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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 problems 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.
JEL Classification: Q34.
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کلیدواژهها:

آبهای مرزی ،آبهای
فرامرزی ،دکترین
بهرهبرداری ،دیپلماسی
آب.

آب بیــش از س ـهچهارم ســطح زمیــن را پوشــانده؛ امــا فقــط  0/000006درصــد آبهــای کــرۀ
زمیــن و  0/26درصــد آبهــای شــیرین بــرای مصــارف انســان قابــل اســتفاده اســت .محدودیــت
مقــدار ایــن عنصــر حیاتــی در کنــار توزیــع ناهمگــون منابــع آب موجــود ،موجــب ایجــاد بحــران
آب بهصــورت 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 بهصــورت
بالفعــل گریبانگیــر بیــش از دوســوم ســاکنان کــرۀ زمیــن شــود .بــا توجــه بــه منطبــق نبــودن
مرزهــای کشــورها بــا مرزهــای طبیعــی حوضههــای آبریــز و بهوجــود آمــدن حوضههــای آبــی
مشــترک ،نحــوۀ تقســیم و اســتفاده از آبهــای مشــترک بــه مســئله و چالشــی اساســی تبدیــل
شــده اســت .بــرای بهرهبــرداری منصفانــه و معقــول از آبهــای مشــترک ،قواعــد بینالمللــی نیــاز
اســت تــا اختالفــات موجــود را حــل کنــد و مانــع از بــروز تنــش و مناقشــه بیــن ذیمدخــان
حوضههــای آبریــز مشــترک شــود .در ایــن پژوهــش ،بــا مطالعــۀ مقــررات و متغیرهــای مؤثــر بــر
تقســیم آبهــای فرامــرزی ،بــه روششناســی دیپلماســی آب در حوضههــای فرامــرزی پرداختــه
شده و تعریف تازهای از مفهوم دیپلماسی آب بیان شده است.
طبقهبندی .Q34 :JEL
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 .1مقدمه

نســازی در طــول تاریــخ ،همیشــه مــورد نــزاع و ســتیز بیــن
یتریــن ابــزار تمد 
آب ب هعنــوان یکــی از اصل 
تهــا و حتــی اقــوام بــوده اســت .ایــن عنصــر حیاتــی بیــش از ســ هچهارم ســطح زمیــن را
تهــا ،دول 
مل 
پوشــانده؛ امــا فقــط  0/000006درصــد آبهــای کــرۀ زمیــن و  0/26درصــد آبهــای شــیرین بــرای مصــارف
یتــر کــرده ،توزیــع
انســان قابــل اســتفاده اســت .یکــی دیگــر از مســائلی کــه کمبــود منابــع آب را بحران 
نامناســب و ناهمگــون ایــن منابــع محــدود بــر روی زمیــن اســت .بــرای مثــال بیــش از  60درصــد از آبهــای
شــیرین قابــل دســترس کــرۀ زمیــن در  9کشــور (برزیــل  14/2درصــد ،روســیه  9/8درصــد ،چیــن  7/2درصــد،
کانــادا  7/2درصــد ،اندونــزی  6/3درصــد ،آمریــکا  6/3درصــد ،کلمبیــا  2/8درصــد و کنگــو  2/5درصــد) اســت.
نبــر ایــن ،منطبــق نبــودن مرزهــای کشــورها بــا مرزهــای حوض ههــای آبریــز موجــب شــده تــا در
افزو 
بهــای مــرزی ،همــواره چالشــی حیاتــی بــه نــام نحــوۀ تقســیم آب بیــن
رونــد اســتفاده و بهر همنــدی از آ 
ذیمدخــان وجــود داشــته باشــد .در پــی رشــد جمعیــت و نیــاز انســان بــه ارتباطــات و تولیــد بیشــتر ،بــر
بهــای مــرزی افــزوده و تــاش انســان بــرای اســتفاده از ایــن موهبــت راهبــردی بیشــتر شــده
اهمیــت آ 
اســت .بررســی اســناد و مقال ههــای علمــی معتبــر نیــز بیانگــر ایــن اســت کــه در بســیاری از حوض ههــای
یهــای شــرب و کشــاورزی ،نــزاع و درگیــری بیــن نافعــان بــر ســر چگونگی اســتفاده
آبریــز مشــترک بــا کاربر 
از آب و تقســیم آن بســیار شــایع اســت .اهمیــت ایــن موضــوع حیاتــی تــا آنجاســت کــه برخــی اندیشــمندان
فها
معتقدنــد آب ــــ کــه در ذات خــود موضوعــی حقوقــی اســت ،چراکــه دربردارندۀ تقســیم آن و حــل اختال 
بهای فرامــرزی از
و گاه حتــی ابــزاری در مخاصم ههــای مســلحانۀ داخلــی اســت ــــ از سیاســت جدا نیســت .آ 
یپذیــرد و همیــن امــر موجب شــده تــا علمی آکنــده از
عوامــل مختلــف سیاســی ،اجتماعــی و طبیعــی اثــر م 
علــوم مختلــف مرتبــط ،تحــت عنــوان «دیپلماســی آب» بــرای رســیدن به تعامــات مثبت آبــی ایجــاد گردد.
بهــای مــرزی
نالمللــی مرتبــط بــا نحــوۀ اســتفاده از آ 
نهای بی 
از ایــن رو در مقالــۀ حاضــر ،قواعــد و کنوانســیو 
و مشــترک بررســی و ابعــاد مختلــف آنهــا مداقــه و مقایســه شــده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

نخســتین بــار واتربیــوری )1979( 1اصطــاح «هیدروپلیتیــک» را ب ـ هکار بــرد .وی ایــن ســؤال را مطــرح
شهــای
یتواننــد منافــع ملــی را پــی بگیرنــد و بــا چال 
یكنــد كــه چگونــه كشــورهای مســتقل م 
م 
هماهنگــی چندملیتــی در اســتفاده از منابــع آبــی مشــترک مقابلــه كننــد ( .)p. 335بــا توجــه بــه اینکــه
ییابــد ،توســعۀ مفهــوم هیدروپلیتیک
رقابــت بــر ســر منابــع آب فرامــرزی بــا توســعۀ اقتصــادی افزایــش م 
در رودخانههــای بینالمللــی اهمیــت ویــژهای یافتــه اســت (.)Elhance, 2000, p. 211
در زمینــۀ همکاریهــای ذینفعــان یــک حوضــۀ آبریــز مشــترک ،س��ندون و فاکــس )2005( 2بــه
1. Waterbury
2. Sneddon & Fox
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جنبههــای توســعهنیافتۀ درگیریهــا و همکاریهــای آب مــرزی پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه
همــکاری درمــورد آبهــای فرامــرزی ممکــن اســت بــه تشــدید تغییــرات زیس ـتمحیطی بینجامــد.
همچنیــن ادعاهــای جامعــۀ بینالملــل مبنــی بــر اینکــه همــکاری بــر روی رودخانههــای بینالمللــی
لزومــاً بــه منافــع زیســتبومهای رودخانــه منجــر میشــود ،نیــز بررســی شــده اســت (.)p. 191
زیتــون و میروماچــی )2008( 3بــر ایــن عقیدهانــد کــه تضــاد و همــکاری در آبهــای فرامــرزی
وجــود دارد .آنهــا نشــان میدهنــد كــه همــکاری لزومــاً «خــوب» نیســت؛ زیــرا چندیــن حوضــه
رودخانــه تضــاد مــورد نظــر بــرای تبدیــل آنهــا را اثبــات میكنــد (.)p. 305
دینــار )2009( 4در پژوهشــی ،بــه بررســی نقــش عــدم تقــارن قــدرت بیــن کشــورهای ســاحلی
ب��رای مذاکرــات و ح�لـ مناقش�اـت درم��ورد مناب�عـ آب مش�تـرک پرداخت��ه اســت .او بــا بررســی چندیــن
توافقنامــۀ بینالمللــی دربــارۀ آب ،اســتدالل میکنــد کــه برداشــت واقعبینانــه از قــدرت و
هیدروهژمونــی محــدود بــه توضیــح همــکاری میــان کشــورهای ســاحلی اســت و نشــان میدهــد كــه
كشــورهای ضعیفتــر ممكــن اســت بــر زمینههــای هیدروسیاســی و توافقنامههــای فرامــرزی آب
بیشــتر تأثیــر بگذارنــد (.)p. 342
درحالــی کــه احتمــال وجــود اختــاف در آســیای میانــه بــر ســر منابــع آب وجــود دارد ،بهدلیــل
ـدن ترتیبــات توافقشــده ،همچنــان احتمــال درگیــری مســلحانه میــان کشــورها در
کامــل اجــرا نشـ ِ
منطق��ه رو بـ�ه افزای��ش اســت .بهرغــم تنشهــای گاهبـهگاه ،کشــورهای منطقــه از طریــق میانجیگــری
بینالمللــی بــا یکدیگــر همــکاری و اختالفــات خــود را برطــرف میکننــد .باوجــود ایــن ،پــس از دو دهــه
تــاش بینالمللــی بــرای احیــای دریــای آرال و اجــرای تغییــرات بــرای تثبیــت اوضــاع زیسـتمحیطی
در منطقــه ،مشــکالت خشــک شــدن ایــن دریــای مهــم ،بهعنــوان یــک زهکــش بــزرگ در منطقــۀ
آســیای میانــه ،همچنــان پابرجاســت .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ایــران و افغانســتان در کشــورهای
حــوزۀ آســیای میانــه در حوضــۀ دریــای آرال مشــترک هســتند ،موظفانــد در مذاکــرات آب حضــور
داشــته باشــند .بهمنظــور پاســخ بــه ســؤال اصلــی درمــورد چگونگــی ارتقــای ســطح دیپلماســی آب در
حوضــۀ آرال ،نویســندگان معتقدنــد «مشــارکت همــۀ ذینفعــان در مذاکــرات آب»« ،نقــش فعالتــر
ســازمانهای بینالمللــی»« ،بررســی نامناســب برنامههــای آب» و «اســتفاده از منابــع جدیــد آب» در
حوضــۀ دریــای آرال میتوانــد اختالفــات آب را از طریــق گفتوگــو در چارچــوب دیپلماســی آب حــل
کنــد (.)Dehshiri & Hekmatara , 2019, p. 757
باریپــور ،صادقیــان ،انصاریــان و حاجیکنــدی ( )1400نیــز بــا بررســی ایــدۀ «آب عامــل جنــگ
یــا مناقشــه» بــه ایــن مهــم اشــاره کردنــد کــه آب فقــط عامــل جنــگ در حوضههــای آبریــز مشــترک
3. Zeitoun & Mirumachi
4. Dinar
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نیســت ،بلکــه منطقــۀ غــرب آســیا ظرفیــت زیــادی بــرای وقــوع درگیریهــای آبــی دارد؛ زیــرا قــارۀ
آســیا دارای بیشــترین تعــداد جنــگ آبــی اســت و آســیای غربــی بیشــترین جنگهــای ثبتشــده
در تاریــخ را دارد (ص.)28 .
بررسـیهای انجامشــده دربــارۀ حوضــۀ آبریــز مشــترک دجلــه ،فــرات و میــانرودان نشــان میدهــد
بیتوجهــی و ناپایبنــدی کشــورهای باالدســت بــه اســتفادۀ منصفانــه و معقوالنــۀ آب ،زمینهســاز
مناقشــات احتمالــی و همچنیــن بــروز مخاطــرات زیس ـتمحیطی و انســانی در ایــن منطقــۀ حســاس
خواهــد بــود (باریپــور ،صادقیــان ،انصاریــان و حاجیکنــدی ،1400 ،ص.)99 .

