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 پژوهشگر پسادکترا در مؤسسۀ حقوق معدن و انرژی دانشگاه روهر بوخوم آلمان
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 ، تهران، ایرانالملل عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانحقوق بین دانشیار
 رضا طجرلو

 ، تهران، ایرانوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراناستادیار حق

 
 چکیده

ها میان جایی دادههای نفت و گاز، جابهها در برنامهدر قراردادهای نفت و گاز و پیرو آن    
ها در برخی داده ،است. از سوییگریزناپذیر )کارفرما(  )پیمانکار( و کشور میزبان گذارسرمایه

های نفتی و کشورهای و گاز دارای ارزش باالیی بوده و در رقابت میان شرکتصنعت نفت 
در یک نظام حقوقی دادمند،  ،دارای نفت و گاز کارایی دوچندانی دارد. و از سوی دیگر

اندازۀ از جایگاه واالیی برخوردار است و مرز و  ،گیردشفافیت که در برابر محرمانگی قرار می
رو راهبردی که بند محرمانگی در قراردادهای نفتی و یا دارد. ازاینمیمحرمانگی را بسته نگاه 

   ای در تنظیمشوند، نقش برجستهقراردادهای محرمانگی که به قرارداد نفتی پیوست می
شفافیت و محرمانگی در برابر پندارۀ نخست دو  ،های نفت و گاز دارد. در این پژوهشسیاست

اسی شده، سپس به این پرداخته شده است که در نظام عرفی حقوق بازشنفلسفۀ هم از دیدگاه 
مفاد  ،رود. برگرفته از آنشمار مییک اصل و کدام استثنا بهکدام ،الملل نفت و گازحقوق بین

بندهای محرمانگی با در نظر گرفتن رویکردهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
   گیری شده است که. و در پایان چنین نتیجهاستتحلیلی -توصیفی نیز شناسی پژوهشروش

المللی در تناقض طرفه با عرف بینتفسیرپذیر و یک و طور گستردهکار بردن محرمانگی بههب
های محرمانه نیز بر فراهم کردن بستر فسادهای مالی، برای نگهداری از دادهافزون است و 

 کارایی چندانی ندارد.
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 مقدمه
حال بااین .(Florini, 2007: 23) بهتر شناخته شده است شفافیت همیشه به عنوان کلید فرمانرواییِ

گیرد. محرمانگی قرار می در برابرِ ،هایی که داراستخوبی ۀهمرسد که شفافیت با به نظر می
اور باشند که محرمانگی ابزاری است برای دور زدن قانون و بشاید کسانی بر این رو ازاین

  .(Berliner, 2014: 479) بایستی کنار گذاشته شودو درنتیجه  فسادهای مالی
  کار نیازهای گوناگونی به ۀپایهای حقوقی، دو مفهوم محرمانگی و شفافیت بر در نظام

ر نظر گرفتن دو کنشگر اصلی در ای جدا از یکدیگر دارند. با درو فلسفه. ازاینروندمی
 ، به جامعه و دولت1گراهای یگانهیعنی دولت و شهروند، فلسفه ،حقوق ۀفلسفارچوب هچ

دارند و حقوق گرایش به شخص یا شهروند  ،2گرانگاه دوگانه ،دارند. از سوی دیگر گرایش
های که فلسفهدانند. دلیل این موضوع این است های دولت میشهروندی را پیشگام بر فرمان

شناسانه دارد. گرایی رویکرد هستیکه دوگانهدرحالی ؛پدیدارشناسانه دارند یگرا رویکردیگانه
 ؛رسندگرایی میحقوق، به اثبات ۀفلسفارچوب هگرا، در چهای یگانهفلسفه ،دیگر سخنبه 

ندی، گره نوین آن، حقوق شهرو ۀگزارحقوق طبیعی یا به  ۀپندارگرایی به که دوگانهدرحالی
 .(Maddahinasab, 2018: 30) خوردمی

 رسدهای حقوق بشر، حق بر محرمانگی به نسل نخست حقوق بشر میبندی نسلدر دسته
(Petersmann, 2002: 630) جهانی حقوق  ۀاعالمیالمللی مانند که در شمار بسیاری از اسناد بین

وان حق مدنی شناسایی شده های اساسی و عادی کشورهای جهان به عنو قانون 194۸بشر 
اجتماعی است و ریشه  یباره دگرگونه است. شفافیت برآیند نیازاست. جایگاه شفافیت دراین

-های اجتماعیرو به نسل دوم حقوق بشر که حقوق و آزادیدر حقوق موضوعه دارد. ازاین
رقرار کردن ترین شکل ببرجسته ،هاهای آزادی دادهگردد. امروزه قانونقتصادی است برمیا

 اندکشور به تصویب رسیده هشتادکه در بیش از  استشفافیت در سازوکار حقوق موضوعه 
(Berliner, 2014: 479-491)در مجلس  13۸۷ قانون دسترسی آزاد به اطالعات در سال ،. در ایران

اجرایی  ۀنامآیینبه دولت فرستاده شد. هرچند تدوین  جراابرای  13۸۸تصویب شد و در سال 
 .به درازا کشید 1394ابالغ آن تا سال 

رسد محرمانگی و شفافیت در برابر یکدیگر قرار دارند، که به نظر میبنابراین با وجود این
گونه نیست که یکی خوب و دیگری بد باشد. هر دو دارای کارکردی سودمند برای یک این

شود. کارکرد داد دشوار می برپایی حقوق و ،نظام حقوقی هستند و با نبودن هرکدام از این دو
 کار ببرد.ها بهیک نظام حقوقی در این است که این دو مفهوم را در جای درست آن ۀشایست

                                                           
1. Idealism and Materialism 
2. Realism 
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ترازو  ۀکففرمایی قانون وجود دارد، در هر نظام حقوقی با توجه به نگرشی که به فرمان
یکی از دو  ،و آنکند. پیربه سوی هر یک از دو نهاد محرمانگی یا شفافیت سنگینی تواند می

در نظام حقوقی  ،برای نمونه ؛گرددشناسایی می نهاد به عنوان اصل و دیگری به عنوان استثنا
ای است که زمینه را برای فرمایی قانون به گونهبریتانیا که نوع نگرش به فرمان یالکامن

و  یابدود میمحرمانگی به عنوان اصل نم ،(Hayek, 2012: 84)کند فردگرایی بیشتر فراهم می
حتی با نبود قرارداد  ،الست که در نظام حقوقی کامنروازاینبر آن.  ییشفافیت به عنوان استثنا

هایی را دریافت کرده، از آشکار ساختن این یا شرط محرمانگی میان دو طرف، کسی که داده
است که چنین قضایی  ۀرویباره در این کشور شود. و دراینها برای دیگران بازداشته میداده
توان گفت در . بنابراین می(Hardwicke-Brown, 1996: 358)کند میحقوقی را شناسایی  ۀقاعد

