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Water has covered more than three fourth of the earth; however, only 0.000006% of the total 
and 0.26% of the sweet water can be consumed by humans. The shortage and the heterogeneous 
distribution of such resource have created serious water crisis for half of the world population. 
Climate change, population increase, and uncommon water usage have resulted in serious prob-
lems for more than two third of the world inhabitants. The contrast between the country borders 
and natural borders of water resources and shared water regions have added to the complexity 
of the issue. To benefit fairly from the shared waters, international laws are required to deal with 
the conflicts, and prevent further arguments. This study, accordingly, investigates the regulations 
and variables of transoundary water distribution through water diplomacy methodology and 
presents a new definition of water diplomacy.
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

آب بیــش از ســه چهارم ســطح زمیــن را پوشــانده؛ امــا فقــط 0/000006 درصــد آب هــای کــرۀ 
زمیــن و 0/26 درصــد آب هــای شــیرین بــرای مصــارف انســان قابــل اســتفاده اســت. محدودیــت 
مقــدار ایــن عنصــر حیاتــی در کنــار توزیــع ناهمگــون منابــع آب موجــود، موجــب ایجــاد بحــران 
آب به صــورت بالقــوه بــرای بالــغ بــر نیمــی از جمعیــت کــرۀ زمیــن شــده اســت. تغییــر اقلیــم، 
افزایــش جمعیــت و افزایــش نامتعــارف مصــرف آب موجــب خواهــد شــد تــا بحــران آب به صــورت 
بالفعــل گریبان گیــر بیــش از دوســوم ســاکنان کــرۀ زمیــن شــود. بــا توجــه بــه منطبــق نبــودن 
ــا مرزهــای طبیعــی حوضه هــای آبریــز و به وجــود آمــدن حوضه هــای آبــی  مرزهــای کشــورها ب
مشــترک، نحــوۀ تقســیم و اســتفاده از آب هــای مشــترک بــه مســئله و چالشــی اساســی تبدیــل 
شــده اســت. بــرای بهره بــرداری منصفانــه و معقــول از آب هــای مشــترک، قواعــد بین المللــی نیــاز 
اســت تــا اختافــات موجــود را حــل کنــد و مانــع از بــروز تنــش و مناقشــه بیــن ذی مدخــان 
حوضه هــای آبریــز مشــترک شــود. در ایــن پژوهــش، بــا مطالعــۀ مقــررات و متغیرهــای مؤثــر بــر 
تقســیم آب هــای فرامــرزی، بــه روش شناســی دیپلماســی آب در حوضه هــای فرامــرزی پرداختــه 

شده و تعریف تازه ای از مفهوم دیپلماسی آب بیان شده است. 
.Q34 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه
ــن  ــزاع و ســتیز بی ــورد ن ــخ، همیشــه م ــزار تمدن ســازی در طــول تاری ــن اب ــوان یکــی از اصلی تری آب به عن
ــن را  ــطح زمی ــه چهارم س ــش از س ــی بی ــر حیات ــن عنص ــت. ای ــوده اس ــوام ب ــی اق ــا و حت ــا، دولت ه ملت ه
پوشــانده؛ امــا فقــط 0/000006 درصــد آب هــای کــرۀ زمیــن و 0/26 درصــد آب هــای شــیرین بــرای مصــارف 
ــع  ــر کــرده، توزی ــع آب را بحرانی ت ــود مناب ــل اســتفاده اســت. یکــی دیگــر از مســائلی کــه کمب انســان قاب
نامناســب و ناهمگــون ایــن منابــع محــدود بــر روی زمیــن اســت. بــرای مثــال بیــش از 60 درصــد از آب هــای 
شــیرین قابــل دســترس کــرۀ زمیــن در 9 کشــور )برزیــل 14/2 درصــد، روســیه 9/8 درصــد، چیــن 7/2 درصــد، 
کانــادا 7/2 درصــد، اندونــزی 6/3 درصــد، آمریــکا 6/3 درصــد، کلمبیــا 2/8 درصــد و کنگــو 2/5 درصــد( اســت. 
ــا در  ــده ت ــب ش ــز موج ــای آبری ــای حوضه ه ــا مرزه ــورها ب ــای کش ــودن مرزه ــق نب ــن، منطب ــر ای افزون ب
رونــد اســتفاده و بهره منــدی از آب هــای مــرزی، همــواره چالشــی حیاتــی بــه نــام نحــوۀ تقســیم آب بیــن 
ذی مدخــان وجــود داشــته باشــد. در پــی رشــد جمعیــت و نیــاز انســان بــه ارتباطــات و تولیــد بیشــتر، بــر 
ــرای اســتفاده از ایــن موهبــت راهبــردی بیشــتر شــده  اهمیــت آب هــای مــرزی افــزوده و تــاش انســان ب
اســت. بررســی اســناد و مقاله هــای علمــی معتبــر نیــز بیانگــر ایــن اســت کــه در بســیاری از حوضه هــای 
آبریــز مشــترک بــا کاربری هــای شــرب و کشــاورزی، نــزاع و درگیــری بیــن نافعــان بــر ســر چگونگی اســتفاده 
از آب و تقســیم آن بســیار شــایع اســت. اهمیــت ایــن موضــوع حیاتــی تــا آنجاســت کــه برخــی اندیشــمندان 
ـــ کــه در ذات خــود موضوعــی حقوقــی اســت، چراکــه دربردارندۀ تقســیم آن و حــل اختاف ها  معتقدنــد آبـ 
ـــ از سیاســت جدا نیســت. آب های فرامــرزی از  و گاه حتــی ابــزاری در مخاصمه هــای مســلحانۀ داخلــی اســتـ 
عوامــل مختلــف سیاســی، اجتماعــی و طبیعــی اثــر می پذیــرد و همیــن امــر موجب شــده تــا علمی آکنــده از 
علــوم مختلــف مرتبــط، تحــت عنــوان »دیپلماســی آب« بــرای رســیدن به تعامــات مثبت آبــی ایجــاد گردد. 
از ایــن رو در مقالــۀ حاضــر، قواعــد و کنوانســیون های بین المللــی مرتبــط بــا نحــوۀ اســتفاده از آب هــای مــرزی 

و مشــترک بررســی و ابعــاد مختلــف آن هــا مداقــه و مقایســه شــده اســت.

2. پیشینۀ تحقیق 
ــار واتربیــوری1 (1979) اصطــاح »هیدروپلیتیــک« را بــه کار بــرد. وی ایــن ســؤال را مطــرح  نخســتین ب
ــای  ــا چالش ه ــد و ب ــی بگیرن ــی را پ ــع مل ــد مناف ــتقل می توانن ــورهای مس ــه کش ــه چگون ــد ک می کن
هماهنگــی چندملیتــی در اســتفاده از منابــع آبــی مشــترک مقابلــه کننــد (p. 335). بــا توجــه بــه اینکــه 
رقابــت بــر ســر منابــع آب فرامــرزی بــا توســعۀ اقتصــادی افزایــش می یابــد، توســعۀ مفهــوم هیدروپلیتیک 

 .(Elhance, 2000, p. 211) ــت ــه اس ــژه ای یافت ــت وی ــی اهمی ــای بین الملل در رودخانه ه

ــه  در زمینــۀ همکاری هــای ذی نفعــان یــک حوضــۀ آبریــز مشــترک، ســندون و فاکــس2 (2005) ب

1. Waterbury
2. Sneddon & Fox
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جنبه هــای توســعه نیافتۀ درگیری هــا و همکاری هــای آب مــرزی پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه 
ــه تشــدید تغییــرات زیســت محیطی بینجامــد.  همــکاری درمــورد آب هــای فرامــرزی ممکــن اســت ب
ــی  ــای بین الملل ــر روی رودخانه ه ــکاری ب ــه هم ــر اینک ــی ب ــل مبن ــۀ بین المل ــای جامع ــن ادعاه همچنی

 .(p. 191) ــت ــده اس ــی ش ــز بررس ــود، نی ــر می ش ــه منج ــت بوم های رودخان ــع زیس ــه مناف ــاً ب لزوم

ــرزی  ــای فرام ــکاری در آب ه ــاد و هم ــه تض ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــی3 (2008) ب ــون و میروماچ زیت
ــه  ــن حوض ــرا چندی ــت؛ زی ــوب« نیس ــاً »خ ــکاری لزوم ــه هم ــد ک ــان می دهن ــا نش ــود دارد. آن ه وج

 .(p. 305) ــد ــات می کن ــا را اثب ــل آن ه ــرای تبدی ــر ب ــورد نظ ــاد م ــه تض رودخان

ــن کشــورهای ســاحلی  ــدرت بی ــارن ق ــدم تق ــش ع ــه بررســی نق ــار4 (2009) در پژوهشــی، ب دین
بــرای مذاکــرات و حــل مناقشــات درمــورد منابــع آب مشــترک پرداختــه اســت. او بــا بررســی چندیــن 
و  قــدرت  از  واقع بینانــه  برداشــت  کــه  می کنــد  اســتدالل  آب،  دربــارۀ  بین المللــی  توافق نامــۀ 
هیدروهژمونــی محــدود بــه توضیــح همــکاری میــان کشــورهای ســاحلی اســت و نشــان می دهــد کــه 
ــرزی آب  ــای فرام ــی و توافق نامه ه ــای هیدروسیاس ــر زمینه ه ــت ب ــن اس ــر ممک ــورهای ضعیف ت کش

 .(p. 342) ــد ــر بگذارن بیشــتر تأثی

 درحالــی کــه احتمــال وجــود اختــاف در آســیای میانــه بــر ســر منابــع آب وجــود دارد، به دلیــل 
کامــل اجــرا نشــدِن ترتیبــات توافق شــده، همچنــان احتمــال درگیــری مســلحانه میــان کشــورها در 
منطقــه رو بــه افزایــش اســت. به رغــم تنش هــای گاه بــه گاه، کشــورهای منطقــه از طریــق میانجیگــری 
بین المللــی بــا یکدیگــر همــکاری و اختافــات خــود را برطــرف می کننــد. باوجــود ایــن، پــس از دو دهــه 
تــاش بین المللــی بــرای احیــای دریــای آرال و اجــرای تغییــرات بــرای تثبیــت اوضــاع زیســت محیطی 
ــۀ  ــزرگ در منطق ــک زهکــش ب ــوان ی ــای مهــم، به عن ــن دری ــه، مشــکات خشــک شــدن ای در منطق
آســیای میانــه، همچنــان پابرجاســت. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ایــران و افغانســتان در کشــورهای 
ــد در مذاکــرات آب حضــور  ــای آرال مشــترک هســتند، موظف ان ــه در حوضــۀ دری حــوزۀ آســیای میان
داشــته باشــند. به منظــور پاســخ بــه ســؤال اصلــی درمــورد چگونگــی ارتقــای ســطح دیپلماســی آب در 
ــر  ــان در مذاکــرات آب«، »نقــش فعال ت ــد »مشــارکت همــۀ ذی نفع حوضــۀ آرال، نویســندگان معتقدن
ســازمان های بین المللــی«، »بررســی نامناســب برنامه هــای آب« و »اســتفاده از منابــع جدیــد آب« در 
حوضــۀ دریــای آرال می توانــد اختافــات آب را از طریــق گفت وگــو در چارچــوب دیپلماســی آب حــل 

 .(Dehshiri & Hekmatara , 2019, p. 757) کنــد

ــا بررســی ایــدۀ »آب عامــل جنــگ  باری پــور، صادقیــان، انصاریــان و حاجی کنــدی (1400) نیــز ب
یــا مناقشــه« بــه ایــن مهــم اشــاره کردنــد کــه آب   فقــط عامــل جنــگ در حوضه هــای آبریــز مشــترک 

3. Zeitoun & Mirumachi
4. Dinar
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نیســت، بلکــه منطقــۀ غــرب آســیا ظرفیــت زیــادی بــرای وقــوع درگیری هــای آبــی دارد؛ زیــرا قــارۀ 
ــای ثبت شــده  ــی بیشــترین جنگ ه ــی اســت و  آســیای غرب ــگ آب ــداد جن ــیا دارای بیشــترین تع آس

در تاریــخ را دارد )ص. 28(. 