 .3چارچوب 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،
امــکان زنــده مانــدن و زندگــی باکیفیــت بــرای هیــچ انســانی ،بــا هــر وضعیــت و جایــگاه اجتماعــی،
میســر نیســت .از طرفــی حــق بــر آب آشــامیدنی ســالم و حــق بــر برخــورداری از آب بــرای مصــارف
روزانــۀ فــردی ،کشــاورزی و صنعــت بــرای هــر فــرد و جامع ـهای بایــد توســط حکومتهــای محلــی،
دولتهــا و همســایگان تضمیــن شــود .یکــی از ســا ِزکارهای 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 ،بهویــژه در بحــث منابــع آب ،انکارناپذیــر اســت.
در نگــرش سیســتمی بــه مقولــۀ آب ،یکــی از مهمتریــن زیرسیســتمها ،سیســتمهای انســانی
اســت .اســاس سیســتمهای انســانی پیشبینیناپذیــری و ناپایــداری آن اســت؛ زیــرا در ایــن بخــش،
یــک بهعــاوۀ یــک لزومـاً دو نخواهــد شــد .تلفیــق و تطبیــق زیرسیســتمهای انســانی و زیسـتمحیطی
ـ طبیعــی ،در کنــار ســاختار انعطافپذیــر آب ،اساسـاً دشــوار اســت و همیــن امــر موجــب شــده تــا آب
بــه پدیــدهای سیاســی بــدل شــود.
درهمتنیدگــی ســطوح مختلــف ذینفعــان بــا نگرشهــا و رفتارهــای غیرقابــل شــناخت ،از ادعــا
تــا نیــل بــه مدیریــت عرضــه و تقاضــا ،موجــب شــده تــا مشــکالت مربــوط بــه آب ،بهویــژه در بخــش
آبهــای مشــترک ،بغرنــج و پیچیــده شــود .هنــر اصلــی دیپلماســی آب مدیریــت و حــل چنیــن
مشــکالتی اســت تــا درنهایــت بتــوان بــه تعامــل مثبــت میــان ذینفعــان رســید.
3ـ .1حوضههای آبی مشترک
نبــودن مرزهــای سیاســی بــا مرزهــای طبیعــی و حوضههــای آبریــز رودخانههــا موجــب
منطبــق
ِ
شــده  50تــا  65درصــد از وســعت هریــک از قارههــا را حوضههــای آبریــز مشــترک (بیــن دو یــا چنــد
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کشــور) دربــر گیــرد .در جهــان 286 ،حوضــۀ آبریــز مشــترک شناســایی شــده کــه از ایــن میــان263 ،
حوضــه رودخانــه و دریاچــۀ مــرزی وجــود دارد کــه تقریب ـاً نیمــی از ســطح زمیــن را فراگرفتــه و 62
درصــد از جریــان رودخانههــای جهــان و حــدود  42درصــد از جمعیــت جهــان را در خــود جــای داده
اســت (.)Water, 2016, p. 79

شکل .1موقعیت حوضههای آبریز مشترک در سطح جهان

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

از دیدگاه حقوق بینالملل ،رودها به دو گروه تقسیم میشود:
 .1رودهای ملی که در داخل کشور جاری است ،مانند سفیدرود در ایران؛
 .2رودهاــی بینالمللیــ کهــ از داخلــ دو ی��ا چن��د سـ�رزمین عب��ور میکنــد و یــا دو یــا چنــد
کش��ور را از هــم جدــا میکندــ (بهعنـ�وان مـ�رز میـ�ان دو یـ�ا چنـ�د کشـ�ور).
رودهــای بینالمللــی ســه مشــخصۀ اصلــی دارد :از خــاک دو یــا چنــد کشــور عبــور کنــد؛ دو یــا
چنـ�د کشـ�ور را از هـ�م جـ�دا کنـ�د؛ اهمیـ�ت اقتصـ�ادی داشـ�ته باشـ�د.
در شکل  ،2انواع رودهای بینالمللی نشان داده شده است.
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شکل  .2انواع رودهای مرزی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ایــن منابــع آب مــرزی بــا چالشهــای بــزرگ ناشــی از افزایــش مــداوم جمعیــت ،صنعتــی شــدن،
شهرنشــینی ،تخریــب محیطزیســت و همچنیــن تغییــر اقلیــم و تغییــرات هیدرولوژیکــی دسـتوپنجه
نــرم میکنــد؛ بهطــوریکــه حتــی در حوضههایــی کــه دارای موافقتنامــه اســت ،اجــرای توافقــات بــا
مشــکل روبـهرو شــده اســت .نتیجــه ایــن اســت کــه مناقشــه بــر ســر آبهــای مــرزی در حــال افزایــش
کمــی و کیفــی و فراتــر از آن را شــامل میشــود (Salman,
بــوده و طیــف وســیعی از موضوعــات ّ
 .)2007, p. 109در شــرایط کمبــود آب ،موضــوع اصلــی اختالفــات آبهــای فرامــرزی ،نحــوۀ تقســیم آب
اســت کــه اصلیتریــن چالــش بســیاری از حوضههــای مشــترک بــوده و کشــورهای ذیربــط را درگیــر
کــرده اســت .در چنیــن شــرایطی ،اهمیــت قواعــد بینالمللــی مرتبــط بــا تقســیم آبهــای فرامــرزی و
اســتفاده از آن ،و بــه عبــارت دیگــر دیپلماســی آب ،مشــخص میشــود.
از منظــر جغرافیــای سیاســی ،آب از سیاســت جــدا نیســت ( .)Iyob, 2010, p. 208از ســال  1820تــا
 2007م ،بالـ� غ بــر  250معاه�دـۀ بينالمللــي مســتقل ،شــامل  688موافقتنامـ�ه بـ�ا موضـ�وع  113حوضــۀ
آبري��ز مش��ترك بینالملل�یـ ،امض��ا ش��ده اسـ�ت .درحال��ي اســت كــه دامنــه و محتــواي ايــن معاهــدات
بهط��ور گستــردهاي متفـ�اوت اسـ�ت ،تقريبـ�اً  70درص��د از مس��احت حوضههــاي فرامــرزي جهــان را پوشــش
ميده��د .از لح��اظ محت��وا ني��ز ،تمركــز معاهــدات مذكــور از موضوعــات تنظيــم و توســعۀ منابع آب به مســائل
مديري��ت منابــع آب و ايج��اد س��اختار و چارچوبيــ ب��راي اي��ن مديري��ت تغيي�رـ يافت��ه استــ و افزونبـ�ر اهمیت
موضوع��ات پیش��ین ،ماننـ�د برقابــي ،تخصي��ص آب و آبي�اـري ،درح��ال حاضر محيطزيس��ت ش��ايعترين موضوع
ذكرشـ�ده در متــن معاه�دـات جدي��د اس��ت .همچني��ن در معاه��دات بهط��ور فزاين��دهاي بــه موضوع تبــادل داده
و اطالع��ات توج��ه شـ�ده اس��ت؛ ضم�نـ اینکــه اینــ معاهدــات داراي روشهــاي حلــ اخت�لاف و س��ا ِزکارهايي
ياســت (.)Correia & da Silva, 2013, p. 259
بـ�راي مش�اـركت طرفيـ�ن فرات��ر از بازيگرــان دولتـ� 
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 .4روش تحقیق

ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻴﻦالملل��ی همچ��ون ﻣﻌﺎﻫﺪات ،ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل و ﺷﺪت اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ذيرﺑﻂ ﻣﻲشـ�ود (�Wolf, Stahl, & Ma
 .)comber, 2003, p. 36در ادام��ه عوام��ل و متغیره�اـی تش��کیلدهندۀ قواع��د بینالمللــی اســتفاده و
بهرهبرــداری از آبهـ�ای مشـ�ترک بررسـ�ی شـ�ده اسـ�ت.
4ـ .1دکترینهای بهرهبرداری از منابع آبی مشترک
بهرهبـ�رداری و توزیــع عادالن��ۀ مناب��ع مش��ترک آب��ی از اولویته��ا و دغدغههــای مهــم کشــورهای
ذیمدخ��ل اسـ�ت .چنانچ��ه ای�نـ مس��ئله تحقــق پذی��رد ،نهفقـ�ط تنــش و تضــاد در بهرهبــرداری از ایــن
مناب��ع آبـ�ی م��رزی و مش��ترک کاهشــ مییابدــ ،بلکـ�ه مش��ارکت و هم�کـاری کش��ورها در زمینههــای
سیاســی ،اقتص��ادی و حت��ی فرهنگ��ی نی�زـ افزایشــ پی��دا میکنـ�د .بدیهــی اســت کــه تخصیــص مناســب
و منصفانـ�ۀ منابـ�ع آبــی مش��ترک در بی��ن چن�دـ ذیمدخــل (محل��ی ،ملـ�ی و بینالمللـ�ی) فراینــد
پیچیــدهای اس��ت ک�هـ نهفقــط مس��تلزم درنظ��ر گرفت��ن جنبههــای تخصصــی منابــع آب در بازتوزیــع
آن اس��ت ،بلکــه بای�دـ ش��اخصها و معیاره��ای مؤث�رـی همچ��ون ش��اخصهای سیاس��ی ،اقتص��ادی و
اجتماعــی در بازتوزیــع عادالنــۀ ایــن منابــع لحــاظ شــود (میانآبــادی ،1392 ،ص.)97 .
ایجــاد هماهنگــی میــان کشــورهایی کــه دارای منابــع آبــی مشــترک اســت و تخصیــص
عادالن��ۀ ای��ن مناب��ع ،بهطوــری ک��ه ب��ه زیسـ�تبوم طبیع��ی آس��یبی نرس�اـند ،یک��ی از مهمتریــن
چالشهــای نهادهــا و قواعــد بینالملــل در قــرن حاضــر اســت (.)Ansink, 2009, p. 193
بهدلیــل ارتبــاط گســترده و مســتقیم مســائل مدیریــت منابــع آ بهــای مــرزی بــا مســائل
اجتماع��ی ،اقتص��ادی ،سیاس��ی و امنیتـ�ی ،نظریهه��ا و نگر شهــای متفاوتــی درخصــوص نحــوۀ
بهر هب��رداری از ای��ن مناب��ع بی��ان شـ�ده اس��ت .دربـ�ارۀ بهر هبــرداری از منابــع طبیعــی مشــترک
و حاکمیــت ب�رـ آنهــا ،بهخصــوص رودخانههــای مــرزی ،چهــار دکتریــن و روش نظــری کلــی
وجــود دارد (.)Ahmadi, Zolfagharipoor, & Afzali, 2019
4ـ1ـ .1دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق 5یا دکترین هارمون

6

ب هموجــب ایــن دکتریــن ،آن قســمت از رودخانههــای بینالمللــی کــه در ســرزمین هــر کشــور جریــان دارد،
یتوانــد از ایــن منبــع آبــی بــه هــر صورتــی کــه
یشــود و ایــن کشــور م 
جــزء آبهــای داخلــی آن محســوب م 
یدانــد ،بــدون درنظــر گرفتــن پیامدهــای آن بــر ســایر کشــورها ،اســتفاده کنــد .هارمون ایــن دکترین
ضــروری م 
را ب همنظــور 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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4ـ1ـ .2دکترین تمامیت ارضی (یکپارچگی سرزمینی) مطلق

7

براســاس ایــن اصــل ،کشــورهای ســاحلی رودخانههــا نمیتواننــد تغییــرات جــدی را در وضــع طبیعــی
کشــور خــود ایجــاد کننــد؛ بهطــوری کــه ســبب تغییــرات و اثــرات منفــی مهمــی در ســایر کشــورها
شــود؛ زیــرا ایــن تغییــرات بــر تمامیــت ارضــی کشــورهای پاییندســت اثــر خواهــد گذاشــت.
4ـ1ـ .3دکترین استفادۀ مشترک کشورهای ساحلی از منابع آبی یک رودخانۀ بینالمللی

8

طبــق ایــن دکتریــن ،تمــام کشــورهای ســاحلی رودخانــۀ بینالمللــی دارای حــق حاکمیــت مشــترک در آن
رودخانــه هســتند و رودخانــه بینالمللــی درواقــع یــک واحــد اقتصــادی محســوب میشــود کــه منابــع آن
متعلــق بــه تمــام کشــورهای ســاحلی اســت .از آنجــا کــه ایــن اصــل ب هعنــوان اصلــی ایدئــال ،از مفاهیمــی
مپوشــی میکنــد ،بــا اقبــال گســتردۀ کشــورها مواجــه نشــد.
همچــون حــق حاکمیــت و مســائل ملــی چش 
4ـ1ـ .4دکترین حاکمیت سرزمینی محدودشده

9

براســاس ایــن اصــل ،هــر کشــور ســاحلی حــق بهرهبــرداری از رودخانههــای بینالمللــی جــاری در
کشـ�ور خـ�ودش را دارد ،بهشــرطی کــه ایــن اســتفاده ســبب وارد آمــدن خســارت بــر قلمروی ســرزمینی
دولتهــا و کشــورهای دیگــر نشــود .در ایــن دکتریــن ،اصــل اســتفادۀ «منصفانــه» و «عاقالنــه»ی
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
حاکمیــت ســرزمینی محدودشــده اســاس و پایــۀ قوانیــن مــدرن بینالمللــی آب را تشــکیل دادهانــد.
4ـ .2نظریههای حاکم بر معاهدات و قوانین بینالمللی

نظریهه��اي حاک�مـ ب�رـ موافقتنامههــاي بینالمللــی عبــارت اســت از :نظریــۀ حاکمیــت مطلــق ســرزمینی( 10دکتریــن
هارمــون) ،نظریــۀ یکپارچگــی مطلــق رودخانـهاي ،11نظریــۀ حاکمیت محــدود ســرزمینی 12و نظریۀ حاکمیت مشــترك
آبهــا .13ایـ�ن چهاــر نظریــه در دو قال��ب افراط��ی و معت�دـل تقس��یم میشــود (.)Wolf, 1999, p. 21
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 :جایــیکــه رودخانــه یــا آبخــوان سرچشــمه گرفتــه و میــزان روانابــی که
در یــک کشــور خــاص تولیــد میگــردد؛
ب .برمبناي تقویم :چه کسی طوالنیترین مدت استفاده از آب را داشته است.

