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خالصه مدیریتی :
پيمان منشور انرژي توافق نامه اي بين المللی به منظوور تهوليس مورماگه رو اري ا تراندگو
زمينه انرژي ام  .اگن پيمان که مهاگس زگه محيطوی را مون نظور رورار ا ت امو

ر

ر موام ر

 4991امضا شن ا ر آارگس  4991از نظر رانونی ناف رر گن ا ر حال حاضر تومط  14کشوور
ا اتحا گه اراپا امضا ا مور پ گرش ررار ررفته ام  .ج.ا.اگران ر مال  2002به عنووان عضوو
ناظر به اگن معاهنت پيوم  .پيمان منشور انورژي ننون نان وه ا الودار آار بوو ت ا هونه آن بوه
حنارس رمانينن رگهک مربوط به مرماگه ر اري ر تومعه ا بلرت بر اري از منابع انرژي ام .
اگن معاهنت نلار موضوع اصلی را پوشش می هن.
 تراگج مرماگه ر اري ر انرژي تومط منابع خارنی بر اماس اعطاي امتيازات ا ت
شنت به مرماگه ر اران اخلی ا گا امتيازات ذکر شنت ر ال کاملﺔ الو ا
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 تجارت آزا انرژي بر اماس روانين مازمان تجارت نلانی ). (WTO
 آزا ي تراندگ انرژي از طرگق خطوط لوله ا ش کههاي برق .
 بررراري گک مکانيدر خاص براي حس ا فصس منارشات بين کشورها ا گا کشورها ا
مرماگه ر اران .
منشور انرژي هم اکنون اراي بيرخانه (مهتقر ر الهه) ،کنفرانس (انالس ها ربراکهس
برردار میشو ) ،ا نننگن کار ررات تخصصی ام که ر زمينههاي امتراتژي ،مرماگهر اري،
تجارت ا تراندگ  ،بلينه مازي مصره موخ ا مهاگس زگه محيطی ،حس ا فصس منارشات،
ر اگن منشور براي تولين کنننران انرژي فواگني

ا مشاارت حقوری فعال ههتنن .ررنه عضوگ

ماننن ن ب مرماگه ر اري هاي خارنی ا اگجا تهليالت نل عرضه موا خار ا فرآار ت به
بازار هاي مصره را ار  ,اما همانطورگکه صراحتاً ر متن منشور بر آن تاکين شنت ،هنه
منشور صيان از مرماگه ر اري ها ا ررفتن امتيازات اگژت از کشور هاي صاحب منابع از نمله
ر زمينه تراندگ

انرژي از رلمرا مرزمينی اگن کشورها ام  .تاکنون  22عواي حقوری از

موي شرک هاي مرماگه ر ار بر عليه کشور هاي تولين کنننت انرژي که عضوگ اگن منشور را
پ گرفتهانن

ر

ا راتهاي بينالمللی ارامه شنت که

پيگيري ) (pendingا رموار

ر ننن مور

عااي

ر حال

گگرکشور هاي تولين کنننت محکور شنتانن ،بارزترگن مور

1- Most Favored Nation
مقصو از اگن اصطالح که ر ررار ا هاي بازررانی از آن زگا میشو آنه که ارر ال هاي امضاء کنننت ررار ا  ،بعناً امتيازات
بيشتري به کشورهاي گگر بنهنن ا گا از تعرفههاي کشوري بکاهنن ،طرههاي گگر ،خو به خو بتواننن از آن امتيازها برخور ار
شونن.
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راميه ام که ملدر به پر اخ  10ميليار
راميه ر مال  2009رمما عضوگ

خو

الر خهارت به شرک نفتی گوکاس ) (Yukosشن.
ر منشور را لغو نمو  .ر اگن ردارش نخه

منشور انرژي ا بخش هاي مختلف آن ا همچنين اظاگف اگن بخش ها معرفی ا مپس نکات
مث

ا منفی عضوگ

کامس ر اگن پيمان بين المللی مور ارزگابی ررار خواهن ررف

پاگانی نتيجهريري ام که بطور خالصه عنوان خواهن شن .