بررســی های انجام شــده دربــارۀ حوضــۀ آبریــز مشــترک دجلــه، فــرات و میــان رودان نشــان می دهــد 
ــاز  ــۀ آب، زمینه س ــه و معقوالن ــتفادۀ منصفان ــه اس ــت ب ــورهای باالدس ــدی کش ــی و ناپایبن بی توجه
ــروز مخاطــرات زیســت محیطی و انســانی در ایــن منطقــۀ حســاس  مناقشــات احتمالــی و همچنیــن ب

ــدی، 1400، ص. 99).  ــان و حاجی کن ــان، انصاری ــور، صادقی ــود (باری پ ــد ب خواه

3. چارچوب نظری
چارچــوب نظــری پژوهــش بــر هیدروپلیتیــک، حاکمیــت آب و پارادایــم توســعۀ پایــدار اســتوار اســت. 
در ذات و گوهــر حــق حیــات، حــق بــر آب آشــامیدنی ســالم نهفتــه اســت؛ زیــرا بــدون تحقق ایــن حق، 
ــا هــر وضعیــت و جایــگاه اجتماعــی،  امــکان زنــده مانــدن و زندگــی باکیفیــت بــرای هیــچ انســانی، ب
میســر نیســت. از طرفــی حــق بــر آب آشــامیدنی ســالم و حــق بــر برخــورداری از آب بــرای مصــارف 
ــرای هــر فــرد و جامعــه ای بایــد توســط حکومت هــای محلــی،  ــۀ فــردی، کشــاورزی و صنعــت ب روزان
دولت هــا و همســایگان تضمیــن شــود. یکــی از ســاِزکارهای تحقــق آب جهــت آشــامیدن و ســایر امــور، 
برقــراری دیپلماســی و اســتفاده از ابزارهــای سیاســی، ازجملــه مذاکــره و میانجیگــری، جهــت رســیدن 
بــه توافــق اســت. از ســوی دیگــر بــرای نیــل بــه اهــداف اصلــی توســعۀ پایــدار، اتخــاذ رویکــرد یکپارچــه 

و منســجم مدیریتــی، به ویــژه در بحــث منابــع آب، انکارناپذیــر اســت.

ــانی  ــتم های انس ــتم ها، سیس ــن زیرسیس ــی از مهم تری ــۀ آب، یک ــه مقول ــتمی ب ــرش سیس در نگ
ــن بخــش،  ــرا در ای ــداری آن اســت؛ زی ــری و ناپای اســت. اســاس سیســتم های انســانی پیش بینی ناپذی
یــک به عــاوۀ یــک لزومــاً دو نخواهــد شــد. تلفیــق و تطبیــق زیرسیســتم های انســانی و زیســت محیطی 
ـ طبیعــی، در کنــار ســاختار انعطاف پذیــر آب، اساســاً دشــوار اســت و همیــن امــر موجــب شــده تــا آب 

بــه پدیــده ای سیاســی بــدل شــود.  

ــا  ــل شــناخت، از ادع ــای غیرقاب ــا و رفتاره ــا نگرش ه ــان ب ــف ذی نفع درهم تنیدگــی ســطوح مختل
تــا نیــل بــه مدیریــت عرضــه و تقاضــا، موجــب شــده تــا مشــکات مربــوط بــه آب، به ویــژه در بخــش 
ــن  ــل چنی ــت و ح ــی آب مدیری ــی دیپلماس ــر اصل ــود. هن ــده ش ــج و پیچی ــترک، بغرن ــای مش آب ه

ــه تعامــل مثبــت میــان ذی نفعــان رســید.  ــا درنهایــت بتــوان ب مشــکاتی اســت ت

3ـ1. حوضه های آبی مشترک
ــب  ــا موج ــز رودخانه ه ــای آبری ــی و حوضه ه ــای طبیع ــا مرزه ــی ب ــای سیاس ــودِن مرزه ــق نب منطب
شــده 50 تــا 65 درصــد از وســعت هریــک از قاره هــا را حوضه هــای آبریــز مشــترک )بیــن دو یــا چنــد 
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کشــور( دربــر گیــرد. در جهــان، 286 حوضــۀ آبریــز مشــترک شناســایی شــده کــه از ایــن میــان، 263 
حوضــه رودخانــه و دریاچــۀ مــرزی وجــود دارد کــه تقریبــاً نیمــی از ســطح زمیــن را فراگرفتــه و 62 
درصــد از جریــان رودخانه هــای جهــان و حــدود 42 درصــد از جمعیــت جهــان را در خــود جــای داده 

 .(Water, 2016, p. 79) اســت

شکل  1. موقعیت حوضه های آبریز مشترک در سطح جهان

از دیدگاه حقوق بین الملل، رودها به دو گروه تقسیم می شود: 

 1. رودهای ملی که در داخل کشور جاری است، مانند سفیدرود در ایران؛ 

2. رودهــای بین المللــی کــه از داخــل دو یــا چنــد ســرزمین عبــور می کنــد و یــا دو یــا چنــد 
کشــور را از هــم جــدا می کنــد )به عنــوان مــرز میــان دو یــا چنــد کشــور(.

رودهــای بین المللــی ســه مشــخصۀ اصلــی دارد: از خــاک دو یــا چنــد کشــور عبــور کنــد؛ دو یــا 
چنــد کشــور را از هــم جــدا کنــد؛ اهمیــت اقتصــادی داشــته باشــد. 

در شکل 2، انواع رودهای بین المللی نشان داده شده است.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

414

تابستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 2

میالد باری پور و همکاران. روش شناسی سیاست پردازی آب در رودخانه های فرامرزی.

شکل 2. انواع رودهای مرزی

ایــن منابــع آب مــرزی بــا چالش هــای بــزرگ ناشــی از افزایــش مــداوم جمعیــت، صنعتــی شــدن، 
شهرنشــینی، تخریــب محیط زیســت و همچنیــن تغییــر اقلیــم و تغییــرات هیدرولوژیکــی دســت وپنجه 
نــرم می کنــد؛ به طــوری  کــه حتــی در حوضه هایــی کــه دارای موافقت نامــه اســت، اجــرای توافقــات بــا 
مشــکل روبــه رو شــده اســت. نتیجــه ایــن اســت کــه مناقشــه بــر ســر آب هــای مــرزی در حــال افزایــش 
 Salman,) ــود ــامل می ش ــر از آن را ش ــی و فرات ــی و کیف ــات کّم ــیعی از موضوع ــف وس ــوده و طی ب
p. 109 ,2007). در شــرایط کمبــود آب، موضــوع اصلــی اختافــات آب هــای فرامــرزی، نحــوۀ تقســیم آب 
اســت کــه اصلی تریــن چالــش بســیاری از حوضه هــای مشــترک بــوده و کشــورهای ذی ربــط را درگیــر 
کــرده اســت. در چنیــن شــرایطی، اهمیــت قواعــد بین المللــی مرتبــط بــا تقســیم آب هــای فرامــرزی و 

اســتفاده از آن، و بــه عبــارت دیگــر دیپلماســی آب، مشــخص می شــود.

ــا  ــال 1820 ت ــدا نیســت (Iyob, 2010, p. 208). از س ــای سیاســی، آب از سیاســت ج ــر جغرافی از منظ
ــا موضــوع 113 حوضــۀ  ــه ب ــي مســتقل، شــامل 688 موافقت نام ــر 250 معاهــدۀ بین الملل ــغ  ب 2007 م، بال
ــدات  ــن معاه ــواي ای ــه و محت ــه دامن ــت ک ــي اس ــت. درحال ــده اس ــا ش ــی، امض ــترک بین الملل ــز مش آبری
به طــور گســترده اي متفــاوت اســت، تقریبــاً 70 درصــد از مســاحت حوضه هــاي فرامــرزي جهــان را پوشــش 
مي دهــد. از لحــاظ محتــوا نیــز، تمرکــز معاهــدات مذکــور از موضوعــات تنظیــم و توســعۀ منابع آب به مســائل 
مدیریــت منابــع آب و ایجــاد ســاختار و چارچوبــي بــراي ایــن مدیریــت تغییــر یافتــه اســت و افزون بــر اهمیت 
موضوعــات پیشــین، ماننــد برقابــي، تخصیــص آب و آبیــاري، درحــال حاضر محیط زیســت شــایع ترین موضوع 
ذکرشــده در متــن معاهــدات جدیــد اســت. همچنیــن در معاهــدات به طــور فزاینــده اي بــه موضوع تبــادل داده 
و اطاعــات توجــه شــده اســت؛ ضمــن اینکــه ایــن معاهــدات داراي روش هــاي حــل اختــاف و ســازِکار هایي 

.(Correia & da Silva, 2013, p. 259) بــراي مشــارکت طرفیــن فراتــر از بازیگــران دولتــي   اســت
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4. روش تحقیق
قراردادهاي آبي بینالمللــی همچــون معاهدات، پروتکلها و موافقتنامههاي دو یا چند جانبه موجب 
Wolf, Stahl, & Ma-) دميشــو  ذي ربط  کشورهاي  بین  مناقشه  و  اختاف  شدت  و  احتمال  کاهش 

ــتفاده و  ــی اس ــد بین الملل ــای تشــکیل دهندۀ قواع ــل و متغیره ــه عوام comber, 2003, p. 36). در ادام
ــت.  ــده اس ــی ش ــترک بررس ــای مش ــرداری از آب ه بهره ب

4ـ1. دکترین های بهره برداری از منابع آبی مشترک  
ــورهای  ــم کش ــای مه ــا و دغدغه ه ــی از اولویت ه ــترک آب ــع مش ــۀ مناب ــع عادالن ــرداری و توزی بهره ب
ذی مدخــل اســت. چنانچــه ایــن مســئله تحقــق پذیــرد، نه فقــط تنــش و تضــاد در بهره بــرداری از ایــن 
منابــع آبــی مــرزی و مشــترک کاهــش می یابــد، بلکــه مشــارکت و همــکاری کشــورها در زمینه هــای 
سیاســی، اقتصــادی و حتــی فرهنگــی نیــز افزایــش پیــدا می کنــد. بدیهــی اســت کــه تخصیــص مناســب 
ــد  ــی( فراین ــی و بین الملل ــی، مل ــل )محل ــد ذی مدخ ــن چن ــترک در بی ــی مش ــع آب ــۀ مناب و منصفان
پیچیــده ای اســت کــه نه فقــط مســتلزم درنظــر گرفتــن جنبه هــای تخصصــی منابــع آب در بازتوزیــع 
ــری همچــون شــاخص های سیاســی، اقتصــادی و  ــای مؤث ــد شــاخص ها و معیاره ــه بای آن اســت، بلک

ــادی، 1392، ص. 97(. ــع لحــاظ شــود )میا ن آب ــن مناب ــۀ ای ــع عادالن اجتماعــی در بازتوزی

ــص  ــت و تخصی ــترک اس ــی مش ــع آب ــه دارای مناب ــورهایی ک ــان کش ــی می ــاد هماهنگ ایج
ــن  ــه زیســت بوم طبیعــی آســیبی نرســاند، یکــی از مهم تری ــع، به طــوری کــه ب ــن مناب ــۀ ای عادالن
 .(Ansink, 2009, p. 193) اســت قــرن حاضــر  بین الملــل در  قواعــد  و  نهادهــا  چالش هــای 
ــائل  ــا مس ــرزی ب ــای م ــع آب ه ــت مناب ــائل مدیری ــتقیم مس ــترده و مس ــاط گس ــل ارتب بهدلی
ــوۀ  ــوص نح ــی درخص ــای متفاوت ــا و نگرش ه ــی، نظریه ه ــی و امنیت ــادی، سیاس ــی، اقتص اجتماع
ــی مشــترک  ــع طبیع ــرداری از مناب ــارۀ بهره ب ــان شــده اســت. درب ــع بی ــن مناب ــرداری از ای بهره ب
ــی  ــری کل ــن و روش نظ ــار دکتری ــرزی، چه ــای م ــوص رودخانه ه ــا،  بهخص ــر آن ه ــت ب و حاکمی

   .(Ahmadi, Zolfagharipoor, & Afzali, 2019) وجــود دارد

4ـ1ـ1. دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق5 یا دکترین هارمون6
به موجــب ایــن دکتریــن، آن قســمت از رودخانه هــای بین المللــی کــه در ســرزمین هــر کشــور جریــان دارد، 
جــزء آب هــای داخلــی آن محســوب می شــود و ایــن کشــور می توانــد از ایــن منبــع آبــی بــه هــر صورتــی کــه 
ضــروری می دانــد، بــدون درنظــر گرفتــن پیامدهــای آن بــر ســایر کشــورها، اســتفاده کنــد. هارمون ایــن دکترین 

را به منظــور اســتفادۀ آمریــکا از رودخانــۀ ریوگرانــد کــه بیــن آمریــکا و مکزیــک مشــترک اســت، ارائــه کــرد.  

5. Absolute territorial sovereignty
6. Harmon doctrine
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4ـ1ـ2. دکترین تمامیت ارضی )یکپارچگی سرزمینی( مطلق7
براســاس ایــن اصــل، کشــورهای ســاحلی رودخانه هــا نمی تواننــد تغییــرات جــدی را در وضــع طبیعــی 
کشــور خــود ایجــاد کننــد؛ به طــوری کــه ســبب تغییــرات و اثــرات منفــی مهمــی در ســایر کشــورها 

شــود؛ زیــرا ایــن تغییــرات بــر تمامیــت ارضــی کشــورهای پایین دســت اثــر خواهــد گذاشــت. 

4ـ1ـ3. دکترین استفادۀ مشترک کشورهای ساحلی از منابع آبی یک رودخانۀ بین المللی8
طبــق ایــن دکتریــن، تمــام کشــورهای ســاحلی رودخانــۀ بین المللــی دارای حــق حاکمیــت مشــترک در آن 
رودخانــه هســتند و رودخانــه بین المللــی درواقــع یــک واحــد اقتصــادی محســوب می شــود کــه منابــع آن 
متعلــق بــه تمــام کشــورهای ســاحلی اســت. از آنجــا کــه ایــن اصــل به عنــوان اصلــی ایدئــال، از مفاهیمــی 
همچــون حــق حاکمیــت و مســائل ملــی چشم پوشــی می کنــد، بــا اقبــال گســتردۀ کشــورها مواجــه نشــد.