4ـ2ـ .1نظریۀ حاکمیت مطلق سرزمینی
نظری��ۀ حاکمیـ�ت مطلــق س��رزمینی اغل��ب در کشوــر س��احلی باالدس��ت اس��تفاده میشوــد .ایــن دکتریــن
در دادگاه بینالمللــی در پرونــدۀ لــک النوکــس 14در ســال  1957م بهصراحــت رد شــد .در حــال حاضــر
نی��ز ،در داوريه��اي بینالمللـ�ی مرب��وط بــه آبهاــي فرامـ�رزي ب��ه ایــن نظری��ه اس��تناد نمیش��ود.
کشــورهاي پاییندســت اغلــب بــه نظریــۀ یکپارچگــی مطلــق رودخانــهاي اســتناد میکننــد.
مطابــق ایــن نظریــه ،هــر کشــور حاشــیۀ رودخانــه در اســتفاده از جریــان طبیعــی کل سیســتم رودخانـهاي
وارد ب�هـ مرزه��اي آن مح��ق اســت .ایــن اصــل در مجامــع بینالمللــی ب هانــدازۀ نظریــۀ حاکمیــت مطلــق
پذیرفته شــده اســت.

در مناط��ق خش��ک یاــ مر ّکــب (منطق��ۀ باالدس��ت مرط��وب و پاییندس��ت خش��ک) ،کشــورهاي
پاییندس��ت اغل��ب داراي بـ�ارش کمت�رـي از همس��ایگان باالدس��ت خــود هســتند و درنتیجــه بــراي
مـ�دت طوالنیت��ري ب��ه آب رودخان��ه وابسـ�تهاند و اغل��ب داراي زیرســاختهاي آب��ی قدیمیتــري
هس��تند .ای�نـ اص��ل ک�هـ بهدلیلــ اســتفادههاي قدیم��ی ،حقابـ�هاي کس�بـ ش��ود ،ب��ا عنوــان «حقابــۀ
تاریخــی» 15ش��ناخته ش��ده اسـ�ت ک��ه در بی�اـن دیگــر ،به آن «اول در زم��ان ،اول در حقابـ�ه» هــم
اطـلاق شـ�ده اسـ�ت.
اصــول معتــدل؛ ب��ا گذش�تـ زم��ان ،حق��وق تعریفش��دۀ افراطگرایانــه تعدیــل شــد و اکثــر کشــورها
محدودیتهــاي هــر دو نظریــۀ حاکمیــت مطلــق ســرزمینی و یکپارچگــی مطلــق رودخانـهاي را پذیرفتنــد.
4ـ2ـ .2نظریۀ حاکمیت محدود سرزمینی

نظریــۀ حاکمیــت محــدود ســرزمینی درواقــع اجمــاع و تعادلــی بیــن موضــوع حقابــۀ هیدرولــوژي
و حقابــۀ تقویم��ی اس�تـ .بهعبارت��ی هــر دول��ت ماــدام ک��ه بهــ منافــع دیگ��ر دولتهــاي
حاش��یۀ رودخانهــ آس��یب ج��دي وارد نکن�دـ ،میتوانــد از آبراههــاي موجــود در ســرزمین خــود
استفاده کند.
در تم��ام داوريهــا ،همچــون گــزارش کمســیون ریــو در ســال  1942م درخص��وص آسیبرســانی
14. Lac Lanoux
15. Historic Rights
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ناش��ی از انح��راف مس��یر رودخان�ۀـ این��دوس از سوــي ایال��ت پنجـ�اب ب��ه ایالـ�ت س��ند و حکــم داوري
ســال  1945م در اختــاف اکــوادور و پــرو بــر ســر رودخانــۀ زارومیــا ،16بهنحــوي حقــوق دولــت
باالدس��ت بهمنظ��ور به��رهبــردن از مزایــاي رودخانــۀ مــرزي و مشــترك بــراي ارتقــاي رفــاه مــردم و
پیش��رفت اقتصاــدي کش��ورش را بهرس��میت میشناس��د.
4ـ2ـ .3نظریۀ حاکمیت مشترك

درخص��وص نظری��ۀ حاکمی��ت مش��ترك بایـ�د گفتــ ک��ه باوج��ود مرزه�اـي سیاس��ی ک��ه دولتهــا را از
ه�مـ ج��دا میکن��د ،دولته��اي اط�رـاف ی�کـ آب��راه بینالمللـ�ی درواقــع یــک پیکــره و جامعــۀ واحــد
را تش��کیل میدهندــ .درعی��ن ح�اـل حاکمی��ت مش��ترك رودخانهه��اي م�رـزي و مش��ترك بهدلیــل
دشــواري حصــول توافــق در بهرهبــرداري از منافــع ایــن رودهــا و حفــظ و نگهــداري بســتر آنهــا ،در
روی��ه کشوــرها مش��اهده نمیش��ود.
4ـ .3مقررات و معاهدات بینالمللی آب
اگرچ��ه معاهدــات مش��ترک آبـ�ی مربـ�وط بــه ه��زاران س��ال اس��ت ،مق�رـرات کنونـ�ی آب ک�هـ بهتازگــی
توس��عه یافت��ه ،ب�هـ دو ق��رن پیـ�ش بازمیگ��ردد .گسـ�ترش قوانیـ�ن بینالمللـ�ی آب از دهـ�ۀ  1870م
بــا تأســیس دو ســازمان بینالمللــی انجمــن حقــوق بینالملــل 17و مؤسســۀ حقــوق بینالملــل 18آغــاز
شــد و تــا بــه امــروز ادامــه دارد .قوانیــن بینالمللــی در بهرهبــرداری از رودخانههــای مشــترک مــرزی
ب��ه دو دس�تـۀ کل��ی تقس��یم میش��ود :قوانی��ن و معاهـ�دات بینالملل��ی در بهرهبـ�رداری مشـ�ترک از
رودخانهه��ای مش��ترک بـ�رای مقاص�دـ کش��تیرانی و قوانی��ن و معاهــدات بینالمللــی در بهرهبــرداری
مش��ترک از رودخانههــای مش��ترک ب��رای مقاص��د غیرکش��تیرانی.
4ـ3ـ .1مق��ررات بینالمللــی موج��ود درخصوــص اس��تفادههاي غیرکش��تیرانی از
آبراههـ�اي بینالمللـ�ی

اس�نـادي ک��ه منعکسکننــدۀ وضعیــت حقوقــی کنونــی در زمینــۀ آبهــاي فرامــرزي اســت و در ایــن
پژوه��ش از آنه��ا اس��تفاده ش��ده ،ب��ه ش��رح ذی��ل اس��ت.
مقررات هلسینکی

مق��ررات هلس�یـنکی در اس��تفاده از مناب��ع آب�یـ رودخانهه��ای بینالمللـ�ی ،از ســوی انجمــن حقــوق
بینالملــل در نشســت هلســینکی در ســال  1996م تصوی��ب ش��د .بهموجــب ایــن مقــررات ،همــۀ
16. Zarumilla
)17. International Law Association (ILA
)18. Institute of International Law (ILL
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کشــورهای واقــع در مســیر رودخانــه در بهرهبــرداری از منابــع آب حــق برابــر دارنــد و هیــچ کشــوری
حــق اســتفاده از آب رودخانــه را درصورتــی کــه موجــب ایجــاد خســارت بــه ســایر کشــورهای ســاحلی
رودخان��ه ش��ود ،نــدارد .افزونب��ر ایــن ،اگ��ر دولت��ی ب�دـون اط�لاع و جل��ب موافقتــ دولتهــای ســاحلی
دیگــر مســیر رودخانههــای بینالمللــی را بــه زیــان دولتــی دیگــر تغییــر دهــد ،مســئول تمــام
اقدام��ات صورتگرفتهــ ب��وده و اقدام��ات یکجانب��ۀ انجامشدــه از ســوی دولـ�ت مذک��ور ،هیچگونــه
حق�یـ ب��رای آن دول��ت ایج��اد نمیکن��د .اگرچــه عنــوان ایــن مقــررات فقــط ناظــر بــه رودخانههــای
بینالمللـ�ی اسـ�ت ،در مـ�ادۀ  1آن اشــاره ش��ده اس��ت ک��ه اینــ قواعـ�د برای اســتفاده از منابــع آبــی
ی��ک حوض��ۀ آبری�زـ کارب��رد دارد .از ای��نرو ،ایــن مقــررات در بهرهبــرداری تلفیقــی از منابــع آب ســطحی
و زیرزمین��ی بینالمللـ�ی مشتــرک بیـ�ن چنـ�د کشوــر قابـ�ل اس�تـناد اس��ت .مدیری��ت آبخوانه��ای
بینالمللـ�ی م�رـزی بهوســیلۀ ابــزار حقوقــی بینالمللــی اولیــن بــار در ایــن مقــررات مــورد اشــاره
قــرار گرفــت (.)Salman, 2007, p. 79
مقــررات هلســینکی بــر اصــل «اســتفادۀ منصفانــه و معقوالنــه» از منابــع آبــی مشــترک ،ب هعنــوان اصل
اساســی قانــون بینالمللــی آب ،تأکیــد میکنــد .در مــادۀ  5ایــن مقــررات ،از ایــن معیارهــا در اســتفادۀ
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 اتالف غیرضروری در استفاده از منابع آب؛
ـ جبــران خســارت یــک یــا چنــد کشــور دخیــل در حوضــه بهعنــوان ابــزاری جهــت حــل
اختــاف و تضــاد بیــن کشــورها؛
ـ میزان رضایت و درجۀ اقناع یک کشور بدون آسیب رساندن جدی به سایر کشورها.
تهــای حوض ههــای آبریــز مشــترک ،در قلمــروی خــود،
مطابــق مــادۀ  4قواعــد هلســینکی ،هریــک از دول 
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حــق دارنــد نســبت بــه مزایــاي اســتفاده از آبهــاي حوضــۀ بینالمللــی ب هطــور منصفانــه مشــارکت کننــد.