که برای شفافیت دلیل مگر این ،اصل بر محرمانگی است ،چنین نظام حقوقی در گام نخست
می که ویژگی عمو باشند هاییها در شمار دادهاگر داده ،برای نمونه ؛کافی وجود داشته باشد

هایی باشد، بایستی در دسترس همه که سود عمومی در آشکار بودن چنان دادهدارند و یا این
فرمایی ژرمنی با توجه به تفسیری که از فرمانهای حقوقی رومیدر نظام ،قرار بگیرند. در برابر

  به ؛شود، زمینه برای برتری حقوق اجتماعی و جمعی بر حقوق فردی بیشتر استقانون می
های دیگری ها یا استفاده نکردن از دادهداشتن دادهکه اشخاص پایبند به نهان نگاه امعنینا

 ،های سوسیال دموکراتی مانند آلمانآور. نظاممگر به رهنمون قانون و یا قراردادی الزام ،نیستند
که برای مگر این ،اصل بر شفافیت است ای،در چنین سازمان حقوقی .دست هستندازاین

همه در بیشتر کشورهایی که در هر کدام از دو رمانگی دلیل کافی وجود داشته باشد. بااینمح
شده است که ارده ذگهایی شوند، قانونژرمنی گنجانده میال و یا رومیگونه نظام حقوقی کامن

ها که برای اداره کردن جامعه و سود و مصلحت ای از دادهاشخاص را به آشکار ساختن دسته
هایشان به آشکار ساختن درآمدها و دارایی ،برای نمونه ؛سازدبایسته است پایبند میعمومی 

درآمد افراد برای جلوگیری  ۀسرچشممالیاتی که باید بپردازند یا آشکار بودن  تعییندولت برای 
خود دولت و نهادهای عمومی نیز از سوی  ،های ناروا. از سوی دیگراز پولشویی و دارا شدن

ست، برای هاآن هایی را که نزدپایبند به این هستند که داده ،هادسترسی آزاد به داده هایقانون
هایی که های شخصی مردم که در دست دولت است و یا دادهداده مگر ؛مردم آشکار سازند

 ،آشکار شدنشان به سود و مصلحت عمومی نباشد که البته ازآنجاکه سود و مصلحت عمومی
آمریکا در قانون متحدهتفسیرپذیر است، برخی کشورها مانند ایاالت پنداری ذهنی و بسیار
   عینی ساختند و تفسیر  ممکن بود،ای که استثناها را تااندازه ،های خوددسترسی آزاد به داده

  .(McCARTHY, 1980: 58) ندکردها را مضیق به نص صریح قانون آن
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افیت، این پژوهش در پی این است که های دو مفهوم محرمانگی و شفبا روشن شدن بنیان
ارچوب، راهبردهایی که در قراردادهای نفتی برای تنظیم شرط و یا هبردن از این چبا بهره

های این نهاد برای نکته ،ین رهیافتا تا ازد کنشود بررسی کار برده میقرارداد محرمانگی به
پژوهش این است که  ۀانگار در قراردادهای نفتی تبیین گردد. ۀ آنشناخت و کاربرد بهین

راهبرد  ،شناخت درست محرمانگی باید در برابر نیاز به شفافیت پدیدار گردد تا از این رهیافت
های پژوهش این دست آید. بنابراین پرسشهدرستی برای محرمانگی در قراردادهای نفتی ب

گوناگون  است که جایگاه محرمانگی و شفافیت در قراردادهای نفتی چیست؟ رویکردهای
توان به رهیافت های متفاوت قراردادهای نفتی چیست؟ و چگونه میاین جستار در گونه دربارۀ

 باره دست یافت؟درستی دراین
های مورد نیاز در سان که نخست پندارهبدین است؛تحلیلی -شناسی پژوهش توصیفیروش

وب با آوردن ارچهسپس در همان چ و بستر صنعت نفت و گاز توصیف و تبیین گردیده
نمودهای قراردادی تحلیل خواهد شد. بایستی توجه داشت که محرمانگی در صنعت نفت 

  گنجد. ازها در این پژوهش نمیآن ۀدارای ابعاد گسترده و بسیاری است که پرداختن به هم
ه شده و ابعاد فنی، بازرگانی، نگریستتنها از رویکرد حقوقی به موضوع  ،رو در این پژوهشاین

 .ده استگردیهای دیگر واگذار محیطی آن به پژوهشالی و زیستم
 

  المللی نفتینظام حقوقی عرفی بین. 1
  .(McPherson, 2007: 191) صنعت نفت و منابع طبیعی همواره بستر فسادهای مالی بوده است

از گذشته گفتمان شفافیت در این زمینه برجسته بوده است. در بسیاری  ۀرو در چند دهایناز
ای برای بهبود شفافیت و وارسی از کار های ویژهیافته، قانونویژه کشورهای توسعهبه ،کشورها

در کشور  ،برای نمونه ؛برنهاده شده استباره های خصوصی کنشگر دراینها و شرکتدولتی
های اقتصادی و رشوه سازمان همکاریهای ضدمیالدی براساس اصالحیه 2003نروژ در سال 

انگاری گردید و مقرراتی را به وجود المللی جرموکارهای بین، پرداخت رشوه در کسب1توسعه
رو ههای سنگینی روباویل، با جریمههای نفتی این کشور، ازجمله استاتآورد که بعدها شرکت

 شدند. 
کار گرفته شده است. در در آمریکا نیز مقررات سختی برای شفافیت دادن در این زمینه به

بنا بر قانون داد  ،برای نمونه ؛های نفتی پافشاری بیشتری شده استویژه بر شرکتبه ،یاناین م
اند، هرچند وابسته به های نفتی که در بورس آمریکا نام نوشتهشرکت ،1۵04بخش  2فرانک

                                                           
1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2. Dodd-Frank Act 
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که در آن  هستند هایشان به کشورهاییکشور دیگری باشند، پایبند به آشکار ساختن پرداختی
دالر، از سوی این یکصد هزار های بیش از پرداخت ۀهم ،این قانون ۀپای. بر کنندکار می
ها و کارداران وابسته به کشور میزبان، بایستی برای نهاد ناظر شخص ،هاها به مقامشرکت

شود. در بریتانیا ها گرفته میسان جلوی پرداخت رشوه از سوی این شرکتآشکار شود. بدین
 .(Ushie, 2013: 66) برنهاده شده است 20101ۀ انون ضدرشونیز چنین مقرراتی در ق

برای جلوگیری از فساد و برگزار  2در تراز جهانی نیز پیمان شفافیت صنایع استخراجی
کشورهای عضو کارها و  ،نفت و گاز پدید آمده است. بنابراین پیمان ۀپیشکردن شفافیت در 

د شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش نفت و برای بهبو ونهد که این نهاد برمی هاییاستانده
هر کدام از این کشورها بایستی ساالنه  .(Sturesson, 2015: 34) کنندگاز نیاز است، برگزار می