4ـ1ـ4. دکترین حاکمیت سرزمینی محدودشده9
ــاری در  ــی ج ــای بین الملل ــرداری از رودخانه ه ــق بهره ب ــاحلی ح ــور س ــر کش ــن اصــل، ه ــاس ای براس
کشــور خــودش را دارد، بهشــرطی کــه ایــن اســتفاده ســبب وارد آمــدن خســارت بــر قلمروی ســرزمینی 
ــه«ی  ــه« و »عاقان ــتفادۀ »منصفان ــل اس ــن، اص ــن دکتری ــود. در ای ــر نش ــورهای دیگ ــا و کش دولت ه
منابــع آبــی مشــترک و »ممنوعیــت وارد آمــدن خســارت بــر قلمــروی ســرزمینی کشــورهای دیگــر« 
از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. از بیــن ایــن چهــار دکتریــن، فقــط دکتریــن تمامیــت ارضــی و 
ــد.   ــۀ قوانیــن مــدرن بین المللــی آب را تشــکیل داده ان حاکمیــت ســرزمینی محدودشــده اســاس و پای

4ـ2. نظریه های حاکم بر معاهدات و قوانین بین المللی
نظریه هــاي حاکـــ بــر موافقت نامه هــاي بین المللــی عبــارت اســت از: نظریــۀ حاکمیــت مطلــق ســرزمینی10 )دکتریــن 
هارمــون(، نظریــۀ یکپارچگــی مطلــق رودخانــه اي11، نظریــۀ حاکمیت محــدود ســرزمینی12 و نظریۀ حاکمیت مشــترك 

  .(Wolf, 1999, p. 21) آب هــا13. ایــن چهــار نظریــه در دو قالــب افراطــی و معتــدل تقســیـ می شــود

اصول افراطی؛ حقابه براساس معیارهاي هیدرولوژیکی و یا تقویمی است.

بسیاري از ادعاهاي رایج براي حقابه بر دو مبناي کلی است:  

7. Absolute territorial integrity
8. The community of co-riparian states in the waters of an international river
9. Limited territorial integrity or limited territorial sovereignty
10. Absolute Territorial Sovereignty
11. Absolute Territorial Integrity
12. Limited Territorial Sovereignty
13. Community in Waters
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الــف. برمبنــاي هیدرولــوژي: جایــی  کــه رودخانــه یــا آبخــوان سرچشــمه گرفتــه و میــزان روانابــی که 
در یــک کشــور خــاص تولیــد می گــردد؛

ب. برمبناي تقویم: چه کسی طوالنی ترین مدت استفاده از آب را داشته است.

4ـ2ـ1. نظریۀ حاکمیت مطلق سرزمینی
نظریــۀ حاکمیــت مطلــق ســرزمینی اغلــب در کشــور ســاحلی باالدســت اســتفاده می شــود. ایــن دکتریــن 
در دادگاه بین المللــی در پرونــدۀ لــک النوکــس14  در ســال 1957 م به صراحــت رد شــد. در حــال حاضــر 

نیــز، در داوري هــاي بین المللــی مربــوط بــه آب هــاي فرامــرزي بــه ایــن نظریــه اســتناد نمی شــود. 

ــد.  ــتناد می کنن ــه اي اس ــق رودخان ــی مطل ــۀ یکپارچگ ــه نظری ــب ب ــت اغل ــورهاي پایین دس کش
مطابــق ایــن نظریــه، هــر کشــور حاشــیۀ رودخانــه در اســتفاده از جریــان طبیعــی کل سیســتم رودخانــه اي 
وارد بــه مرزهــاي آن محــق اســت. ایــن اصــل در مجامــع بین المللــی به انــدازۀ نظریــۀ حاکمیــت مطلــق 

پذیرفته شــده اســت.    

ــۀ باالدســت مرطــوب و پایین دســت خشــک(، کشــورهاي  ــب )منطق ــا مرّک در مناطــق خشــک ی
ــراي  ــه ب ــود هســتند و درنتیج ــت خ ــایگان باالدس ــري از همس ــارش کمت ــب داراي ب ــت اغل پایین دس
ــري  ــی قدیمی ت ــاخت هاي آب ــب داراي زیرس ــته اند و اغل ــه وابس ــه آب رودخان ــري ب ــدت طوالنی ت م
ــۀ  ــا عنــوان »حقاب ــه اي کســب شــود، ب هســتند. ایــن اصــل کــه به دلیــل اســتفاده هاي قدیمــی، حقاب
ــم  ــه« ه ــان، اول در حقاب ــر، به آن »اول در زم ــان دیگ ــه در بی ــناخته شــده اســت ک تاریخــی«15 ش

اطــاق شــده اســت.

اصــول معتــدل؛ بــا گذشــت زمــان، حقــوق تعریف شــدۀ افراط گرایانــه تعدیــل شــد و اکثــر کشــورها 
محدودیت هــاي هــر دو نظریــۀ حاکمیــت مطلــق ســرزمینی و یکپارچگــی مطلــق رودخانــه اي را پذیرفتنــد. 

4ـ2ـ2. نظریۀ حاکمیت محدود سرزمینی
نظریــۀ حاکمیــت محــدود ســرزمینی درواقــع اجمــاع و تعادلــی بیــن موضــوع حقابــۀ هیدرولــوژي 
و حقابــۀ تقویمــی اســت. به عبارتــی هــر دولــت مــادام کــه بــه منافــع دیگــر دولت هــاي 
ــود  ــرزمین خ ــود در س ــاي موج ــد از آبرا ه ه ــد، می  توان ــدي وارد نکن ــیب ج ــه آس ــیۀ رودخان حاش

کند.  استفاده 

در تمــام داوري هــا، همچــون گــزارش کمســیون ریــو در ســال 1942 م درخصــوص آسیب رســانی 

14. Lac Lanoux
15. Historic Rights 
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ناشــی از انحــراف مســیر رودخانــۀ اینــدوس از ســوي ایالــت پنجــاب بــه ایالــت ســند و حکــم داوري 
ــت  ــوق دول ــوي حق ــا16، به نح ــۀ زارومی ــر رودخان ــر س ــرو ب ــوادور و پ ــاف اک ــال 1945 م در اخت س
ــراي ارتقــاي رفــاه مــردم و  ــۀ مــرزي و مشــترک ب باالدســت به منظــور بهــره  بــردن از مزایــاي رودخان

ــد.  ــمیت می شناس ــورش را به رس ــادي کش ــرفت اقتص پیش

4ـ2ـ3. نظریۀ حاکمیت مشترک
درخصــوص نظریــۀ حاکمیــت مشــترک بایــد گفــت کــه باوجــود مرزهــاي سیاســی کــه دولت هــا را از 
ــع یــک پیکــره و جامعــۀ واحــد  ــی درواق ــراه بین الملل هــم جــدا می کنــد، دولت هــاي اطــراف یــک آب
ــل  ــترک به دلی ــرزي و مش ــاي م ــترک رودخانه ه ــت مش ــال حاکمی ــن ح ــد. درعی ــکیل می دهن را تش
دشــواري حصــول توافــق در بهره بــرداري از منافــع ایــن رودهــا و حفــظ و نگهــداري بســتر آن هــا، در 

ــه کشــورها مشــاهده نمی شــود.  روی

4ـ3. مقررات و معاهدات بین المللی آب
اگرچــه معاهــدات مشــترک آبــی مربــوط بــه هــزاران ســال اســت، مقــررات کنونــی آب کــه به تازگــی 
توســعه یافتــه، بــه دو قــرن پیــش بازمی گــردد. گســترش قوانیــن بین المللــی آب از دهــۀ 1870 م 
بــا تأســیس دو ســازمان بین المللــی انجمــن حقــوق بین الملــل17 و مؤسســۀ حقــوق بین الملــل18 آغــاز 
شــد و تــا بــه امــروز ادامــه دارد. قوانیــن بین المللــی در بهره بــرداری از رودخانه هــای مشــترک مــرزی 
ــترک از  ــرداری مش ــی در بهره ب ــدات بین الملل ــن و معاه ــود: قوانی ــیم می ش ــی تقس ــتۀ کل ــه دو دس ب
ــرداری  ــی در بهره ب ــدات بین الملل ــن و معاه ــرای مقاصــد کشــتی رانی و قوانی ــای مشــترک ب رودخانه ه

ــرای مقاصــد غیرکشــتی رانی.   مشــترک از رودخانه هــای مشــترک ب

4ـ3ـ1. مقــررات بین المللــی موجــود درخصــوص اســتفاده هاي غیرکشــتی رانی از 
بین المللــی  آبرا ه هــاي 

اســنادي کــه منعکس کننــدۀ وضعیــت حقوقــی کنونــی در زمینــۀ آب هــاي فرامــرزي اســت و در ایــن 
پژوهــش از آن هــا اســتفاده شــده، بــه شــرح ذیــل اســت. 

مقررات هلسینکی  

ــوق  ــن حق ــوی انجم ــی، از س ــای بین الملل ــی رودخانه ه ــع آب ــتفاده از مناب ــینکی در اس ــررات هلس مق
ــۀ  ــررات، هم ــن مق ــب ای ــد. به موج ــب ش ــال 1996 م تصوی ــینکی در س ــت هلس ــل در نشس بین المل

16. Zarumilla
17. International Law Association (ILA)
18. Institute of International Law (ILL)
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کشــورهای واقــع در مســیر رودخانــه در بهره بــرداری از منابــع آب حــق برابــر دارنــد و هیــچ کشــوری 
حــق اســتفاده از آب رودخانــه را درصورتــی کــه موجــب ایجــاد خســارت بــه ســایر کشــورهای ســاحلی 
رودخانــه شــود، نــدارد. افزون بــر ایــن، اگــر دولتــی بــدون اطــاع و جلــب موافقــت دولت هــای ســاحلی 
ــام  ــئول تم ــد، مس ــر ده ــر تغیی ــی دیگ ــان دولت ــه زی ــی را ب ــای بین الملل ــیر رودخانه ه ــر مس دیگ
ــه  ــور، هیچ گون ــت مذک ــوی دول ــده از س ــۀ انجام ش ــات یک جانب ــوده و اقدام ــه ب ــات صورت گرفت اقدام
ــه رودخانه هــای  ــرای آن دولــت ایجــاد نمی کنــد. اگرچــه عنــوان ایــن مقــررات فقــط ناظــر ب حقــی ب
ــع آبــی  بین المللــی اســت، در مــادۀ 1 آن اشــاره شــده اســت کــه ایــن قواعــد برای اســتفاده از مناب
یــک حوضــۀ آبریــز کاربــرد دارد. از ایــن  رو، ایــن مقــررات در بهره بــرداری تلفیقــی از منابــع آب ســطحی 
ــای  ــت آبخوان ه ــت. مدیری ــتناد اس ــل اس ــور قاب ــد کش ــن چن ــترک بی ــی مش ــی بین الملل و زیرزمین
ــاره  ــورد اش ــررات م ــن مق ــار در ای ــن ب ــی اولی ــی بین الملل ــزار حقوق ــیلۀ اب ــرزی به وس ــی م بین الملل

 .(Salman, 2007, p. 79) ــرار گرفــت ق

مقــررات هلســینکی بــر اصــل »اســتفادۀ منصفانــه و معقوالنــه« از منابــع آبــی مشــترک، به عنــوان اصل 
ــا در اســتفادۀ  ــن معیاره ــررات، از ای ــن مق ــادۀ 5 ای ــد. در م ــد می کن ــی آب، تأکی ــون بین الملل اساســی قان

منصفانــه و معقوالنــۀ منابــع آبــی هــر حوضــۀ آبریــز مشــترک بیــن چنــد کشــور نــام بــرده شــده اســت: 

ـ شرایط جغرافیایی حوضۀ آبریز؛

ـ مشخصات هیدرولوژیک حوضه؛

ـ شرایط اقلیمی حوضه؛

ـ میزان استفادۀ هر کشور از منابع آبی مشترک در زمان گذشته و حال؛

ـ نیازهای اقتصادی و اجتماعی هر کشور؛

ـ جمعیت هر کشور؛

ـ میزان دسترسی به سایر منابع طبیعی؛

ـ جلوگیری از اتاف غیرضروری در استفاده از منابع آب؛

ــزاری جهــت حــل  ــوان اب ــد کشــور دخیــل در حوضــه به عن ــا چن ــک ی ــران خســارت ی ـ جب
اختــاف و تضــاد بیــن کشــورها؛

ـ میزان رضایت و درجۀ اقناع یک کشور بدون آسیب رساندن جدی به سایر کشورها. 