کنوانســیون آب اروپــا دربــارۀ بهرهبــرداري و حفاظــت از آبراههــاي فرامــرزي و دریاچ ههــاي
بینالمللــی
کنوانس��یون بهرهب�رـداري و حفاظ�تـ از آبراههه��اي م��رزي و دریاچههــاي بینالمللــی توســط
کمیســیون اقتصــادي ســازمان ملــل بــراي اروپــا 19و براســاس قواعــد هلســینکی تنظیــم شــده و در 17
مــارس  1992در هلســینکی تصویــب و در ســال  1996الزماالج�رـا ش��ده اس��ت .بیــش از  150رودخانــۀ
بــزرگ و  50دریاچــۀ بــزرگ در محــدودۀ کمیســیون قــرار دارد کــه در طــول مــرز دو یــا چنــد کشــور
جریـ�ان دارد و ی��ا از آن عبــور میکنــد .همچنیــن بیــش از  170ســفرۀ آب زیرزمینــی در منطقــه
شناس��ایی ش��ده اس��ت.
مطابق این کنوانسیون وظایف کلی کشورها عبارت است از:
 .1پیشـ�گیري ،کنتــرل و کاه��ش آس��یبهاي فرامرــزي ب�رـ محیطزیســت ،ســامت بشــر و
ش��رایط اقتصاــدي و اجتماعــی؛
 .2مدیریت آبهاي مشترك بهصورت منطقی و عادالنه با توجه به زیستبوم؛
 .3حفظ و نگهداري از اکوسیستم؛
 .4انج��ام ارزیابیه��اي زیسـ�تمحیطی ب��راي تهی��ۀ برنامههــاي اضطــراري ،تعییــن
اســتانداردهاي محیطزیس��ت و ب��ه حداق��ل رس��اندن خط��ر آلودگ��ی تصادف��ی آب.
مفاد اصلی کنوانسیون بهرهبرداري و حفاظت از آبراههاي مرزي ودریاچههاي بینالمللی
کنوانسـ�یون حفاظ��ت و بهرهب��رداري از آبراهههـ�اي م��رزي و دریاچهه��اي بینالملل��ی از  3بخــش
و  28م�اـده تشــکیل ش��ده اس��ت .بخ�شـ اول ب��ا هف��ت م��اده شاــمل مجموعـ�ۀ مقرراتــی اســت کــه بــه
تماــم اعض��اي کنوانس��یون مرب��وط میش��ود و موضوعات��ی ازقبی��ل پایــش ،تحقیــق و توســعه ،تبــادل
اطالع��ات و حفاظ��ت اطالعاــت را درب�رـ گرفت�هـ اس��ت .بخــش دوم بــا هشــت مــاده شــامل مقــررات
مرب��وط ب��ه کشـ�ورهاي همســایه در اط��راف یـ�ک رودخان��ه اسـ�ت .بخــش ســوم مفــاد ســازمانی اســت
و مــواردي مانن��د ش��رایط عضوی��ت ،الزماالجــرا بــودن کنوانســیون ،حــل اختــاف و مــوارد دیگــر را
فرامیگیـ�رد .مهمتریـ�ن م�وـارديکـ�ه کنوانس��یون ب��ر آنه��ا تأکیدــ میکنـ�د ،عبـ�ارت اسـ�ت:
ـ توجــه بــه اهمیــت و فوریــت موضــوع حفاظــت و بهرهبــرداري از آبراههــاي مــرزي و
دریاچههــاي بینالمللــی کــه انجــام مؤثــر آن فقــط بــا مشــارکت و همــکاري تضمیــن میشــود؛
19. UNECE
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ـ نگرانــی از تأثیــرات منفــی کوتــاه و بلنــد مــدت تغییــرات وضعیــت آبراهههــاي مــرزي و
دریاچههــاي بینالمللــی بــر محیطزیســت ،اقتصــاد و ســامت کشــورهاي عضــو کمیســیون
اقتصــادي اروپــا؛
ـ تقویــت اقدامــات داخلــی و بینالمللــی بــراي پیشــگیري ،کنتــرل و کاهــش تخلیــۀ مــواد
خطرنــاك بــه داخــل زیســتگاههاي آبــی و همچنیــن آلودهســازي زیســتگاههاي دریایــی بهخصــوص
نواحــی ســاحلی داراي منابــع آب زیرزمینــی؛
ـ ایجــاد اســتراتژي منطقــهاي حفاظــت از محیطزیســت و بهرهبــرداري منطقــی از منابــع
طبیعــی در کشــورهاي عضــو؛
ـ همــکاري بیــن کشــورهاي عضــو در حفاظــت و بهرهبــرداري از آبهــاي مــرزي از طریــق توافــق
بیــن کشــورهاي همســایۀ داراي منابــع آب مشــترك ،بهخصــوص در مناطقــی کــه چنیــن توافقاتــی
تــا کنــون وجــود نداشــته اســت.
در ایــن کنوانســیون ،بــر موضــوع حفــظ کیفیــت آب و بهرهبــرداري پایــدار از منابــع آب مــرزي
بس�یـار تأکی�دـ ش��ده اسـ�ت .همچنیــن در مفـ�اد کنوانسیــون ،ب��ه موضوــع س�اـمانههای هشــدار ســیل
و هم��کاري کش��ورهاي ذیرب��ط در ای��ن زمین�هـ اش��اره ش��ده اس��ت .در ســال  2003م ،کنوانســیون
مذکــور اصــاح شــد تــا امــکان عضویــت کشــورهاي خــارج از محــدودۀ  UNECEنیــز فراهــم آیــد.
کنوانســیون  1997س��ازمان مل��ل دربـ�ارۀ اس��تفادۀ غیرکشـ�تیرانی از آبراههــاي
بینالملل��ی (پیمــان  1997سـ�ازمان ملـ�ل)
پــس از ارائــۀ کنوانســیون در ســال  1997و قبــل از اجراییــ ش��دن آن ،محاکــم داوري و ســازمانهاي
بینالملل��ی از قواعدــ کل��ی و مه��م کنوانسـ�یون مزب�وـر بهص�وـرت حق��وق عرف��ی اس��تفاده کردن��د.
دیــوان بینالمللــی دادگســتري در قضــاوت خــود درمــورد پــروژۀ  Gabčíkovo-Nagymarosبــه ایــن
کنوانســیون اســتناد کــرد و در رأي خــود از ســه مــورد از الزامــات آن ،مشــتمل بــر اســتفادۀ منصفانــه
و معقوالنــه ،عــدم آسیبرســانی جــدي و اطالعرســانی قبــل از اقدامــات برنامهریزيشــده ،بهعنــوان
قوانیــن عــرف بینالملــل اســتفاده کــرد.
پســ از تصویبــ کنوانس��یون ،تعری��ف رودخانههـ�ای بینالملل�یـ ب��ه م��دت هفـ�ت ســال مــورد بحــث
کشــورها قــرار گرفــت و درنهایــت در ســال  1984توافـ�ق در ای�نـ زمین��ه حاص��ل شــد .کنوانســیون کــه
شــامل  7بخــش و  37مــاده اســت ،در تاریــخ  17اوت  2014الزماالج��را ش��د.
بــا اینکــه مــواد ایــن کنوانســیون بهنحــوی تنظیــم شــده کــه روح بیطرفــی از کشــورهای
باالدســت یــا پاییندســت بــر آن حاکــم اســت ،برخــی صاحــب نظــران معتقدنــد ایــن مقــررات بیشـ�تر
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بــه نفــع کشــورهای پاییندســت حوضههــای آبــی مشــترك اســت .رأی مخالــف کشــور ترکیــه و چیــن،
بهعنــوان دو کشــور باالدســت در حوضههــای مشــترك مــرزی ،نیــز ایــن نظــر را تقویــت میکنــد.
در مــادۀ  3کنوانســیون  1997آشــکارا بیــان شــده اســت« :درصــورت وجــود یــک توافــق درجهــت
مخالــف ،هی�چـ حکمــی در کنوانسـ�یون حاض��ر ب��ر حق��وق ی��ا وظای�فـ دولتهــای آبــراه تأثیرگــذار
نخواه��د بوــد» .درواق��ع چنانچ��ه توافقــی بیــن کشــورها ازقبــل وجــود داشــته باشــد ،ایــن کنوانســیون
پیش��نهاد میده��د کــه بهصــورت داوطلبانــه ،توافقــات موجــود بــا اصــول منــدرج در کنوانســیون
20
همسوسـ�ازی شـ�ود.
بیشـ�ت ِر مــواد ای�نـ کنوانس�یـون ،نظی��ر اس��تفادۀ معق��ول و منصفان��ه (مـ�ادۀ  ،)2تکلیــف بــه عــدم
ایــراد آسـ�یب عمـ�ده (مـ�ادۀ  ،)7تکلی��ف ب��ه همکــاری (مـ�ادۀ  ،)8اص��ل بهاش��تراكگذاری منظــم داده
و اطالعــات بیشـ�تر (مـ�ادۀ  )3و اطالعدهــی درم�وـرد تمهیــدات برنامهریزیشـ�دهای کــه تأثیــرات ســوء
21
احتمال��ی دارد (مـ�ادۀ  ،) 10ب��ه نفعــ کشوــرهای پاییندس��ت حوضههـ�ای آبخیـ�ز مشـ�ترك اسـ�ت.
اینــ کنوانسیــون ی��ک کنوانسیــون مبناییــ اس��ت کـ�ه اص��ول و دس��تورالعملهای اساســی را
تعیی��ن میکن��د و کار درخصوــص جزئیــات را بـ�ه دولتهاــی ذینفـ�ع وامیگــذارد تــا آنهــا بــا
درنظ��ر گرفتنــ خصوصیـ�ات آبراههــای مرب��وط بــه حوضـ�ۀ مش�تـرك ،خــود وارد مذاکــره شــوند و بــه
توافـ�ق مـ�ورد قبـ�ول یکدیگـ�ر برسـ�ند.
در مـ�ادۀ  7کنوانســیون ،کشـ�ورها موظفان�دـ مس��اعی مقتضیــ بهمنظــور عــدم ایــراد آســیب عمــده
بهــ س��ایر کش��ورهای ذینف��ع در حوضـ�ه را بهعمــل آورنــد .منظــور از مســاعی مقتضــی ایــن اســت
ک��ه ه��ر کشوــری بای��د بکوشـ�د از آسیبرس��انی بـ�ه کش�وـرهای دیگ��ر ممانع��ت کن��د .باوجــود ایــن،
اگ��ر آسیــب ،بهرغــم انجــام تــاش مقتضــی ،کمــاکان اتفــاق بیفتــد ،کشــوری کــه آســیب زده ،دیگــر
تکلی��ف قانونیــ در قب��ال دولـ�ت آســیبدیده نخواهـ�د داشـ�ت.
نکتــۀ مهــم درخصــوص کنوانســیون مذکــور ایــن اســت کــه امضــا و تصویــب کنوانســیون از ســوی
ای�رـان ،ب��ه کشـ�ورهای جهـ�ان ،بهخص�وـص کش��ورهای منطق��ه ،حس��ننیت ای�رـان را نشاــن میدهــد و
بی�اـن میکنـ�د کــه ایــران در جایــگاه کشــوری متمــدن و مســئول ،حتــی اگــر آســیبی ببینــد ،اصــول
حقــوق بینالمل��ل را محت��رم میش�مـارد .همچنی��ن اگـ�ر بررسـ�یهای بیشــتر در طــی فراینــد تصویــب
کنوانســیون  1997در ای��ران نش��ان دهـ�د ک��ه ایــن کنوانســیون در برخ��ی حوضههــا برخــاف منافــع
مل��ی اس��ت ،میتوــان ب��ا «ح��ق شـ�رط» ای��ن کنوانس��یون را بهتصویــب رســاند .کشــورهایی مثــل
س��وریه ،مجارس��تان ،ویتن��ام و هلن��د بـ�ا ح��ق ش��رط کنوانس��یون راتصوی�بـ کردهان��د.
 .20بنابراین ایران نباید نگران سایهاندازی مفاد این کنوانسیون بر توافقات موجود با کشورهای همسایه باشد.
 .21لذا پیوستن به این کنوانسیون ،دستکم در حوضههای هریرود ،هیرمند و ارس ممکن است به نفع ایران باشد.
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اگرــ هم��ۀ دولتهــای همس��ایۀ ایــران ایـ�ن کنوانس��یون را بهتصویــب برســانند ،بــه مدیریــت
تنشهــا و منازعــات ،ســوق دادن کشــورهای همســایه بــه توســعۀ پایــدار مشــارکتی و ایجــاد امنیــت
و ثباــت منطق��های کم��ک ش��ایانی خواهن��د ک��رد.
مفـ�اد اصلیــ کنوانس��یون در چه��ار بخ��ش اول قــرار دارد .بخــش اول شــامل تعریــف اصطــاح مهــم
«آبــراه بینالمللــی» 22اسـ�ت .در مـ�ادۀ  2از ایـ�ن بخشــ ،اصطــاح «آب��راه» بـ�ه ایــن صــورت تعریــف
ش��ده اسـ�ت« :یکــ سیســتم متش��کل از آبهــاي س��طحی و زیرزمین��ی ک�هـ بهموجــب ارتبــاط فیزیکــی
خ��ود ی�کـ واح�دـ را تشـ�کیل داده و ب��ه ی��ک نقطۀــ مش��ترك منته�یـ میگــردد» .ایــن تعریــف از ایــن
لح��اظ اهمیتــ دارد ک�هـ ش��امل آبه��اي زیرزمینـ�ی اس��ت کهــ بهصــورت هیدرولوژیکــی بــا آبهــاي
س��طحی ارتباــط دارد و درواق��ع بس��یاري از آبه��اي زیرزمین�یـ در جه��ان را ش�اـمل میش��ود .عبــارت
«آب��راه بینالملل��ی» نی��ز ب��ه ای��نص�وـرت تبیی��ن ش��ده« :آبراههاي��ی کــه بخشهایــی از آنهــا در
کشـ�ورهاي مختلـ�ف واقـ�ع شـ�ده اسـ�ت».
مـ�ادۀ  5مندــرج در بخشــ دوم بیانگ��ر اصل�یـ اس��ت ک��ه س��نگبناي کنوانســیون بــوده و آن
«اسـ�تفاده و مشـ�ارکت منصفانـ�ه و معقـ�ول در آبـ�راه بینالمللـ�ی» اسـ�ت.
یکیــ دیگ��ر از مف��اد کلی��دي کنوانس��یون «الزــام ب�هـ ع�دـم آسیبرســانی جــدي» اســت کــه در
مـ�ادۀ  7آمــده اســت .مــادۀ  7مستــلزم ای��ن اس��ت ک��ه کشــورها اقدامــات مناســبی بــراي جلوگیــري
از آســیب جــدی زدن بــه دیگــر کشــورهاي حوضــۀ آبــراه بینالمللــی انجــام دهنــد .تأکیــد بــر
«جلوگیــري» مهــم بــوده و از آنجایــی کــه اغلــب متوقــف کــردن یــا اصــاح فعالیتــی کــه زمانــی آن را
آغ��از کردهانـ�د دشـ�وار اس��ت و ممکنــ اس�تـ بس��یار پیچیـ�ده و گرانقیمــت باشــد ،اگــر ایــن امــکان
وج��ود داش��ته باشـ�د ،میت�وـان ب��راي جب��ران آس��یب ،غرام��ت پرداخ��ت.
بخ��ش س��وم کنوانس��یون ش��امل «اص��ل اطالعرس��انی قب��ل از اقدام�اـت برنامهریزیشــده» و شــرح
و تفصی�لـ برخ�یـ جزئیــات جنبههــاي مختلــف ایــن الــزام اســت .ماهیــت اصــل مذکــور ایــن اســت کــه
اگــر اقدام��ات برنامهریزيشــدۀ یــک کشــور احتمــاالً اثــرات ســوء فراوانــی در کشــور یــا کشــورهاي
دیگرـ ِـ واقعــ در مسـ�یر آبرــاه بینالملل�یـ ایج��اد کنــد ،دول�تـ مزب��ور متعه��د ب��ه اطالعرس��انی بهموقــع
برنامههــاي خ��ود بـ�ه ســایر کش��ورهاي مربوطـ�ه اسـ�ت .اگـ�ر کش��ورهاي مذکـ�ور بـ�ر ای�نـ باورن��د کـ�ه ایــن
برنامهه��ا ب�اـ الزام��ات مادههــاي  5یــا  7متناق��ض اسـ�ت ،فراینــد همفکــري و مشــورت و درصــورت
ل��زوم مذاک��ره بـ�راي رس��یدن بــه راهحلیــ منصفان��ه دنبــال میش��ود.
مـ�ادۀ  10نیـ�ز بیانگــر آن اس��ت ک��ه در غیــاب موافقتنامهــ یاــ ع��رف در بی�نـ کش��ورها« ،هی�چـ اس��تفادهاي
از اولویــت ذاتــی نســبت بــه دیگــر مصــارف برخــوردار نیســت» و اینکــه «درصــورت تعــارض بین اســتفادههاي
22. International Watercourse
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مختل��ف [ک��ه بای��د حلوفصـ�ل شــود] بای��د بهــ تأمی��ن نیازه�اـي حیاتی انس��انی توجــه وی��ژهاي اعمال گ��ردد».
قس��مت چهــارم از کنوانس��یون بــه «حفاظ��ت ،نگه��داري و مدیری��ت آبراههه��اي بینالمللــی» پرداختــه
و شــامل مقررات��ی بـ�راي حفاظـ�ت و نگه��داري از اکوسیس�تـم آبراه��ه ،پیشــگیري ،کاهــش و کنتــرل آلودگی
و مشاــوره درمـ�ورد مدیری��ت آبراهههــای بینالمللــی اســت .همچنیــن تأکیــد کــرده اســت کــه آبراههــاي
بینالمللــی و تأسیســات آنهــا در مناقشــات مســلحانه بایــد از تعــرض طرفیــن درگیــر مصــون بمانــد.
بخ��ش عم��دهاي از مباحــث مربــوط بــه کنوانســیون حــول محــور چگونگــی اســتفادۀ معقــول و
منصفانــه در هــر کشــور حوضــه بــا نــگا ِه رســیدن بــه بهرهبــرداري بهینــه از رودخانــه و منافــع ناشــی
از آن ،ب�اـ لح��اظ تعه��د ع�دـم آسیبرس��انی اســت و بحــث ب��ر ســر اینکهــ کدامیـ�ک از ایـ�ن دو
اص��ل «اســتفادۀ معق�وـل و منصفان��ه» و «ع�دـم آسیبرســانی» بایــد در اولویــت قــرار گیــرد ،یکــی از
کانونهــاي بحــث راجــع بــه کنوانســیون  1997بــوده اســت (.)Tanzi, 1997, p. 112
طبــق نظــر گزارشــگر دوم کمیســیون حقــوق بینالملــل« ،اســتفادۀ معقــول و منصفانــه» در
اولوی��ت ق�رـار دارد؛ ول��ی گزارشگــر س��وم اســتداللهایی بـ�راي تقـ�دم اصل��ی «ع��دم آسیبرســانی
ج��دي» آورده اس��ت .مفس��ران نی��ز ،مانن��د گزارش��گران ،همینــ مش��کل تطبی��ق مفاهی��م را داش��تهاند
و ع��دم آسیبرس��انی ج�دـي بایــد در اولوی�تـ باشدــ؛ در حالیکـ�ه اسـ�تفادۀ منصفانـ�ه طبـ�ق مـ�ادۀ
( 7کــه در کنوانس��یون شــامل ی��ک بندــ ب��راي کاه�شـ آسیبرس��انی و گفتوگــو دربــارۀ جبــران
خســارت اســت) از شــواهد ایــن اســتدالل اســت .بانــک جهانــی ــــ کــه بایــد اصــول حاکــم بــر حقــوق
بینالمل��ل را در طرحهــای تأمیــن مالــی خــود دنبــال کنــد ،اهمیــت اســتفادۀ منصفانــه را در نظریــه
بهرس��میت ش�نـاخته؛ امــا ب�رـاي اقدام��ات عمل�یـ ،بهعلـ�ت ساــدگی اج��را ،ع��دم آسیبرســانی جــدي
را مــد نظرــ ق��رار داده اسـ�ت و برنام��های را ک��ه باع�ثـ آس��یب ش��ود ،بــدون تصویــب تمــام کشــورهاي
حوض��ه ،تأمی��ن مال��ی نمیکن��د .درواقــع رابطــۀ میــان اســتفادۀ معقــول و منصفانــه و تعهــد بــه عــدم
آسیبرس�اـنی جدــي ،تعادلــی بیــن موضــوع حقابــۀ هیدرولوژیکــی و حقابــۀ تاریخــی اســت.
مقررات برلین
شــامل  73م�اـده اسـ�ت کــه بــه  14فص��ل تقســیم میشــود و مســائل مختلــف مرتبــط بــا منابــع آب را کــه
مقــررات هلیســنکی و کنوانســیون  1997سـ�ازمان مل��ل درنظ��ر نگرفتهاندــ ،پوشـ�ش میدهـ�د .ایـ�ن مقـ�ررات
بـ�رای مدیریـ�ت تمـ�ام مسـ�ائل مدیریـ�ت منابـ�ع آب ،ازجملـ�ه مسـ�ائل مدیریـ�ت ملـ�ی و بینالمللـ�ی منابـ�ع آب،
قابـ�ل اس��تناد و اس��تفاده اس��ت .عالوهبــر ایــن ،ارتبــاط بیــن اصــل «اســتفادۀ منصفانــه و معقــول» و اصــل
«ممن�وـع ب��ودن وارد آم��دن خس��ارت بـ�ر قلم��روی س��رزمینی دولته��ای دیگ�رـ» را بررسـ�ی میکن��د.
تفـ�اوت اصل��ی بیــن مق�رـرات هلســینکی و کنوانســیون ســازمان ملــل از یــک ســو و قوانیــن برلیــن
از س�وـی دیگرــ ای��ن اس��ت کـ�ه قوانی��ن هلس��ینکی و کنوانســیون س��ازمان ملــل ب��ر حــق «اســتفادۀ
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منصفان�هـ و معق��ول» تأکی�دـ میکنندــ؛ درحالـ�یک�هـ قوانی��ن برلی��ن بـ�ر «التــزام مدیریــت منابــع
آب مشـ�ترک در حال��ت منصفانهــ و معقوالنه»پ��ای میفشاــرد .تف��اوت مهمــ دیگـ�ر ایــن اســت کــه
قوانیــن برلیــن منــوط بــه لــزوم عــدم وارد آمــدن خســارت شــدید بــه دیگــر کشــورهای ســاحلی اســت؛
درحال��ی کهــ قوانی��ن هلس��ینکی فق��ط ب�هـ ل��زوم ع��دم آس��یب رس��اندن ب��ه شــاخصها و معیارهــای
اس�تـفادۀ معق��ول و منصفانـ�ۀ مناب�عـ آب تأکیــد میکن��د.
کنوانســیون  1997نیــز از ایــن نظــر شــبیه بــه قوانیــن هلســینکی اســت؛ تنهــا تفاوتــش ایــن اســت
ک��ه برخـلاف قوانیــن هلسیــنکی ،م��ادۀ قانونــی جداگان��های را بــه «ممنــوع بــودن وارد آمــدن خســارت
بهــ س��ایر کشـ�ورها» اختص��اص داده اس��ت .عالوهبـ�ر ایــن ،م��واد قانون��ی زیسـ�تمحیطی قوانیــن برلیــن
بسیــار جامعت��ر از دو قانــون دیگــر اســت (.)Salman M. , 2007, p. 119
4ـ .4تحلیل مقایسهای قواعد بینالمللی حاکم بر آبهای فرامرزی
در طــول زمــان ،رویــۀ بینالمللــی حاکــم بــر آبهــای فرامــرزی از اصــول افراطــی حاکمیــت ســرزمینی
مطــاق و یکپارچگ��ی مطل��ق رودخان�هـای فاصل��ه گرفت��ه و بهســمت اصــول معتــدل بــا لحــاظ انصــاف
و عدالـ�ت حرکتــ ک�رـده استــ .نظری��ۀ حاکمی��ت مح�دـود س��رزمینی ،بهعنـ�وان نظری��های میانــه و
معت��دل ،نظری��ۀ غال��ب و م��ورد پذیرــش در می��ان دولته��ا و محاکمــ قضای��ی و داوریهــای بینالمللــی
ب��وده اســت .در شــکل  ،3سیــر تاریخ��ی نظریهه��ا و حق��وق بینالمللــی حاکــم بــر اســتفادههای
غیرکشــتیرانی از آبهـ�ای فرامـ�رزی آورده شـ�ده اسـ�ت (آوریــده ،عطــاری و عبداللهــی ،1395 ،ص.)89 .

