشور تواند فناوريگذاري عالوه بر تأمین سرمایه، میسرمایه3تأکید دارند.

4هـاي داخلـی نیـز سـرریز    رود این فناوري و دانش بـه بخـش  تاً انتظار میمیزبان آورده و نهای

گذاري براي توسعه پایدار هاي زیادي در مورد اهمیت سرمایههاي اخیر، بحثشود. در سال
مطرح شده است. در یک تعریف کلی، منظور از توسعه پایدار، الـزام سیاسـتی بـراي ایجـاد     

هـاي  اي کـه نیـاز  اجتماعی و محیط زیسـتی اسـت بـه گونـه    توازن میان مالحظات اقتصادي، 
هـاي آینـده بـراي تـأمین نیازهایشـان، بـرآورده       امروز بدون آسیب رساندن به توانـایی نسـل  

5.شود

ریـو  در مفهوم توسعه پایـدار ابتـدا در کنفـرانس محـیط زیسـت و توسـعه سـازمان ملـل        
اصـلی در کـاهش فقـر و پایـداري     ) مطرح شد و اکنون به یکـی از مفـاهیم  1992(6دوژانیرو

عنـوان بخشـی از فرآینـد    بـه ابتـدا در کنفـرانس ریـو   FDIمحیط زیست تبدیل شـده اسـت.   
ــد     ــرح گردی ــدار مط ــعه پای ــه توس ــیدن ب ــدار    7رس ــعه پای ــانی توس ــرانس جه در و در کنف

1. Sustainable Development
2. Foreign Direct Investment
3. UN (2002), p. 20.
4. Spillover
5. UN (1987), p. 1.
6. Rio de Janeiro
7. UNCED (1992), p. 21.
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2) مجدداً مورد تأکید قرار گرفت.2002( 1ژوهانسبورگ

هـایی کـه   ي در حال توسعه، به ویژه در بخـش اهمیت افزایش جریان سرمایه به کشورها
کنند، مجدداً در کنفرانس اخیـر توسـعه پایـدار    نقشی حیاتی ایفا می3در گذار به اقتصاد سبز

4) مورد توجه واقع شد.2012ریودوژانیرو( در سازمان ملل 

ه، گذاري به خودي خود هدف نبودبا وجود این، از دیدگاه توسعه پایدار، ارتقاء سرمایه
بلکه ابزاري براي رسیدن به هدف است. در واقع، هدف نهایی بهبود زندگی مردم همراه بـا  

باشد. به عبارت دیگر، کیفیت جریان سـرمایه بـه انـدازه کمیـت     زیست میحفاظت از محیط
و نــه گـذاري  هــاي اصـلی ســرمایه اســاس ویژگـی بایســت بـر آن اهمیـت دارد. کیفیــت مـی  

له مسـتلزم  ئارزیـابی شـوند. ایـن مسـ    5شرکتیاجتماعپذیريمسئولیتايحاشیههايبرنامه
گذاري مـورد  بررسی کامل مالحظات اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادي در پروژه سرمایه

گیر هستند، نظر و ارزیابی چگونگی اتخاذ تصمیم در مورد پروژه و اینکه چه کسانی تصمیم
المللـی تمرکـز   ت توسعه پایدار بر حقوق ملـی و بـین  اي از ادبیاباشد. اگرچه بخش عمدهمی

کننـد. قراردادهـا شـرایط یـک پـروژه      دارد، اما قراردادها نقشی اساسی در این میان ایفا مـی 
ها و ها، هزینهگذاري را تعریف کرده و در واقع راهی هستند که از گذر آنها ریسکسرمایه

گـذاري مشـتمل   چه هریک از قراردادهاي سـرمایه شوند. اگرمنافع مرتبط با پروژه توزیع می
گـذاران، دولـت میزبـان، وام    برقراردادهاي متعـددي میـان بـازیگران مختلـف نظیـر سـرمایه      

ــر روي   دهنــدگان، بیمــه ــه ب گــران و پیمانکــاران فرعــی اســت، امــا تمرکــز مــا در ایــن مقال
بان در حوزه منابع طبیعی بـه  هاي میزگذاران و دولتگذاري میان سرمایهقراردادهاي سرمایه

گذاري به طور سـنتی  هاي سرمایهباشد. اگرچه مباحث مربوط به قراردادویژه نفت و گاز می
هـاي اخیـر مسـائل غیرتجـاري توانسـته توجـه       بر مسائل تجاري تمرکز داشته، ولـی در سـال  

یردولتـی  هـاي غ بسیاري از صاحب نظران را به خود جلب نماید. در ایـن خصـوص سـازمان   
)NGOs(6هاي عمیقـی  ، دانشگاهیان تحلیل7اندهایی با محتواي چالشی منتشر کردهگزارش

1. Johannesburg
2. UN (2002)
3. Green Economy
4. UN (2012), p. 46
5. Corporate Social Responsibility (CSR)
6. Non-Governmental Organizations

Amnesty International (2003). براي نمونه نگاه کنید به: 7
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3پرفسـور جـان راگـی   2انـد. نظرات مفیدي مطرح نمـوده و فعاالن حقوقی نقطه1اندارائه داده

نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملـل در کسـب و کـار و حقـوق بشـر مطالعـه مهمـی در ایـن         
ایـن  5تولیـد کـرده اسـت.   4اي از اصـول قراردادهـاي معتبـر   نجام داده و مجموعـه خصوص ا

هـاي مربـوط بـه حقـوق بشـر در مـذاکرات مربـوط بـه         اصول با هدف وارد کـردن ریسـک  
انـد. مسـائل مربـوط بـه     هـا تـدوین شـده   گذاري و مدیریت ایـن ریسـک  قراردادهاي سرمایه

اند. ایـن منشـور توسـط    مطرح شده6نابع طبیعیقرارداد همچنین به شکل پررنگ در منشور م
، کمیتـه  2011در آوریـل  8تـدوین شـده اسـت.   7گروه مستقلی به رهبري پرفسور پـل کلیـر  

MMDA(10یک نمونه موافقت نامه توسعه معدن (9المللی وکالحقوقی معدنی اتحادیه بین

دیشــی در تــدوین و منتشــر کــرده کــه از جهــات بســیاري، یــک تــالش روبــه جلــو در بازان 
11شود.قراردادهاي معدنی محسوب می

گـذاري در  هاي مهم مذکور و با تمرکز بر مقوله سرمایهاین مقاله با عنایت به همه تالش
هاي در حال توسعه، به دنبال ارائه یک چارچوب مفهومی براي بررسـی قراردادهـا از   کشور

) و 1992حیط زیست و توسعه ریو (باشد. همانطور که در اعالمیه مدیدگاه توسعه پایدار می
ــر توســعه پایــدار، میــان   تعــدادي از معاهــده هــاي بعــد از آن تبیــین شــده، دیــدگاه مبتنــی ب