**********
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مقدمه:
ر اااگس هه  4990ا ر پاگان ننگ مر نشم انناز همکاري بين شرق ا غرب بنحوي کوه هور
ا طره از آن مو ب رنن مطورح شون  .رامويه ا بهوياري از همهواگگان آن اراي منوابع غنوی
انرژي ههتنن اما براي تومعه ا بلرت بر اري از آن نيازمنن به مرماگه ر اريهاي کالن بو نن.
ر همين حال کشور هاي اراپاي غربی عالره اي امتراتژگک ر تنوع بخشوينن بوه منوابع انورژي
خو

اشتنن ،به اگن ترتيب زمينه مشترکی حاصس شن تا منوابع انورژي گوا شونت ر فووق موور

بلرتبر اري ررار ريرنن .بر اماس همين مالحظات بو که معاهنت منشور انرژي بونو آمن.
منشور : 4994
اعالميه االيه  ECTر  41مام ر  4994ر الهه امضوا شون کوه شوامس مووار ي ر ارت واط بوا
معامالت ،تراندگ  ،ا مرماگه ر اري ر زمينوه انورژي امو  .منشوور  4994ذکور خالصوهاي از
اصول الزر نل تقوگ همکاري بين مرماگه ر اران ا کشور هاي صوا حوب منوابع انورژي بور
اماس منافع مشترك ا تامين عرضه انرژي ،همدمان با تومعه پاگنار ارتصا ي ام .
معاهنت :4991
ر مام ر  4991پيمان  ECTر ليه ون (پاگتخ کشور پرتغال) بوه امضوا رموين ا ر آارگوس
 4991از نظر رانونی ناف رر گن  .تا کنون  14کشور اگن معاهنت را امضا کور ت ا گوا بوه تصووگب
مجالس رانونگداري خو رماننتانن  .هنه اعوالر شونت  ECTهمکواري ر زمينوه انورژي ،بوازار
ررابتی ،تومعه پاگنار ،ا حاکمي کشور ها بر منابع ط يعی شان اعالر شنت ام .
: 4991 PEEREA4
اگن پراتکس کشورهاي عضو پيمان را ملدر به تناگن ميام هاي خو به منظور اموتفا ت بلينوه
از انرژي ا کاهش تاثير منفی نرخه موخ به محيط زگه مینماگن .به عوالات پراتکوس مو کور
به کشورهاي عضو فلرمتی از ارنامات مفين ا موثر ا همچنين ت ا ل نظر ،اموتفا ت از تجربيوات،
ا مشاارت ر بارت مهاگس مربوط به امتفا ت بلينه از انرژي را عرضوه موی کنون PEEREA .بور
امتراتژي ملی براي امتفا ت بلينه از انرژي ،اخ ماليات ،ا ميام هاي ريمو رو اري ر بخوش
انرژي تاکين خاص ار .
اصالحيه مال : 4991
1 - Product on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects
(پراتکس منشور انرژي ا نن ههاي زگه محيطی مربوطه)
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بننهاي تجاري معاهنت  ECTکه ر ابتنا بر م ناي رژگم تجاري موافقو ناموه  GATTبو نون ،ر
آارگس  4991طی اصالحيه اي همهو با مقررات ا اصول  WTOتنظيم شننن .به اگن ترتيب ECT
با ميام هاي  WTOم نی بر شفافي  ،عنر ت عيض ،ا تعلن به آزا موازي تجوارت بوينالمللوی
همهو شن .اصالحيه مدبور شامس معرفی مکانيدمی الدار آار بوراي ثابو نگوه اشوتن عووارض
رمرکی ا هدگنه هاي مرت ط با صا رات ا اار ات انرژي ر آگننت می باشن .
راميه :
راميه ر موال  4991پيموان منشوور انورژي را امضوا کور ا عضووگ مشوراط ر  ECTرا
پ گرف  .اگن بنان معنا ام که راميه مفا علن نامه  ECTرا تا آنجوا کوه بوا رووانين اخلوی آن
مغاگرت نناشته باشن پ گرفته ام  .ر  29اروم  2009ال فنراتيو رامويه اعوالر نموو کوه
رصن ننار به پيمان منشور انرژي ا پراتکس آن ،ر مور بلينه مازي مصره موخ ا مهاگس
زگه محيطی بپيونن  .ط ق موا ت  11پيموان منشوور انورژي ،نتيجوه ،خاتموه عضووگ مشوراط
راميه ر  ECTبو  .راميه بدررترگن تولين کنننت راز نلان ام ا ر ر شوته از طورههواي