مطابــق مــادۀ 4 قواعــد هلســینکی، هریــک از دولت هــای حوضه هــای آبریــز مشــترک، در قلمــروی خــود، 
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حــق دارنــد نســبت بــه مزایــاي اســتفاده از آب هــاي حوضــۀ بین المللــی به طــور منصفانــه مشــارکت کننــد. 

کنوانســیون آب اروپــا دربــارۀ بهره بــرداري و حفاظــت از آبرا ه هــاي فرامــرزي و دریاچه هــاي 
ــی   بین الملل

توســط  بین المللــی  و دریاچه هــاي  آبراهه هــاي مــرزي  از  بهره بــرداري و حفاظــت  کنوانســیون 
کمیســیون اقتصــادي ســازمان ملــل بــراي اروپــا19 و براســاس قواعــد هلســینکی تنظیــم شــده و در 17 
مــارس 1992 در هلســینکی تصویــب و در ســال 1996 الزم االجــرا شــده اســت. بیــش از 150 رودخانــۀ 
بــزرگ و 50 دریاچــۀ بــزرگ در محــدودۀ کمیســیون قــرار دارد کــه در طــول مــرز دو یــا چنــد کشــور 
ــه  ــی در منطق ــفرۀ آب زیرزمین ــش از 170 س ــن بی ــد. همچنی ــور می کن ــا از آن عب ــان دارد و ی جری

شناســایی شــده اســت. 

مطابق این کنوانسیون وظایف کلی کشورها عبارت است از: 

ــر و  ــامت بش ــت، س ــر محیط زیس ــرزي ب ــیب هاي فرام ــش آس ــرل و کاه ــگیري، کنت 1. پیش
شــرایط اقتصــادي و اجتماعــی؛

2. مدیریت آب هاي مشترک به صورت منطقی و عادالنه با توجه به زیست بوم؛ 

3. حفظ و نگهداري از اکوسیستم؛ 

تعییــن  اضطــراري،  برنامه هــاي  تهیــۀ  بــراي  زیســت محیطی  ارزیابی هــاي  انجــام   .4
اســتانداردهاي محیط زیســت و بــه حداقــل رســاندن خطــر آلودگــی تصادفــی آب. 

مفاد اصلی کنوانسیون بهره برداري و حفاظت از آبراه هاي مرزي ودریاچه هاي بین المللی

ــش  ــی از 3 بخ ــاي بین الملل ــرزي و دریاچه ه ــاي م ــرداري از آبراهه ه ــت و بهره ب ــیون حفاظ کنوانس
و 28 مــاده تشــکیل شــده اســت. بخــش اول بــا هفــت مــاده شــامل مجموعــۀ مقرراتــی اســت کــه بــه 
تمــام اعضــاي کنوانســیون مربــوط می شــود و موضوعاتــی ازقبیــل پایــش، تحقیــق و توســعه، تبــادل 
ــررات  ــاده شــامل مق ــا هشــت م ــه اســت. بخــش دوم ب ــر گرفت ــات را درب ــات و حفاظــت اطاع اطاع
مربــوط بــه کشــورهاي همســایه در اطــراف یــک رودخانــه اســت. بخــش ســوم مفــاد ســازمانی اســت 
ــوارد دیگــر را  ــودن کنوانســیون، حــل اختــاف و م ــت، الزم االجــرا ب ــد شــرایط عضوی ــواردي مانن و م

ــت:  ــارت اس ــد، عب ــد می کن ــا تأکی ــر آن ه ــیون ب ــه کنوانس ــواردي  ک ــن م ــرد. مهم تری فرامی گی

ـ توجــه بــه اهمیــت و فوریــت موضــوع حفاظــت و بهره بــرداري از آبرا ه هــاي مــرزي و 
ــود؛ ــن می ش ــکاري تضمی ــارکت و هم ــا مش ــط ب ــر آن فق ــام مؤث ــه انج ــی ک ــاي بین الملل دریاچه ه

19. UNECE
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ــرزي و  ــاي م ــت آبراهه ه ــرات وضعی ــدت تغیی ــد م ــاه و بلن ــی کوت ــرات منف ــی از تأثی ـ نگران
دریاچه هــاي بین المللــی بــر محیط زیســت، اقتصــاد و ســامت کشــورهاي عضــو کمیســیون 

ــا؛  ــادي اروپ اقتص

ــواد  ــۀ م ــش تخلی ــرل و کاه ــگیري، کنت ــراي پیش ــی ب ــی و بین الملل ــات داخل ــت اقدام ـ تقوی
خطرنــاک بــه داخــل زیســتگاه هاي آبــی و همچنیــن آلوده ســازي زیســتگاه هاي دریایــی به خصــوص 

نواحــی ســاحلی داراي منابــع آب زیرزمینــی؛ 

ـ ایجــاد اســتراتژي منطقــه اي حفاظــت از محیط زیســت و بهره بــرداري منطقــی از منابــع 
ــو؛  ــورهاي عض ــی در کش طبیع

ـ همــکاري بیــن کشــورهاي عضــو در حفاظــت و بهره بــرداري از آب هــاي مــرزي از طریــق توافــق 
بیــن کشــورهاي همســایۀ داراي منابــع آب مشــترک، به خصــوص در مناطقــی کــه چنیــن توافقاتــی 

تــا کنــون وجــود نداشــته اســت.

ــرزي  ــع آب م ــدار از مناب ــرداري پای ــت آب و بهره ب ــظ کیفی ــر موضــوع حف ــن کنوانســیون، ب در ای
ــه موضــوع ســامانه  های هشــدار ســیل  بســیار تأکیــد شــده اســت. همچنیــن در مفــاد کنوانســیون، ب
ــه اشــاره شــده اســت. در ســال 2003 م، کنوانســیون  ــن زمین ــط در ای و همــکاري کشــورهاي ذی رب

مذکــور اصــاح شــد تــا امــکان عضویــت کشــورهاي خــارج از محــدودۀ UNECE نیــز فراهــم آیــد. 

کنوانســیون 1997 ســازمان ملــل دربــارۀ اســتفادۀ غیرکشــتی رانی از آبرا ه هــاي 
بین المللــی )پیمــان 1997 ســازمان ملــل(

پــس از ارائــۀ کنوانســیون در ســال 1997 و قبــل از اجرایــی شــدن آن، محاکــم داوري و ســازمان هاي 
ــد.  ــتفاده کردن ــی اس ــوق عرف ــورت حق ــور به ص ــیون مزب ــم کنوانس ــی و مه ــد کل ــی از قواع بین الملل
ــن  ــه ای ــروژۀ Gabčíkovo-Nagymaros ب ــورد پ ــی دادگســتري در قضــاوت خــود درم ــوان بین الملل دی
کنوانســیون اســتناد کــرد و در رأي خــود از ســه مــورد از الزامــات آن، مشــتمل بــر اســتفادۀ منصفانــه 
ــوان  ــده، به عن ــات برنامه ریزي ش ــل از اقدام ــانی قب ــدي و اطاع رس ــانی ج ــدم آسیب رس ــه، ع و معقوالن

ــرد.   ــل اســتفاده ک ــرف بین المل ــن ع قوانی

پــس از تصویــب کنوانســیون، تعریــف رودخانه هــای بین المللــی بــه مــدت هفــت ســال مــورد بحــث 
کشــورها قــرار گرفــت و درنهایــت در ســال 1984 توافــق در ایــن زمینــه حاصــل شــد. کنوانســیون کــه 

شــامل 7 بخــش و 37 مــاده اســت، در تاریــخ 17 اوت 2014 الزم االجــرا شــد. 

ــورهای  ــی از کش ــه روح بی طرف ــده ک ــم ش ــوی تنظی ــیون به نح ــن کنوانس ــواد ای ــه م ــا اینک ب
باالدســت یــا پایین دســت بــر آن حاکــم اســت، برخــی صاحــب نظــران معتقدنــد ایــن مقــررات بیشــتر 
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بــه نفــع کشــورهای پایین دســت حوضه هــای آبــی مشــترک اســت. رأی مخالــف کشــور ترکیــه و چیــن، 
ــد.   ــت می کن ــر را تقوی ــن نظ ــز ای ــرزی، نی ــترک م ــای مش ــت در حوضه ه ــور باالدس ــوان دو کش به عن

در مــادۀ 3 کنوانســیون 1997 آشــکارا بیــان شــده اســت: »درصــورت وجــود یــک توافــق درجهــت 
ــذار  ــراه تأثیرگ ــای آب ــف دولت ه ــا وظای ــوق ی ــر حق ــر ب ــیون حاض ــی در کنوانس ــچ حکم ــف، هی مخال
نخواهــد بــود«. درواقــع چنانچــه توافقــی بیــن کشــورها ازقبــل وجــود داشــته باشــد، ایــن کنوانســیون 
ــیون  ــدرج در کنوانس ــول من ــا اص ــود ب ــات موج ــه، توافق ــورت داوطلبان ــه به ص ــد ک ــنهاد می ده پیش

همسوســازی شــود.20

ــه عــدم  ــادۀ 2(، تکلیــف ب ــه )م ــر اســتفادۀ معقــول و منصفان ــن کنوانســیون، نظی ــواد ای بیشــتِر م
ایــراد آســیب عمــده )مــادۀ 7(، تکلیــف بــه همــکاری )مــادۀ 8(، اصــل به اشــتراک گذاری منظــم داده 
و اطاعــات بیشــتر )مــادۀ 3( و اطاع دهــی درمــورد تمهیــدات برنامه ریزی شــده ای کــه تأثیــرات ســوء 
ــه نفــع کشــورهای پایین دســت حوضه هــای آبخیــز مشــترک اســت.21  ــی دارد )مــادۀ 10 (، ب احتمال

ــی را  ــتورالعمل های اساس ــول و دس ــه اص ــت ک ــی اس ــیون مبنای ــک کنوانس ــیون ی ــن کنوانس ای
ــا  ــا ب ــا آن ه ــذارد ت ــع وامی گ ــای ذی نف ــه دولت ه ــات را ب ــوص جزئی ــد و کار درخص ــن می کن تعیی
درنظــر گرفتــن خصوصیــات آبرا ه هــای مربــوط بــه حوضــۀ مشــترک، خــود وارد مذاکــره شــوند و بــه 

ــول یکدیگــر برســند. ــورد قب ــق م تواف

در مــادۀ 7 کنوانســیون، کشــورها موظف انــد مســاعی مقتضــی به منظــور عــدم ایــراد آســیب عمــده 
ــن اســت  ــد. منظــور از مســاعی مقتضــی ای ــع در حوضــه را به عمــل آورن ــه ســایر کشــورهای ذی نف ب
ــه کشــورهای دیگــر ممانعــت کنــد. باوجــود ایــن،  ــد بکوشــد از آسیب رســانی ب کــه هــر کشــوری بای
اگــر آســیب، به رغــم انجــام تــاش مقتضــی، کمــاکان اتفــاق بیفتــد، کشــوری کــه آســیب زده، دیگــر 

ــی در قبــال دولــت آســیب دیده نخواهــد داشــت. تکلیــف قانون

نکتــۀ مهــم درخصــوص کنوانســیون مذکــور ایــن اســت کــه امضــا و تصویــب کنوانســیون از ســوی 
ایــران، بــه کشــورهای جهــان، بهخصــوص کشــورهای منطقــه، حســن نیت ایــران را نشــان می دهــد و 
بیــان می کنــد کــه ایــران در جایــگاه کشــوری متمــدن و مســئول، حتــی اگــر آســیبی ببینــد، اصــول 
حقــوق بین الملــل را محتــرم می شــمارد. همچنیــن اگــر بررســی های بیشــتر در طــی فراینــد تصویــب 
کنوانســیون 1997 در ایــران نشــان دهــد کــه ایــن کنوانســیون در برخــی حوضه هــا برخــاف منافــع 
ــل  ــورهایی مث ــاند. کش ــب رس ــیون را به تصوی ــن کنوانس ــرط« ای ــق ش ــا »ح ــوان ب ــت، می ت ــی اس مل

ســوریه، مجارســتان، ویتنــام و هلنــد بــا حــق شــرط کنوانســیون را  تصویــب کرده انــد.  

20. بنابراین ایران نباید نگران سایه اندازی مفاد این کنوانسیون بر توافقات موجود با کشورهای همسایه باشد.
21. لذا پیوستن به این کنوانسیون، دست کم در حوضه های هریرود، هیرمند و ارس ممکن است به نفع ایران باشد.
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ــت  ــه مدیری ــانند، ب ــب برس ــیون را به تصوی ــن کنوانس ــران ای ــایۀ ای ــای همس ــۀ دولت ه ــر هم اگ
تنش هــا و منازعــات، ســوق دادن کشــورهای همســایه بــه توســعۀ پایــدار مشــارکتی و ایجــاد امنیــت 

و ثبــات منطقــه ای کمــک شــایانی خواهنــد کــرد. 