یابی به باالترین منفعت اقتصادي ممکن و حـوزه  هاي سنتی دولت در خصوص دستدغدغه
اهیــت کنــد. اعالمیــه ریــو علیــرغم متــري از مالحظــات دیگــر، تــوازن برقــرار مــیگســترده
تـرین بیانیـه مـورد حمایـت جهـانی در مـورد       مهـم «عنـوان  آور بودن آن، همچنان بهغیرالزام

بنـدهاي  12شـود. شـناخته مـی  » زیسـت ها در خصوص محیطحقوق و تکالیف عمومی دولت
، پشتیبانی از قواعد حقوقی جدیـد و بیـان   13این اعالمیه مشتمل بر بیان مجدد حقوق گمرکی

Olivier De Schutterبراي نمونه نگاه کنید به: .1 (2005), p. 403-444

Audley Sheppard and Antony Crockett. براي نمونه نگاه کنید به: 2 (2011), pp. 333-50

3. John Ruggie
4.Principles on Responsible Contractsاندگانه در پیوست مقاله آمده: این اصول ده.

5. UN (2011)
6. Natural Resource Charter
7. Paul Collier
8. Natural Resource Charter, Second Edition (2014), http://naturalresourcecharter.org
9. International Bar Association
10. Model Mining Development Agreement
11 . International Bar Association (2011)
12. Patricia, et al (2009), p. 82
13. Customary Law
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ICJ(1المللـی دادگسـتري (  ها بوده و این بندها صراحتاً توسط دیوان بـین تها و سیاسایدئال

2ت.مورد استناد قرار گرفته اس

قراردادهـاي  محـیط زیسـتی  ابعـاد بهبا عنایت به مقدمه فوق، در این مقاله پس از نگاهی
ش محـیط زیسـتی در بخـ   جنبهازنفتیقراردادهايبرحاکمقواعدوقوانینتطورنفتی، سیر

سوم بررسی شده و از ایـن طریـق، وضـعیت ایـران را از حیـث دو موضـوع مهـم سـوزاندن        
محیط زیستی در بخش چهـارم  خساراتجبرانبرحاکمقانوننفت و تعیینهمراهگازهاي

و در بخش پنجم نتیجه گیري ارائه شده است.گرفته استمورد ارزیابی قرار 

نفتیيقراردادهامحیط زیستی. نگاهی به ابعاد2
المللـی در کشـورهاي   هـاي نفتـی بـین   عملیات نفتی از سوي شـرکت ،از ابتداي قرن گذشته

هـاي  قرارداددر مسـائل مـالی و اقتصـادي    توجـه بـه  ،. در این مدته استمختلف آغاز شد
هـاي نفتـی و کشـورهاي میزبـان     کنندگان قراردادها، شرکتتنظیمتوجه نفتی، کانون اصلی

توجـه بـه مسـائل اجتمـاعی و     آن، برخی از موضوعات مرتبط، به ویژه در مقابلبوده است. 
طـرفین قراردادهـا   توجـه  چنـدان مـورد  ، ناشی از اجراي قراردادهـاي مـذکور  محیط زیستی

هاي جدي در ایـن زمینـه   ه، در پی بیش از یک قرن فعالیت نفتی، آسیبنتیجت. در نبوده اس
، رویـه و اکتشـافات بـدون محـدودیت    بـی هـاي حفـاري عنـوان مثـال،   مشاهده شده است. به

شده است. همچنین عملیـات هاي متعدد در محیط زیست انسانی و جانوران آلودگیموجب
نقلوحملاست،نفتاحتمالیوقوعمحلتعیینانفجار برايایجادمستلزمنگاري کهلرزه

راانسـانی یسـت زمحـیط واستصوتیهايایجاد آلودگیباهمراهکهتجهیزاتوادوات
وسـیلۀ بـه یاشدههواآلودگیایجادباعثکهپسماندهاي صنعتی،ازاستفادهکند،میمتأثر

هاست.ازجمله این آلودگیشود،مصرفغذاعنوانبهجانداران
مـی نفـت بـه کسهرآنموجببهکه3ازتیحقاعدةاعمالآمریکا،متحدةایاالتدر

توجـه بـه   بـدون نفـت، بـه رسـیدن بـراي گستردهرقابتهبشد،میشناختهآنرسید مالک
واز هـرج ايصـحنه بـه نفتیمناطققانوناینازاستفادهبا. شدمنجرعواقب محیط زیستی،

چـوبی و یـا   هـاي سـاختمان ناگهـانی ساختجمعیت،شدیدوسریعتراکمتبدیل شد،مرج

1. International Court of Justice
2. ICJ (1996)
3. Rule of Capture
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اسـتراحت هرگونـه وسـایل  جـاي هبکهفاقد امکاناتهايهتلایجادبدون استحکام کافی،
رفـتن انداختنـد، بـاال  مـی تـازه واردان سـیل اقامـت برايتشک6یا5اتاقهرکفبرفقط

وسـازي نفـت  ذخیـره ناپـذیر پایانمخازنوحفاريهايچاههايدکلانتهايبیهايردیف
دوید،طرف میهربهپولدنبالبهفراوانخروشوجوشباکسهرکهحالیدرتانکرها،

غریـب وبس عجیبهايمنظرهنفتانگیزتعفنوتندبويوهواتراکماینهاهمۀبااليبرو
تمـام بارندگیکه هنگاممتعفنوچسبناكاليوگلازپرهايخیابان. بودآوردهوجودبه

نفـت صـدور مرکز عمدةکهشهراصلیهايخیابانوبودپوشاندهرافرعیواصلیهايراه
آندراليگـل و کـه خطوطییاچسبناكوغلیظمایعاتازمملوهاییدریاچهحالتبود

یـاد بـه اختیـار آمدند بیمیصحنهاینتماشايبهکهآنهایی. بودندکردهپیداداشتجریان
بـه صـحنۀ  تبـدیل آنکـه ازقبـل پنسـیلوانیا، سرسـبز وآرامسـاکت، هايدهکدهوارتفاعات

1افتادند.مید،شونفتفوران

محمـل تواننـد مـی کـه گاز،ونفتمنابعازبرداريبهرهقراردادهايگفتبایدمتأسفانه
عمـل ضـعیف بسـیار زمینهایندرباشند،زیستمحیطازحفاظتبرايحقوقی ارزشمندي

ایـن نـوع  هـاي دغدغـه ازیکـی اخیـر هـاي سـال تازیستمحیطازحفاظتاصوال2ًکردند.
آثـار  ظهـور بـا وسـو ایـن بـه مـیالدي اخیـر قـرن نیمـۀ ازامـا . رفـت نمیشماربهاقرارداده