اصلی معاهنت منشور انرژي بو .
**********
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بررسی آثار پيوستن ایران به پيمان منشور انرژي ()ECT
پيمان منشور انرژي ) (ECTتوافقنامهاي بينالمللی ام که نار نوبی ننن نان ه براي معامالت،
تراندگو  ،ا موورماگهرو اري ر زمينووه انوورژي را فووراهم موویکنوون ECT .تمووار نرخووه انوورژي از
مرماگه ر اري ررفته تا انتقال موخ از مرزهاي ملی ا بينالمللی را پوشش می هن .تموار انوواع
انرژي ا فرآار تهاي آنلا ،شامس انرژي هاي برق آبی ،خورشيني ،با ا ماگر انرژيهاي تجنگن
پ گر تح پوشش  ECTههتنن .
م ناي پيمان منشور انرژي بر اگن اصس امتوار ام که تمار کشورها از انوو گوک نوار نووب
متوازن براي همکاري ر بخش انرژي مو خواهنن بر  .کشورهاي صاحب منابع انورژي ،نو ب
مرماگه ر ار مینماگنن ا از انتقال مطمئن موا انرژي خو به مقصن نلائی بلرمنن مویرر نون ،ر
حاليکه کشورهاي مرماگه رو ار ا همچنوين اار کننونران انورژي ،از امنيو عرضوه ا همچنوين
حماگ رانونمنن از مرماگه ر اري هاي خو مطمئن خواهنن شن.
پيمان منشور انرژي ا مشخصه ملم ار  ،ااال تنلا مجموعه روانين بين المللی ام که منحصرا
براي تامين نياز هاي بخش انرژي طراحی شنت ا ثانيواً طيوف عظيموی از کشوورهاي اراپوائی ا
آميائی به آن پيومته انن .
امتنالل  ECTبر اگن ام که براي تامين تقاضاي فداگننت انرژي ،مرماگه ر اري ضراري ام
ا الزمووه موورماگه روو اري  ،انووو محيطووی پاگوونار ،مطمووئن ،ا شووفاه موویباشوون .صوويان از
مرماگهر اري شرک هاي خوارنی ( ،ر مقابوس خطراتوی ماننون مولب مالکيو مهوتقيم اگوا غيور
مهتقيم ،رفتار ت عيض آميد ،ا گا نقض هر کنار از بننهاي معاهونت  ،)ECTباعو اعتموا موازي
الزر ا تشوگق مرماگه ر اري میشو .
االوگ بعني  ECTنرگان مطمئن تراندگ انورژي امو  ،اگون امور خصوصواً بوراي کشوورهاي
آمياي ميانه ملم ام  ،زگرا براي رمينن به بازار مقصن ،بخش اعظوم نفو ا رواز آنلوا باگون از
طرگق خطوط لوله ،ا با طی مهاف هاي طوالنی از رلمرا نننگن کشور ع ور کنن .بر اماس مفوا
پيمان  ECTکشورهاي تراندگ کنننت ،ملدر ههتنن حتی ارر با کشورهاي گگر از نظور تراندگو
انرژي منارشه ارنن ،از اگجا ارفه ا گا کاهش مقونار انورژي تراندگو شونت خوو اري ،ا بوراي
تراندگ انرژي ،تهليالت فراهم کننن .کشور هاي عضو ECT ،را به عنوان بازار ا مجمعی براي
ت ا ل نظر ا اطالعات ،ر رابطه با برنامهرگديها ا ميام هوا ي مربووط بوه اموتفا ت بلينوه از
انرژي ا همچنين مهاگس زگه محيطی ،من نظر ررار می هنن .
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( (ECTراشی متوازن را ،براي متيابی مرماگه ر اران به منابع انرژي ،ر پيش ررفته ام  .از
گکهو اگن پيمان بطور مشخص بر حاکمي ملی بر منابع انرژي تاکين میکنون ،هور کشوور عضوو،
آزا ام تا تصميم بگير نگونه ا تا نه حني انازت بلرت بر اري از منابع تح حاکمي اش را
بنهن ا همچنين تا نه ميدان ،بخش انرژي آن کشور ر مترس مورماگه رو اري هواي خوارنی
باشن .از موي گگر شراگط ا روانين حاکم بر اکتشاه ،تومعه ،ا مالکي منابع باگن شوفاه ا ر
مترس بو ت ا اگن روانين ت عيض آميد هم ن اشن .
زمانيکه همهو با روانين ملی کشوري  ،مرماگه ر اري خارنی تحقق گابن ،معاهنت ،خوط ارت واطی
بين اگن مرماگه ر اري ا ال ميدبان خواهن بو  .مفا الدار آار مونو