ها و امتیازها، میزان تولید و درآمد، پخش درآمد بستن قراردادها، دادن پروانه ۀگزارشی از شیو
کارگیری و پشتیبانی از ههای این نهاد این است که بریها به این نهاد بفرستند. از نوآوو هزینه

 .(Öge, 2017: 816) کندآن پافشاری می رببسیار ها دانسته است و مدنی را ازجمله بایسته ۀجامع
های کیفی کارگیری سنجهبار نیز این نهاد میزان پایبندی کشورهای عضو را با بههر سه سال یک

  کدام از کشورهای وابسته به سازمان اوپک به این نهاد یچجز عراق هکند. بهارزیابی می
با این نهاد نداشته  چندانی میالدی هماهنگی 2006اند. عراق نیز بنا بر گزارش سال نپیوسته

 .است
کشش چندانی به سوی  ،ازجمله ایران و سایر کشورهای اوپک ،هرچند بعضی کشورها

هایی که در اند، با نگرش به تحلیلاشتهشفافیت بخشیدن به سازوکار صنعت نفت خود ند
باره در تراز جهانی، تا به این توان نتیجه گرفت در روندی که دراینهای باال آمده است، میبند

و  بودهرفته این شفافیت است که اصل همنفت و گاز، روی بارۀاکنون در ،هنگام طی شده است
بایستی در این زمینه  ،هاها و چه شرکتولتچه د ،محرمانگی جایگاهی استثنایی دارد. بنابراین

    صورتمشروع و قانونی داشته باشند که دراین ،که منافع خصوصیمگر این ،شفاف باشند
ای تواند موضوع محرمانگی باشد. پس اگر محرمانگی استثنا دانسته شود، بایستی به گونهمی

 عینی و مشخص تبیین گردد.
 

 فتیمحرمانگی در قراردادهای ن. 2
ها را برای طرف دیگر قرارداد آشکار کرد و در قراردادهای نفتی به ناچار بایستی برخی از داده

آیند که از دید بازرگانی دارای ارزش دست میهایی بهکم دادهکه با پیشبرد برنامه کمیا این

                                                           
1. The UK bribery act 2010 
2. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 
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د نفتی رو با بستن قرارداد محرمانگی و یا گنجاندن شرط محرمانگی در قراردا. ازاینندهست
داشته کارگیری نابجا و یا آشکارسازی نابجا نگهها از گزند بهشود که این دادهترتیبی داده می

که محرمانگی در نگاه فراگیر و در این جستار با توجه به این .(Maddahinasab, 2019: 49) شود
های ، به ویژگیای عینی تفسیر گردددر پیوند با شفافیت نقش استثنایی دارد و بایستی به گونه

 مفاد قراردادها و یا شرط محرمانگی در قراردادهای نفتی پرداخته خواهد شد.
 

 راهبرد کلی و متعهد و متعهدله محرمانگی در قراردادهای نفتی .2. 1
این  ۀهای محرمانگی در بندهای نخستین و در قراردادهای محرمانگی در مقدمدر شرط
که یک قرارداد رو در اینبندد. ازایندر آن نقش می راهبرد دو سوی قرارداد ،قراردادها

 ۀمقدمنقش بسزایی دارد. در بستر  ،طور گسترده تفسیر شود یا عینی و محدودمحرمانگی به
شود که کدام محرمانگی مشخص می محرمانگی یا بندهای نخستین یک شرطِ یک قراردادِ

  کند باشد.هایی که دریافت میبرابر داده داشتن محرمانگی درسوی قرارداد بایستی پایبند به نگه
که قانون بسته به این ،نفتی ۀبرنامهای محرمانگی داده ۀدرباردر قراردادهای نفتی، راهبرد 

به سوی محرمانگی یا شفافیت  ،های مورد پذیرش دو سوی قراردادحاکم بر قرارداد و عرف
ر ایران که برداشت از محرمانگی در د ،برای نمونه است؛گوناگون  ،داشته باشدگرایش بیشتر 

المللی، برداشت گسترده است، میان شرکت ملی نفت و عرف بین رخالفصنعت نفت، ب
شود و این برگرفته از کار گرفته میگسترده به ۀهای پیمانکار داخلی محرمانگی به گونشرکت

   در کشورها و گرا در ایران است. در برابر این رویکرد، رویکرد سختگیرانه و محرمانه
 پذیر است.هایی که پایبند به شفافیت هستند، راهبرد محرمانگی برداشت باریک و کرانشرکت

که قرارداد پایه از کدام دسته از قراردادهای نفتی است نیز در مشخص آن، این بر افزون
اردادهای بندی قرباره، دستهکردن راهبرد در قرارداد محرمانگی نقش دارد. برای بررسی دراین

 .(Johnston, 1994: 25) شودکار برده مینفتی به دو گروه امتیازی و قراردادی به

 

 هاراهبرد کلی در امتیازنامه .2. 1. 1
های نوین بخش کنیم، در های دیرین و امتیازنامهها را به امتیازنامهها، اگر آنامتیازنامه ۀدستدر 

نه در  ،روبه محرمانگی نبوده است. ازاین ایپایبندی ، هیچو اساس های دیرین از بنامتیازنامه
 ۀامتیازنامتوان می ،برای نمونه ؛بینیمتعهدی به محرمانگی نمی ،امتیازنامه و نه بیرون از آن

دارسی میان پادشاهی قاجار و ویلیام ناکس دارسی را یادآور شد که در آن هیچ تعهدی بنا بر 
کدام از ز دو سوی امتیاز نیامده است. البته در آن هنگام هیچکدام اها برای هیچمحرمانگی داده
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     المللی نیز هنوز دو رویکرد محرمانگی و شفافیت در ایران جا نیفتاده بود و در تراز بین
 چنین بازار نفت و گاز پا نگرفته بود که رقابت تجاری باعث بایسته شدن محرمانگی شود.این

پاکستان که در  ۀیازنامتام ۀنمونشرط محرمانگی آمده است. در  ،های نویندر امتیازنامهاما 
دولت پاکستان » :چنین آمده است که منویسی شده، در بخش شانزدهمیالدی پیش 2009سال 

شناسی، جغرافیایی و های زمینهای فنی که برای انجام برنامه نیاز است، مانند دادهبایستی داده
تواند این امتیاز نمی ۀدارندامتیاز قرار دهد و  ۀدارندر دسترس مخزن نفتی را د ۀدربارهای داده
را امتیازنامه  ۀنموناما هنگامی که فصل یازدهم این  .«ها را برای شخص سومی آشکار سازدداده

های دیگر درگیر در امتیاز که طرف شودیروشن م ،خوانیمکه به محرمانگی پرداخته است می
 ۀدارندگیرد. در بخش تعهدهای ند که دولت پاکستان را هم دربرمینیز پایبند به محرمانگی هست