هـایی نگرانـی خـاص، طـور بـه نفتـی عملیـات وعـام طوربهصنعتیهايفعالیتناخوشایند
محیطبابرخوردسیاستدربازنگريبهراانسانکهآمدوجودبهموجودرونددرباره ادامۀ

المللبینحقوقدرمشخصقاعدةچندینصورتبهراخودهانگرانیاین. زیست واداشت
.  کنیمکه در اینجا به اصول مهم توسعه پایدار و پیشگیري اشاره مینشان داده

پایدارتوسعۀ. اصل1-2
توانـایی  بـه فعلـی، هـاي نسـل نیـاز کـردن برآوردهضمنبایستیتوسعهاصل،اینموجببه

منـدرج در  تعریـف طبـق نیـاورد، واردخللـی نیازهایشاننکردبرآوردهدرآیندههاينسل
نیازهـاي کـردن برآوردهبرايبشرقابلیتیعنیپایدارتوسعۀ«،»3ماآیندة مشترك«گزارش

در.»برسـد آسـیب نیازهایشـان تـأمین درآیندههاينسلتوانوحقبهبی آنکهحاضرنسل

.59-60، صص )1385(. یرگین 1
2. Gao (1994), p. 19.
3. UN (1987), Our Common Future
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اصـل درازجملـه اسـت، بودهتوجهموردمتعدد مرتبط با توسعه پایدار، محیط زیستاسناد
حمایتپایدار،توسعۀبهنیلمنظوربه: آمده استریوپایدار اعالمیۀتوسعۀاصولچهارم از

مـورد توانـد نمـی آنازجدايوباشدتوسعهفرایندناپذیرجداییباید جزءزیستمحیطاز
زیسـت محـیط ازحمایتوهتوسعصلح،است کهداشتهمقررنیز25اصل. گیردقرارتوجه

ــلوابســتگی ــدمتقاب ــل تفکیــکودارن ــر. نیســتندقاب وهــاسیاســتاصــلدوایــناســاسب
. شـوند یکپارچـه پایـدار توسـعۀ بهنیلبرايهاي مختلفزمینهدربایدهادولتعملکردهاي

متقابـل  وابسـتگی یکپـارچگی و مفهـوم دوپـنجم متضـمن  وبیسـت وچهارماصلبنابراین،
اتخـاذ زیسـت بـر  محیطوتوسعهدربارةمتحدمللکنفرانس سازمانتمرکزواقعدر1است.

محـیط حفـظ بـا اقتصـادي توسـعۀ دادنآشـتی آنهدف آشـکار کهجهانی،هايمشیخط
2شود.دیدهتوسعۀ پایدارمفهومپرتودربایستیبود،زیست

و اجتمـاعی توسعۀاقتصادي،توسعۀ: تاسآمدهنیز3پنهاگکاعالمیۀاز6پاراگرافدر
تقویـت  راپایـدار توسـعۀ عناصـر متقـابالً ودارنـد متقابلوابستگیزیستمحیطازحفاظت

کـه استداشتهمقررمیالدي نیز2002سال4ژوهانسبورگیۀاعالماز5پاراگراف.کنندمی
اقتصـادي، توسـعۀ (پایـدار توسـعۀ ارکـان متقابـل وابسـتگی پیشـبرد وبراي تقویتکشورها

بـه جهـانی وايمنطقـه ملی،محلی،سطوحدر) زیستمحیطازو حفاظتاجتماعیتوسعۀ
.شوندمتعهد میجمعیمسئولیت

ویکپـارچگی کـه آیـد برمـی چنـین پایدارتوسعۀدربارةاسناداینمجموعبررسیاز
یـک حـاوي یکپارچگیمفهوم. دارندبنیادیناهمیتپایدارتوسعۀبرايوابستگی متقابل

المللـی بـین روابـط مرکـز بـه رامحیط زیستیاهدافومالحظاتخواهدکه میاستتعهد
شـود، مـی شناختهشکلیقاعدةیکمثابۀبهمعموالًمفهوماینملیدر سطوحوکندهدایت

5شود.اجراوشناختهرسمیتبهاجراییوقانونیسوي مقاماتازبایدکه

6گیريپیش. اصل2-2

محـیط زیسـتی   خساراتازپیشگیريزیست،محیطازبه منظور حمایتاصل،ایناساسبر

1. Ibid: 25
2. Boyle (1994), p. 173
3. http://www.unic-ir.org/hr/declaration-copenhagen.htm
4. https://www.unescwa.org/johannesburg-declaration-sustainable-development
5. Kurukulasuriya and Robinson (2006), p.25.
6. The Principle of Prevention
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محـیط زیسـتی  مقـررات وضـوابط بر این اسـاس، . شودها میجایگزین جبران این خسارت
بـه پیشـگیري اصـل .کنـد جلـوگیري آنهاازوپیشبینیرازیستمحیطنابوديبایستی علل

غالبـاً زیـرا کنـد، مـی طالیی عمـل قاعدةیکعنوانبهاقتصاديجنبۀازواکولوژیکلحاظ
هـاي گونـه انقـراض براي نمونـه است،غیرممکنزیستمحیطبهواردشدههايزیانجبران

وهـا رودخانـه آببـادوام درون آالینـدة مـواد تخلیـۀ وخاكفرسایشگیاهی،وجانوري
خسـارات دسـت اینکنند، ازمیایجادرابازگشتیقابلغیروضعیتهمگیکهها،اقیانوس

سـبب بـه باشـد، وجـود داشـته  هـم خسـارت جبرانامکانموارديدراگر. روندمیشماربه
درواستصرفه اقتصاديازدورآندادنانجاممعموالًکند،میطلبکهکالنیهايهزینه
1داشت.نخواهندآنهايهزینهتقبلبهتمایلیهادولتنتیجه

حقـوق لگـران یتحل،يفرامـرز یسـت یزطیمحـ عمدةيهاانیزازپیشگیرييبراتالشرد
يریمنظـور جلـوگ  بـه کهرا،هادولتعملکردورفتاربهمربوطقواعدومقررات،المللبین
وشـود، توسـعه  یمـ يزیـ رطرحآنهاوقوعازقبلمحیط زیستیحوادثوهابیآسوقوعاز

وهیـ تجزلیـ قبازژهیـ وفنـون ازاسـتفاده پیشـگیري مسـتلزم  اصلمالاع2د.اندهیبخشتحول
ازقبـل . اسـت افتـه یانجاميهاتیفعالازبه جاماندهيامدهایپیابیارزوخطراحتماللیتحل

يهاانیزحداقلتوسعهتاشودیبررسآنآثار محیط زیستیدیباها،پروژهوهاطرحشروع
3شود.يداریپانیموجب تضموداشتههمراهبهرایجانب