ر  ECTمی توانن ر

کاهش رگهک براي مرماگه ر ار نقش امامی اشته باشن  ،علو آن امو کوه ط وق مفوا اگون
پيمان مرماگه ر ار می توانن با اراموه عووي بور عليوه الو ميدبوان ،نود
بينالمللی رفته ا از حقوق خو

ا روات هواي ااري

فاع کنن .از زمان نافو شونن اگون پيموان ر موال  4991تواکنون

نننگن منارشه بين مرماگه ر اران ا ا ال هاي ميدبان بر اماس مفوا  ECTموور رموينری
ررار ررفته ا بطور موفقي آميدي حس ا فصس شنت ام .

ساختارمعاهده منشور انرژي
كنفرانس منشور انرژي:
که بننه تصميمريري ا کنترل ر اگن پيمان

کنفرانس منشور انرژي رکنی بينالنال ام

میباشن ،تمار کشورهائی که پيمان را امضاء گا با مفا آن اعالر موافق

کر تانن ،عضو اگن

کنفرانس ههتنن که بطور منظم انالس تشکيس می هن .کنفرانس اراي فعالي هاي مشراحه ذگس
ام :
 بح پيرامون آن مته از مهائس ميام ر اري که بر همکواري بوين امضواکنننران اگون
معاهنت تأثير میر ار .
 ارزگابی انراي موا پيمان منشور انرژي ا پراتکس امتفا ت بلينه از انورژي ا نن وههواي
مربوط به مهائس زگه محيطی آن .
 بررمی پراژتهاي مربوط به مهائس انرژي.
انالسهاي کنفرانس منشور انرژي معموالً ر براکهس برردار میشونن ،ر فاصوله زموانی بوين
انالسهاي کنفرانس ،نلهات منظم ر رابطه با مرماگهر اري ،تجارت ،تراندگ ا امتفا ت بلينوه
از انرژي برردار میشو .
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كنفرانس خود داراي بدنه ذیل است:
 کارررات تجارت اتراندگ .
 کارررات امتراتژي .
 کار ررات مرماگه ر اري .
 کارررات مشااران صنع .
كارگروه تجارت وترانزیت ؛
مهئولي

تمار مهائس مربوط به نرگان انتقال انرژي از مرز بين کشورهاي عضو معاهنت را

بعلنت ار  .اظاگف اصلی اگن کارررات ع ارتنن از :
 پاگش اکمک به انراي پيمان ا ابدارهاي تجارتی ا تراندگتی مربوط به آن ،همچنين ارائه
پيشنلا براي بل و پاگ نني اعضاء به مفا ررار ا .
 تهليس رفتمان بين کشورهاي عضو منشور ر ارت اط با تضمين نرگان ع ور انرژي از
مرزها کشورها ،براماس مفا .ECT
 بررمی شيوتهائی که به کمک آن بتوان تومعه ررابتی ا پاگنار بازار انرژي ا حرک
آنرا ر طول مرز کشورهاي عضو  ،تهليس کر .
كارگروه استراتژي:
اگن کارررات بررمی نقش فرآگننهاي منشور ر رخ ا هاي مرت ط با انرژي ر مطح نلان ا
امتفا ت از تجربيات بنم