  هایی که پیش دولت بدهد، اگر داده ۀنمایندهایی به امتیاز، در جایی که وی بایستی گزارش
کنند، این اطالعات محرمانه دانسته که در برنامه کار میباشد هایی خود یا شریک نهد از آنِمی

ها را برای شخص تواند آنیبند به محرمانگی این اطالعات است و نمیرو دولت پاشده و ازاین
مصر، فصل شانزدهم نیز چنین بندی آمده است  ۀامتیازنام ۀنمونسوم غیرمجاز آشکار سازد. در 

 ،آورنددست میههایی که از برنامه و سازوکار شرکت کارورز بداده ۀدربارو نمایندگان دولت 
موزامبیک نیز پایبندی به محرمانگی دوسویه  ۀامتیازنام ۀنموند. در پایبند به محرمانگی هستن

بیک به محرمانگی به مپایبندی دولت موزا ،امتیازنامه ۀنمونبا این تفاوت که در این  ؛است
امتیازنامه چنین آمده است  ۀنموناین  23.2ای عینی و محدود برنهاده شده است. در بند گونه

ها از سوی دولت موزامبیک جلوگیری یستی از آشکار ساختن دادهکه این شرط )محرمانگی( نبا
 سخنامتیاز باشد. به  ۀدارندهای ها برگرفته از برداشت و ارزیابیکه این دادهمگر این ،کند

 را آشکار سازد. تواند آندولت نمی ،امتیاز باشد ۀدارندها دارایی فکری ه دادهچنانچ ،دیگر
 

 های قراردادیونهراهبرد کلی در گ .2. 1. 2
هایی که داده ۀهمنهد که چنین برمی 26.1مشارکت در تولید هندوستان، در بند  ۀنمونقرارداد 

های فکری و دانشی که پیمانکار طی ها و برداشتارزیابی ۀهمدست آمده و طی انجام برنامه به
 ۀنمونحرمانگی در . همچنین در بند اول از شرط مستکارفرما از آنِ ،آورددست میبرنامه به

از  ،نفتی ۀبرنامدست آمده از های بهداده ۀهمقرارداد مشارکت در تولید اقلیم کردستان عراق نیز 
 ،برای نمونه ؛کارفرما قلمداد شده است. در قراردادهای خدماتی نیز به همین ترتیب است آنِ

 ۀدارندا کارفرما قرارداد خام خدماتی کمک فنی کویت چنین آمده است که تنه 34.4در بند 
 ۀوسیلخواه این دارایی فکری به  ؛حقوق دارایی فکری پدیدآمده طی انجام برنامه است

اشد. در بخش  ب د آورده  دی یا خود کارفرما آن را پ اشد  ب آمده  کار پدید  ن ما ی پ
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ترکیبی )مشارکتی د  ردا را انی -یازدهم ق ب ل آ ملی  فت  یان شرکت ن  1خدماتی( م
ر نکا یما پ ا  ا 2ب ن وی ل لوک د کیت، 3ب ل بندی شده های معنوی به دو بخش دستهبر دارایی ما

مانند  ،دست آمده استنفتی به ۀبرنامسره از انجام های بنیادین که یکداده ،نخست :است
    شده از های برداشتداده ،دوم ؛نگاریهای مخزن و لرزههای جغرافیایی و ویژگیویژگی

نخست  ۀدست ۀدربارهای فنی و دانش فنی پدیدآمده. یمانند برآیندهای ارزیاب ،های بنیادینداده
 ؛پیمانکار است دوم از آنِ ۀدستاما اند. دولت آلبانی قلمداد شده سره از آنِها یکاین داده

تنها برای  ،که به شخص سوم آموزش دهدآنتواند بیهرچند شرکت نفت ملی آلبانی نیز می
 33.4قرارداد خدماتی عراق نیز در بندهای  ۀنموندر های دست دوم بهره ببرد. نیاز خود از داده

دانش فنی که پیمانکار از پیش داشته و بایستی در  ۀدرباربه ترتیب چنین آمده است که  33.۵و 
دانش فنی پدیدآمده  ۀاما دربار ،شرکت ملی نفت عراق حقی نخواهد داشت ،کند اجرابرنامه 

نویس قراردادهای خدماتی نوین ایران از سه پیشهردو مالک هستند. در یکی  ،طی انجام برنامه
 ،شودمحرمانگی که به قرارداد پیوست می ۀنامشود، بنا بر موافقتسی شناخته می.پی.که به آی

شرکت ملی نفت ایران  از آنِ ،نفتی ۀبرنامدست آمده از به هایداده ۀهمده است که آمچنین 
 است.

های گوناگونی برای قراردادی، هرچند روش ۀستدهای توان گفت که در گونهبنابراین می
ها کارفرما یا آن ۀهمنفتی داشته باشیم، در  ۀبرنامهای برآمده از مشخص کردن دارایی بر داده

هاست یا در بخشی از آن با پیمانکار شریک است. اکنون بایستی همه این داده ۀدارندتنهایی به
   تعهد بر محرمانگی در قراردادهای نفتی چه ۀباردردید که بنابراین هنجار، رویکرد فراگیر 

  تواند باشد.می
که  ایویژه قراردادهای مشارکتی، ازآنجاکه پیمانکار از دانش فنیدر بیشتر این قراردادها، به

        دولت میزبان است کار کند، ۀنمایندکه  یبرد و بایستی با شرکتکار میاز پیش داشته به
شود. هرچند هنگامی که دیگر بندهای حرمانگی بر کارفرما نیز بار میرحال تعهد بر مهبه

کارفرما قلمداد شده  ها از آنِشود، ازآنجاکه بیشتر دادهمحرمانگی در این قراردادها بررسی می
کند. بایستی گفت که این رویکرد پایبندی پیمانکار به محرمانگی بیشتر سنگینی می کفۀ ،است
    مشارکت در تولید، سود، سرمایه و یا حتی  ۀدربرگیرندارکتی، قراردادهای مش ۀهمدر 

 .استسازی چیره های یکپارچهنامهموافقت
به کارفرما یا  ،که داشته ایدر قراردادهای خدماتی نیز هنگامی که پیمانکار از دانش فنی

که برای  آموزد )مانند عراق و کویت(، یا هنگامیشرکت کارورز که وابسته به کارفرماست می

                                                           
1. Albpetrol Sh.A. 
2. Stream Oil & Gas Ltd 
3. Delvina Block 
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شود )مانند گرفته می نظردر  ، حقیپدیدآمده در فرایند انجام برنامه پیمانکار بر دانش فنیِ 
تواند کارفرما نیز به محرمانگی پایبند خواهد بود. هرچند این رویکرد می ،قرارداد آلبانی(

 ظرنه در دانش فنی پدیدآمده در طی برنام ۀدربارسختگیرانه باشد که هیچ حقی برای پیمانکار 
به نظر که شود حال در بعضی قراردادهای نفت و گاز چنین رویکردی برگرفته میبااین .نگیرد

 فرماست.رسد در ایران نیز چنین رویکردی در قراردادهای نفتی حکممی
 

 های محرمانهقلمرو داده. 2.2
سزایی در نقش ب ،تر آمد، راهبرد کالن محرمانگی در یک قرارداد نفتیطور که پیشهمان

گرایش سان که اگر این راهبرد به سوی شفافیت بیشتر ها دارد. بدینمحرمانه قلمداد کردن داده
داشته باشد، در این قراردادها نمودهای محرمانگی عینی و دارای قلمرو محدودی خواهند بود. 