شکل.3سیرتاریخینظریههاوحقوقبینالمللیحاکمبراستفادههایغیرکشتیرانیازآبهایفرامرزی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

طبــق نظریــۀ حاکمیــت محــدود ســرزمینی ،ذینفــع میتوانــد از آبراههــای موجــود در ســرزمین
خــود اســتفاده کنــد ،تــا وقتــی کــه بــه منافــع دولتهــای دیگــر حاشــیۀ رودخانــه آســیب جــدی
نزنــد .ایــن نظریــه تضمینکننــدۀ حســن همجــواری دولتهــای مجــاور یــک آبــراه اســت.
در جــدول  ،1خالص��های از رویکــرد هریــک از اســناد یادشــده در مفــاد مربــوط بــه تقســیم و
اســتفاده از آبهــای مــرزی آمــده اســت.
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جدول  .1رویکرد هریک از اسناد یادشده در مفاد مربوط به تقسیم و استفاده از آبهای مرزی
عامل

قواعدهلسینکی1996

کنوانسیونآباروپا
)UNECE) 1992

کنوانسیونسازمانمللمتحد1997

قواعد برلین در منابع آب2004

نظریۀحاکم

نظریۀحاکمیتمحدود
سرزمینی

نظریۀحاکمیتمحدود
سرزمینی

نظریۀحاکمیتمحدودسرزمینی

نظریۀحاکمیتمحدودسرزمینی

دامنۀکاربردسند

نالمللی
حوضۀزهکشیبی 
شامل آبهای سطحی و
زیرزمینی مرتبط با آنها در یک
حوضۀ آبریز که در دو یا چند
کشورگستردهشدهاست.
مادۀ  1و 2

استثنائاتدامنۀکاربرد بهجزحوضههاییکهدارای
(بهرسمیتشناختن موافقتنامه،کنوانسیونیاعرف
الزامآور است.
قراردادهایموجودمیان
مادۀ 1
کشورها)
شمولیتآبهای
مادۀ 2
زیرزمینیمرتبطبا
آبهایسطحی
شمولیتآبخوانهای
مرزیغیرمرتبطبا
آبهایسطحی

شاملنمیشود.