آمنت ر حس نالشهاي مشترك کشورهاي عضو ا همچنين ترغيب

کشورهاي ننگن ر پيومتن به  ECTرا بر علنت ار .
كارگروه سرمایهگذاري:
اگن کارررات از ارکان ملم کنفرانس منشور انرژي براي تمار مهائس مربوط به مرماگهر اري،
ام  .اظاگف اصلی آن ع ارتنن از :
 مجمعی براي ت ا ل نظر ) (Forumبراي تمار مهاگس مربوط به مرماگهر اري تح پيمان
منشور انرژي.
 تليه ردارش ر ارت اط با محيط مرماگهر اري امهاگس مربوط به تجنگن ماختار بازار/
خصوصی مازي.
 ارائه توصيه کلی گا مشاارت خاص به کشورهاي عضو ر مور ميام هاي انرژي
مربوط به مرماگهر اري .
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 تليه اطالعات ر ارت اط با تحوالت ميام هاي انرژي ر خصوص مرماگهر اري ر
کشورهاي عضو.
گروه مشاوران صنعت :
تقوگ

ارت اطات مونو با صناگع ا نيد تقوگ

رفتمان با بخش خصوصی ر ارت اط با

نل ريري اصلی فرآگنن منشور انرژي با تاکين اگژت برکاهش رگهک ا بلينه مازي مصره
انرژي .اگن ررات بعنوان مشاار  ECTعمس میکنن ا ر ارت اط با مهاگس مربوط به
مرماگهر اري ا ع ور انرژي از مرزها ،مشاارت ارائه میکنن .همچنين اگن ررات نظرات خو را
بطور منظم به کنفرانس منشور انرژي ارائه می هن.
دبيرخانه منشورانرژي:
کنفرانس منشور انرژي اراي بيرخانه ائمی ا کونکی ام که ر براکهس پاگتخ بلژگک ررار
ار  .کارکنان بيرخانه  ،کارشنامان بخش انرژي از کشورهاي مختلف عضو اگن پيموان ههوتنن
ا رگام اگن کنفرانس بعلنت بير کس آن ام .
اظاگف کنفرانس از ررار ذگس ام :
 پاگش انراي پيمان منشور انرژي ا تعلنات مربوط به پراتکس آن .
 مازماننهی ا ا ارت انالسهاي کنفرانس ا کاررراتهاي تابع آن .
 ارائه خنمات مشاارت ا تحليس کارشناموی بوه کنفورانس ا تموار کواررراتهواي توابع آن
پيرامون فرآگننهاي منشور انرژي .
 اگفاي نقش نماگننری کنفرانس منشوور انورژي ر توموعه راابوط آن بوا کشوورهاي غيور
عضو ا مازمانهاي بينالمللی مرت ط با انرژي .
 پشتي انی م اکرات ر مور امنا ننگني که ر متور کار کنفرانس ررار میريرنن .
 هناگ ا تهليس فرآگننهاي حس ا فصس منارشات .
ر مالهاي اخير بيرخانه  ECTمقاالت ا نشرگاتی را ر مور نن ههاي مختلف فرآگنن منشوور
انرژي به ناپ رمانينت ام  .بيرخانه همچنين خ رنامهاي را بطور مرتب به ناپ میرمانن.
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بيرخانه منشور انرژي

عضویت:
االين رار براي کشوري که رصن پيومتن به  ECTرا ار  ،امضوا اعالميوه مياموی موال 4994
ام که به اگن ترتيب به عنوان عضو ناظر پ گرفته میشو  .رنر بعني ،ملحوق شونن بوه معاهونت
ام که فرآگنني طوالنیتر ار  .هر کشور باگن نخه مفا پيمان  ECTرا با روانين اخلی خو
تط يق ا مور ارزگابی ررار هن .بعن از اگنکه کنفرانس منشور انورژي رودارش کشوورها ر اگون
زمينه را تاگين نمو  ،بخش حاکميتی منشور ،از کشور متقاضی خواهن خوام تا به پيمان ملحوق
شو  .ر مجموع نلار مطح پ گرش براي اگن پيمان انو

