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  چکیده
هـاي آبریـز مشـترك     هـاي جهـان در حوضـه    از خشـکی  درصد 45بیش از 

ــه دنیــا مــردم از درصــد 40 از بــیش زنــدگی المللــی قــرار دارنــد و بــین  ب
کمبـود و توزیـع نامناسـب منـابع آب،      .است وابسته المللی بین هاي رودخانه

بـراي    جایگزین مناسب براي منابع آب و تالشنبود مصرف،  ۀروی افزایش بی
هـاي آب و   برداري بیشتر از منـابع آب مشـترك، سـبب ایجـاد بحـران      بهره
بین نقاط مختلـف دنیـا،   . ستهاي سیاسی در برخی مناطق دنیا شده ا تنش

ــ  خشــک و نیمــه ۀبحــران آب در منطقــ ــی، ب مراتــب  هخشــک آســیاي غرب
 قـوانین  با مناسب آشنایینبود  .نقاط دنیاستدیگر تر از  تر و وخیم خطرناك

 آب منابع از برداري بهره مختلف اصول و ها تئوري همچنین و آب المللی بین
 بـرداري  بهـره  و مدیریت سوء در چشمگیريطور   به تواند می مرزي، مشترك
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هـاي   در این مقاله، مشکالت و چالش
و شـده  المللی از منظر سیاسی بررسـی  

، اصـول و  افـزون بـر ایـن   
المللـی آب   انین و معاهـدات بـین  

افـزایش کارآمـدي قـوانین    
هـاي واقعـی مـدیریت منـابع آب     

المللـی آب، مالحظـات   

در این مقاله، مشکالت و چالش. باشد ثرؤم ها رودخانه این از غیربهینه
المللی از منظر سیاسی بررسـی   هاي مشترك بین مدیریت منابع آب

افـزون بـر ایـن   . شـود  مـی  ارتباط آب و مسائل امنیت ملی تشریح
انین و معاهـدات بـین  شـده در قـو   هاي مختلف اسـتفاده  دکترین
افـزایش کارآمـدي قـوانین    بـراي  راهکارهـاي پیشـنهادي   و شود  میبررسی 

هـاي واقعـی مـدیریت منـابع آب      مدیریت مسائل و چالش المللی آب در بین
  .شود می مشترك مرزي ارائه

المللـی آب، مالحظـات    هاي مرزي، قـوانین بـین   رودخانه :کلیديهاي  واژه
 .امنیتی   سیاسی
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بیشـترین تعـداد    ،همسایه، پـس از روسـیه و چـین   
 8755از . (Maleki, 2005)مرز مشترك آبی دارد 

ـ  26را  آن درصـد  22  ۀرودخان
خـود مـرز    ۀهمسـای  7همچنـین ایـران بـا    

بـه   اي ایـران بـا همسـایگانش مربـوط    
و  کیلـومتر  475 لطو  همرز مشترك ایران و ارمنستان و آذربایجان ب

است که  کیلومتر 5/2طول ه 
تعـداد زیـاد همسـایگان و    افـزون بـر   

هاي متعدد مرزي ایران، همسـایگی بـا عـراق و افغانسـتان کـه در بـدترین       
تـر کـرده    مرزي ایـران را بحرانـی  

، موقعیت بسیار مهم ژئوپولیتیک و ژئواسـتراتژیک ایـران   
بین ذخایر انرژي خلیج فارس و دریاي عمان بر اهمیت مسائل مرزي ایـران افـزوده   

بحـران   وضعیت اقلیمی خشک و
جـدي  طـور    بـه در منطقه را 

شود کـه بحـران    بینی می نیاز شدید آبی و کمبود آب، پیش
 هــا و تضــادهاي آتــی ایــن منطقــه خواهــد بــود

معقوالنـه و عادالنـه از منـابع آبـی     
هـاي دجلـه و فـرات، هیرمنـد، اتـرك، ارس و      
اجتماعی بین کشورها بوده و 

  

  مقدمه
همسایه، پـس از روسـیه و چـین    15کشور ایران با داشتن حداقل 

مرز مشترك آبی دارد آنها  که با تمامدارد همسایه را در دنیا 
22ایران با کشورهاي همسایه، نزدیـک بـه    کیلومتر مرز