حوضۀزهکشیبینالمللیوهمۀ
نالمللی
آبراهۀبی 
آبها
شاملیکسیستممتشکلازآبهای
سطحی و زیرزمینی در یک حوضۀ آبریز است شاملآبهایسطحیوزیرزمینی
که با هم ارتباط فیزیکی دارند و یک واحد را مرتبط با آنها در یک حوضۀ آبریز
که در دو یا چندکشور گسترده
تشکیل میدهند و بخشهایی از آبراهه در
شده است.
کشورهایمختلفواقعشدهاست.
مادۀ  1و 3
مادۀ  1و 2

آبهایفرامرزی
شامل تمام آبهای سطحی و
زیرزمینی است که بین دو یا
چندکشوربهعنوانمرزباشندیا
مرز را قطع کرده باشند یا روی
مرز واقع شده باشند.
مادۀ 1
لزومتطبیقتوافقاتموجود
بهجز مواردی که دارای موافقتنامۀ بهجز آنهایی که دارای قرارداد یا عرف
با مفاد کنوانسیون و حذف
خاص است.
الزماالجرا باشد.
تناقضات
مادۀ 1
مادۀ 3
مادۀ 9
مادۀ 1

مادۀ 2

مادۀ 3

مادۀ 1

شاملنمیشود.

مادۀ 3

مدیریتآبهایحوضۀبینالمللی
بهرهبرداریازآبراهبینالمللیبهشیوهای
تضمیناستفادۀمنصفانهو
بهشیوهایمنصفانهومعقولبادرنظر
منصفانهومعقوالنهبرایدستیابیبه
معقول از آبهای فرامرزی
استفادۀمعقولومنصفانهبرای
گرفتن توجه الزم و التزام به عدم
در مواردی که به وارد کردن بهرهبرداری بهینه و پایدار و کسب منافع ،با
اصلاستفادهومشارکت
کاربردهایمفید
آسیبهایفرامرزیمنجر درنظرگرفتنمنافعسایرکشورهایحوضهو آسیبرسانیجدیبهسایرکشورهای
منصفانهومعقول
مادۀ 4
حوضه
توأم با حفاظتهای الزم از آبراهه
میشود.
مادۀ 12
مادۀ 5
مادۀ 2
سیزدهعامل
استفادههایآتی،پایداریاستفادهها،
هفتعامل
یازدهعامل
عواملمؤثردرتعیین
بهحداقلرساندنآسیبهای
استفادههایآتینیزمنظورشدهاست.
مادۀ 5
سهممنصفانهومعقول
زیستمحیطینیزمنظورشدهاست.
مادۀ 6
مادۀ 13
بهعنوانمادهمستقل
بهعنوان یکی از یازده عامل
مادۀ 16
اقدامدرجهتجلوگیریاز
بهعنوانمادۀمستقلدرنظرگرفتهشدهاست.
تعییناستفادۀمنصفانهو
اصل التزام به عدم ایراد
بهعنوانعاملمحدودکنندهاستفادۀ
هرگونهاثراتمنفیبرونمرزی
مادۀ 7
معقولدرنظرگرفتهشدهاست.
آسیبجدی
منصفانهومعقول
مادۀ  2و 3
مادۀ 5
مادۀ 12
لحاظاستفادههایموجود
بهعنوانیکیازعواملتعیین
لحاظاستفادههایموجودبهعنوان
لحاظاستفادههایموجودبهعنوانیکیاز
استفادۀمنصفانهومعقول
یکیازعواملتعییناستفادۀمنصفانه
برتریمشروط
عواملتعییناستفادۀمنصفانهومعقول
مادۀ 5
ومعقول
استفادههایموجود
مادۀ 6
تقدماستفادههایموجودبر
مادۀ 13
استفادههاینامشخصآتی
مادۀ 8
عدمهرگونهبرتریاستفادههای
موجودبراستفادههایآتی
برتریبرسایراستفادهها
عدمبرتریبرسایراستفادهها
مادۀ 15
تأمیننیازهایانسانی
مادۀ 10
مادۀ 6
برتریبرسایراستفادهها
مادۀ 14

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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بررس��ی مف��اد اس�نـاد حقوقـ�ی بینالمللــ مرب��وط ب��ه آبه��ای فرامـ�رزی ،ش��امل «قواعــد هلســینکی
 ،1966کنوانســیون آب اروپــا  ،1992کنوانســیون ســازمان ملــل  1991و قواعــد برلیــن  ،»2004نش��ان
میدهــد همگــی آنهـ�ا ،بهجــز کنوانســیون آب اروپــا ،مفــادی را درمــورد جزئیــات نحــوۀ اســتفادۀ
منصفان��ه و معق�وـل آب بیاــن کردهانــد و ایــن ظرفیــت در آنهــا وجــود دارد کــه بــرای تقســیم آب
حوضهه��ای فرام��رزی ب��هکار گرفتـ�ه شـ�وند.
در ای��ن اسنــاد ،بــه دو اص��ل مه��م «مشاــرکت منصفانــه و معق��ول » و «التــزام بــه عــدم ایــراد
آس��یب» توج�هـ ش��ده اسـ�ت .در قواعـ�د برلی��ن ،ب��ر اص��ل الت��زام ب��ه ع��دم ایـ�راد آسـ�یب بیشــتر تأکیــد
کمیــ ،ب��ه جنبهه��ای کیفـ�ی آب نی��ز تعمیــم داده ش��ده اسـ�ت .بهجــز
ش�دـه و افزونب��ر جنبهه�اـی ّ
کنوانس��یون آب اروپ��ا ،سـ�ایر اس��ناد حقوقــی مذکــور بهصراح��ت قراردادهاــ و موافقتنامههــای بیــن
کش��ورها را برــ مف�اـد خ��ود ارج��ح دانســتهاند .در قواعــد هلســینکی ،کنوانســیون ســازمان ملــل و قواعــد
برلیــن ،فقــط آبهــای زیرزمینــی مرتبــط بــا آبهــای ســطحی مــرزی تحــت پوشــش مقــررات مربــوط
ب��ه آبه��ای س�طـحی م��رزی ق��رار گرفتـ� ه اسـ�ت .درمقابــل در کنوانســیون آب اروپــا ،آبهــای زیرزمینــی
م��رزی بهص��ورت ع��ام تح��ت پوش��ش قرــار گرفت��ه اس��ت .قواعــد هلســینکی بــرای حفــظ اســتفادههای
موجـ�ود اهمی��ت بیشــتری قائ�لـ ب��وده؛ درحالـ�یکــه کنوانســیون ســازمان ملــل بــه اســتفادههای آتــی
ب�هـ هم��ان ان��دازه توج��ه ک��رده اس��ت .در قواعدــ برلیــن ،برت��ری اســتفادههای موجوــد بهصــورت شــفاف
ن ب��اره س��کوت ک��رده اسـ�ت .مباح��ث زیسـ�تمحیطی در قواعــد
نف��ی شدــه و کنوانس��یون آب اروپ��ا در ایـ� 
برلی��ن و کنوانس��یون آب اروپ��ا بـ�ا تأکیدــ و جزئیـ�ات بیش��تری مــورد توج��ه قرــار گرفت�� ه اس��ت.
ـودن نیازهــای انســانی و برتــری
در قواعـ�د هلس��ینکی نقایصــی وج��ود دارد؛ ماننــد در اولویــت نبـ ِ
ضمنــی اســتفادههای موجــود کــه ممکــن اســت بــه تضییــع حــق توســعۀ آبــی بــرای کشــورهای
کمترتوسـ�عهیافته بینجامـ�د .قواعـ�د برلی��ن ،باوج��ود رف��ع نقای��ص قواع��د هلس��ینکی ،بهدلیــل فراگیــری
و پیچیدگ��ی ،شرــایط دش��واری را در اجرــا فراهـ�م مـ�یآورد .کنوانســیون آب اروپــا نیــز بــا توجــه بــه
ش��رایط اقلیم��ی منطق�ۀـ اروپ��ا تدویـ�ن ش�دـه و در آن موضوعــات چالشــی تقســیم آب ،ماننــد تعییــن
س��هم منصفان��ه و معقوالن��ه و نیازهـ�ای حیاتــی انس��انی ،پوش�شـ داده نشدــه و ل��ذا بهنظ��ر نمیرســد
س��ندی فراگی��ر و قابـ�ل تعمی��م بـ�رای مناط��ق کـ�مآب باشـ�د.
بـ�ا توجـ�ه بـ�ه مـ�وارد یادشـ�ده ،کنوانسـ�یون  1997س��ازمان مل�لـ متح��د ،بهدلیــل رفــع نقایــص
قواعـ�د هلسـ�ینکی  ،1966فراگی��ر بـ�ودن آن نس��بت ب��ه کنوانسیــون آب اروپــا  1992و ســادگی اجــرا و
پیچیــده نبــودن نســبت بــه قواعــد برلیــن  ،2004گزین��ۀ بهت��ر و منصفانهتــری بــرای اجــرا در مناطــق
خش��ک و نیمهخشـ�ک ازجملـ�ه کشـ�ور ایـ�ران اسـ�ت.
4ـ .5نظریات حاکم در مناقشاتآبی
در تحقیقــات انجامشــده دربــارۀ  145معاهــدۀ تاریخــی موجــود در زمینــۀ آب مــرزي ،مشــاهده میشــود
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کــه در تجربیــات مناقشــات آبــی و حلوفصــل آنهــا ،اصــول کلــی بهویــژه اصــول افراطــی حاکمیــت
مطلــق ســرزمینی و تمامیــت مطلــق رودخانــهاي موــرد اســتناد قــرار نگرفتــه و اســتفادۀ منصفانــه
اصــل اساســی غالــب اســت؛ ولــی تعریــف قانونــی واژۀ «انصــاف» بیــش از حــد مبهــم بهنظــر میرســد
و بهشــدت متکــی بــه توافــق دو طــرف اســت .روشهــاي تخصیــص منابــع آب مــرزي بــه ســه دســته
قابــل تفکیــک اســت (:)Correia & da Silva, 1999
1 .روشهاي مبتنی بر حقوق؛
2 .روشهاي مبتنی بر نیاز؛
3 .روشهاي مبتنی بر اقتصاد.
روشهاي مبتنی بر حقوق
ای��ن روش برــ حق��وق آبـ�ی بی��ن کشــورها تمرک��ز ک��رده استــ؛ چ�هـ بهصــورت حاکمیــت مطلــق
س��رزمینی و تمامی��ت مطل�قـ رودخانهــاي و چهــ بهصــورت اســتفادۀ منصفانــه و تعهــد بــه عــدم
ای�رـاد آس��یب ج�دـي تعریفــ ش��ده باش��د .نظری��ات افراط�یـ فقطــ در س��ه م��ورد از شاــخههاي فرعــی
آبراهههــاي بینالمللــی اســتفاده شــده اســت :مکزیــک و ایــاالت متحــدۀ آمریــکا هرکــدام نســبت بــه
برخ��ی از شـ�اخههاي داخل�یـ ریوگرانــد /ریوب��راوو ،حاکمی��ت س��رزمینی مطلــق را اح��راز کردهان��د.
روشهاي مبتنی بر نیاز
تقریبــاً تم��ام مناقش��اتی ک��ه بـ�ه تواف��ق انجامی�دـه ،بهویژــه در رودخانههـ�اي خش��ک ،الگ��وي مــورد
اســتفاده برــاي مذاک��رات ،مبتن��ی ب�رـ ح��ق نبــوده (صرف��اً هیدرولــوژي حوض�هـ و یاــ بهطــور خــاص
اسـ�تفادههاي تاریخ��ی) ،بلک��ه مبتن��ی برــ نی��از ب��وده اس��ت .نی��از براس�اـس زمینهــاي قابــل آبیــاري،
جمعیتــ و احتیاجاــت یــک پ�رـوژۀ خ��اص تعری�فـ میش��ود .از آنج��ا کــه معم��والً در پاییندســت
رودخانههــاي خش��ک ،کشـ�اورزي آب��ی قدیمیت�رـ و بیشتــري وج��ود دارد ،کش��ورهاي پاییندســت
ادعـ�اي بیش�تـري را مط�رـح میکننــد.
نیازهـ�اي اساس��ی انس��ان ،بدــون درنظـ�ر گرفت��ن نــوع اقلیـ�م منطق��ه ،ســرانه  50لیتــر در روز بــراي
اس��تفادۀ ش��هري ( 25/18مترمکع��ب در س��ال) تعری��ف کرــده و همچنیــن  75مترمکعــب در ســال را
بهعنـ�وان سـ�رانۀ مناسـ�ب ،حداقـ�ل بـ�راي خاورمیانـ�ه ،تخمیـ�ن زده اسـ�ت.
روشهاي مبتنی بر اقتصاد
رویکــرد تشــریک منافــع یکــی از جدیدتریــن رویکردهــاي مطــرح در بحــث تغییــر شــکل مناقشــه
برــ س��ر مناب�عـ آب مش�تـرك اسـ�ت .براســاس ایــن رویکــرد ،آب ماننــد هــر منبــع کمیــاب ،بایــد بــه
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کارآمدتری��ن اس��تفاده از آن اختصـ�اص داده ش��ود و س��پس س��ود حاص�لـ بهشیــوهاي عادالنــه بیــن
کش��ورهاي حوض��ه تقس��یم ش��ود.
در عم�لـ ،معیارهـ�اي اقتص�اـدي ،بهجــز در مــوارد اســتثنا ،تخصیــص آب را تحــت تأثیــر قــرار نــداده
اس��ت .از  28معاهـ�دۀ موجــود در زمینهه��اي اقتص��ادي آب ،در  4معاهــده پرداخــت بــراي خــود آب
مطــرح ش��ده و پرداخ��ت برــاي تولی��د ب��رق ازدس��ترفته و اراض��ی س��یالبگرفته نیــز در  10معاهــده
مطـ�رح شـ�ده اسـ�ت (ش��ولی ،وطنفــدا و آوریــده ،1394 ،ص.)143 .
بازار آب
ایجــاد بــازار آب باعــث تخصیــص کارآمــد آب حتــی در حوضههــاي مــرزي میشــود؛ ولــی در عمــل،
موانــع ســازمانی مانــع از شــکلگیري کامــل بــازار آب میگــردد ( .)Donohew, 2009, p. 94بهعــاوه
بهدلیــل هزینههــاي زیــاد انتقــال آب ،بهنظــر میرســد انتقــال بینحوضــهاي آب بهنــدرت صــورت
گیــرد و عمدتـاً بــازار آب محــدود بــه کشــورهاي حوضــه شــود .همچنیــن بــازار آب کمــاکان مشــکالت
ناشــی از حقــوق تعریفنشــدۀ مالکیــت آب و نیــز فقــدان مکانیســم اجرایــی را بــا خــود دارد (Brennan
 )& Scoccimarro, 2002, p. 79و نمیتوانــد بهلحــاظ نــوع ماهیــت کاالیــی آب و ارزشهــاي معنــوي،
در رفــع تمــام مســائل راهگشــا باشــد .نتیجــۀ ایــن ابهامــات آن اســت کــه تــا کنــون هیــچ بــازار آب
بینالمللــی ایجــاد نشــده اســت .در ســال  1997در مناقشــه میــان کشــورهاي حوضــۀ فــرات ،ســوریه
بهشــدت بــه طرحهــاي پیشــنهادي بــراي قیمتگــذاري آب اعتــراض کــرد .ایــن موضــوع موجــب
بنبســت موقــت مذاکــرات شــد .ضمــن اینکــه برخــی تفاســیر حقوقــی اســامی مطالبــۀ پــول فقــط
بــرای آب را منــع کــرده اســت.
سبد منافع
بهتازگــی بح�ثـ ارتباــط می��ان آب و سیاس��ت و آب و دیگ��ر منابعــ بهط�وـر گستــردهای مطــرح شــده
اس��ت .ای��ن ارتب��اط چندگان��ه ممکـ�ن اس��ت فرصته��اي بیش��تري برــاي ارائۀــ راهحلهـ�اي خالقانـ�ه و
به��رهوري بیشـ�تر اقتصـ�ادي از طریـ�ق سـ�بد منافـ�ع ایجـ�اد کنـ�د.
برخی منابع که در مذاکرات آب گنجانده شده ،عبارت است از:
 .1مناب��ع مالـ�ی :ب��رای مثــال منابـ�ع مال�یـ بان��ک جهان��ی ب�هـ حلوفصــل اختالفــات رودخانــۀ
سـ�ند ،و سرــمایهگذاريهاي ســازمان ملــل بــه دســتیابی بــه توافــق مکونــگ کمــک کــرد.
 .2مناب��ع انرــژي :یکــی از م�وـارد درحـ�ال رشــد در سبــد مناف��ع استــ .درخص��وص توافقنامــۀ
مکونـ�گ ،تایلنـ�د در ازاي سـ�همی از بـ�رق تولیدشـ�ده ،بـ�ه طـ�رح برقابـ�ی در الئـ�وس کمـ�ک مالـ�ی کـ�رد.
 .3ظرفیـ�ت سیاسـ�ی :ممکــن اس�تـ بهطــور غیرمســتقیم انجــام شــود ،ماننــد مذاکــرات صلــح
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خاورمیانــه ،و ی��ا بهصــورت صریــح ،ماننــد مذاکــرات میــان ترکیــه و ســوریه در مســائل مربــوط بــه
آب ک�هـ ب��ه رواب�طـ س��وریه ب��ا جداییطلبــان ُکــرد گــره خــورده اســت.
در جــدول  ،2شـ�اخصهای رتب��هاي بـ�راي س�هـ موض��وع امنیتـ�ی ،اقتصـ�ادي ـ اجتماعــی و
زیس��تمحیطی تعری�فـ ش��ده اس��ت.
جدول  .2شاخصهای رتبهای موضوعات امنیتی ،اقتصادی ـ اجتماعی و زیستمحیطی
شاخصهاي امنیتی