دسـت دریمنطقـ لیـ دالهـا دولـت اها، هرگاهیدرحقوقونیکنوانس206مادةاساسبر
طیمحـ دیشـد یآلـودگ موجـب آنهـا نظارتوتیصالحتحتيهاتیفعالکهداشته باشند

حـد تـا دیـ باآورد،یمـ وجودبهآندريآورانیزویاساسراتییتغایشدهییایست دریز
بـه مربـوط يهاگزارشوکنندیابیارزستیزطیمحبرراهاتیفعالنیااثرات بالقوةنامکا

دولـت هـر زیـ ن1992ویـ رۀیـ اعالمموجببه. کنندارسالاعضايبراراهایابین ارزیاجینتا
اونظـارت قلمروتحتیخصوصبخشيهاتیفعال،یعمومنظمحفظيکند برایسعدیبا

4.نباشدآورانیزستیط زیمحيبرا

1. Kurukulasuriya and Robinson (2006), 32.
.83ـ84، صص. )1392(يموسواهللایدفضلس.2

3. Ibid
.96، ص )1394(موسوي و شیرمردي دزکی 4.
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محیط زیستیجنبهازنفتیقراردادهايبرحاکمقواعدوقوانینتطورسیر. 3
نفـت صـاحب يکشـورها وینفتیالمللنیبيهاشرکتنیبشدهگرفتهکاربهيالگونیاول
آنحفـظ وسـت یزطیمحـ بحـث قراردادهـا نیـ ادر. بودیسنتازاتیامتینفتاتیعمليبرا

منعقـد  یدارسـ ناکسامیلیوورانیاشاهنیبکهازیامتنیاول. بودشناختهناوگانهیبیموضوع
ستیزطیمحدربارةيامقررهيحاو)،یدارسقراردادبه(معروف23ازیامتگردید، قرارداد

چیهـ ن خصـوص یـ ادرزیـ نآرامکونفتشرکتوعربستاننیبقرارداد امتیاز آرامکو.نبود
1966در سـال میالدي،کـه 1953سـال یابوظبییایدریاز نواحیامت. بودنکردهياینیبشیپ

از یـ امتقرارداددیشا.استساکتستیط زیمحازحفاظتدربارةزینشد،يمیالدي بازنگر
اشـاره بحـث موضـوع مـورد  بهکهباشدیسنتازیامتگانهیعراق،نفتشرکتبا1925سال

شـرکت متعهـد  : «بـود شـده مقـرر »آببـه یدسترسـ «عنوانذیلاز،یامتنیادر. استکرده
بـا  د،ینمالحاظسات مربوطهیتأسياجزایآلودگقبالدررامعقولاطیاحتهرگونهشودیم

را نفـت صـنعت اتیت عملیماهواسطۀبهساتیتأسياجزایعراق آلودگوجود این، دولت
یـراد خسـارت محـیط    مواردي کـه ا دربنابراینشناسد.یمتیرسمدانسته و بهریاجتناب ناپذ

طـرف قـراردادي انتظـار    ازتوانینممعقولطوربهکهیاقداماتر است،یناپذزیستی اجتناب
بحـث حفاظـت از   کـه ز،یـ ننـادر مـورد نیهمدرب،یترتنیابه1»داشت، مطالبه نمی گردد.

دارد.ناقصویفرعجنبۀشد،مطرحستیزطیمح
قرار کشورهاتوجهبه تدریج موردستیزطیحموضوع مستم میالديیبقرندوممۀیناز

بـه دسـت   درخـور، نـه هرچنـد ،یگـاه یجازیندوراننیايقراردادهادرآنتبعبهوگرفت
تیــرعابــهارجــاعازيمــواردشــد،منعقــددورهنیــادرکــه،ینفتــيدر قراردادهــا. آورد

یخاصـ روشبـه مختلـف يقراردادهادرکهشودیممالحظهمحیط زیستیياستانداردها
بـه کـار   زیـ نامـروز تـا وبـوده اسـتفاده مـورد دورهنیادرکهییقراردادها. استشدهعمل

قراردادهـاي خـدمت و قراردادهـاي   د،یـ جديازیامتيقراردادهاشوند عبارتند ازگرفته می
دربعضـاً ونیچـ درعمـدتاً ترکیبـی کـه  يقراردادهـا رسـد یمـ نظـر به. دیتولدرمشارکت
گفـت تـوان یمـ کـه يطوربهست دارندیزطیمحبهياژهیونگاهشوند،یمبستهنهندوستا

یمـ ارائـه سـت یزطیمححفظيبرامندقاعدهومنظمیحقوقچارچوبکیقراردادهانیا
يقـرارداد يالگوهـا بیـ ترکبـا و1980دهـۀ ازکـه ن،یچـ یترکیبـ يقراردادهـا در.کنند

1. Gao, op.cit, p. 19.
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طیمحـ يبرامانکاریپيبرالیذتعهداتاند،شدهگرفتهکاربهخدماتودیتولمشارکت در
،یآلـودگ برابـر درتیمسـئول کهاشخاصنامۀمهیبۀیته) الف: شودیمنظر گرفتهدرستیز

ــعمل ــازاتی ــودگيپاکس ــشراانفجــارویآل ــپوش ــل) ب،دهــدیم ــازازقب ــعملآغ اتی
دريفـور اقـدامات تـۀ یکم«بـه تأییـد ويبـازنگر يبـرا طـرح را دیـ بامانکـار یپ،يمانکاریپ

دربـارة ايدورهصـورت بـه بایـد پیمانکـار ) ج،دهـد ارائه»ستیزطیمحویمنیاخصوص
»مشتركمدیریت29«در نفتیعملیاتجریاندرکهسوانحیوزیستمحیطایمنی،حفظ

ه در مانکار از هرگونه مداخلید) پکند،نفت ارائهملیشرکتهایی بهگزارشآید،میپیش
سـت یزطیمحـ بازرسـان يبـرا استمتعهدمانکاریپ) ه،کنديد خودداریبايریگیمنابع ماه

نمـوده و در ایـن خصـوص    فـراهم رافشـان یوظاانجـام يبـرا يضرورامکاناتیتمامنیچ
ویآلـودگ ازيریجلـوگ يرا بـرا تـالش نیشـتر یباستموظفمانکاریپ) و،همکاري کند

تمـام وردیـ گکـار بـه نیو زمـ بنادرها،اچهیدرها،رودخانهها،انوسیاقجو،بهخسارترادیا
حـادث ینفتـ اتیـ عملياجـرا درکهیآلودگهرگونهيفورخاتمۀيبرامعقوليهاتالش

1.برساندحداقلبهراآنآثاروردیگکاربهراشده

رجسـت د یزطیمحـ ازتیـ حماعنـوان تحـت یشـروط زینگریديقراردادهاامروزه در
نبـوده کسـان یسـت یزطیمحـ ازتیـ حماموضـوع بهمختلفيقراردادهاکردیرو. شودیم