همچنـین ایـران بـا    . دهـد  کوچک و بزرگ مرزي تشکیل می
اي ایـران بـا همسـایگانش مربـوط     مرز رودخانه ترین طوالنی اي دارد که رودخانه
مرز مشترك ایران و ارمنستان و آذربایجان بکه ارس  ۀرودخان
ه یرج بود ۀبه رودخان اي مربوط ترین مرز رودخانه کوچک

افـزون بـر   . اسـت  قمستی از مرز مشترك ایران و عـراق 
هاي متعدد مرزي ایران، همسـایگی بـا عـراق و افغانسـتان کـه در بـدترین        رودخانه

مرزي ایـران را بحرانـی  موقعیت برند نیز  سر می جنگ و ناامنی بهوضعیت 
، موقعیت بسیار مهم ژئوپولیتیک و ژئواسـتراتژیک ایـران   مسائلگذشته از این . است

بین ذخایر انرژي خلیج فارس و دریاي عمان بر اهمیت مسائل مرزي ایـران افـزوده   
  ).2006مجتهدزاده، (است 

وضعیت اقلیمی خشک و است،کرده را حادتر  شده وضعیت گفتهآنچه 
در منطقه را و امنیت پایدار کمبود آب در این منطقه است که صلح 

نیاز شدید آبی و کمبود آب، پیش به با توجه . کند تهدید می
هــا و تضــادهاي آتــی ایــن منطقــه خواهــد بــود کمبــود آب، عــاملی مهــم در تــنش

معقوالنـه و عادالنـه از منـابع آبـی      ةفاد، اسـت موقعیـت در ایـن  . )2006مجتهدزاده، (
هـاي دجلـه و فـرات، هیرمنـد، اتـرك، ارس و       ماننـد رودخانـه   ،المللـی  مشترك بین

اجتماعی بین کشورها بوده و  هاي سیاسی ها و درگیري آمودریا، از عوامل اصلی تنش



طـورکلی،   بـه . این کشورها اثـر گـذارد  
شـدت   هبلکه ب است،کمبود آب در منطقه و ناامنی در همسایگانش 
عادالنه از منابع آبی نابیش از حد و 

، موقعیت متفاوت ایـران  افزون بر این
 ،لـذا . ها افزوده است غرب کشور نیز بر این پیچیدگی

تـرین   راحتی نتیجه گرفت که ایران از پـرتنش 

هـا و اصـول    المللـی آب و همچنـین تئـوري   
چشـمگیري در  طـور    بـه توانـد  

نبـود  بدیهی است . ثر باشدؤ
برداري  ب از اصول موجود در بهره

ناپـذیري در   توانـد موجـب خسـارات جبـران    
معرفـی  افزون بر در این مقاله، 

هــاي مختلــف  المللــی آب، اصــول و دکتــرین
، مشـکالت و  افزون بر این. شوند

گیرد و  بررسی قرار میموضوع 
المللـی بررسـی و پیشـنهادهاي    

، 2در بخـش   رو، ازایـن . شـود 
انواع معاهدات . شود میآب مشترك مرزي بررسی 
المللـی در مـدیریت و    سه قانون و کنوانسیون مهـم بـین  
در بخـش   رانـی  کشـتی  هاي آبی مشترك براي مقاصد غیرقابل

براي راهکارهاي پیشنهادي  گیري،
هاي واقعی مدیریت منابع آب مرزي 

این کشورها اثـر گـذارد   ةجدي بر روابط حال و آیندطور   بهتواند  می
کمبود آب در منطقه و ناامنی در همسایگانش دچار تنها  ایران نه

بیش از حد و  ةاستفاددلیل   بههاي سیاسی است که  درگیر تنش
افزون بر این. شود می برخی کشورها ایجادوسیلۀ  بهمشترك 

غرب کشور نیز بر این پیچیدگیهاي مرزي شرق و  در رودخانه
راحتی نتیجه گرفت که ایران از پـرتنش  توان به ، میشده مطالب گفته به با توجه 