شاخصهاي اقتصادي ـ اجتماعی

شاخصهاي زیستمحیطی

هزینههاي نظامی بهعنوان درصدي از
تولید ناخالص داخلی

سرانۀ تولید ناخالص داخلی

اهمیت رژیم جریان

در دسترس بودن /استفاده از آب

جمعیت زیر خط فقر

شاخص کیفیت آب

نسبت وابستگی به آب ()٪

امید به زندگی در بدو تولد

تاریخچۀ موافقتنامههاي مرتبط با آب

میزان مرگومیر نوزادان

توسعۀ پایدار با استفاده از آب

نرخ سواد

تنوع زیستی

همکاري داخل حوضه
(نهادي)
جغرافیاي سیاسی /ثبات دولتی

استفاده از انرژي

مهاجرت

کشاورزي بهعنوان درصدي از تولید
ناخالص داخلی

سطح یکپارچگی منطقهاي

صنعت بهعنوان درصدي از تولید
ناخالص داخلی

جریان از محیطزیست
(جریان پایه)

در دسترس بودن /استفاده از آب

سبد منافع مربوط به آب

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ای��ن رویک��رد بهــ م�وـاردي اط�لاق میشــود کــه ســبد منافــع فقــط دربرگیرنــدۀ مــوارد مربــوط
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بـ�ه آب باش��د .یک��ی از کاملتریــن ســبدهاي موجــود در ایــن زمینــه ،ســبد منافــع مربــوط بــه آب
بیــن هنــد و نپــال در ســال  1959ب�رـ روي گندــاک و بگمات��ی و در ســال  1966ب��ر روي کوســی
(تم��ام شــاخههاي فرعیــ رود گن��گ) اس��ت .ایــن دو معاه��ده شــامل تمهیداتــی بــراي انــواع
طرحهــای مرتب��ط ب��ا آب ،ازجمل��ه آبیــاري ،برقاب�یـ ،ناوب��ري ،ماهیگی��ري ،حملونقــل مربوطــه و
حت��ی جنـ�گلکاري ،اســت (هندــ در نپ�اـل بهمنظوــر کاهشــ رس��وب پاییندس��ت ،درخ��تکاري کـ�رد)
( .)Gleick, 1996هرچندــ نپ��ال بهتازگ��ی اع�لام ک��رده کهــ ایــن دو تواف��ق ب��ا ناکامیهایــی مواجــه
ب�وـده ،سـ�اختار ای�نـ معاهدــات نمونهه��اي خوب��ی از ای��ن موض��وع استــ ک��ه چگونهــ س��بد گس��تردهتر
میتواندــ راهحله��اي خالقان��ۀ بیش��تري را فراه��م کن��د.

 .5یافتههای تحقیق
5ـ .1دیپلماسیآب
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،دیپلماســی آب بــه ایــن صــورت تعریــف میشوــد« :دیپلماســی آب
روشــی اســت کــه در آن مشــکالت آب تشــخیص داده ،نقــاط قابــل دخالــت تعییــن و راهحلهــای
پایــداری بــرای آن مشــکالت ارائــه میشــود» ( .)Islam & Susskind, 2012, p. 109در ایــن
دیپلماســی ،از ابزارهــای سیاســت زیس ـتمحیطی ،اســتراتژی مدیریــت آب و راهحلهــای مهندســی
اســتفاده میشــود .اصطــاح دیپلماســی آب کاربردهــای گوناگونــی دارد .بــرای نمونــه مشــاوران
سیاســی و پژوهشــگران عرصــۀ سیاســت از ایــن اصطــاح بــرای توصیــف چگونگــی رفــع مشــکالت
آب توســط سیاس ـتمداران امــور خارجــه و افزایــش همکاریهــای مرتبــط بــا آب جهــت برقــراری
صلــح اســتفاده میکننــد .ســازمانهای گوناگونــی نظیــر اتحادیــۀ اروپــا و ســازمان همکاریهــای
امنیتــی ،ایــن اصطــاح را بــرای اشــاره بــه فعالیتهایشــان در زمینــۀ مدیریــت ،اختــاف و همــکاری
بــهکار میبرنــد.
سیاســت آب یــا هیدروپلیتیــک بــه سیاس ـتهایی گفتــه میشــود کــه تحــت تأثیــر در دســترس
بــودن آب و منابــع آبــی اســت کــه ضرورتــی بــرای همــۀ اَشــکال زندگــی و پیشــرفت بشــر اســت.
هیدروپلیتیــک مطالعــات نظاممنــد نــزاع و همــکاری ایالتهــا بــرای اســتفاده از منابــع آب ـیای اســت
کــه خــارج از مرزهــای بینالمللــی قــرار دارد (.)Salman, 2006
منشور دیپلماسی آب
منش��ور دیپلماسیــ آب نشـ�اندهندۀ واقعی��ت ،ماهی��ت و اهمیــت دیپلماســی آب اســت؛ زیــرا نحــوۀ
تقس��یم و اس�تـفاده از آبه��ای مش�تـرک فق�طـ ب��ا اسـ�تناد ب�هـ قواع��د و قوانی��ن بینالمللــی میســر
نیس��ت و تم��ام پارامترهـ�ای اثرگذــار (مانن��د پارامتره��ای اقتص��ادی ،اجتماع��ی ،سیاس��ی و امنیت��ی)
بای��د درنظ��ر گرفتهــ ش��ود.
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شکل  .4منشور دیپلماسی آب

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

دیپلماس��ی آب ی�کـ رون�دـ چالش��ی بـ�رای تماــم ذینفعــان اســت .ایــن رونــد از ابتــدای شناســایی
ی��ک حوض��ۀ آبری��ز م��رزی آغ��از میشــود و تــا رســیدن بــه توافــق پایــدار آبــی ادامــه دارد .ایــن مهــم
در شـ�کل  5نمای��ش داده ش��ده اس��ت.

شکل  .5حوضههای آبریز مشترک ایران

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

بــا توجــه بــه شــکل  ،5میتــوان بــه رونــد ایجــاد قوانیــن و مقــررات آبــی ،شــکلگیری مذاکــرات

432

میالد باریپور و همکاران .روششناسی سیاستپردازی آب در رودخانههای فرامرزی.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

آبــی و درنهایــت نیــل بــه توافــق پایــدار نــگاه جامعــی افکنــد.

5ـ .2دیپلماسی آب ایران
از  8755کیلومتــر مــرز ایــران بــا کشــورهای همســایه ،بالــغ بــر  22درص��د آن را  26رودخانــۀ کوچــک
و بـ�زرگ م��رزی تش��كیل میدهدــ .ایرــان بــا هفتــ همساــیۀ خــود مرــز مش��ترک رودخان��های دارد
کـ�ه طوالنیتریــن آن مربــوط بــه رودخانــۀ ارس (مــرز مشــترک ایــران و ارمنســتان و آذربایجــان بــه
طــول  475کیلومت��ر) و کوتاهتریــن مــرز رودخان ـهای مربــوط بــه رودخانــۀ دویــرج (قســمتی از مــرز
مشــترک ایــران و عــراق بــه طــول  2/5کیلومتــر) اســت ( .)Mojtahedzadeh, 2006همچنیــن موقعیــت
اســتراتژیک ایــران در میــان ذخایــر انــرژی خلیجفــارس و دریــای عمــان ،بــر اهمیــت مســائل مــرزی
ایــران افــزوده اســت .در شــکل زیــر حوضههــای آبریــز مشــترک ایــران نمایــش داده شــده اســت.