ذهنی و  ،های محرمانهگرا باشد، نمودهای دادهرویکرد بیشتر محرمانه چنانچه ،از سوی دیگر
 خواهد داشت.که جای برداشت فراوانی  هدارای قلمرو گسترده بود

شود. طور گسترده دیده می های محرمانه بهقلمرو داده ،در قراردادهای نفتی خدماتی ایران
محرمانگی که به قرارداد پیوست  ۀنامموافقتآنچه در  ربنا ب ،در شرط محرمانگی این قراردادها

نیز محرمانه  -یعنی متن قراردادها- نفتی و فراتر از آن ۀبرنام ۀدربارا هداده ۀهمگردد، می
   شمارند،ای برای محرمانگی برمیهستند. امروزه شمار کمی از کشورها چنان قلمرو گسترده

ای که خود قرارداد نفتی را هم دربر بگیرد. کشورهای آنگوال، کامبوج، چین، گینه گونهبه
های قرارداد را نیز در شمار داده روشنی خودِدست کشورها هستند که بهاستوایی و ویتنام ازاین

  .(LLP, 2013: 19) اندمحرمانه جای داده
هایی که به شفافیت فراگیر و ذهنی پنداشتن قلمرو محرمانگی، در نظام ۀشیودر برابر این 

روشنی ست که بههای محرمانه عینی و محدود به نمودهایی ابیشتر گرایش دارند، قلمرو داده
ها و در صنعت ،اند. و ازآنجاکه استثنا هستندهای آزاد استثنا شدههای دسترسی به دادهدر قانون

های تجاری راز ،برای نمونه ؛آیندطور عینی در قراردادهای محرمانگی میهای گوناگون بهپیشه
 .استثناها هستند دستوکار و دانش فنی ازاینکسب ۀویژهای و روش
گونه راهبردهای محرمانگی، ها هستند که در همهای از دادهصنعت نفت و گاز دسته در

های نفت مانند ویژگی ،آینددست میهایی که طی انجام برنامه بهداده .روندشمار میهمحرمانه ب
 ،هاهای اکتشاف و حفاری و ارزیابی آنشناسی، گزارشهای زمینو گاز و مخزن آن، ویژگی

فنی نفت و گاز، از این دسته  -های تجاریداده و درجا نفت و گازِ ۀاندوخت، برآورد روند فشار
 :Rosenblum, 2009) روندشمار میقراردادهای نفت و گاز محرمانه به ۀهمکه همواره در ند هست

24).  
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 ۀبرنامیک  ۀدرجهای ها ازآنجاکه دادهکه در جستار پیش گفته شد، بیشتر این داده چنانهم
دولت میزبان است، به دولت یا  ی هستند و وابسته به زمین و آنچه در گام نخست از آنِنفت

حتی اگر  ؛ها پایبند به محرمانگی باشداین داده ۀدربارگردند و پیمانکار بایستی کارفرما برمی
طور سرراست به دوم که به ۀدستهای داده ۀدربارارچوب امتیازنامه باشد. هنفتی در چ ۀبرنام
     هایی که در گام دوم انجام گردند، مانند ارزیابین یا مخزن و نفت و گاز درجا برنمیزمی
دست ها بههایی که طی امتیازنامهآید، دادهدست میشود و دانش فنی که در طی برنامه بهمی
ا تنها از هممکن است این داده ،امتیاز است و در قراردادها بنا به هر قرارداد ۀدارند آیند از آنِمی
ها مشاع باشد. بنابراین در چنان جایگاهی، کشور میزبان یا کارفرما یا پیمانکار یا میان آن آنِ

ها آشکار ارچوب بازرسیههای تراز دوم را در چامتیاز که دانستنی ۀدارندبرابر یک  کارفرما در
که پیمانکار در سازد پایبند به محرمانگی است. و یا در قراردادهای مشارکتی و خدماتی می
های دست دوم شریک است نیز کارفرما پایبندی به محرمانگی دارد. همچنین در بسیاری از داده

دست آمده های بهداده ۀدارندهرچند دولت میزبان و یا کارفرما  ،قراردادهای مشارکت در تولید
ها را محرمانه نگاه دارد حال بایستی خودش نیز این دادهنفتی دانسته شده است، بااین ۀبرناماز 

از  «B» قسمتدر  ،برای نمونه ؛و یا برای آشکار کردن نزد شخص سوم از پیمانکار اجازه بگیرد
 ۀبرنامدست آمده طی های بهنمونه قرارداد مشارکت در تولید کامبوج، دارایی داده 26.1بند 

همین بند، شرکت ملی نفت  «C» بخشاست. اما در  شرکت ملی نفت این کشور نفتی از آنِ
هاست. آن ۀدارندهایی شده است که خود داشتن دادهروشنی پایبند به محرمانه نگهکامبوج نیز به

دست آمده های بهکه دارایی دادهو یا در نمونه قرارداد مشارکت در تولید هندوستان نیز با این
ها را نزد ه این دولت بخواهد این دادهچنانچن است، دولت هندوستا نفتی از آنِ ۀبرنامدر 

باره این دست آورده باشد. درایندیگری آشکار سازد بایستی از پیش رضایت پیمانکار را به
، اما برای ستهااین داده ۀدارندآید که چگونه است که کارفرما یا دولت میزبان پرسش برمی

نکار اجازه بگیرد؟ آیا پیمانکار نیز دارای حقی آشکار ساختن آن برای دیگری بایستی از پیما
توان گفت ازآنجاکه در قراردادهای مشارکت در تولید هاست؟ در پاسخ میاین داده ۀدربار

پیمانکار در آینده، پس از انجام تعهدهای اساسی خود )اکتشاف، توسعه و تولید(، از نفت 
ارد، در فرض مشترک بودن میدان سهم د« نفت سود»و « نفت هزینه»ارچوب هتولیدشده در چ

نفتی کارایی داشته  ۀبرنامدر انجام مکن است آشکار ساختن اطالعات برای دیگران م ،نفتی
رو از دیدگاه ازاین .1نفتی دستخوش دگرگونی شود ۀبرنامسهم و سودش از  ،باشد و پیرو آن

                                                           
آید که تعهدهای اساسی خود را انجام داده منطق قراردادهای نفتی، این حق هنگامی برای پیمانکار پدید می ۀالبته بر پای. 1