  .ستهاي مرزي در دنیا مسائل مدیریت رودخانه
المللـی آب و همچنـین تئـوري    آشنایی مناسب با قوانین بـین نبود 

توانـد   برداري از منابع آب مشترك مرزي، مـی  مختلف بهره
ؤها م برداري غیربهینه از این رودخانه مدیریت و بهره سوء

ب از اصول موجود در بهرهمناس ةاستفاد آشنایی با این قوانین و همچنین عدم
توانـد موجـب خسـارات جبـران     هـاي مشـترك مـرزي مـی     از رودخانه

در این مقاله، . شود کشورهادیگر هاي آبریز مشترك ایران با  حوضه
ــین المللــی آب، اصــول و دکتــرین و بررســی قــوانین و معاهــدات ب

شوند می انین نیز بررسی و تشریحشده در این قو استفاده
موضوع هاي سیاسی مدیریت منابع آب مشترك مرزي  چالش

المللـی بررسـی و پیشـنهادهاي     هریک از قوانین بـین  هاي و ضعف ها در پایان، قوت
شـود  مـی  کارآمدي بهتر این قوانین ارائـه  در خصوصالزم 

آب مشترك مرزي بررسی  منابع مدیریت سیاسی هاي چالش
سه قانون و کنوانسیون مهـم بـین  همراه   بهو قراردادهاي آبی 

هاي آبی مشترك براي مقاصد غیرقابل برداري از رودخانه بهره
گیري، نیز ضمن نتیجه در بخش آخر. شود می سه معرفی

هاي واقعی مدیریت منابع آب مرزي  افزایش کارآمدي این قوانین در مسائل و چالش
  .شود می ارائه
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 را زمـین  سـطح  از چهـارم  سـه 
از  درصـد  0.26زمـین و   ةهـاي کـر  
آنچـه  . )2001 کورکوتـان، (سـت  

توزیع نامناسب و بسـیار نـاهمگون ایـن    
در هـاي شـیرین    از آب درصد
 7/2، چـین  درصـد  9/8، روسـیه  

 درصد 2/8، کلمبیا درصد 3/

مهم و اساسی بحران کمبود آب در دنیـا  
تغییـر اقلـیم روي جریـان    . )

گذارند و سبب  میو افزایش نیاز آبی بر افزایش تقاضاي آب تأثیر 
کمبـود منـابع آب و نـرخ رشـد     
هاي مختلفی دربارة میزان افزایش مصرف 

انقـالب  دلیـل    بـه بـراي نمونـه،   
صــنعتی، افــزایش مصــرف و رشــد ســریع جمعیــت، مصــرف آب شــیرین از ســال 

سـه قـرن   بـه    سـبت نبرابـر و  
کننـدة دوبرابرشـدن    برخـی آمارهـا بیـان   

، حـداقل  2025شود تا سـال  
چهارم جمعیت کرة زمین در کشورهایی زندگی خواهند کرد که با بحران جـدي  

آمار موجـود، در  بر اساس ). 
اند و  از مردم جهان از دسترسی به آب سالم محروم

میلیارد نفر از ساکنان زمین از دسترسی به آب کـافی بـراي مصـارف    
گرفتـه   هـاي صـورت   ینـی ب  پـیش 
، یـک میلیـارد و هشتصـد    2025

ـ   آبـی   ا بحـران کـم  میلیون نفر از جمعیت زمین در مناطقی زندگی خواهند کرد کـه ب

  هاي سیاسی مدیریت منابع آب چالش. 1
  بحران کمبود آب. 1- 1

سـه  از بیش حیاتی، يعنصر عنوان  بهاینکه آب، با وجود 
هـاي کـر   از آب درصد 0.000006اما تنها  ؛است پوشانده

سـت  ها استفاده براي مصارف انسان هاي شیرین، قابل آب
توزیع نامناسب و بسـیار نـاهمگون ایـن     ،کند تر می کمبود منابع آب را بحرانی ۀلئمس

درصد 60ل، بیش از براي مثا. منابع محدود روي زمین است
، روسـیه  درصد 14/2برزیل : دسترس کرة زمین در نه کشور