ار :

 -4اعضاگی کوه منشوور موال  4994را پ گرفتوهانون  (O(4بعضوی از اگون کشوورها فرآگنون
تصوگب منشور  4994را شراع کر ت الی کامس نکر تانن(O+)2 .
 -2امضاء کنننت رورار ا منشوور انورژي  (OC)2 4994بعضوی از اگون کشوورها تصووگب
موافق االيه ا ررار ا  4991را آغاز ،اما به پاگان نرماننتانن(OC+)1 .
 -2کشووورهائی کووه معاهوونت منشووور انوورژي  4991ا موافق و االيووه را تصوووگب کوور تانوون
 (OCT)1بعضی از اگن کشورها کار تصوگب اصالحيه مال  4991را آغاز الی به پاگان
نرماننتانن )(OCT+
 -1کشورهائی که اصالحيه مال  4991را تصوگب کر تانن (OCTA)1
)1- observer that is not yet party to the 1991 Energy Charter (O
)2- have begun, but not yet finished the process of adopting the 1991 Charter (O+
)3- 1991 Energy Charter signatory state (OC
)4 - not yet finished the process of ratifying the 1994 Treaty and Protocol (OC+
)1- 1994 Energy Charter Treatyl ratifier state (OCT
)6- have begun, but not yet finished the process of ratifying the 1998 Amendment (OCT+
)7- 1998 Trade Amendment ratifier state (OCTA
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اعضاي ناظر:
 21کشور (از نمله اگران) ا  40مازمان بينالمللی ،پيمان منشور انورژي را بعنووان عضوو نواظر
پ گرفتهانن .اعضاي ناظر مجاز ههتنن که ر تمار انالسها شرک ا تمار تحليسهوا ،ردارشوات ا
منارك مربوط را رگاف

ارنن ا همچنين ر م احثی کوه ر نوارنوب منشوور انورژي صوورت

میرير شرک کننن .ني آن ام که اعضاي ناظر با منشوور انورژي ا کاربر هواي آن آشونائی
پينا کننن ،تا بتواننن فوائن پيومتن به اگن معاهنت را ارزگابی کننن.

فرآیند حل و فصل مناقشات:
 ECTمکانيدر هاي متنوعی براي حس ا فصس منارشات ار که هرکنار بخش خاصی از معاهنت
را پوشش می هنن .ارر کشوري عضو ،کشور گگر را متلم به عنر انجار تعلوناتش تحو پيموان
 ECTبنماگن ا از طرگق کانال هاي ا نان ه بين المللی رات حلی گاف نشو  ،موضووع بوه ااري
بينالمللی احاله ا ت خواهن شن .اگن مکانيدر ر مور تمار منارشات تح پيمان  ECTبجد موار
مربوط به رراب تجاري ا مهاگس زگه محيطی اعمال میشو .
 ECTهمچنين به مرماگه ر اران خارنی اگن حق را می هن که ر صورت نقض مفا مربوط به
مرماگهر اري ،بر عليه کشور هاي عضو ر ا راتهاي ااري بينالمللی ،ارامه عوي کننن.
 ECTر ارت اط با منارشات مربوط به تراندگ  ،اراي فرآگنن مصالحه منحصر بفر ي امو کوه
مرگع ا غير رممی ام  .گک ميانجی مهتقس به منظور کمک به طرفين براي موتيابی بوه توافوق
منصوب میشو (تومط بيرکس  .)ECTارر مرگعا توافق حاصوس نشون ،ميوانجی اگون اختيوار را
ار تا تعرفه تراندگتی ثابتی را تعيين کنن ا به طورفين ،حوناکثر  42موات بوراي ا اموه مو اکرات ا
رمينن به نتيجه فرص بنهن  .هنه ،کاهش خطر رطع نرگان تراندگ  ،طی منتی که م اکرات ر
حال نرگان ام می باشن  .انتصاب ميانجی از اختيوارات بيرکوس  ECTامو الوی نونا از اگون
مطلب ،بيرخانه ر مکانيدر حس منارشات ررير نمویشوو  .ااري ر منارشواتی کوه تحو اگون
پيمان صورت میرير ا گا اعالر حکم بر عليه کشورهاي عضو ،ر متور کار بيرخانه نيه .
ر صورت عنر امکان مصالحه بين طرفين عوي ECT ،رات هاي متعن ي را بوراي حوس ا فصوس
منارشه ارائه می هن:


مناقشه بين كشور هاي امضا كننده معاهده:

فرآگنن ااري براي منارشاتی که مربوط به تفهير ا گا اعمال معاهنت ام  ،بجد منارشات
مربوط به رراب هاي تجاري ا مهاگس زگه محيطی (ما ت . )21
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مناقشات مربوط به سرمایه گذاران و كشور هاي عضو : ECT

ر صورت نقض گکی از بنن هاي مربوط به مرماگه ر اري ر پيمان  ECTتومط
ال هاي امضا کنننت ،به مرماگه ر اران ننن ردگنه انتخاب ا ت می شو تا بتواننن ر
گوان ااري بين المللی بر عليه ال ميدبان ارامه عوي کننن (ما ت . )22


مناقشات مربوط به مسئله ترانزیت :

ارائه مکانيدر تخصصی براي مصالحه ر منارشات مربوط به تراندگ  .اگن مکانيدر
مرگع اغير رممی ام ( ما ت . )1/1


مناقشات تجاري :

شامس مکانيدمی براي حس ا فصس منارشات تجاري بين امضا کنننران پيمان  ،ECTگا ر
صورتيکه گکی از طرفين عوي عضو  WTOن اشن ( .ما ت  29ا ضميمه . ) 20


مسایل مربوط به رقابت هاي تجاري و مسایل زیست محيطی :

براي منارشات مربوط به رراب هاي تجاري (ما ت  )2ا مهاگس زگه محيطی (ما ت ،)49
 ECTمکانيدمی غير الدار آار ا نان ه ( ر مور رراب هاي تجاري) ا گا ننن نان ه
( ر مور حفاظ از محيط زگه ) که شامس مشاارت ام ارائه میکنن.
اگر یک سرمایه گذاربخواهد مناقشه خود با كشور ميزبان را به داوري بگذارد ECT ،سه
گزینه در اختيار او میگذارد :
 مرانعه به مرکد بين المللی حس منارشات مرماگه ر اري  )ICSID(4که گک مازمان بين
المللی مرت ط با بانک نلانی ام .
 مرانعه به اار منفر گا ا رات مور ي که تابع مقررات کميهيون رانون تجارت مازمان
ملس  )UNCITRAL(2می باشن .
 مرانعه به مومهه ااري اتاق بازررانی امتکللم .
خهارت هاي تعيين شنت تومط ا روات ااري بوينالمللوی ،نلوائی ا الودار آار ههوتنن ا طورفين
عوي ملدر به ت عي از حکم ا رات ههتنن .
گستره جغرافيائی منشور انرژي:

1- International Centre for Settlement of Investment Disputes
2 -United Nations Commission on International Trade Law
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منشور انرژي فرآگنني باز ا رهتر ت ام  ،کشورهاي عالرمنون مویتواننون ر صوورت تصووگب
کنفرانس ا تماگس کشورهاي ااطلب م نی بر آما ری آنلا براي پ گرفتن مهئولي هاي مونو

ر

پيمان منشور انرژي ،به آن بپيونننن.
ررنه آغاز منشور به عنوان گک ابتکار اراپائی مطرح بو ت ام اما مونتلا امو منشوور رلمورا
نغرافيائی اميعتري را ر بر می رير که منعکس کنننت تماگس به اگجا گک بازار منهجم اراپائی
ا آميائی ام  .بين مالهاي  4991-4991ژاپن ،امتراليا ا کشورهاي آموياي مرکودي نيود اگون
معاهنت را امضا کر نن .نملوري امالمی اگران ر مال  2002بعنوان عضو ناظر به اگون معاهونت
پيومته ام .