دست آمده از ی بههانفتی شکست بخورد و به تولید نفت و گاز نرسد، در داده ۀاگر پیمانکار در انجام برنام ،برای نمونه ؛باشد
 نفتی نیز حقی نخواهد داشت. ۀبرنام
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دست آورد. از سوی نیز بهباره رضایت پیمانکار را نفتی، کارفرما بایستی دراین ۀبرناممدیریت 
 ۀبرنامدر قراردادهای خدماتی که در آن کارفرما یا دولت میزبان مالک نفت تولیدشده و  ،دیگر

نفتی از سوی  ۀبرنامآشکارساختن اطالعات  ۀدربارنفتی است، چنین حقی برای پیمانکار 
 شود.ر گرفته نمیظکارفرما برای شخص سوم در ن

هاست، دانش فنی است داشتن آنه کارفرما پایبند به نهان نگههایی کدیگری از داده ۀدست
راست از قرارداد آموزش داده است. این دانش فنی یا یک ۀ اوکه پیمانکار به کارفرما یا نمایند

آید که در این روش، در همین شده برمیانتقال فناوری که میان کارفرما و پیمانکار بسته
یا  (226: 1392 )رهبری، شودداشتن فناوری دریافتی مید به نهان نگاهکننده پایبندریافت ،قراردادها

       ید. بندهایی مانندآدست در پی برخی بندهای قرارداد نفتی بهممکن است که فناوری این
کارگیری توان درونی کشور میزبان و آموزش نیروهای کار کشور میزبان، همکاری کردن هب

کار هطور فراگیر بور میزبان با شرکت دارای فناوری و یا بههای پیمانکار داخلی کششرکت
هایی نمونه ،هایک از این که برای هر (Secretariat, 1978: 36) بستن قراردادهای همکاری فنی
قرارداد مشارکت در تولید کردستان عراق، قرارداد  ۀنمون ،ترتیبدر جستارهای پیشین آمد که به
روشنی کارفرما در برابر ها بهاری فنی کویت بودند که در آنخدماتی عراق و قرارداد همک

 شده بود.پایبند به محرمانگی  ،پیمانکار
 

 هاتعهدهای محرمانگی و راهکارهای پایبندی به انجام آن .2. 3
 ها ازداشتن دادههای قرارداد نفتی، در شرط محرمانگی، تنها تعهد محرمانه نگاهدر بیشتر نمونه

ها که در هنگام نیاز به آشکار ساختن این دادهرارداد برنهاده شده است. و اینق طرفسوی دو 
ها هرچند دارایی داده ؛دیگر قرارداد فراهم شده باشد طرفبرای شخص سوم، بایستی رضایت 

 ها باشد.تنها برای یکی از آن
ها، در داده ها برای کارهایی دیگر و یا نفروختنتعهدهای دیگری مانند بهره نبردن از داده

قرارداد خام  26.۸در  ،برای نمونه ؛ای آمده استای حاشیههای قراردادها به گونهبرخی نمونه
ها دست آمده از جاهایی که پیمانکار از آنهای بهداده ۀدربارمشارکت در تولید هندوستان، 

 ؛ها را نگاه دارداز این داده نوشتیروکه  است کرده، این حق به پیمانکار داده شده 1رویگردانی
 .فروشدنکار نبندد یا هنفتی دیگری ب ۀبرنامها را در کار یا که این دادهوابسته به این

های محرمانگی که راهکارهای پایبندی به انجام تعهدها نیز چنین است که در شرط ۀدربار
نهاده شود. ای برجا راهکار ویژهآید که در همانکمتر پیش می ،آیددر قراردادهای نفتی می

بیشتر چنین است که راهکار پایبندی به انجام تعهدهای محرمانگی نیز پیرو راهکارهای کلی 

                                                           
1. Relinquishment 



 

  1401، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8مطالعات حقوق انرژی، دورۀ  206 

باره بایستی بررسی کرد که آیا تعهد به محرمانگی پایبندی به قرارداد نفتی خواهد بود که دراین
 ؟آید یا نهشمار قرارداد نفتی به ۀگسترداز آن دسته تعهداتی است که نقض آن، نقض آشکار و 

باره تواند فسخ قرارداد نفتی باشد. هنجار دراینراهکار پایبندی به محرمانگی می ،که اگر باشد
مگر در جایگاهی  ،آیدشمار نمینقض تعهد بنیادین و گسترده به ،این است که نقض محرمانگی

بار آورد. نی را بهه نباشد یا زیان کالنفتی سوددِ ۀبرنامدیگر  ،هاییچنان داده آشکارشدنکه با 
نقض گسترده و بنیادین قرارداد نیست، راهکار  ،بنابراین در این انگاره که نقض محرمانگی

همانا بردن دعوا به داوری و سازوکارهای  ،رو شدن با چنین نقضی در قراردادهای نفتیهروب
کننده رسیدگی نهادی أر ،راهکار پایبندی به انجام تعهد محرمانگی جایگزین داوری است. بدین

های بر است و بهتر است از روشتعهد خواهد بود. البته این راهکار هزینه ۀکنندبه زیان نقض
 قراردادی بهره گرفته شود.

به تعهدهای  هم ،شوندبسته می گانههرترتیب، در قراردادهای محرمانگی که جدابه
العات محرمانه در کارهای دیگر ویژه بهره نبردن از اطبه و شودمحرمانگی بیشتر پرداخته می

ها مانند برنهادن گوناگونی از روش ۀگسترپایبندی به انجام تعهد،  ۀدربارشود و هم برنهاده می
ها در جایگاه ناروا، وجه التزام قراردادی، دستور موقت به جلوگیری از بهره بردن از داده

که به ناروا نزد هایی نوشترو بازپرداخت زیان و بازگرداندن به وضع پیشین، از میان بردن
 .(Hardwicke-Brown, 1996: 356) شوددر قرارداد برنهاده می ،دیگری است

کار برده شده است، به ناچار هطور گسترده بهای محرمانگی که محرمانگی بهدر توافق
این شود که نتوان برای شوند. این کار سبب میکار برده میهطور ذهنی و گسترده بتعهدها به

زیرا اگر چنین باشد، متعهد  ؛کار بردهالتزام باجرای استوار و کارآمدی مانند وجهتعهدها ضمانت
ها تحمل این هزینه ،هابسیاری از داده ۀدرباررود که های قراردادی بسیاری میزیر بار هزینه

به محرمانگی  درستی نیازکه به باشند هاییداده ۀدربار. اما اگر تعهدها عینی و یستنبهینه 
     های محرمانهطور بهینه از دادهکار برد و بههاجراهای کارآمدتری بتوان ضمانتدارند، می

 داری کرد.نگه
 

 استثناهای محرمانگی .2. 4
های هایی که نیاز به آشکار ساختن دادهنفتی ناچارند در جایگاه ۀامتیازنامدو سوی قرارداد یا 

رو در قرارداد یا شرط دست از محرمانگی بردارند. ازاینمحرمانه برای دیگران است، 
 کنند.توافق میمیان یکدیگر بر سر استثناهای تعهد بر محرمانگی  ،محرمانگی

 :بخش کرد دسته پنجتوان به میاین استثناها را 
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شفافیت  هایو استاندهها ها در قلمرو عمومی باشند یا بنا بر قانوندر جاهایی که داده ●
نه از استثنا بر محرمانگی.  ،آیدی آشکار شوند. این مورد درواقع از دل اصل شفافیت برمیبایست

ها بایستی به برداشت از این دسته داده روازایننه استثنا.  ،این یک اصل است سخن دیگر،به 
 ،هاجا نشده و یکی از آنههایی که میان دو سوی قرارداد جابداده بنابراینطور گسترده باشد. 