/6 امریکا، درصد 6/3، اندونزي درصد 7/2، کانادا درصد
  .)2006چائوتارد، (است  درصد 2/5و کنگو 

مهم و اساسی بحران کمبود آب در دنیـا  افزایش نیاز آبی و تغییر اقلیم دو عامل 
)2011؛ سیواکومار، 2010آنسیک و مارچیوري، ( هستند

و افزایش نیاز آبی بر افزایش تقاضاي آب تأثیر ) عرضه(رودخانه 
کمبـود منـابع آب و نـرخ رشـد      بـه  با توجه . شوند افزایش شدت بحران کم آبی می

هاي مختلفی دربارة میزان افزایش مصرف  بینی مصرف آب، تاکنون آمار و پیشسریع 
بـراي نمونـه،   . آب و بحران کمبود آب در آینده ارائه شده اسـت 

صــنعتی، افــزایش مصــرف و رشــد ســریع جمعیــت، مصــرف آب شــیرین از ســال 
برابـر و  17اوایل قرن بیستم به   نسبتبرابر و  سه 1950تا1990

برخـی آمارهـا بیـان    ،بر این اسـاس . برابر شده است45گذشته، 
شود تا سـال   بینی می سال اخیر بوده است و پیش 40مصرف آب در 

چهارم جمعیت کرة زمین در کشورهایی زندگی خواهند کرد که با بحران جـدي   یک
). 1997ر و انگلمن، گاردن(کمبود آب درگیر خواهند بود 

از مردم جهان از دسترسی به آب سالم محروم درصد 20حال حاضر نزدیک به 
میلیارد نفر از ساکنان زمین از دسترسی به آب کـافی بـراي مصـارف     2/6 نزدیک به

پـیش بـر اسـاس   . )2003موسـترت،  ( ندا بهداشتی محروم
2025المللـی، در سـال    سسات تحقیقاتی بـین ؤموسیلۀ  به

ـ   میلیون نفر از جمعیت زمین در مناطقی زندگی خواهند کرد کـه ب



سوم جمعیت زمین با بحران متوسط و شدید کمبـود آب مواجـه   
هـا   بینـی  ، برخی پیشافزون بر این

زمـین بـا    ةاز جمعیـت کـر   درصـد 
کمبـود آب در   ،2050و تا سـال  

 هاي آبریز دنیا گسترش خواهـد یافـت  

بحـران آب   بـارة ها و نهادهاي مختلف در
معتقد  Biswas ،براي مثال. دانند

رشـد    نمایی درحـال صورت 
اشـتباه، منـابع آبـی را همچـون     

کنند و این واقعیت را کـه   مصرف فرض می
تواند دوباره و چندباره اسـتفاده  
برخی دیگر نیز معتقدند کـه بحـران آب   

همچنـین  مـدیریت صـحیح و   
؛ سیواکومار، 2011کوتسویانیس، 

المللی قرار  هاي آبریز مشترك بین
 درصـد  40 از بیش زندگی و
 100 ترکمنسـتان  در مقـدار  این

 و درصـد  77 سـودان  ،درصـد 
در نقاط مختلف دنیا، بحـران آب در  

دیگـر  تـر از   تر و وخـیم  مراتب خطرناك
شـده   قرارگرفتن منطقۀ آسیاي غربی در کمربند خشک جهان موجـب 

هـاي   از آب درصـد  1از جمعیت جهان، تنهـا  
صـورت   بـه  ایـن منـابع آب نیـز عمـدتاً     

سوم جمعیت زمین با بحران متوسط و شدید کمبـود آب مواجـه    مطلق و بیش از دو
افزون بر این. (Ansink, 2009; WHO/UNICEF, 2005)خواهند بود 

درصـد  55نزدیک بـه   ،2030ست که در سال ا مؤید آن
و تا سـال   )1990مارك،  فالکن(گیر بوده  آبی گریبان  کم بحران

هاي آبریز دنیا گسترش خواهـد یافـت   از کل حوضه درصد 76تا  درصد 62بیش از 
  ).2007آلکامو فلورك و مارکر، (