یماستفادهمحیط زیستیمقرراتینیبشیپيوه برایشچندازقراردادهااکثردریول،است
.شودیل میتحلویبررسادامهدرهاوهیشنیا. شود

یلالملنیبینفتيقراردادهادرمحیط زیستیشروط. 4
گنجانـده روشپـنج درعمدتاًگازونفتيقراردادهادرمحیط زیستیبه طورکلی ضوابط

:2شودیم
،محیط زیستییملمقرراتونیقوانبهارجاع●
،و گازنفت صنعت المللیبینياستانداردهابهارجاع●
،گازونفتصنعتیالمللنیبياستانداردهاویملنیقوانبهارجاع●
،ستیزطیمحیالمللنیبيهانامهموافقتوصنعتياستانداردهااییملنیقوانبهارجاع ●
.پروژههرخاصمحیط زیستیيجاد استانداردهایا●

1. Ibid, pp. 193-194.
2. Tienhaara (2011), p. 16.
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نیتوسعه، طرفحالدريکشورهایبرخدرمحیط زیستینیقوانتیکفاعدمبهتوجهبا
ــهقراردادهــا،نیــا ــزرگيهــاشــرکتخصــوصب يکشــورهاازعمــدتاًکــهیتیچنــدملب

خـود يقراردادهـا درزبـان یمکشـور یملـ نیقـوان بهارجاعروشازندرتبهاند،افتهیتوسعه
اشـاره صـنعت ياسـتانداردها بـه قراردادهـاي نفتـی  عمـده درعـوض، در. کنندیاستفاده م

نیـ امـوارد، یدر برخـ کـه اسـت نیـ ایالمللـ نیبـ ياسـتانداردها بـه اشـاره تیـ مز. شودیم
وموضـوعات خـاص  ایـ باشـند یملـ نیقـوان ازبـاالتر یسـطح دراسـت ممکندهااستاندار

يهـا روشازیکـ یدهنـد.  قـرار پوشـش تحتنشدهگنجاندهیملنیقواندرکهرايدیجد
در ايعرف حرفـه یا1روش خوب صنعتعبارت ازاستفادهالمللیبینياستانداردهابهارجاع

کـه شـود یمـ اطـالق ییهـا وهیو شـ هاهیرونداردها،استابهقراردادهاست. روش خوب صنعت
تیـ رعاراآنهـا دهـد، یمـ انجـام المللیبینینفتاتیعملکهیمتعارفشخصهررودیمانتظار

شـود، یمـ صـنعت خوببه روشینفتاتیعملانجامبهمتعهدکهینفتشرکتن،یبنابرا. کند
المللـی بـین ینفتـ هـر شـرکت  کـه ردیگکاربهرایشیدوراندواطیاحتمهارت،ازيحددیبا
2.ردیگیمشیپراآنهایاحوالواوضاعنیچندرگرید

مـذکور وارد روشبرهموارهنقدنیا،المللیبینياستانداردهابهارجاعدیفوابرخالف
ت ارائـۀ یمسئولباشدحاضرکهافتیتوانینمالمللیبینسطحدررایخاصمرجعکهاست

وگونـاگون از آنجاییکه منابع متعدد و عمـدتاً . ردیبپذرااستانداردهانیاازیجامعفهرست
دارد، بنـابراین مرجـع اصـلی و دقیـق اسـتانداردهاي      وجـود اسـتانداردها نیـ ايبرایمتناقض

کـا  یآمرنفـت مؤسسـۀ ياعضـا عنـوان نمونـه،  بـه باشـد. پذیرفته شده عمومی مشـخص نمـی  
)API(3کننـد  تیریمـد راخودتجارتمحیط زیستی،اصلازدهیتیرعاباکهدارندتعهد

. سـتند ینبرخـوردار یکـاف دقـت ازاند وتبیین شدهیغالباً به طور کلاصولنیاکهیحالدر
در. عات اسـت یضادیتولوياگلخانهيگازهایکلانتشاربه کاهشتعهدها،آنازيانمونه

درجشــرطبــودنبــه مجهــولاسـتناد بــاویحقــوقیلــیتحلبـا بتــواندیشــاخصــوص،نیـ ا
عـدم باعثاستامر ممکننیاکهداشتراقراردادازشرطنیابطالنيادعااستانداردها،

ازجملـه هـا سـایر مکانیسـم  بـه اسـتناد بـا تـوان مـی مقابل،در. شودشروطیچنینکارایی
محـیط زیسـتی،  ياسـتانداردها تیـ رعاعـدم خصـوص درفـاحش قصورویمدنمسئولیت

1 . Good Manufacturing Practice
2. Tienhaara (2011), p. 16.
3. The American Petroleum Institute
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گـردد، انتظـار  برمـی نیـز عـرف بـه اسـتانداردها کـه آنجااز. کردمطالبهراخسارتجبران
ایــندهنــد ازمــیانجــامرانفتــیعملیــاتایــنالمللــی کــهبــیننفتــیهــايشــرکترودمــی

دولـت  ازرااسـتانداردها بایـد پیمانکارنیزمواردبرخیدر. باشندداشتهآگاهیاستانداردها
1کند.مطالبه

انـد. در قـوانین نفتـی،    پرداختـه محـیط زیسـتی  به مسائلدر حقوق ایران، قوانین مختلفی
جریـان در«کـه اسـت کـرده مکلـف رانفتوزارت،9/7/1366مصوبنفتقانون7ماده

طبیعـی ثروتومنابعحفاظتوصیانتجهتصحیح،هايریزيبرنامهضمننفتیعملیات
همــاهنگیبــا) خــاكوهــواوآب(زیســتمحــیطیآلــودگازجلــوگیريوتاسیســاتو

محیطضوابطومقرراتهمچنین. آوردعملبهکاملمراقبتونظارتذیربطهايسازمان
ایــراناصــلیدرسـرزمین مزبــورمقـررات مشــابهصــنعتی-تجـاري  آزادمنــاطقدرزیسـت 

تجـاري دآزامنـاطق ازیـک هـر سـازمان درکـه زیسـت محیطادارهازواحديوباشدمی
زیسـت محـیط مقـرارت وقـوانین اجرايحسنبرنظارتووظایفانجامبهباشدمیمستقر

2».پردازدمیمناطقایندر

نفتهمراهگازهاي. سوزاندن1-4
اسـت نفـت همراهگازهايسوزاندنعدممحیط زیستی،الزاماترعایتدرلهئمسترینمهم
در اینجا نگاهی بـه  3.شودمیمحسوبایراندرمحیط زیستیاصلیهايدغدغهازیکیکه
له گاز همراه در تاریخ قراردادهاي نفتـی ایـران خـالی از لطـف نیسـت. در قراردادهـاي       ئمس