دست بیاورد نیز بنا بر همین تفسیر گسترده، از تعهد بهاز شخص سومی ها را این داده
ممکن که در بخش استثناها به آن اشاره شده باشد. هرچند آنبی ،شودمحرمانگی بیرون می

در بند  ،برای نمونه ؛چنین بندی را در استثناها بگنجاننداینهای قراردادها برخی از نمونهاست 
بایست اطالعاتی که می اگرنمونه قرارداد خدماتی گازی عراق چنین نوشته شده است که  33.2

نزد عموم آشکار گردد  ،که تقصیری از دو سوی قرارداد سر زده باشدبدون این ،محرمانه باشند
که تقصیری به شرط این ،دست یکی از دو سوی قرارداد برسندشخص سومی به ۀوسیلو یا به 

خبر باشد، از موضوع تعهد بر محرمانگی کننده از آن بییا اگر رخ داده دریافت رخ نداده باشد
   باره حتی اگر در قرارداد چیزی نوشته نشده باشد نیز دشواری به بار باشد. دراینبیرون می

 آیند.دست میبلکه از اصل شفافیت به ،زیرا این دسته از بنیان استثنا که نیستند هیچ ؛آوردنمی
های سومی که در برنامه همکاری دارند در میان گذاشته ها با شخصجایی که دادهدر  ●

های زیرمجموعه، پیمانکاران فرعی، شرکت ۀدربرگیرند ،های سومشود. این دسته از شخصمی
ای که دارند گردد که هرکدام بنا بر پیشهسازمانی میسازمانی یا برونکارکنان و مشاوران درون

 های محرمانه دسترسی داشته باشند.توانند به دادهمی خود زنیا ۀاندازبه 
های سوم هایی به برخی شخصداده ،نفتی ۀبرنامدر جایی که برای پیشبرد و انجام  ●

کنند یا گذاری میهنفتی سرمای ۀبرنامهایی که در ها یا بانکمانند شرکت ؛شودرسانده می
 .دهندها را پوشش میهای بیمه که ریسکشرکت
باره نیاز است که شود. دراین 1سپاریبخشی از برنامه برونقرار است در جایی که  ●

نیت که در حال مذاکره برای به عهده محرمانه برای شرکتی دارای حسن یهابخشی از داده
 آشکار گردد. ،نفتی است ۀبرنامگرفتن بخشی از 

ختالف بخورند، به ناچار ها. اگر دو سوی قرارداد به اوفصل اختالفدر جایگاه حل ●
رو یا دادرس آشکار سازند. ازاین های محرمانه را نزد داور، میانجیبایستی بخشی از داده

های محرمانگی بیاید. بایستی بندی برای برنهادن این استثنا در قراردادهای محرمانگی و یا شرط
نین بندی نگاشته نشده هرچند در بیشتر نمونه قراردادهایی که نگارنده بررسی کرده است، چ

نگنجاندن چنین بندی در دیگر  ،از نگاه قراردادیموزامبیک.  ۀامتیازنامجز نمونه به ،است
 .داردگیری خرده جای ،قراردادها

                                                           
1. Farming out 
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 ۀکننددریافتگردند، های سوم آشکار میهای محرمانه برای شخصدر هر مورد که داده
نگی شود که به همان اندازه تعهد محرمانگی پایه طور جداگانه متعهد به محرماها بایستی بهداده

   سنگین باشد. اکنون اگر نگاه محرمانگی گسترده بر توافق محرمانگی پایه چیره باشد، سبب 
قرارداد را  ۀهزینشود که های سوم میکار بردن همین تراز از توافق محرمانگی با شخصهب

 بسیار افزایش خواهد داد.
 

 هدهای محرمانگیپایان یافتن تع .2. 5
محرمانگی چه بنا بر قرارداد محرمانگی باشد یا شرط ضمن عقد، به هرترتیب وابسته به قرارداد 

 ،رو، از دید درستی یا نادرستی و همچنین فسخ یا پابرجا بودن تعهدهانفتی نیست و ازاین
رسیدن قرارداد پایه،  بستگی به قرارداد نفتی یا گازی باالدستی پایه ندارد. تا جایی که با به پایان

 ۀدورهای محرمانگی بنابراین، توافق .(49۷: 1393)شیروی،  مانندهای محرمانگی پابرجا میتوافق
هایی زیرا اگر توافق ؛قرارداد پایه خواهد بود ۀدوربیش از  وارهویژه خود را دارند. این دوره هم

های داده ۀهمه پایان برسد، زودتر از خود قرارداد پایه ب ،محرمانگی شده است دربارۀکه 
آور است. این برای دو سوی قرارداد زیان کهتوانند برای دیگران آشکار شوند محرمانه می

قرارداد پایه به پایان رسیده  ۀدوررسد که فرا بهنگامی باید  ،محرمانگی ۀدوررو پایان ازاین
نهند که تعهدهای برمی ینچناینهای محرمانگی ها یا قراردادسان در برخی شرطباشد. بدین

 پابرجا خواهند بود. ،مشخصی پس از پایان یافتن قرارداد پایه ۀدورمحرمانگی تا 
    تعهدهای محرمانگی ۀدور، 33.3قرارداد خدماتی عراق، بند  نمونهدر  ،برای نمونه

انسته شده در شرط محرمانگی این قرارداد را سه سال پس از پایان یافتن قرارداد پایه دنگاشته
قراردادهای مشارکت در تولید کامبوج، دو سال پس از پایان قرارداد  نمونهاست. این دوره در 

پنج سال برنهاده شده است.  ،قرارداد ترکیبی آلبانی نمونهدر این دوره پایه برنهاده شده است. 
قرارداد  ۀدورقراردادهای مشارکت در تولید اقلیم کردستان عراق، این دوره تا پایان  نمونهدر 

 نشده است. دهافزوپایه دانسته شده و چیزی بر آن 
 ۀدورها یا قراردادهای محرمانگی، گرا، در برخی دیگر از شرطدر پی راهبرد محرمانه