ها و نهادهاي مختلف در هاي سازمان بینی آمار و پیشبا وجود 
دانند  نمیو منطقی بینانه  ین آمارها را واقعدر آینده، برخی ا

صورت  به آمار این نهادها، نیاز آبی در آینده بر اساس است که 
اشـتباه، منـابع آبـی را همچـون      بهآنها  که درحالی .گرفته شده استدر نظر و افزایش 

مصرف فرض میبار  سنگ و ذخایر نفتی یک معادن زغال
تواند دوباره و چندباره اسـتفاده   تجدیدپذیر بوده که با مدیریت صحیح می یآب منبع

برخی دیگر نیز معتقدند کـه بحـران آب    ).2011بیسواز، ( گیرند نمیدر نظر را شود 
مـدیریت صـحیح و   نبود دلیل   بهکمبود منابع آب، بلکه دلیل   به در آینده نه

کوتسویانیس، (گذاري کافی در این بخش خواهد بود  سرمایهنبود 
2011(.  

  جنگ آب؛ توهم یا واقعیت. 2-1
هاي آبریز مشترك بین هاي جهان در حوضه از خشکی درصد 45بیش از 

و) 1999ولف، ناتاریوس، دانیلسون، ورد و پندر، ( دارند
این. است وابسته المللی بین هاي رودخانه به دنیا مردم از

درصـد  80 پاکستان ،درصد 89 هلند ،درصد 97 مصر ،درصد
در نقاط مختلف دنیا، بحـران آب در   ).2004، 2001سواین، (است  درصد 66 عراق
مراتب خطرناك هخشک آسیاي غربی، ب خشک و نیمه ۀمنطق

قرارگرفتن منطقۀ آسیاي غربی در کمربند خشک جهان موجـب . نقاط دنیاست
از جمعیت جهان، تنهـا   درصد 5داشتن با وجود تا این منطقه 

ایـن منـابع آب نیـز عمـدتاً     . دسترس را در اختیار داشته باشددرشیرین 
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از جمعیــت منطقــۀ خاورمیانــه در 
ها و منازعاتی را براي  کنند که این مسئله رقابت

. )2008مختـاري و قـادري،   
هاي فصلی  ود رودخانهطورکلی، عواملی همچون قرارگرفتن در مناطق خشک، وج

هـاي آبریـز مشـترك، شـرایط     
  بـه هاي سیاسی در منطقـه   سیاسی و وجود تنش

ازجملـه عـواملی هسـتند کـه بحـران آب در      
 یعـامل  عنوان  بهتر کرده است و آب را 

  .)2001 کورکوتان،
 تحلیلگـران برخی بنابراین  ؛که آب برخالف نفت هیچ جایگزینی ندارد

ذخـایر نفـت   اند که جنگ در قرن آینده، برسر منـابع آب و نـه برسـر    
، Kucukmehmetoglu؛ 1995؛ انگلمـن و لـروي،   
  ).2007؛ زیتون، 2001

اي در دنیا وجود ندارد کـه همچـون   
تـرین   ترین و بالقوه این منطقه قوي

هرچنـد کـه بسـیاري    . )1995
ندرت عامل اصلی ایجاد جنـگ و خشـونت در قـرن حاضـر     

؛ 2004؛ سـوین،  1997؛ کافمن، اپنهیمـر، ولـف و دینـار،    
؛ ولی شـواهد متعـددي بیـانگر وجـود     
ها و کشورها برسر منابع آبی بـوده  

قشه برسر آب در جهـان  منا 1831
اکبـري،  ( آن موجب بروز جنگ یا انفجار سد شده است

بـرداري   در بهـره  ،1975تنش بین عراق و سوریه در سال 
عیار پیش رفـت   تمام یو کاهش دبی رودخانه فرات تا مرز جنگ

                                                                
زا  آن تـنش  درصـد  28، تنهـا  2005

؛یـوف و همکـاران،   1998ولـف،  
2. Tabqa Dam. 