کشور هائی که با رنگ م د مشخص شنت انن عضو اصلی  ECTههتنن .

کشور هائی که با رنگ آبی مشخص شنت انن عضو ناظر ههتنن .
**********
نتيجه گيري
پيمان منشور انرژي ) (ECTابتنا به منظور تشوگق مورماگهرو اري ر کشوورهاي نونا شونت از
شوراي مابق ،طراحی شن ا موضوع مرماگهرو اري را بعنووان اعطواي گوک امتيواز ،بوه کشوور
ميدبان مطرح ماخ .
نملوري هاي شوراي مابق ،اکثرا به رگاي آزا

مترموی ننارنون ا بوراي فوراش محصوول

خو (که اکثراً راز ط يعی ام ) به مشتري نلائی ،نانار از تراندگو آن از رلمورا ننونگن کشوور
خارنی ههتنن ،به همين ليس ن ب مرماگه رو ار ا همچنوين انوو رووانينی کوه بوراي تراندگو
محصوالت آنلا اگجا تهليالت کنن از اهمي اگژتاي برخور ار ام .
اگران به رگاي آزا رات ار  ،منوابع نفو ا رواز اگوران بوراي شورک هواي ننون مليتوی ا مواگر
مرماگه ر اران شناخته شنت ا ن اب ام ا اکثر آنلا ماگس به مورماگهرو اري ر اگوران ههوتنن،
مانع اصلی کارشکنیهاي آمرگکا ا مهئله تحرگمها ام  .از اگن را بعيون امو پيوموتن بوه اگون
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پيمان ر حس ا گا کاهش مشکالت فوق تاثير نننانی اشته باشون .باگون تونوه اشو کوه پيموان
منشور انرژي ) (ECTاصوالً براي حماگ از مرماگهر اران ر برابر کشوورهاي صواحب منوابع
انرژي ا همچنين ارائه اهرمی رانونی براي حماگو از اگون مورماگهرو اريهوا امو  .ر صوورت
امضاء اگن پيمان ،اگران ر معرض عااي حقوری ا پر اخ غرامو هواي احتموالی رورار خواهون
ررف .
هم اکنون از  14کشور امضا کنننت  22 ، ECTکشور با ارامه عوي از مووي شورک هواي نفتوی
مرماگه ر ار موانه شنتانن که  41مور تح بررمی ام  ،ر موه موور بوين طورفين توافوق
شنت ا ر پنج مور باری ماننت کشورهاي ميدبان ،ملدر به پر اخ خهارت شنتانن.
رابس تونه ام که راميه بعنوان بدررترگن صوا رکنننت رواز ط يعوی ر نلوان ا طوره اصولی
اتحا گه اراپا ر پيمان منشور انورژي بوا شوکاگ شورک نفتوی گوکواس ” “Yukosمحکوور بوه
پر اخ  10ميليار

الر خهارت شن ،اگن کشور ر مال  2009به عضوگ خو

ر پيمان ECT

خاتمه ا .
با توجه به اینكه اكثر مفاد این معاهده كلی و مبهم بوده و امكان تفسير متفاوت از آنها وجود
دارد لذا درصورتيكه ایران تصميم به امضاء منشور بگيرد  ،الزم است كه مفاد آن از قبل
توسط یک گروه از كارشناسان حقوقی ایرانی با دقت مورد بررسی قرار گيرد تا عضویت
ایران با شرایط مطلوبی كه متضمن تأمين منافع ملی كشور باشد صورت بگيرد.
تهيه كننده  :سيد محمد رضا غفاري
منابع ا ماخ
http://www.encharter.ntc.be
http://www.encharter.ntc.be/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf
http://jids.oxfordjournals.org/content/1/1/153.full
http://www.eu-russiacentre.org/news/multimillion-dollar-yukos-lawsuit-putspressure-zapatero-europe.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Chartert_Treaty
http://www.euractiv.com/en/energy/court-rules-russia-yukos-case/article-187869
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Charter_Treaty
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