اي دور از ذهـن  لهئآوري گاز همراه به میان نیامده و چنـین مسـ  دوره امتیازي سخنی از جمع
منعقـد کنسرسـیوم راردادقـ نامبهدیگريمهمقراردادنفتصنعتشدنملیازنیست. پس

ازپـس .اسـت اي نشـده اشارههمراهآوري گازبه جمعکنسرسیوم نیزقراردادگردید که در
جدیـدي قراردادهايواردهاشرکتازبرخیباایراننفتملیشرکتکنسرسیوم،قرارداد

ی هـاي نفتـ  ، توافق شد گاز همـراه نفـت کـه از میـدان    4در تمامی قراردادهاي مشارکت. شد

.221ـ222، صص )1394(الدین و شاهمرادي زین.1
http://rc.majlis.ir/fa/lawهاي مجلس . سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش2

.566ص،)1393(. شیروي3
و پس ازدوره اول قراردادهاي خدماتی، سه قرارداد مشارکتی دیگر نیز منعقد شـدند،  1350. شایان ذکر است در سال 4

گانه مزبور به دلیل عدم تحقق تولید تجاري منتفی شدند.اما قراردادهاي سه
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شد به مصرف داخلی و نیازهاي شرکت ملّی نفت برسـد و یـا در هنگـام ضـرورت     تولید می
انقـالب ازقبلقراردادهايدرهمراهگازوضعیتاز. اگرچه1توسط این شرکت صادر شود

انتقـال بـا نفـت همراهگازهايآوريجمععملدرامانیست،دسترسدرچندانیاطالعات
ایجــادوداخلــیمصــارفبــرايآغاجــاريومــاروناهــواز،بــرداريبهــرهواحــدهايگــاز

. اسـت شدهشروع1340دههازبیدبلندتأسیساتو100-600مایعگازوگازکارخانجات
پتروشـیمی صنایعبرايگازيمایعاتاستحصالبرايهمراهگازهايازاستفادهلهئمسسپس

هـاي هپـروژ وگردیدمطرح1350یلاوادرنفتیهايمیداندرگازتزریقامکاناتایجادو
1357سـال تـا امـر اینرغمعلی. شددیدهتداركهمراهگازهايآوريجمعبرايمختلفی

در2.شـد مـی سـوزانده آندرصـد 80بـر بـالغ وآوريجمـع همراهگازهايدرصد20تنها
سـوزانده ههمـرا گـاز مکعـب مترمیلیاردهانیزانقالبازپسمتقابلبیعقراردادهايجریان

وشـده بیـان مـبهم بـه صـورت  همـراه تولیديگازفروشقراردادهاازبرخیدر. استشده
وجـود وآببـر گـاز تزریـق ارجحیتوجودباهمموارديدر. استنداشتهبردراينتیجه
در1385سـال تـا اساس اطالعـات موجـود،  بر.استشدهتزریقآبمخزن،درهمراهگاز

مجموعـاً نفـت همـراه گازهـاي سـلمان وبـالل فـروزان، سـیري، میـادین توسـعه هايپروژه
آنتزریـق برنامـه وشـد مـی سـوزانده روزدرمکعـب پايمیلیون500تا470برابرحجمی

3.استنشدهگرفتهدر نظرهامیدانهماندرگازها

طـی  کـه دهـد مینشانمختلفهايسالهیدروکربوريترازوانرژيترازنامهآمارهاي
نفــتهمــراهگازهــايازدرصــد40ســالهــرمتوســط،طــوربــه1375-1392زمــانیدوره

طیمقداري،لحاظازدیگرعبارتبه. استشدهاستفادهدرصد)60مابقی (وشدهسوزانده
شـده تولیـد نفتهمراهگازهايمترمکعبمیلیون92روزانه متوسططوربهزمانیدورهاین

55(مـابقی وشـده سـوزانده روزدرمیلیـون مترمکعـب  8/36روزانـه دارمقاینازکهاست
برقــراريازقبــلاســت کــهذکــرشــایان. اســتشــدهروز ) اســتفادهدرمترمکعــبمیلیــون
میلیــون 5/37شــدهســوزاندهنفــتهمــراهگازهــاي، میــزان1390ســالنفتــیهــايتحــریم

سالدرنفتتولیدکاهشونفتیهايتحریمبرقراريبه تبعواستبودهروزدرمترمکعب

) قراردادها.27. ماده (1
)1379(انرژيمطالعاتیالمللبینجعه کنید به: مؤسسهمرا.2
)1385(جمهوريریاستفناوريهمکاریهايدفترانرژيمراجعه کنید به: معاونت.3
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کـاهش  روزدرمترمکعـب میلیـون 26بـه شـده سـوزانده نفتهمراهحجم گازهاي،1392
تولیـد افزایشونفتفروشهايتحریمرفعبادهد کهمینشانمیدانیمطالعات. یافته است

میلیــون40بــهمترمکعــبمیلیــون26ازشــدهسـوزانده نفــتهمــراهگازهــايمیــزاننفـت، 
1.استیافتهروز افزایشدرمترمکعب

تـا 1380دههاوایلازکهدهدمینشاننفتهمراهگازهايازاستفادههايطرحبررسی
بـا ویژهبه. اندداشتهکمترياولویتنفتملیشرکتبرايهاپروژهازدستهاین،1393سال

آوريجمـع هـاي طـرح بـاالي ايسـرمایه هزینـه نفـت، ملیشرکتمالیبه مشکالتتوجه
تـا اسـت شـده ) موجـب NGLایجاد واحـدهاي برايدالرمیلیارد8/9(نفتهمراهگازهاي
شـرکت رو،همـین از. کنندخارجاولویترا ازهاپروژهاینگازونفتمتولیهايسازمان

بــهراNGLواگــذاري واحــدهايقبیــلازهــاییطــرح1393آبانمــاهاواخــرازنفــت،ملــی
.کـرد اعـالم شـده سـوزانده نفـت همـراه گازهـاي فـروش وخصوصـی بخشهايشرکت

درخصوصـی بخـش گـذاران سـرمایه حضـور مجـوز نفـت ملـی شـرکت دیگـر، عبـارت به
البتـه هنـوز گزارشـی    2اسـت. دادهراشدهسوزاندهنفتهمراهاز گازهاياستفادههايطرح

نتشر نشده است.درخصوص عملکرد بخش خصوصی در این حوزه م
و مفـاد  UNFCCC(3اساس کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییر اقلیم (بر

بایسـت  ، کشورهاي درحال توسـعه مـی  COP(4بیست و یکمین دوره از مذاکرات اعضا (
تـرین دسـتاورهاي کنفـرانس    براي مقابله با تغییر اقلیم، مورد حمایت قرار گیرنـد. از مهـم  