از جمعیــت منطقــۀ خاورمیانــه در  درصــد 50بــیش از . شــود ده مــیمشــترك اســتفا
کنند که این مسئله رقابت هاي آبریز مشترك زندگی می حوضه

مختـاري و قـادري،   ( داردبه دنبال استفاده هرچه بیشتر از این منابع محدود 
طورکلی، عواملی همچون قرارگرفتن در مناطق خشک، وج هب

هـاي آبریـز مشـترك، شـرایط      شدت متغیر و نامنظم، وجـود حوضـه   ههاي ب با جریان
سیاسی و وجود تنش یثبات بیاقتصادي کشورهاي منطقه، 

ازجملـه عـواملی هسـتند کـه بحـران آب در       ،ها به یکدیگر دولت ياعتماد بیهمراه 
تر کرده است و آب را  نقاط دنیا بحرانیدیگر به   نسبتخاورمیانه را 

کورکوتان،(ها و منازعات منطقه تبدیل کرده است  کلیدي در تنش
که آب برخالف نفت هیچ جایگزینی ندارد ازآنجایی

اند که جنگ در قرن آینده، برسر منـابع آب و نـه برسـر     بینی کرده پیش
؛ انگلمـن و لـروي،   1993بلـوچ و درویـش،   (خواهد بود 

2001؛ ساین، 1997؛ سیابریگت، 1995؛ اوهلسون، 2009
اي در دنیا وجود ندارد کـه همچـون    معتقد است که هیچ نقطه Smithبراي مثال، 
این منطقه قوي .ستعد درگیري بر سر منابع باشدآسیاي مرکزي م

1995اسـمیت،  ( دنیا براي درگیري بر سر منابع اسـت  ۀنقط
ندرت عامل اصلی ایجاد جنـگ و خشـونت در قـرن حاضـر      هبراین باورند که آب ب

؛ کافمن، اپنهیمـر، ولـف و دینـار،    2009بارنابی، ( 1بوده است
؛ ولی شـواهد متعـددي بیـانگر وجـود     )2003؛یوف، ولف و جیوردانو، 1998ولف، 

ها و کشورها برسر منابع آبی بـوده   ها وتضادهاي شدید بین برخی دولت برخی تنش
1831سال اخیر،  50شود در  گفته می ،براي نمونه. است

آن موجب بروز جنگ یا انفجار سد شده استنمونۀ  37رخ داده است که 
تنش بین عراق و سوریه در سال . )2007عبدي و مختاري، 
و کاهش دبی رودخانه فرات تا مرز جنگ 2سوریه از سدالثوره

                         
2005تا1948از سال  ،به آب المللی مربوط از کل وقایع بین. 1

ولـف،  ( برسر مسائل آبی اتفاق نیفتـاده اسـت   یجنگ بوده و هیج
2003(.  



این اخـتالف باعـث شـد کـه دو     
بـا   ،له درنهایـت ئکـه ایـن مسـ   

؛ صـادقی،  2001کورکاتـان،  (
صـدام   هاي اصـلی  برداري از رودخانه مرزي اروندرود از بهانه

. (Maleki, 2005)سـاله بـین دو کشـور بـود     
داد کـه   هشـدار  ،2012در اوایل سال 

 اسـت  ممکـن  آب، منـابع  کمبـود 
ـ  .شـوند  کشیده طـورکلی،   هب

هـا و   هاي شدید بـین دولـت  
هـا   ها و تضاد بین دولت ولی ممکن است از عوامل ایجاد جنگ

، هرچند ادعا شود کـه جنگـی برسـر آب صـورت نگرفتـه      
زیتـون،  ( تضاد بر سر مسائل آبی مشترك نیست

دانسـتند،   مـی ، آب را ابـزار مشـارکت   
(Biswas, 2011; Earle, Jägerskog, & Öjendal., 2010; Mostert, 

2003; Swain, 2001; Tilmant & Kinzelbach, 2012; Wol.  معتقدنــد کــه آنهــا
و  )2009انسـنیک،  (المللی مرتبط با آب، مشـارکتی هسـتند   

مشترك براي مشارکت بین  ی
هـاي   تنها تضاد و تـنش  بر این باورند که منابع مشترك آبی نه