شکل  .6حوضههای آبریز مشترک ایران

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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در جــدول  ،3وضعیــت نحــوۀ تقســیم آب در قراردادهــای مختلــف ایــران ذکــر شــده اســت (عطـ�اری
و آوریــده ،1396 ،ص.)291 .
جدول  .3وضعیت قراردادی رودخانههای مرزی ایران از نظر نحوۀ تقسیم آب
كشور همسایه

نام رودخانه

وضعیت قراردادی

پاكستان

الدیز ،كهیر ،ماشكید و نهنگ

بدون قرارداد

هیرمند

معاهدۀ تقسیم آب رودخانۀ هیرمند،
1973

هریرود

بدون قرارداد

هریرود

موافقتنامه همكاری درخصوص
احداث و بهره برداری از سد دوستی
بین ایران و تركمنستان1999 ،

افغانستان

تركمنستان

اترك ،چهچهه ،قرهتیكان،
كالت چای ،ارچنگان ،الی
ینس و ،چاندر ،سومبار
زنگنانلو (قوزغانچای)
گلریز

ارمنستان

آذربایجان
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نحوة تقسیم آب
 26مترمكعب بر ثانیه معادل
820میلیون مترمكعب در سال
برای ایران در سالهای نرمال

حق مساوی از آب مخزن سد
مساوی

قرارداد استفاده از رودخانههای
سرحدی واقع در امتداد مرز از
رودخانه هریرود تا دریای خزر بین
ایران و شوروی سابق1926 ،

 40درصد سهم ایران
تأمین  10لیتر بر ثانیه از سوی
ایران برای پاییندست

درونگر ،كلته چنار

كل آب رودخانه برای ایران

فیروزه

خروج آب مازاد به تركمنستان
عهدنامة مودت1921 ،

بهرهبرداری مساوی از رودخانه

ارس

موافقت نامة احداث و بهره برداری
از تأسیسات آبی خداآفرین و قیز
قلعه سی

بهرهبرداری مساوی از منابع
آب و انرژی ارس

ارس

پروتكل شرایط ،مقررات و نحوة اداره
و بهرهبرداری از تأسیسات آب و
برق و استفاده از منابع آب و انرژی
تأسیسات مشترك موجود روی
رودخانة ارس

بهرهبرداری مساوی (27
مترمكعب بر ثانیه از سوی هر
كشور در سد ارس)

آستاراچای و بالهارود

بدون قرارداد
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نام رودخانه

وضعیت قراردادی

ارس

بدون قرارداد

ساریسو

پروتكل استفاده از آبهای ساریسو و
قرهسو1955 ،

قرهسو

نحوة تقسیم آب
تأمین جریان حداقل 1/8
مترمكعب بر ثانیه به سمت
ایران
مساوی

بناواسوته ،قوره تو ،كنگیر
عراق

الوند ،كنجانچم ،میمه و دویرج
سایر رودخانهها (حدود 20
رودخانه)

مساوی
موافقتنامة  1975استفاده از آب
رودخانههای مرزی

عرف و صورتجلسات قرارداد
 1914ایران و عثمانی
مقررات موافقتنامه
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فصلناهمسیاس 

در ایــن ﺟﺪول ،ﻣﺸﺎﻫﺪه میشــود ﻛﻪ اﻳﺮان در اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪهــای ﻣﺮزی و ﻣﺸﺘﺮك ﺧﻮد ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻗﺮارداد دارد کــه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،خــود آیتــی بــر ﺛﺒﺎت ایــران در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن در
ﻣﻮﺿﻮع آبﻫﺎی ﻣﺮزی و ﻣﺸﺘﺮك است.

 .6بحث و نتیجهگیری

آب از سیاســت جــدا نیســت؛ بلکــه بــا توجــه بــه جنب هه�اـ و متغیرهــای مختلــف اثرگــذار در مدیریــت
و بهــر هوری منابــع آب ،بــه مطالعــ های فرارشــت های بــا تعامــل هم هجانبــۀ ذیمدخــان نیــاز اســت.

دیپلماســی آب یــک متغیــر اثرپذیــر از متغیرهــای مختلــف اجتماعــی (ماننــد طــرز تفکــر ،اعتقــادات
دینــی ،هنجارهــای اخالقــی ،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
تمحیطی بــه آب و کاربــری رودخانــه) ،متغیرهــای سیاســی (ماننــد
دســترس ،کیفیــت آب ،نیــاز زیس ـ 
جایــگاه سیاســی کشــورها ،حاکمیــت داخلــی و قوانیــن مرتبــط) و متغیرهــای دیگــر همچــون هژمونــی و
شهــای ممکــن بــرای ســازگاری بــا ک مآبــی نــام بــرد .همین مهــم موجب
هیدروهژمونــی ،تکنولــوژی و رو 
پیچیدگــی بــدون وصــف فراینــد دیپلماســی آب شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،به منشــور دیپلماســی آب
ندهندۀ رابطــۀ تودرتــو و پیچیــدۀ عناطــر اثرگــذار و اثرپذیر دیپلماســی آب اســت.
پرداختــه شــد کــه نشــا 
ـی» مســئلۀ آب ،موجــب شــده تــا
وجــود ایــن متغیرهــا و فقــدان شــناخت کافــی از «چیســتی» و «چگونگـ ِ
ایــن موضــوع بــه مشــکلی بغرنــج و چندوجهــی (تودرتــو) تبدیــل شــود کــه نیازمنــد تعامــات گســترده
سهــای محلــی،
نگــذاری در مقیا 
تگذاری و قانو 
در ســطوح مختلــف ،ازجملــه بهر هبــرداری ،سیاســ 
کناپذیــر آب در روابــط
نالمللــی ،اســت و آنچــه اهمیــت دارد ،نقــش تودرتــو و تفکی 
ملــی و فرامــرزی و بی 
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نالمللــی اســت.
انســانی در ســطوح مختلــف محلــی ،ملــی و بی 
دیپلماســی آب فراینــدی مثبــت اســت کــه نتیجـهاش ایجــاد همــکاری ،نیــل بــه توافقــات مثبــت
و افزایــش تعامــات ســازنده بیــن ذینفعــان در تمــام ســطوح اســت .در ادامــه ،شــاکلۀ روششناســی
دیپلماســی آب آورده شــده اســت.

شکل .7شاکلۀ روششناسی دیپلماسی آب
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بــا توجــه بــه مطالــب گفتهشــده ،تعریــف دیپلماســی آب اینگونــه اســت :دیپلماســی آب محــل
تلفیــق و تالقــی پارامترهــای درهمتنیــدۀ سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و زیس ـتمحیطی در ســطوح
محلــی ،منطقـهای ،ملــی و فراملــی و ذینفعــان و بازیگــران مختلــف (دولتــی و غیردولتــی) اســت کــه
حلقــۀ اتصــال آنــان ،منابــع محــدود آبهــای مشــترک (نحــوۀ بهرهمنــدی از آبهــای مشــترک) اســت.
همیــن امــر موجــب شــده تــا دیپلماســی آب بــه پدیــدهای تودرتــو و درهمتنیــده تبدیــل شــود.
دیپلماس��ی آب بهص�وـرت کالن ،ب�رـای ایرــان بسـ�یار اهمی��ت دارد .ایــران بــا هفــت همســایۀ خــود
مرــز مشتــرک رودخان��های دارد ک��ه طوالنیتریــن آن مربــوط بــه رودخانــۀ ارس (مــرز مشــترک ایــران
و ارمنســتان و آذربایجــان بــه طــول  475کیلومت��ر) و کوتاهتریـ�ن مــرز رودخانـ�های مربــوط بــه رودخانــۀ
دویــرج (قســمتی از مــرز مشــترک ایــران و عــراق بــه طــول  2/5کیلومتــر) اســت .همچنیــن موقعیــت
اس��تراتژیک ای��ران در می��ان ذخای��ر ان��رژی خلیجفــارس و دریــای عمــان بــر اهمیــت مســائل مــرزی
ای��ران اف��زوده استــ .در یکــ هیدروپلیتی��ک کام�ل ً
ا پیچی��ده ،ایرــان در شــرق کشــور پاییندســت
(حوض��ۀ پرتن��ش دجل��ه و ف��رات) و در غ��رب کش��ور باالدس��ت (حوض��ۀ پرتن��ش آمودری��ا) ق��رار دارد.
حــدود  ٧درصــد منابــع آب كشــور از حوضههــای آبریــز واقــع در بیــرون از مرزهــای كشــور
سرچش��مه میگی��رد .ام��ا مناط��ق اس��تفادهكننده ك��ه بهطــور عمــده در حوضههــای آبریــز ارس،
كشـ�فرود ،هیرمنـ�د و هری��رود واق��ع شــده ،امكان��ات بهنســبت چشــمگیری را از نظــر ظرفیــت
تولی��د اقتص��ادی و اس��كان جمعیـ�ت درسطــح ملــی فراهـ�م میكن��د كـ�ه بهلحــاظ مــرزی بــودن،
آث��ار سوقالجیشــی مهمــی بــرای امنیــت ملــی نیــز دارد .در شــکل  ،8وضعی��ت حوضههــای آبریــز
فرامــرزی ایــران مش��اهده میش��ود.
همانگونهــ ک��ه در تصوی��ر دی��ده میشــود ،قسـ�مت شرــقی ای��ران ک��ه بهصــورت طبیعــی دارای
اقلی��م خش��ک ،ک��م باــرش و البت��ه بس��یار مه��م از نظ��ر ژئوپلیتیک��ی اس��ت ،بهلحــاظ آبــی در وضعیــت
بحران��ی ق��رار دارد .ای��ن قسـ�مت فقــط از آبه��ای س�طـحی ورودی ب��ه ایـ�ران تغذی��ه میشــود .از
طرفــی در رودخانــۀ هیرمنــد توافقاتــی صــورت گرفتــه کــه از ســوی افغانســتان نقــض شــده اســت.
ت��ا کن��ون ب��ر سـ�ر رودخان��ۀ هریــرود معاه��دهای بهســرانجام نرســیده کــه ایــن موضــوع بــرای ایــران
بسـ�یار مهـ�م اسـ�ت.
از سـ�وی دیگــر در غ��رب ای��ران ،شاــهد فعالیتهــای ترکیــه تحــت پــروژۀ گاپ هســتیم کــه
بهســرعت هرچـ�ه بیشـ�تر منج��ر ب��ه کاهـ�ش رودخانههــای دجلــه و فــرات شــده و درنهایــت معضــات
زیسـ�تمحیطی ،سیاسـ�ی ،اقتص��ادی و اجتماع��ی را بههم��راه خواه��د داشتــ .از ایــن رو مدیریــت
منابعــ آبه��ای فرام��رزی مســئلهای بینرشـ�تهای و تخصصــی اســت کــه بــه اقدامــات و مالحظــات
جدیت��ری نی��از دارد.
در ایــران 24 ،قــرارداد در قالـ�ب معاه��ده ،پروت��كل و موافقتنامــه در زمینــۀ موضوعــات مربــوط بــه
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رودخانههــای مــرزی بیــن ایــران و همســایگان شناســایی شــده اســت .تعــدادی از ایــن قراردادهــا بــا عقــد
ق��رارداد بعدــی منسوــخ و شمــاری از آنه��ا نی��ز از نظ��ر زمانـ�ی منقض��ی شــده و كاربــرد خــود را از دســت
داده اس��ت .در شــکل  ،9تعــداد قراردادهــای منعقــد شــده در بازههــای زمانــی مختلــف آورده شــده اســت.

شکل .8وضعیت ورودی و خروجی حوضههای مرزی مشترک ایران

شکل  .9تعداد قراردادهای منعقدشده در بازۀ زمانی مختلف
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ﻗﺮاردادﻫﺎی ذﻛﺮﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را تحت پوشش قرار داده؛ ازجمله:
1 .ﺗﻘﺴﻴﻢ آب ( 74درصد)؛
2 .اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن ( 39درصد)؛
3 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮز رودﺧﺎﻧﻪای و ﺳﺎﻣﺎندهی و ﺗﺜﺒﻴﺖ آن ( 17درصد)؛
4 .ﻣﻘﺮرات کشتیرانی و قایقرانی ( 9درصد)؛
5 .ﻫﺸﺪار ﺳﻴﻞ ( 9درصد).
متریــن موضوعــات عقــد
در ایــن میــان« ،تقســیم آب» و «احــداث ســدهای مشــترک» مه 
قراردادهــای ایــران اســت.
درحــال حاضــر ،یکــی از مهمتریــن حوضههــای آبریــز ایــران کــه فاقــد قــرارداد یــا معاهــدات
بینالمللــی اســت ،حوضــۀ آبریــز رودخانــۀ هریــرود اســت .ایــن رودخانــه میــان ســه کشــور ایــران،
ترکمنســتان و افغانســتان مشــترک اســت .الزم اســت ذکــر شــود کــه ایــران و ترکمنســتان در ایــن
رودخانــه دارای توافقاتــی اســت .ایــن درحالــی اســت کــه ایــران و افغانســتان دارای هیــچ معاهــدهای
نبــوده و آورد ایــن رودخانــه بهویــژه بــرای ایــران بســیار اســتراتژیک و حیاتــی اســت.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت
طبق تعهد نویسندگان ،حق کپیرایت ( )CCرعایت شده است.
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