مفــاد اصلــی کنوانســیون در چهــار بخــش اول قــرار دارد. بخــش اول شــامل تعریــف اصطــاح مهــم 
ــف  ــن صــورت تعری ــه  ای ــراه« ب ــن بخــش، اصطــاح »آب ــادۀ 2 از ای ــی«22 اســت. در م ــراه بین الملل »آب
شــده اســت: »یــک سیســتم متشــکل از آب هــاي ســطحی و زیرزمینــی کــه به موجــب ارتبــاط فیزیکــی 
خــود یــک واحــد را تشــکیل داده و بــه یــک نقطــۀ مشــترک منتهــی می گــردد«. ایــن تعریــف از ایــن 
لحــاظ اهمیــت دارد کــه شــامل آب هــاي زیرزمینــی اســت کــه به صــورت هیدرولوژیکــی بــا آب هــاي 
ســطحی ارتبــاط دارد و درواقــع بســیاري از آب هــاي زیرزمینــی در جهــان را شــامل می شــود. عبــارت 
ــا در  ــی از آن ه ــه بخش های ــی ک ــده: »آبرا ه های ــن ش ــورت تبیی ــن  ص ــه ای ــز ب ــی« نی ــراه بین الملل »آب

کشــورهاي مختلــف واقــع شــده اســت«. 

ــوده و آن  ــیون ب ــنگ بناي کنوانس ــه س ــت ک ــی اس ــر اصل ــش دوم بیانگ ــدرج در بخ ــادۀ 5 من م
ــت.   ــی« اس ــراه بین الملل ــول در آب ــه و معق ــارکت منصفان ــتفاده و مش »اس

ــه عــدم آسیب رســانی جــدي« اســت کــه در  ــزام ب ــاد کلیــدي کنوانســیون »ال یکــی دیگــر از مف
مــادۀ 7 آمــده اســت. مــادۀ 7 مســتلزم ایــن اســت کــه کشــورها اقدامــات مناســبی بــراي جلوگیــري 
ــر  ــد ب ــد. تأکی ــام دهن ــی انج ــراه بین الملل ــۀ آب ــورهاي حوض ــر کش ــه دیگ ــدی زدن ب ــیب ج از آس
»جلوگیــري« مهــم بــوده و از آنجایــی کــه اغلــب متوقــف کــردن یــا اصــاح فعالیتــی کــه زمانــی آن را 
ــد دشــوار اســت و ممکــن اســت بســیار پیچیــده و گران قیمــت باشــد، اگــر ایــن امــکان  آغــاز کرده ان

ــران آســیب، غرامــت پرداخــت.     ــراي جب ــوان ب وجــود داشــته باشــد، می ت

بخــش ســوم کنوانســیون شــامل »اصــل اطاع رســانی قبــل از اقدامــات برنامه ریزی شــده« و شــرح 
و تفصیــل برخــی جزئیــات جنبه هــاي مختلــف ایــن الــزام اســت. ماهیــت اصــل مذکــور ایــن اســت کــه 
ــا کشــورهاي  ــی در کشــور ی ــرات ســوء فراوان ــک کشــور احتمــاالً اث ــات برنامه ریزي شــدۀ ی ــر اقدام اگ
دیگــِر واقــع در مســیر آبــراه بین المللــی ایجــاد کنــد، دولــت مزبــور متعهــد بــه اطاع رســانی به موقــع 
برنامه هــاي خــود بــه ســایر کشــورهاي مربوطــه اســت. اگــر کشــورهاي مذکــور بــر ایــن باورنــد کــه ایــن 
ــورت  ــورت و درص ــري و مش ــد هم فک ــت، فراین ــض اس ــا 7 متناق ــاي 5 ی ــات ماده ه ــا الزام ــا ب برنامه ه

لــزوم مذاکــره بــراي رســیدن بــه راه حلــی منصفانــه دنبــال می شــود.  

مــادۀ 10 نیــز بیانگــر آن اســت کــه در غیــاب موافقت نامــه یــا عــرف در بیــن کشــورها، »هیــچ اســتفاده اي 
از اولویــت ذاتــی نســبت بــه دیگــر مصــارف برخــوردار نیســت« و اینکــه »درصــورت تعــارض بین اســتفاده هاي 

22. International Watercourse



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

424

تابستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 2

میالد باری پور و همکاران. روش شناسی سیاست پردازی آب در رودخانه های فرامرزی.

مختلــف ]کــه بایــد حل وفصــل شــود[ بایــد بــه تأمیــن نیازهــاي حیاتی انســانی توجــه ویــژه اي اعمال گــردد«.   

قســمت چهــارم از کنوانســیون بــه »حفاظــت، نگهــداري و مدیریــت آبراهه هــاي بین المللــی« پرداختــه 
و شــامل مقرراتــی بــراي حفاظــت و نگهــداري از اکوسیســتم آبراهــه، پیشــگیري، کاهــش و کنتــرل آلودگی 
و مشــاوره درمــورد مدیریــت آبراهه هــای بین المللــی اســت. همچنیــن تأکیــد کــرده اســت کــه آبرا ه هــاي 

بین المللــی و تأسیســات آن هــا در مناقشــات مســلحانه بایــد از تعــرض طرفیــن درگیــر مصــون بمانــد. 

ــول و  ــه کنوانســیون حــول محــور چگونگــی اســتفادۀ معق ــوط ب بخــش عمــده اي از مباحــث مرب
منصفانــه در هــر کشــور حوضــه بــا نــگاِه رســیدن بــه بهره بــرداري بهینــه از رودخانــه و منافــع ناشــی 
ــن دو  ــک از ای ــه کدام ی ــر اینک ــر س ــث ب ــت و بح ــانی اس ــدم آسیب رس ــد ع ــاظ تعه ــا لح از آن، ب
ــه« و »عــدم آسیب رســانی« بایــد در اولویــت قــرار گیــرد، یکــی از  اصــل »اســتفادۀ معقــول و منصفان

 .(Tanzi, 1997, p. 112) ــت ــوده اس ــیون 1997 ب ــه کنوانس ــع ب ــث راج ــاي بح کانون ه

ــه« در  ــول و منصفان ــتفادۀ معق ــل، »اس ــوق بین المل ــیون حق ــگر دوم کمیس ــر گزارش ــق نظ طب
ــانی  ــدم آسیب رس ــی »ع ــدم اصل ــراي تق ــتدالل هایی ب ــوم اس ــگر س ــی گزارش ــرار دارد؛ ول ــت ق اولوی
جــدي« آورده اســت. مفســران نیــز، ماننــد گزارشــگران، همیــن مشــکل تطبیــق مفاهیــم را داشــته اند 
ــادۀ  ــق م ــه طب ــتفادۀ منصفان ــه اس ــد؛ در حالی ک ــت باش ــد در اولوی ــدي بای ــانی ج ــدم آسیب رس و ع
ــران  ــارۀ جب ــو درب ــانی و گفت وگ ــش آسیب رس ــراي کاه ــد ب ــک بن ــامل ی ــیون ش ــه در کنوانس 7 )ک
خســارت اســت( از شــواهد ایــن اســتدالل اســت. بانــک جهانــی ــــ کــه بایــد اصــول حاکــم بــر حقــوق 
بین الملــل را در طرح هــای تأمیــن مالــی خــود دنبــال کنــد، اهمیــت اســتفادۀ منصفانــه را در نظریــه 
ــی، به علــت ســادگی اجــرا، عــدم آسیب رســانی جــدي  ــراي اقدامــات عمل ــا ب به رســمیت شــناخته؛ ام
را مــد نظــر قــرار داده اســت و برنامــه ای را کــه باعــث آســیب شــود، بــدون تصویــب تمــام کشــورهاي 
حوضــه، تأمیــن مالــی نمی کنــد. درواقــع رابطــۀ میــان اســتفادۀ معقــول و منصفانــه و تعهــد بــه عــدم 

ــۀ تاریخــی اســت. ــۀ هیدرولوژیکــی و حقاب ــی بیــن موضــوع حقاب آسیب رســانی جــدي، تعادل

مقررات برلین 

شــامل 73 مــاده اســت کــه بــه 14 فصــل تقســیم می شــود و مســائل مختلــف مرتبــط بــا منابــع آب را کــه 
مقــررات هلیســنکی و کنوانســیون 1997 ســازمان ملــل درنظــر نگرفته انــد، پوشــش می دهــد. ایــن مقــررات 
بــرای مدیریــت تمــام مســائل مدیریــت منابــع آب، ازجملــه مســائل مدیریــت ملــی و بین المللــی منابــع آب، 
قابــل اســتناد و اســتفاده اســت. عاوه بــر ایــن، ارتبــاط بیــن اصــل »اســتفادۀ منصفانــه و معقــول« و اصــل 

»ممنــوع بــودن وارد آمــدن خســارت بــر قلمــروی ســرزمینی دولت هــای دیگــر« را بررســی می کنــد.   

تفــاوت اصلــی بیــن مقــررات هلســینکی و کنوانســیون ســازمان ملــل از یــک ســو و قوانیــن برلیــن 
ــر حــق »اســتفادۀ  از ســوی دیگــر ایــن اســت کــه قوانیــن هلســینکی و کنوانســیون ســازمان ملــل ب
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ــع  ــت مناب ــزام مدیری ــر »الت ــن ب ــن برلی ــه قوانی ــی  ک ــد؛ درحال ــد می کنن ــول« تأکی ــه و معق منصفان
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــم دیگ ــاوت مه ــارد. تف ــای می فش ــه و معقوالنه«پ ــت منصفان ــترک در حال آب مش
قوانیــن برلیــن منــوط بــه لــزوم عــدم وارد آمــدن خســارت شــدید بــه دیگــر کشــورهای ســاحلی اســت؛ 
ــه شــاخص ها و معیارهــای  ــزوم عــدم آســیب رســاندن ب ــه ل ــی کــه قوانیــن هلســینکی فقــط ب درحال

ــد.   ــد می کن ــع آب تأکی ــۀ مناب ــول و منصفان ــتفادۀ معق اس

کنوانســیون 1997 نیــز از ایــن نظــر شــبیه بــه قوانیــن هلســینکی اســت؛ تنهــا تفاوتــش ایــن اســت 
کــه برخــاف قوانیــن هلســینکی، مــادۀ قانونــی جداگانــه ای را بــه »ممنــوع بــودن وارد آمــدن خســارت 
بــه ســایر کشــورها« اختصــاص داده اســت. عاوه بــر ایــن، مــواد قانونــی زیســت محیطی قوانیــن برلیــن 

.(Salman M. , 2007, p. 119) بســیار جامع تــر از دو قانــون دیگــر اســت

4ـ4. تحلیل مقایسه ای قواعد بین المللی حاکم بر آب های فرامرزی 
در طــول زمــان، رویــۀ بین المللــی حاکــم بــر آب هــای فرامــرزی از اصــول افراطــی حاکمیــت ســرزمینی 
ــا لحــاظ انصــاف  مطــاق و یکپارچگــی مطلــق رودخانــه ای فاصلــه گرفتــه و به ســمت اصــول معتــدل ب
ــه و  ــه ای میان ــوان نظری ــرزمینی، به عن ــدود س ــت مح ــۀ حاکمی ــت. نظری ــرده اس ــت ک ــت حرک و عدال
معتــدل، نظریــۀ غالــب و مــورد پذیــرش در میــان دولت هــا و محاکــم قضایــی و داوری هــای بین المللــی 
ــتفاده های  ــر اس ــم ب ــی حاک ــوق بین الملل ــا و حق ــی نظریه ه ــیر تاریخ ــکل 3، س ــت. در ش ــوده اس ب
غیرکشــتی رانی از آب هــای فرامــرزی آورده شــده اســت )آوریــده، عطــاری و عبداللهــی، 1395، ص. 89(. 

شکل  3. سیر تاریخی نظریه ها و حقوق بین المللی حاکم بر استفاده های غیرکشتی رانی از آب های فرامرزی

ــد از آبرا ه هــای موجــود در ســرزمین  طبــق نظریــۀ حاکمیــت محــدود ســرزمینی، ذی نفــع می توان
ــه آســیب جــدی  ــر حاشــیۀ رودخان ــای دیگ ــع دولت ه ــه مناف ــه ب ــی ک ــا وقت ــد، ت خــود اســتفاده کن

ــراه اســت. ــک آب ــاور ی ــای مج ــواری دولت ه ــدۀ حســن هم ج ــه تضمین کنن ــن نظری ــد. ای نزن

ــیم و  ــه تقس ــوط ب ــاد مرب ــده در مف ــناد یادش ــک از اس ــرد هری ــه ای از رویک ــدول 1، خاص در ج
ــت. ــده اس ــرزی آم ــای م ــتفاده از آب ه اس
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جدول 1. رویکرد هریک از اسناد یادشده در مفاد مربوط به تقسیم و استفاده از آب های مرزی 

قواعد برلین در منابع آب 2004 کنوانسیون سازمان ملل متحد 1997 کنوانسیون آب اروپا 
)UNECE( 1992 قواعد هلسینکی 1996 عامل

نظریۀ حاکمیت محدود سرزمینی نظریۀ حاکمیت محدود سرزمینی نظریۀ حاکمیت محدود 
سرزمینی

نظریۀ حاکمیت محدود 
سرزمینی نظریۀ حاکم

حوضۀ زهکشی بین المللی و همۀ 
 آب ها

شامل آب های سطحی و زیرزمینی 
مرتبط با آن ها در یک حوضۀ آبریز 
که در دو یا چندکشور گسترده 

 شده است.
مادۀ 1 و 3

 آبراهۀ بین المللی 
شامل یک سیستم متشکل از آب های 

سطحی و زیرزمینی در یک حوضۀ آبریز است 
که با هم ارتباط فیزیکی دارند و یک واحد را 
تشکیل می دهند و بخش هایی از آبراهه در 

 کشورهای مختلف واقع شده است.
مادۀ 1 و 2

 آب های فرامرزی
شامل تمام آب های سطحی و 
زیرزمینی است که بین دو یا 

چند کشور به عنوان مرز باشند یا 
مرز را قطع کرده باشند یا روی 

مرز واقع شده باشند.
مادۀ 1

 حوضۀ زهکشی بین المللی
شامل آب های سطحی و 

زیرزمینی مرتبط با آن ها در یک 
حوضۀ آبریز که در دو یا چند 

کشور گسترده شده است.
مادۀ 1 و 2

دامنۀ کاربرد سند

به جز آن هایی که دارای قرارداد یا عرف 
 خاص است.