شهر پاریس برگزار شد. تأکید بـر ایجـاد سـازوکارهاي عملـی بـراي      بیست و یکم که در 
کشورهاي درحـال توسـعه بـود تـا بتواننـد در راسـتاي اقـدامات کـاهش انتشـار گازهـاي           

هـاي حمـایتی   ، از فرصـت NDC(5اي خـود در چـارچوب سـند مشـارکت ملـی (     گلخانه
) خـود  NDCملی (برخوردار شوند. جمهوري اسالمی ایران بر مبناي سند مشارکت معین

انتشـار  BaU(6نسبت به سناریوي ادامه روندهاي موجـود ( 2030متعهد شده است تا سال 
درصد مشروط کاهش دهد. به همین 8درصد غیرمشروط و 4اي خود را گازهاي گلخانه

.1، ص)1397(هاي مجلس مرکز پژوهش.1
.36، ص )1397(هاي مجلس . مرکز پژوهش2

3. United Nations Framework Convention on Climate Change
4. Conference of Parties
5. Nationally Determined Contributions
6. Business as Usual
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هاي موجود ذیل کنواسیون و کنفرانس اعضا بهره گیـرد.  تواند از فرصتمنظور، ایران می
توانـد مـورد تمرکـز قـرار     اماتی که در جهت کاهش تغییر اقلـیم در ایـران مـی   یکی از اقد

هاي ناشی از سوزاندن گـاز مشـعل اسـت. در برنامـه     گیرد، کنترل یا کاهش انتشار آالبنده
برداري از گازهاي همراه تولید و مشعل شده ششم توسعه نیز دولت مکلف به مهار و بهره

درصد از این گازهـا مهـار و کنتـرل شـده باشـد.      90امه، حداقل اي که تا پایان برنگونهبه
میالدي، میزان انتشـار گازهـاي   2023تحقق این بند به معناي آن است که در ابتداي سال 

اي درصد از انتشار گازهـاي گلخانـه  7/6اي ناشی از گاز مشعل، معادل دست کم گلخانه
ار غیرمشروطی که ایـران در توافـق   کشور کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب، کاهش انتش

بایست بسیار زودتر از هدف تعیین شده در این توافـق  پاریس نسبت به آن متعهد شده، می
1محقق شود.

. تعیین قانون حاکم بر جبران خسارات محیط زیستی2-4
زیست، تعیین قانون حـاکم بـر   الملل خصوصی محیطهاي نامشخص حقوق بینیکی از جنبه

گونه دعـاوي مسـئولیت مـدنی، غالبـاً عـالوه بـر       سارات محیط زیستی است. در اینجبران خ
شـود و همـین تعـدد    تخریب منابع، صدمات مالی یا جانی وارد شده به اشخاص نیز طرح می

دهد. قانون مدنی ایران که همانند قـوانین برخـی   هاي موضوع را افزایش میزیان، پیچیدگی
الملل خصوصی را در خود جاي داده، نـه در  وط به حقوق بینکشورهاي دیگر، مقررات مرب

مقدمه و نه در کلیات، هیچ قاعده صریح یـا ضـمنی درخصـوص قـانون حـاکم بـر الزامـات        
هاي خارج از قـرارداد، موضـوع را بـه سـکوت     خارج از قرارداد وضع نکرده و در مسئولیت

هاي نوین امروزي مثل له مسئولیتبرگزار کرده است. لذا اجتماع تمام اقسام مسئولیت ازجم
اي واحد از قواعد حل تعارض عمـالً  زیست زیر چتر قاعدهمسئولیت ناشی از تخریب محیط

حـل تعـارض در مسـئولیت    "قواعـد "ناممکن است و امروزه به جاي قاعده حل تعـارض از  
قـانون  شود. در دکترین حقوقی هم هرچنـد برخـی از حقوقـدانان از حاکمیـت     مدنی یاد می

کننـد،  طور صریح یا ضمنی دفـاع مـی  هاي غیرقراردادي بهمحل تشکیل دادگاه در مسئولیت
اما اکثر نویسندگان بدون ذکر مبنا و تحلیل حقوقی، قانون محـل وقـوع شـبه جـرم را قـانون      

ها در حقوق ایران دوچندان است. در اینجا کنند. بنابراین، پیچیدگیدار معرفی میصالحیت

.148ـ 149، صص )1396(. وهاب پور و همکاران 1
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تنها مبانی قاعده، بلکه حتی خود قاعده کلی حل تعارض نیز در الزامات خارج از قرارداد نه 
1مبانی حقوقی بحث هنوز ناشناخته است.مغفول مانده و

گیرينتیجه. 5
بایسـت در کنـار   از نگاه توسعه پایدار، بـراي رسـیدن بـه یـک مفـاد قـراردادي خـوب، مـی        

ت، میان تمامی موضوعات فرآیندي، اقتصادي هاي متعارف در خصوص درآمد دولدغدغه
و محیط زیستی قراردادها توازن برقرار نمود. این برقـراري تـوازن یکـی از مفـاهیم کلیـدي      
توسعه پایدار است. البته در عمـل، برقـراري تـوازن میـان مالحظـات اقتصـادي، اجتمـاعی و        

ذاتـاً و ماهیتـاً اقـدام    محیط زیستی غالباً پیچیده اسـت. زیـرا از یـک طـرف برقـراري تـوازن       
شود و از سوي دیگر اجمـاعی در خصـوص   اي بوده و در طول زمان دچار تحول میپیچیده

میان عوامل وجود ندارد. مبادله چگونگی 
ارجـاع روشپـنج درعمـدتاً گازونفتقراردادهايدرمحیط زیستیبه طورکلی ضوابط

صـنعت، ارجـاع  المللی ایـن بیناستانداردهايبهمحیط زیستی، ارجاعملیمقرراتوقوانینبه
یــاملــیقــوانینارجــاع بــهگــاز،ونفـت صــنعتالمللــیبــیناســتانداردهايوملــیقــوانینبـه 

محـیط  زیست و ایجاد استانداردهايمحیطالمللیبینهاينامهموافقتوصنعتاستانداردهاي
ربوط به مسائل محـیط زیسـتی   شود. درحال حاضر مواد ممیپروژه گنجاندههرخاصزیستی

انـد، امـا   گـذاري حـوزه صـنایع معـدنی نفـت و گـاز شـده       به تفصیل وارد قراردادهاي سـرمایه 
الزامـات رعایـت درلهئمسـ تـرین همچنان شکاف قابل توجهی در این زمینه وجـود دارد. مهـم  

یط محـ اصـلی هـاي دغدغهازیکیکهاستنفتهمراهگازهايسوزاندنعدممحیط زیستی،
هـاي گذشـته در ایـن خصـوص     شـود و عملکـرد ایـران در سـال    میمحسوبایراندرزیستی