در بهبود روابـط و افـزایش    
هاي مختلف اقتصادي و سیاسی نیـز  

 ( Chukhaی مشـارکت هنـد و بوتـان در سـاخت سـد مشـترك برقـاب       

بـرداري مشـترك از ایـن سـد، از     
هـاي اخیـر    هاي مرزي در دهـه 

وام ازطرف دولـت   درصد 40
 نیـز افـزایش   MW 370ها، ظرفیت تولید برق آن تا 

 ،شـده ابتـدا   شده بین دو کشور بدین صورت بود که برق تولیـد 

این اخـتالف باعـث شـد کـه دو     . به بمباران سدالثوره کرد و عراق، سوریه را تهدید
کـه ایـن مسـ   کننـد  کشور نیروهاي مرزي خود را در مرزها مستقر 

(میانجیگري عربستان و شـوروي سـابق خاتمـه یافـت     
برداري از رودخانه مرزي اروندرود از بهانه ، بهرهیازسوی. )1997

سـاله بـین دو کشـور بـود      هشتنظامی به ایران و جنگ  ۀبراي حمل
در اوایل سال  عراق وزیر نخست ،مالکی نوري ،افزون بر این

کمبـود  رفـع  بـراي  سـریع  اقـدامی  انجـام  عدم درصورت
کشیده یکدیگر با جنگ به موضوع این سر بر عرب کشورهاي

هاي شدید بـین دولـت   منابع آبی اگرچه ممکن است علت اصلی جنگ و تنش
ولی ممکن است از عوامل ایجاد جنگ ؛ها معرفی نشود ملت

، هرچند ادعا شود کـه جنگـی برسـر آب صـورت نگرفتـه      دیگر بیان   به. بوده باشند
تضاد بر سر مسائل آبی مشترك نیست معناي عدم  جنگ بهنبود است؛ ولی 

2007(.  
، آب را ابـزار مشـارکت   تحلیلگرانبرخی کارشناسان و  ،از طرفی

 ,Biswas, 2011; Earle, Jägerskog, & Öjendal., 2010; Mostert)هـا  ابزار تضاد بین دولـت  نه

2003; Swain, 2001; Tilmant & Kinzelbach, 2012; Wolf, 1998)

المللی مرتبط با آب، مشـارکتی هسـتند    اتفاق روابط بین به قریب
یهدفصورت  به ابزار مشارکت یا  عنوان  بهتواند  آب می

بر این باورند که منابع مشترك آبی نهآنها  .کند ها عمل دولت
 تسهیلگر عنوان  بهبلکه  ،دهد میبین دو کشور را کاهش 

هاي مختلف اقتصادي و سیاسی نیـز   ها درزمینه هاي دولت سطح مشارکت و همکاري
مشـارکت هنـد و بوتـان در سـاخت سـد مشـترك برقـاب       . کند می عمل
MW336 (مرزي  ۀروي رودخانWong Chhu بـرداري مشـترك از ایـن سـد، از      و بهره

هاي مرزي در دهـه  برداري از رودخانه هاي مشارکت در بهره بهترین مثال
40کمک مالی و  درصد 60صورت  به آن  ۀاست که هزین

ها، ظرفیت تولید برق آن تا  همکاري ۀو با ادامشد هند تأمین 
شده بین دو کشور بدین صورت بود که برق تولیـد  توافق ایجاد. داده شد
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دونرخـی و  صـورت   بـه  سپس برق مـازاد ابتـدا   
بـرق   ۀمراتـب کمتـر از هزینـ   
بـرداري   هـاي دو کشـور در بهـره   

 Chukhaهاي برقابی ها و ساخت پروژه

گرفتـه   مطالعـات صـورت  بـر اسـاس   
ر میلیـون دال  100بـیش از   ،ها، بوتان سالیانه

 2کمتـر از   ،جمعیـت کنـونی  
تـوجهی بـراي ایـن    درخور تواند درآمد بسیار 

کشـور   ،2015که در سال شود 
کشورهاي جنوب آسـیا قـرار خواهـد داشـت     

بـرداري مشـترك از    بهرهو ایران و ترکمنستان در ساخت 
برداري از یـک   هاي موفق مشارکت دو کشور در بهره