مادۀ 1

به جز مواردی که دارای موافقت نامۀ 
الزم  االجرا باشد.

مادۀ 3

لزوم تطبیق توافقات موجود 
با مفاد کنوانسیون و حذف 

تناقضات
مادۀ 9

به جز حوضه هایی که دارای 
موافقت نامه، کنوانسیون یا عرف 

الزام آور است.
مادۀ 1

استثنائات دامنۀ کاربرد 
)به رسمیت شناختن 

قراردادهای موجود میان 
کشورها(

مادۀ 3 مادۀ 2 مادۀ 1 مادۀ 2
شمولیت آب های 
زیرزمینی مرتبط با 

آب های سطحی

مادۀ 3 شامل نمی شود. مادۀ 1 شامل نمی شود.
شمولیت آبخوان های 
مرزی غیرمرتبط با 

آب های سطحی
مدیریت آب های حوضۀ بین المللی 

به شیوه ای منصفانه و معقول با درنظر 
گرفتن توجه الزم و التزام به عدم 

آسیب رسانی جدی به سایر کشورهای 
 حوضه
مادۀ 12

بهره برداری از آبراه بین المللی به شیوه ای 
منصفانه و معقوالنه برای دستیابی به 

بهره برداری بهینه و پایدار و کسب منافع، با 
درنظر گرفتن منافع سایر کشورهای حوضه و 

 توأم با حفاظت های الزم از آبراهه
مادۀ 5

تضمین استفادۀ منصفانه و 
معقول از آب های فرامرزی 
در مواردی که به وارد کردن 
آسیب های فرامرزی منجر 

می شود.
مادۀ 2

استفادۀ معقول و منصفانه برای 
کاربردهای مفید

مادۀ 4
اصل استفاده و مشارکت 

منصفانه و معقول

 سیزده عامل
استفاده های آتی، پایداری استفاده ها، 

به حداقل رساندن آسیب های 
زیست محیطی نیز منظور شده است .

مادۀ 13

 هفت عامل
 استفاده های آتی نیز منظور شده است.

مادۀ 6
-  یازده عامل

مادۀ 5
عوامل مؤثر در تعیین 
سهم منصفانه و معقول

به عنوان ماده مستقل
   مادۀ 16

به عنوان عامل محدود کننده استفادۀ 
منصفانه و معقول

مادۀ 12

به عنوان مادۀ مستقل درنظر گرفته شده است . 
مادۀ 7

اقدام درجهت جلوگیری از 
هرگونه اثرات منفی برون مرزی

مادۀ 2 و 3

به عنوان یکی از یازده عامل 
تعیین استفادۀ منصفانه و 

معقول درنظر گرفته شده است.
مادۀ 5

اصل التزام به عدم ایراد 
آسیب جدی 

لحاظ استفاده های موجود به عنوان 
یکی از عوامل تعیین استفادۀ منصفانه 

 و معقول
مادۀ 13

لحاظ استفاده های موجود به عنوان یکی از 
 عوامل تعیین استفادۀ منصفانه و معقول

مادۀ 6
-

لحاظ استفاده های موجود 
به عنوان یکی از عوامل تعیین 

استفادۀ منصفانه و معقول
 مادۀ  5

تقدم استفاده های موجود بر 
استفاده های نامشخص آتی

 مادۀ 8

برتری مشروط 
استفاده های موجود

عدم هرگونه برتری استفاده های 
موجود بر استفاده های آتی 

  مادۀ 15
برتری بر سایر استفاده ها 

مادۀ 14

 برتری بر سایر استفاده ها
مادۀ 10 - عدم  برتری بر سایر استفاده ها

مادۀ 6 تأمین نیازهای انسانی
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بررســی مفــاد اســناد حقوقــی بین الملــل مربــوط بــه آب هــای فرامــرزی، شــامل »قواعــد هلســینکی 
1966، کنوانســیون آب اروپــا 1992، کنوانســیون ســازمان ملــل 1991 و قواعــد برلیــن 2004«، نشــان        
ــتفادۀ  ــوۀ اس ــات نح ــورد جزئی ــادی را درم ــا، مف ــیون آب اروپ ــز کنوانس ــا، به ج ــی آن ه ــد همگ می ده
ــرای تقســیم آب  ــه ب ــا وجــود دارد ک ــن ظرفیــت در آن ه ــد و ای ــان کرده ان ــول آب بی ــه و معق منصفان

ــه کار گرفتــه شــوند.  حوضه هــای فرامــرزی ب

ــراد  ــدم ای ــه ع ــزام ب ــول « و »الت ــه و معق ــارکت منصفان ــم »مش ــل مه ــه دو اص ــناد، ب ــن اس در ای
آســیب« توجــه شــده اســت. در قواعــد برلیــن، بــر اصــل التــزام بــه عــدم ایــراد آســیب بیشــتر تأکیــد 
ــز  ــت. به ج ــده اس ــم داده ش ــز تعمی ــی آب نی ــای کیف ــه جنبه ه ــی، ب ــای کّم ــر جنبه ه ــده و افزون ب ش
ــن  ــای بی ــا و موافقت نامه ه ــت قرارداده ــور به صراح ــی مذک ــناد حقوق ــایر اس ــا، س ــیون آب اروپ کنوانس
کشــورها را بــر مفــاد خــود ارجــح دانســته اند. در قواعــد هلســینکی، کنوانســیون ســازمان ملــل و قواعــد 
برلیــن، فقــط آب هــای زیرزمینــی مرتبــط بــا آب هــای ســطحی مــرزی تحــت پوشــش مقــررات مربــوط 
بــه آب هــای ســطحی مــرزی قــرار گرفتــه  اســت. درمقابــل در کنوانســیون آب اروپــا، آب هــای زیرزمینــی 
مــرزی به صــورت عــام تحــت پوشــش قــرار گرفتــه اســت. قواعــد هلســینکی بــرای حفــظ اســتفاده های 
موجــود اهمیــت بیشــتری قائــل بــوده؛ درحالــی  کــه کنوانســیون ســازمان ملــل بــه اســتفاده های آتــی 
بــه همــان انــدازه توجــه کــرده اســت. در قواعــد برلیــن، برتــری اســتفاده های موجــود به صــورت شــفاف 
نفــی شــده و کنوانســیون آب اروپــا در ایــن  بــاره ســکوت کــرده اســت. مباحــث زیســت محیطی در قواعــد 

برلیــن و کنوانســیون آب اروپــا بــا تأکیــد و جزئیــات بیشــتری مــورد توجــه قــرار گرفتــه  اســت. 

ــری  در قواعــد هلســینکی نقایصــی وجــود دارد؛ ماننــد در اولویــت نبــودِن نیازهــای انســانی و برت
ــرای کشــورهای  ــی ب ــع حــق توســعۀ آب ــه تضیی ــه ممکــن اســت  ب ــی اســتفاده های موجــود ک ضمن
کمترتوســعه یافته بینجامــد. قواعــد برلیــن، باوجــود رفــع نقایــص قواعــد هلســینکی، به دلیــل فراگیــری 
ــا توجــه بــه  و پیچیدگــی، شــرایط دشــواری را در اجــرا فراهــم مــی آورد. کنوانســیون آب اروپــا نیــز ب
شــرایط اقلیمــی منطقــۀ اروپــا تدویــن شــده و در آن موضوعــات چالشــی تقســیم آب، ماننــد تعییــن 
ــذا به نظــر نمی رســد  ــه و نیازهــای حیاتــی انســانی، پوشــش داده نشــده و ل ــه و معقوالن ســهم منصفان

ســندی فراگیــر و قابــل تعمیــم بــرای مناطــق کــم آب باشــد.

ــص  ــع نقای ــل رف ــل متحــد، به دلی ــازمان مل ــوارد یادشــده، کنوانســیون 1997 س ــه م ــه ب ــا توج ب
قواعــد هلســینکی 1966، فراگیــر بــودن آن نســبت بــه کنوانســیون آب اروپــا 1992 و ســادگی اجــرا و 
پیچیــده نبــودن نســبت بــه قواعــد برلیــن 2004، گزینــۀ بهتــر و منصفانه تــری بــرای اجــرا در مناطــق 

ــران اســت. خشــک و نیمه خشــک ازجملــه کشــور ای

4ـ5. نظریات حاکم در مناقشات آبی
در تحقیقــات انجام شــده دربــارۀ 145 معاهــدۀ تاریخــی موجــود در زمینــۀ آب مــرزي، مشــاهده می شــود 
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کــه در تجربیــات مناقشــات آبــی و حل وفصــل آن هــا، اصــول کلــی به ویــژه اصــول افراطــی حاکمیــت 
ــه  ــتفادۀ منصفان ــه و اس ــرار نگرفت ــتناد ق ــورد اس ــه اي م ــق رودخان ــت مطل ــرزمینی و تمامی ــق س مطل
اصــل اساســی غالــب اســت؛ ولــی تعریــف قانونــی واژۀ »انصــاف« بیــش از حــد مبهــم به نظــر می رســد 
و به شــدت متکــی بــه توافــق دو طــرف اســت. روش هــاي تخصیــص منابــع آب مــرزي بــه ســه دســته 

 :(Correia & da Silva, 1999) قابــل تفکیــک اســت

روش هاي مبتنی بر حقوق؛ . 1

روش هاي مبتنی بر نیاز؛ . 2

روش هاي مبتنی بر اقتصاد.  . 3

روش هاي مبتنی بر حقوق 

ــق  ــت مطل ــورت حاکمی ــه به ص ــت؛ چ ــرده اس ــز ک ــورها تمرک ــن کش ــی بی ــوق آب ــر حق ــن روش ب ای
ــدم  ــه ع ــد ب ــه و تعه ــتفادۀ منصفان ــورت اس ــه به ص ــه اي و چ ــق رودخان ــت مطل ــرزمینی و تمامی س
ایــراد آســیب جــدي تعریــف شــده باشــد. نظریــات افراطــی فقــط در ســه مــورد از شــاخه هاي فرعــی 
آبراهه هــاي بین المللــی اســتفاده شــده اســت: مکزیــک و ایــاالت متحــدۀ آمریــکا هرکــدام نســبت بــه 
ــد.   ــراز کرده ان ــق را اح ــرزمینی مطل ــت س ــراوو، حاکمی ــد/ ریوب ــی ریوگران ــاخه هاي داخل ــی از ش برخ

روش هاي مبتنی بر نیاز  

ــورد  ــوي م ــاي خشــک، الگ ــژه در رودخانه ه ــده، به وی ــق انجامی ــه تواف ــه ب ــام مناقشــاتی ک ــاً تم تقریب
ــا به طــور خــاص  ــوژي حوضــه و ی ــاً هیدرول ــوده )صرف ــر حــق نب ــی ب ــراي مذاکــرات، مبتن اســتفاده ب
اســتفاده هاي تاریخــی(، بلکــه مبتنــی بــر نیــاز بــوده اســت. نیــاز براســاس زمین هــاي قابــل آبیــاري، 
ــت  ــوالً در پایین دس ــه معم ــا ک ــود. از آنج ــف می ش ــاص تعری ــروژۀ خ ــک پ ــات ی ــت و احتیاج جمعی
ــت  ــورهاي پایین دس ــود دارد، کش ــتري وج ــر و بیش ــی قدیمی ت ــاورزي آب ــک، کش ــاي خش رودخانه ه

ــد.  ــرح می کنن ــتري را مط ــاي بیش ادع

نیازهــاي اساســی انســان، بــدون درنظــر گرفتــن نــوع اقلیــم منطقــه، ســرانه 50 لیتــر در روز بــراي 
اســتفادۀ شــهري )25/18 مترمکعــب در ســال( تعریــف کــرده و همچنیــن 75 مترمکعــب در ســال را 

به عنــوان ســرانۀ مناســب، حداقــل بــراي خاورمیانــه، تخمیــن زده اســت. 