ناپذیر است.  اي اجتنابلهئمسها مناسب نبوده و توجه به این موضوع و لزوم مدیریت آالینده
زیسـت، تعیـین   الملـل خصوصـی محـیط   هاي نامشخص حقوق بینهمچنین، یکی از جنبه

خسارات محیط زیستی اسـت. قـانون مـدنی ایـران نیـز موضـوع را بـه        قانون حاکم بر جبران
ینفتـ يکشـورها کـه داردوجـود ضـرورت نیـ اسکوت برگزار کرده است. لذا همچنان

،ینفتـ اتیعملو کنترلنظارتيبراالزممقرراتونیقواننیتدوبرعالوهرانیاازجمله
ياجـرا يبـرا خصوصبه،ینفتللیالمبینيقراردادهاياجرابررایجامعیستم نظارتیس

.84ص،)1393(پورخامسیومیرحسینی.1



89|نژاد و محمدحسین التمیمی اله کهن هوشروح

.کننداعمالست،یزطیمحبامرتبطشروط

توانـد جـایگزینی بـراي تـدوین و تصـویب      سازد که قرارداد خـوب نمـی  خاطر نشان می
گیـري  تواند تضمین دهد کـه تصـمیم  قوانین ملی مناسب باشد. به عالوه، قرارداد خوب نمی

وده است. کشورهاي میزبان براي اطمینان از کمک گذاري صحیح باولیه براي انجام سرمایه
اندازي جامع و استراتژیک براي توسعه بایست اوالً چشمگذاري به توسعه پایدار، میسرمایه

ران در خصـوص هریـک از   یـ گبـه تصـمیم  انـداز و گاز داشته باشند، ایـن چشـم  بخش نفت
هایی را بـراي ارتقـاء انـواع مناسـب     بخشد. ثانیاً سیاستگذاري آگاهی میهاي سرمایهپروژه

گذاري تـدوین نمایـد. ثالثـاً چـارچوب حـاکمیتی بـراي تنظـیم مقـررات مربـوط بـه           سرمایه
هـاي  المللی و قوانین ملی ایجـاد نمایـد. رابعـاً مکـانیزم    هاي بینگذاري اعم از معاهدهسرمایه

سنگ بناي ،نگري در قراردادهاها تعریف کند. بازگذارينهادي مؤثر براي مدیریت سرمایه
آید. چنین استراتژي جامعی به شمار می

منابع
)؛1380هـاروارد ( حقـوقی مجلـه درهـاروارد دانشـگاه ازتحقیقـی ،زیستمحیطالمللبینحقوق

.1380،یزان: نشر متهرانموسوي، اهللاسیدفضلمترجم
درمحیط زیستیمالحظاتیقیتطبیرس)، بر1394شاهمرادي، عصمت (والدین، سیدمصطفیزین
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پیوست

,UNگانه قراردادهاي معتبر (اصول ده 2015(
ــه   : طــرفین مــی1اصــل  ــراي توجــه مناســب ب بایســت آمــادگی کــافی و ظرفیــت الزم ب

در طول مذاکرات را داشته باشند.هاي حقوق بشري پروژهداللت
هاي مربوط به نقـض حقـوق بشـر    ها براي جلوگیري و کاهش ریسک: مسئولیت2اصل 

ایی کردن قرارداد شفاف شده و روي بایست پیش از نههاي آن میمرتبط با پروژه و فعالیت
آنها توافق صورت گیرد.

بایســت : حقــوق، قــوانین و مقــررات و اســتانداردهاي حــاکم بــر اجــراي پــروژه مــی3اصــل 
جلوگیري، کاهش و جبران هرگونه اثر منفی بر حقوق بشر را در طول عمر پروژه تسهیل نماید.  

بایست بـه  ات قراردادي، این بندها می: در صورت استفاده از بندهاي مربوط به ثب4اصل 
گـذار در مقابـل تغییـرات آتـی در قـوانین بـا       دقت تنظیم گردد تا هرگونه حمایت از سرمایه

اي غیـر  هـا، بـه شـیوه   هاي با حسن نیت دولت براي اجراي قوانین، مقررات یا سیاسـت تالش
نداشته باشد. آمیز، در جهت تحقق الزامات صیانت از حقوق بشر تداخل تبعیض

گـذاران  : چنانچه قرارداد، ارائه خدماتی فراتر از محدوده پـروژه را بـراي سـرمایه   5اصل 
اي تنظیم شود کـه بـا الزامـات صـیانت از حقـوق      گونهبایست بهمیلهئمسدر نظر بگیرد، این 

گذار در قبال حقوق بشر سازگار باشد.هاي سرمایهبشر براي دولت و مسئولیت
اي ارائه شود که گونهبایست به: حفاظت فیزیکی از تأسیسات یا پرسنل پروژه می6اصل 

با الزامات و استانداردهاي حقوق بشر سازگار باشد. 
بایست یک طرح کارآمد براي مشارکت جامعه محلی در طـول عمـر   : پروژه می7اصل 

شود، داشته باشد. پروژه که از مراحل ابتدایی پروژه آغاز می
بایست توانایی نظارت بر سازگاري پروژه با استانداردهاي مربـوط بـه   : دولت می8اصل 

گـذاران  حقوق بشر پروژه را داشته و نسبت به عدم دخالت خودسـرانه در پـروژه بـه سـرمایه    
اطمینان دهد.  

اد گیرنـد، امـا طـرف قـرارد    هاي پروژه قرار مـی فعالیتتأثیر: افراد و جوامع محلی تحت 9اصل 
بایست به یک سازوکار شکایت غیرقضایی کارآمد دسترسی داشته باشند.  نیستند و لذا می

بایست افشا شده و حـدود و مـدت انتظـارات نسـبت بـه آن      : شرایط قرارداد می10اصل 
کننده باشد. اساس توجیهات قانعبایست برمی
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Abstract
Sustainable development is a policy requirement to balance economic, social
and environmental considerations. Investment contracts and sustainable
development have complex relationships with each other. Several aspects of
investment contracts have direct impact on sustainable development goals
such as poverty reduction and environmental sustainability. From the
perspective of sustainable development, achieving good contract provisions
together with typical concerns about Government oil reveneues, necessarily
requires a balanced consideration of the above-mentioned issues. Multiple
processes and environmental issues in Natural Resources Investment contracts
show that these contracts are not only business documents but also a tool for
public policy. This consideration has important implications: First, the
investment contracts should possess the transparency charater. Secondly, from
the perspective of sustainable development, creating ways to maximize the
positive linkages to domestic economy is of utmost importance. Investment
contracts can pursue the goals of increasing employment and creating business
opportunities. Finally, in the environmental sector, investment contracts often
determine the responsibility for environmental damage as well as the venue of
any disputes and claims related to environmental issues.
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