پایانی برای  ،هادست از توافقنهند. در اینمشخصی برای پایان تعهدهای محرمانگی برنمی
پاکستان چنین  ۀامتیازنامنمونه  11.2در بند  ،هبرای نمون ؛شودتعهدهای محرمانگی دیده نمی

هرترتیب پس از پایان امتیازنامه نیز پیوسته پابرجا خواهند برنهاده شده است که این تعهدها به
تعهدهای  ،به همین گونه 4۵.4قرارداد خدماتی کمک فنی کویت نیز در بند نمونه بود. در 

است در قرارداد کمک فنی میان شرکت  طوراند. همینپایان دانسته شدهمحرمانگی بی
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سازی میان نیجریه و یکپارچه ۀنامموافقتسی در .آر.پی.پتروبراس برزیل و شرکت آی
 اند.روشنی برای همیشه پابرجا دانسته شدهسائوتومه و پرینسپ نیز تعهدهای محرمانگی به

 

 نتیجه
حقوق نشان داده شد.  ۀلسففنخست جایگاه این دو پنداره در قلمرو  پیش رو، پژوهش در

در برپایی حقوق نقش بسزایی دارند. البته با این  ،آموختیم که هم محرمانگی و هم شفافیت
کار گرفته شود. در یک نظام حقوقی سالم، محرمانگی هنیاز که هرکدام در جای خودش بپیش

اری ابزاری است در دست شهروندان و اشخاص خصوصی تا از حریم خصوصی و رازهای تج
شفافیت ابزاری است در دست جامعه تا بدان جلوی فساد  ،داری کنند. و در برابرخود نگه

های های دولتی و شرکتهای عمومی و شرکترو نهادها گرفته شود. ازایناقتصادی و نابرابری
ها کارکردی کارگیری محرمانگی برای آنهچندملیتی در اصل پایبند به شفافیت هستند. و ب

 یی و محدود به نمودهای عینی است.استثنا

سو که این صنعت همین رویکرد در صنعت نفت و گاز نیز برقرار است و حتی ازاین
آید. است، نیاز به شفافیت در آن بیشتر به چشم میبسیار دستخوش فسادهای مالی و اقتصادی 

ت شفافیت داشنهادهای زیادی در راستای پیش ،در عرف جهانی صنعت نفت و گاز روازاین
های باالدستی مانند اصل اند. در ایران نیز با نگرش به قانونها و کشورها برقرار شدهدر شرکت

قانون اصالح  2 ۀمادقانون وظایف و اختیارات وزارت نفت،  یک ۀمادقانون اساسی،  4۵و  44
کند و همچنین قانون دسترسی آزاد به قانون نفت که صنعت نفت را عمومی قلمداد می

وزارت نفت و  ۀرویحال در کار بسته شود. بااینهطالعات، بایستی رویکرد مبتنی بر شفافیت با
های ازجمله داده ،هاداده ۀهمداشتن جانبه به سوی محرمانه نگاهطور همهشرکت ملی نفت، به

ی . در پاستالمللی در ناسازگاری بین ۀرویهای داخلی و اند که با قانونگرایش داشته ،عمومی
هایی که بایستی از فسادهای مالی زیادی رخ داده است و هم دادههم گرا، این رویکرد محرمانه

کار هسرانجام به سود رقیبان شرکت ملی نفت ب ،شدسوی پیمانکاران محرمانه نگه داشته می
که بوده است هایی به تهدید تحریم ،بارهگرفته شد. البته همواره استناد پاسخگویان دراین

کارگیری راهبردی هعت نفت ایران را نشانه گرفته است. هرچند این موضوع نبایستی سبب بصن
 شود که به منافع ملی ضربه بزند.

دهد. در این رویکرد در شرط یا قرارداد محرمانگی خود را نشان می ،در قراردادهای نفتی
ر تدوین رویکرد کلی د ،بسیاری از کشورهایی که اصل بر شفافیت گذاشته شده است

های محرمانه قراردادها، خواه امتیازی باشند یا مشارکتی و خدماتی، این بوده است که داده
ها و یا هر دو طرف قرارداد در داشتن این داده ،اند. و از سوی دیگربسیار عینی بازشناخته شده



 

  1401، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8مطالعات حقوق انرژی، دورۀ  210 

کند کمک می هم به برقراری شفافیت ،ها سهیم هستند. این رویکرد روادارانهبرداری از آنبهره
تواند یکی از عنصرهای های محرمانه بسیار کارایی دارد و هم میداری از دادهو هم در نگه
اند، نمودهای گذاری خارجی باشد. در کشورهایی که با این رویکرد همراه شدهجذب سرمایه

های محرمانه بسیار روشن بوده است. در چنین فضای شفافی، برای زیر پا گذاشتن داده
ماند. در شانس بسیار کمی باقی می ،اندخوبی مشخص شدهها که بهرمانگی این دسته از دادهمح

بندد، در کار میهها را بپذیر دادههنگامی که یک کشور راهبرد محرمانگی گسترده و تفسیر ،برابر
 تواند راهکارهای استواریهای پیمانکار دارد، نمیپیوندهای حقوقی قراردادی که با شرکت

زیرا هنگامی که مرز تعهدها ذهنی باشد،  ؛برای پایبند نمودن متعهد به محرمانگی برقرار سازد
های گردد و متعهد بهانهاجراهای سخت در قرارداد ضعیف میزنی برای برگزاردن ضمانتچانه

نیز  گرا همچنین در برنهادن استثناهاکند. نگاه محرمانهزیادی برای زیر پا گذاشتن تعهد پیدا می
های سوم همراه با ها به شخصسان که رساندن دادهشود. بدینهایی میسبب ناسازگاری

. همین ایراد در برنهادن دشومیهای قراردادی بیشتر ریسک بیشتر خواهد بود و پیرو آن هزینه
 شود.گرا پیش کشیده میهای زمانی طوالنی برآمده از نگاه محرمانهدوره

گرا هایی که راهبرد محرمانهنتیجه گرفت که افزون بر ناکارآمدی توانرفته، میهمروی
آورد، از دیدگاه حقوقی و قراردادی نیز این راهبرد فسادهای مالی و اقتصادی پدید می دربارۀ

 ای ندارد.کارایی شایسته
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Abstract 
Information in petroleum contracts and petroleum projects is inevitably 

exchanged between investors (contractors) and host states (owners). There 

are some data in the petroleum industry that are highly valuable, and they 

can have a major impact on the competition between oil companies. Within a 

reasonable legal system, transparency is an essential feature that limits 

confidentiality. Considering this contrast, it is imperative to understand 

confidentiality strategies in petroleum contracts. This will help us to devise 

better policies regarding confidentiality and transparency in the oil and gas 

industry. In this research, we have distinguished and examined 

confidentiality and transparency strategies in the petroleum contract. 

According to the results, a strict confidentiality strategy was the worst 

strategy because it is at odds with international norms and ineffective for 

keeping information confidential. 
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