روش هاي مبتنی بر اقتصاد 

ــر شــکل مناقشــه  ــاي مطــرح در بحــث تغیی ــن رویکرده ــی از جدیدتری ــع یک ــرد تشــریک مناف رویک
ــه  ــر ســر منابــع آب مشــترک اســت. براســاس ایــن رویکــرد، آب ماننــد هــر منبــع کمیــاب، بایــد ب ب



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

429

تابستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 2

میالد باری پور و همکاران. روش شناسی سیاست پردازی آب در رودخانه های فرامرزی.

ــن  ــه بی ــیوه اي عادالن ــود حاصــل به ش ــود و ســپس س ــتفاده از آن اختصــاص داده ش ــن اس کارآمدتری
کشــورهاي حوضــه تقســیم شــود. 

در عمــل، معیارهــاي اقتصــادي، به جــز در مــوارد اســتثنا، تخصیــص آب را تحــت تأثیــر قــرار نــداده 
ــراي خــود آب  اســت. از 28 معاهــدۀ موجــود در زمینه هــاي اقتصــادي آب، در 4 معاهــده پرداخــت ب
مطــرح شــده و پرداخــت بــراي تولیــد بــرق ازدســت رفته و اراضــی ســیاب گرفته نیــز در 10 معاهــده 

مطــرح شــده اســت )شــولی، وطن فــدا و آوریــده، 1394، ص. 143(. 

بازار آب 

ــازار آب باعــث تخصیــص کارآمــد آب حتــی در حوضه هــاي مــرزي می شــود؛ ولــی در عمــل،  ایجــاد ب
ــازار آب می گــردد (Donohew, 2009, p. 94). به عــاوه  ــع از شــکل گیري کامــل ب ــع ســازمانی مان موان
ــورت  ــدرت ص ــه اي آب به ن ــال بین حوض ــد انتق ــر می رس ــال آب، به نظ ــاد انتق ــاي زی ــل هزینه ه به دلی
گیــرد و عمدتــاً بــازار آب محــدود بــه کشــورهاي حوضــه شــود. همچنیــن بــازار آب کمــاکان مشــکات 
 Brennan) ناشــی از حقــوق تعریف نشــدۀ مالکیــت آب و نیــز فقــدان مکانیســم اجرایــی را بــا خــود دارد
Scoccimarro, 2002, p. 79 &) و نمی توانــد به لحــاظ نــوع ماهیــت کاالیــی آب و ارزش هــاي معنــوي، 
ــازار آب  در رفــع تمــام مســائل راهگشــا باشــد. نتیجــۀ ایــن ابهامــات آن اســت کــه تــا کنــون هیــچ ب
بین المللــی ایجــاد نشــده اســت. در ســال 1997 در مناقشــه میــان کشــورهاي حوضــۀ فــرات، ســوریه 
ــب  ــوع موج ــن موض ــرد. ای ــراض ک ــذاري آب اعت ــراي قیمت گ ــنهادي ب ــاي پیش ــه طرح ه ــدت ب به ش
بن بســت موقــت مذاکــرات شــد. ضمــن اینکــه برخــی تفاســیر حقوقــی اســامی مطالبــۀ پــول فقــط 

بــرای آب را منــع کــرده اســت. 

سبد منافع

به تازگــی بحــث ارتبــاط میــان آب و سیاســت و آب و دیگــر منابــع به طــور گســترده ای مطــرح شــده 
اســت. ایــن ارتبــاط چندگانــه ممکــن اســت فرصت هــاي بیشــتري بــراي ارائــۀ راه حل هــاي خاقانــه و 

بهــره وري بیشــتر اقتصــادي از طریــق ســبد منافــع ایجــاد کنــد.  

برخی منابع که در مذاکرات آب گنجانده شده، عبارت است از: 

ــۀ  ــات رودخان ــه حل وفصــل اختاف ــی ب ــک جهان ــی بان ــع مال ــال مناب ــرای مث ــی: ب ــع مال 1. مناب
ــرد.  ــک ک ــگ کم ــق مکون ــه تواف ــتیابی ب ــه دس ــل ب ــازمان مل ــرمایه گذاري هاي س ــند، و س س

ــع اســت. درخصــوص توافق نامــۀ  ــرژي: یکــی از مــوارد درحــال رشــد در ســبد مناف ــع ان 2. مناب
مکونــگ، تایلنــد در ازاي ســهمی از بــرق تولیدشــده، بــه طــرح برقابــی در الئــوس کمــک مالــی کــرد.

ــح  ــرات صل ــد مذاک ــت سیاســی: ممکــن اســت به طــور غیرمســتقیم انجــام شــود، مانن 3. ظرفی
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خاورمیانــه، و یــا به صــورت صریــح، ماننــد مذاکــرات میــان ترکیــه و ســوریه در مســائل مربــوط بــه 
ــرد گــره خــورده اســت.  ــا جدایی طلبــان ُک ــه روابــط ســوریه ب آب کــه ب

در جــدول 2، شــاخص های رتبــه اي بــراي ســه موضــوع امنیتــی، اقتصــادي ـ اجتماعــی و 
زیســت محیطی تعریــف شــده اســت.  

جدول 2. شاخص های رتبه ای موضوعات امنیتی، اقتصادی ـ اجتماعی و زیست محیطی 

شاخص هاي زیست محیطی شاخص هاي اقتصادي ـ اجتماعی شاخص هاي امنیتی

اهمیت رژیم جریان سرانۀ تولید ناخالص داخلی هزینه هاي نظامی به عنوان درصدي از 
تولید ناخالص داخلی

شاخص کیفیت آب جمعیت زیر خط فقر در دسترس بودن/ استفاده از آب

جریان از محیط زیست 

)جریان پایه(
امید به زندگی در بدو تولد نسبت وابستگی به آب )٪(

توسعۀ پایدار با استفاده از آب میزان مرگ ومیر نوزادان تاریخچۀ موافقت نامه هاي مرتبط با آب

تنوع زیستی نرخ سواد
همکاري داخل حوضه

)نهادي(

استفاده از انرژي جغرافیاي سیاسی/ ثبات دولتی

کشاورزي به عنوان درصدي از تولید 
ناخالص داخلی مهاجرت

صنعت به عنوان درصدي از تولید 
ناخالص داخلی سطح یکپارچگی منطقه اي

در دسترس بودن/ استفاده از آب

سبد منافع مربوط به آب 

ــوط  ــوارد مرب ــدۀ م ــط دربرگیرن ــع فق ــبد مناف ــه س ــود ک ــاق می ش ــواردي اط ــه م ــرد ب ــن رویک ای

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

431

تابستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 2

میالد باری پور و همکاران. روش شناسی سیاست پردازی آب در رودخانه های فرامرزی.

ــه آب  ــوط ب ــع مرب ــه، ســبد مناف ــن زمین ــن ســبدهاي موجــود در ای ــه آب باشــد. یکــی از کامل تری ب
ــی ــر روي کوس ــال 1966 ب ــی و در س ــداک و بگمات ــر روي گن ــال 1959 ب ــال در س ــد و نپ ــن هن  بی

 )تمــام شــاخه هاي فرعــی رود گنــگ( اســت. ایــن دو معاهــده شــامل تمهیداتــی بــراي انــواع 
ــه و  ــل مربوط ــري، حمل ونق ــري، ماهیگی ــی، ناوب ــاري، برقاب ــه آبی ــا آب، ازجمل ــط ب ــای مرتب طرح ه
حتــی جنــگل کاري، اســت )هنــد در نپــال به منظــور کاهــش رســوب پایین دســت، درخــت کاري کــرد( 
ــی مواجــه  ــا ناکامی های ــق ب ــن دو تواف ــه ای ــرده ک ــام ک ــی اع ــال به تازگ ــد نپ (Gleick, 1996). هرچن
بــوده، ســاختار ایــن معاهــدات نمونه هــاي خوبــی از ایــن موضــوع اســت کــه چگونــه ســبد گســترده تر 

ــد.   ــم کن ــتري را فراه ــۀ بیش ــاي خاقان ــد راه حل ه می توان

5. یافته های تحقیق

5ـ1. دیپلماسی آب  
 بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، دیپلماســی آب بــه ایــن صــورت تعریــف می شــود: »دیپلماســی آب

ــت تعییــن و راه حل هــای  ــل دخال  روشــی اســت کــه در آن مشــکات آب تشــخیص داده، نقــاط قاب
ایــن  ارائــه می شــود« (Islam & Susskind, 2012, p. 109). در  بــرای آن مشــکات  پایــداری 
دیپلماســی، از ابزارهــای سیاســت زیســت محیطی، اســتراتژی مدیریــت آب و راه حل هــای مهندســی 
ــاوران  ــه مش ــرای نمون ــی دارد. ب ــای گوناگون ــی آب کاربرده ــاح دیپلماس ــود. اصط ــتفاده می ش اس
ــرای توصیــف چگونگــی رفــع مشــکات  سیاســی و پژوهشــگران عرصــۀ سیاســت از ایــن اصطــاح ب
ــراری  ــا آب جهــت برق ــور خارجــه و افزایــش همکاری هــای مرتبــط ب آب توســط سیاســت مداران ام
ــای  ــازمان همکاری ه ــا و س ــۀ اروپ ــر اتحادی ــی نظی ــازمان های گوناگون ــد. س ــتفاده می کنن ــح اس صل
امنیتــی، ایــن اصطــاح را بــرای اشــاره بــه فعالیت هایشــان در زمینــۀ مدیریــت، اختــاف و همــکاری 

ــد.  ــه کار می برن ب

ــه سیاســت هایی گفتــه می شــود کــه تحــت تأثیــر در دســترس  ــا هیدروپلیتیــک ب سیاســت آب ی
ــی و پیشــرفت بشــر اســت.  ــرای همــۀ اَشــکال زندگ ــی ب ــه ضرورت ــی اســت ک ــع آب ــودن آب و مناب ب
ــع آبــی ای اســت  ــرای اســتفاده از مناب ــزاع و همــکاری ایالت هــا ب هیدروپلیتیــک مطالعــات نظام منــد ن

 .(Salman, 2006) ــرار دارد ــی ق ــای بین الملل ــارج از مرزه ــه خ ک

منشور دیپلماسی آب

ــرا نحــوۀ  ــت دیپلماســی آب اســت؛ زی ــت و اهمی ــت، ماهی منشــور دیپلماســی آب نشــان دهندۀ واقعی
ــر  ــی میس ــن بین الملل ــد و قوانی ــه قواع ــتناد ب ــا اس ــط ب ــترک فق ــای مش ــتفاده از آب ه ــیم و اس تقس
ــی(  ــی، سیاســی و امنیت ــای اقتصــادی، اجتماع ــد پارامتره ــذار )مانن ــای اثرگ نیســت و تمــام پارامتره

بایــد درنظــر گرفتــه شــود.   
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شکل 4. منشور دیپلماسی آب

دیپلماســی آب یــک رونــد چالشــی بــرای تمــام ذی نفعــان اســت. ایــن رونــد از ابتــدای شناســایی 
یــک حوضــۀ آبریــز مــرزی آغــاز می شــود و تــا رســیدن بــه توافــق پایــدار آبــی ادامــه دارد. ایــن مهــم 

در شــکل 5 نمایــش داده شــده اســت. 

شکل 5. حوضه های آبریز مشترک ایران

بــا توجــه بــه شــکل 5، می تــوان بــه رونــد ایجــاد قوانیــن و مقــررات آبــی، شــکل گیری مذاکــرات 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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آبــی و درنهایــت نیــل بــه توافــق پایــدار نــگاه جامعــی افکنــد. 

5ـ2. دیپلماسی آب ایران
از 8755 کیلومتــر مــرز ایــران بــا کشــورهای همســایه، بالــغ بــر 22 درصــد آن  را 26 رودخانــۀ کوچــک 
ــه ای دارد  ــرز مشــترک رودخان ــا هفــت همســایۀ خــود م ــران ب ــد. ای ــرزی تشــکیل می ده ــزرگ م و ب
ــه  ــۀ ارس )مــرز مشــترک ایــران و ارمنســتان و آذربایجــان ب ــه رودخان کــه طوالنی تریــن آن مربــوط ب
ــرج )قســمتی از مــرز  ــۀ دوی ــه رودخان ــوط ب ــه ای مرب طــول 475 کیلومتــر( و کوتاه تریــن مــرز رودخان
مشــترک ایــران و عــراق بــه طــول 2/5 کیلومتــر( اســت (Mojtahedzadeh, 2006). همچنیــن موقعیــت 
اســتراتژیک ایــران در میــان ذخایــر انــرژی خلیج فــارس و دریــای عمــان، بــر اهمیــت مســائل مــرزی 

ایــران افــزوده اســت. در شــکل زیــر حوضه هــای آبریــز مشــترک ایــران نمایــش داده شــده اســت.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 6. حوضه های آبریز مشترک ایران
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در جــدول 3، وضعیــت نحــوۀ تقســیم آب در قراردادهــای مختلــف ایــران ذکــر شــده اســت )عطــاری 
و آوریــده، 1396، ص. 291(. 

جدول 3. وضعیت قراردادی رودخانه های مرزی ایران از نظر نحوۀ تقسیم آب

نحوۀ تقسیم آب وضعیت قراردادی نام رودخانه کشور همسایه

بدون قرارداد الدیز، کهیر، ماشکید و نهنگ پاکستان

26 مترمکعب بر ثانیه معادل 
820میلیون مترمکعب در سال 
برای ایران در سال های نرمال

معاهدۀ تقسیم آب رودخانۀ هیرمند، 
1973 هیرمند

افغانستان

بدون قرارداد هریرود

حق مساوی از آب مخزن سد
موافقتنامه همکاری درخصوص 

احداث و بهره برداری از سد دوستی 
بین ایران و ترکمنستان، 1999

هریرود

ترکمنستان

مساوی

قرارداد استفاده از رودخانه های 
سرحدی واقع در امتداد مرز از 

رودخانه هریرود تا دریای خزر بین 
ایران و شوروی سابق، 1926

اترک، چهچهه، قرهتیکان، 
کات چای، ارچنگان، الی 

ینس و، چاندر، سومبار

40 درصد سهم ایران زنگنانلو )قوزغان چای(

تأمین 10 لیتر بر ثانیه از سوی 
ایران برای پایین دست گلریز

کل آب رودخانه برای ایران درونگر، کلته چنار

خروج آب مازاد به ترکمنستان فیروزه

بهره برداری مساوی از رودخانه عهدنامۀ مودت، 1921 ارس ارمنستان

بهره برداری مساوی از منابع 
آب و انرژی ارس

موافقت نامۀ احداث و بهره برداری 
از تأسیسات آبی خداآفرین و قیز 

قلعه سی

ارس
بهره برداری مساوی )27 آذربایجان

مترمکعب بر ثانیه از سوی هر 
کشور در سد ارس(

پروتکل شرایط، مقررات و نحوۀ اداره 
و بهره برداری از تأسیسات آب و 

برق و استفاده از منابع آب و انرژی 
تأسیسات مشترک موجود روی 

رودخانۀ ارس

بدون قرارداد آستاراچای و بالهارود
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نحوۀ تقسیم آب وضعیت قراردادی نام رودخانه کشور همسایه

بدون قرارداد ارس

ترکیه
تأمین جریان حداقل 1/8 
مترمکعب بر ثانیه به سمت 

ایران
پروتکل استفاده از آب های ساری سو و 

قره سو، 1955
ساری سو

مساوی قره سو

مساوی

موافقت نامۀ 1975 استفاده از آب 
رودخانه های مرزی

بناواسوته، قوره تو، کنگیر

عراق
عرف و صورت جلسات قرارداد 

1914 ایران و عثمانی الوند، کنجانچم، میمه و دویرج

مقررات موافقت نامه سایر رودخانه ها )حدود 20 
رودخانه(

در ایــن جدول، مشاهده می شــود که ایران در اکثر رودخانههــای مرزی و مشترک خود با کشورهای 
ــران در روابط بینالمللي با همسایگان در  ــر ثبات ای همسایه قرارداد دارد کــه این موضوع، خــود آیتــی ب

موضوع آبهای مرزی و مشترک است. 

6. بحث و نتیجه گیری 
ــا توجــه بــه جنبه هــا و متغیرهــای مختلــف اثرگــذار در مدیریــت  آب از سیاســت جــدا نیســت؛ بلکــه ب
ــت.  ــاز اس ــان نی ــۀ ذی مدخ ــل همه جانب ــا تعام ــته ای ب ــه ای فرارش ــه مطالع ــع آب، ب ــره وری مناب و به
ــادات  ــد طــرز تفکــر، اعتق ــف اجتماعــی )مانن ــر از متغیرهــای مختل ــر اثرپذی ــک متغی دیپلماســی آب ی
دینــی، هنجارهــای اخاقــی، زبــان و قومیــت و مســائل تاریخــی(، متغیرهــای اقتصــادی )ماننــد وابســتگی 
صنعــت و اقتصــاد طرفیــن بــه آب و تولیــد انــرژی(، عوامــل طبیعــی )ماننــد اقلیــم منطقــه، مقــدار آب در 
ــه(، متغیرهــای سیاســی )ماننــد  ــه آب و کاربــری رودخان دســترس، کیفیــت آب، نیــاز زیســت محیطی ب
جایــگاه سیاســی کشــورها، حاکمیــت داخلــی و قوانیــن مرتبــط( و متغیرهــای دیگــر همچــون هژمونــی و 
هیدروهژمونــی، تکنولــوژی و روش هــای ممکــن بــرای ســازگاری بــا کم آبــی نــام بــرد. همین مهــم موجب 
پیچیدگــی بــدون وصــف فراینــد دیپلماســی آب شــده اســت. در ایــن پژوهــش، به منشــور دیپلماســی آب 
پرداختــه شــد کــه نشــان دهندۀ رابطــۀ تودرتــو و پیچیــدۀ عناطــر اثرگــذار و اثرپذیر دیپلماســی آب اســت. 
وجــود ایــن متغیرهــا و فقــدان شــناخت کافــی از »چیســتی« و »چگونگــِی« مســئلۀ آب، موجــب شــده تــا 
ایــن موضــوع بــه مشــکلی بغرنــج و چندوجهــی )تودرتــو( تبدیــل شــود کــه نیازمنــد تعامــات گســترده 
ــی،  ــای محل ــذاری در مقیاس ه ــت گذاری و قانون گ ــرداری، سیاس ــه بهره ب ــف، ازجمل ــطوح مختل در س
ملــی و فرامــرزی و بین المللــی، اســت و آنچــه اهمیــت دارد، نقــش تودرتــو و تفکیک ناپذیــر آب در روابــط 
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انســانی در ســطوح مختلــف محلــی، ملــی و بین المللــی اســت.

دیپلماســی آب فراینــدی مثبــت اســت کــه نتیجــه اش ایجــاد همــکاری، نیــل بــه توافقــات مثبــت 
و افزایــش تعامــات ســازنده بیــن ذی نفعــان در تمــام ســطوح اســت. در ادامــه، شــاکلۀ روش شناســی 

دیپلماســی آب آورده شــده اســت.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل  7. شاکلۀ روش شناسی دیپلماسی آب
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ــه اســت: دیپلماســی آب محــل  ــف دیپلماســی آب این گون ــب گفته شــده، تعری ــه مطال ــا توجــه ب ب
تلفیــق و تاقــی پارامترهــای درهم تنیــدۀ سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی در ســطوح 
محلــی، منطقــه ای، ملــی و فراملــی و ذی نفعــان و بازیگــران مختلــف )دولتــی و غیردولتــی( اســت کــه 
حلقــۀ اتصــال آنــان، منابــع محــدود آب هــای مشــترک )نحــوۀ بهره منــدی از آب هــای مشــترک( اســت. 

همیــن امــر موجــب شــده تــا دیپلماســی آب بــه پدیــده ای تودرتــو و درهم تنیــده تبدیــل شــود.

دیپلماســی آب به صــورت کان، بــرای ایــران بســیار اهمیــت دارد. ایــران بــا هفــت همســایۀ خــود 
مــرز مشــترک رودخانــه ای دارد کــه طوالنی تریــن آن مربــوط بــه رودخانــۀ ارس )مــرز مشــترک ایــران 
و ارمنســتان و آذربایجــان بــه طــول 475 کیلومتــر( و کوتاه تریــن مــرز رودخانــه ای مربــوط بــه رودخانــۀ 
دویــرج )قســمتی از مــرز مشــترک ایــران و عــراق بــه طــول 2/5 کیلومتــر( اســت. همچنیــن موقعیــت 
ــر اهمیــت مســائل مــرزی  اســتراتژیک ایــران در میــان ذخایــر انــرژی خلیج فــارس و دریــای عمــان ب
ــت  ــور پایین دس ــرق کش ــران در ش ــده، ای ــًا پیچی ــک کام ــک هیدروپلیتی ــت. در ی ــزوده اس ــران اف ای
)حوضــۀ پرتنــش دجلــه و فــرات( و در غــرب کشــور باالدســت )حوضــۀ پرتنــش آمودریــا( قــرار دارد.  

ــور  ــای کش ــرون از مرزه ــع در بی ــز واق ــای آبری ــور از حوضه ه ــع آب کش ــد مناب ــدود 7 درص ح
ــز ارس،  ــای آبری ــده در حوضه ه ــور عم ــه به ط ــتفاده کننده ک ــق اس ــا مناط ــرد. ام ــمه می گی سرچش
ــت  ــر ظرفی ــمگیری را از نظ ــبت چش ــات به نس ــده ، امکان ــع ش ــرود واق ــد و هری ــف رود، هیرمن کش
ــودن،  ــرزی ب ــاظ م ــه به لح ــد ک ــم می کن ــی فراه ــطح مل ــت درس ــکان جمعی ــادی و اس ــد اقتص تولی
ــز  ــای آبری ــت حوضه ه ــکل 8، وضعی ــز دارد. در ش ــی نی ــت مل ــرای امنی ــی ب ــی مهم ــار سوق الجیش آث

ــود.  ــاهده می ش ــران مش ــرزی ای فرام

ــه به صــورت طبیعــی دارای  ــران ک ــده می شــود، قســمت شــرقی ای ــر دی ــه کــه در تصوی همان گون
اقلیــم خشــک، کــم بــارش و البتــه بســیار مهــم از نظــر ژئوپلیتیکــی اســت، به لحــاظ آبــی در وضعیــت 
ــود. از  ــه می ش ــران تغذی ــه ای ــطحی ورودی ب ــای س ــط از آب ه ــمت فق ــن قس ــرار دارد. ای ــی ق بحران
ــی صــورت گرفتــه کــه از ســوی افغانســتان نقــض شــده اســت.  ــد توافقات ــۀ هیرمن طرفــی در رودخان
تــا کنــون بــر ســر رودخانــۀ هریــرود معاهــده ای به ســرانجام نرســیده کــه ایــن موضــوع بــرای ایــران 

بســیار مهــم اســت. 

ــه  ــتیم ک ــروژۀ گاپ هس ــت پ ــه تح ــای ترکی ــاهد فعالیت ه ــران، ش ــرب ای ــر در غ ــوی دیگ از س
به ســرعت هرچــه بیشــتر منجــر بــه کاهــش رودخانه هــای دجلــه و فــرات شــده و درنهایــت معضــات 
ــت  ــن رو مدیری ــت. از ای ــد داش ــراه خواه ــی را به هم ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــت محیطی، سیاس زیس
ــات و ماحظــات  ــه اقدام ــه ب ــرزی مســئله ای بین رشــته ای و تخصصــی اســت ک ــای فرام ــع آب ه مناب

ــاز دارد.  ــری نی جدی ت

در ایــران، 24 قــرارداد در قالــب معاهــده، پروتــکل و موافقت نامــه در زمینــۀ موضوعــات مربــوط بــه 
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رودخانه هــای مــرزی بیــن ایــران و همســایگان شناســایی شــده اســت. تعــدادی از ایــن قراردادهــا بــا عقــد 
قــرارداد بعــدی منســوخ و شــماری از آن هــا نیــز از نظــر زمانــی منقضــی شــده و کاربــرد خــود را از دســت 
داده اســت. در شــکل 9، تعــداد قراردادهــای منعقــد شــده در بازه هــای زمانــی مختلــف آورده شــده اســت.

شکل  8. وضعیت ورودی و خروجی حوضه های مرزی مشترک ایران

شکل 9. تعداد قراردادهای منعقدشده در بازۀ زمانی مختلف
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قراردادهای ذکرشده موضوعات مختلفي را تحت پوشش قرار داده؛ ازجمله: 

تقسیم آب )74 درصد(؛. 1

احداث سد مشترک و بهرهبرداری از آن )39 درصد(؛ . 2

تعیین مرز رودخانهای و سامان دهی و تثبیت آن )17 درصد(؛ . 3

مقررات کشتی رانی و قایق رانی )9 درصد(؛ . 4

هشدار سیل )9 درصد(. . 5

در ایــن میــان، »تقســیم آب« و »احــداث ســدهای مشــترک« مهم تریــن موضوعــات عقــد 
ــت.    ــران اس ــای ای قرارداده

ــدات  ــا معاه ــرارداد ی ــد ق ــه فاق ــران ک ــز ای ــای آبری ــن حوضه ه ــی از مهم تری ــر، یک ــال حاض درح
ــران،  ــان ســه کشــور ای ــه می ــن رودخان ــرود اســت. ای ــۀ هری ــز رودخان ــی اســت، حوضــۀ آبری بین الملل
ــن  ــران و ترکمنســتان در ای ترکمنســتان و افغانســتان مشــترک اســت. الزم اســت ذکــر شــود کــه ای
رودخانــه دارای توافقاتــی اســت. ایــن درحالــی اســت کــه ایــران و افغانســتان دارای هیــچ معاهــده ای 

ــی اســت. ــران بســیار اســتراتژیک و حیات ــرای ای ــژه ب ــه به وی ــن رودخان ــوده و آورد ای نب
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