مـرز مشـترك ایـران و    (هریرود 
با هدف تأمین آب شرب و کشاورزي دو کشـور در  

بـه  گرفتـه آب آن   توافقـات صـورت  

 مهـم  هاي  دغدغه و ها  اولویت
 صـورت  منصـفانه  و عادالنه

 مشترك و مرزي منابع این از
هـاي   زمینـه دیگـر   در کشـورها 
 و مناسب تخصیص که است

 فرآینـد  ).المللـی  بین و ملی 
 در آب منـابع  تخصصـی  هـاي 
 هـاي  شـاخص  همچـون  ثري

  .گرفتدر نظر  نیز منابع این
توان نتیجه گرفت که آب بیش از آنکه عامل تضـاد و تـنش بـین    

هـا و کشـورها    براي مشارکت بیشتر بین دولت

سپس برق مـازاد ابتـدا    کند، باید نیاز داخلی بوتان را تأمین
مراتـب کمتـر از هزینـ    بـه  ،ایـن قیمـت   .نرخی به هند فروخته شود سپس تک

هـاي دو کشـور در بهـره    مثبت همکـاري  تأثیر .شده در کشور هند بود تولید
ها و ساخت پروژه این همکاري ۀمشترك از منابع آبی، سبب ادام

II ) MW1020 ( وChukha III )MW900(  بـر اسـاس   . شـد
ها، بوتان سالیانه که با تکمیل این پروژهشود  میبینی  پیش

جمعیـت کنـونی   بـه  با توجه که کند از فروش برق به هند درآمد کسب 
تواند درآمد بسیار  میلیون نفري این کشور، این میزان می

شود  میبینی  پیش ،بر این اساس. کشور نسبتاً کوچک باشد
کشورهاي جنوب آسـیا قـرار خواهـد داشـت     را بین  GDPبوتان بیشترین نرخ سرانه 

ایران و ترکمنستان در ساخت   همکاري. )2011بیسواز، (
هاي موفق مشارکت دو کشور در بهره سد دوستی یکی دیگر از نمونه

هریرود  ۀسد دوستی که روي رودخان. مرزي است ۀرودخان
با هدف تأمین آب شرب و کشاورزي دو کشـور در   .استشده احداث ) ترکمسنتان

توافقـات صـورت  بـر اسـاس   برداري رسید که  به بهره ،2005سال 
  .شود می مساوي بین دو کشور تقسیمصورت  

اولویت از مشترك آبی، منابع ۀعادالن توزیع و برداري بهره
عادالنه رویکرد با لهئمس این اگر که است مدخل ذي کشورهاي

از برداري بهره در تضاد و تنش کاهش باعث تنها نه ،پذیرد
کشـورها  همکـاري  و مشـارکت  افـزایش  سبب بلکه شود، می

است بدیهی. شود می نیز اقتصادي و حتی فرهنگی و سیاسی
 و محلی( مدخل ذي چند بین مشترك آبی منابع منصفانه
هـاي  جنبـه  درنظرگـرفتن  مستلزم تنها نه که است اي پیچیده

ثريؤم معیارهاي و ها شاخص باید بلکه ،است آن بازتوزیع
این ۀعادالن بازتوزیع در را اجتماعی و اقتصادي و سیاسی
توان نتیجه گرفت که آب بیش از آنکه عامل تضـاد و تـنش بـین     طورکلی می هب
براي مشارکت بیشتر بین دولت یتواند ابزار یا هدف می ،ها باشد دولت



هـاي   دهـد کـه هزینـه    گرفته نشـان مـی  
مـدخل،   هـاي مـرزي بـراي کشـورهاي ذي    

هاسـت کـه ایـن     جانبه از این رودخانه
بلکـه فشـار   د، شـو مـداران پرداخـت   

بـه ایـن منـابع    آنهـا   اصلی آن بر صدها میلیون افراد فقیري خواهد بـود کـه زنـدگی   
(.  

یکسان بارندگی نارویه مصرف، توزیع 
هـاي آبـی و    سـبب ایجـاد تـنش و بحـران    

له سـبب  ئهاي سیاسی در برخی مناطق دنیـا شـده اسـت کـه ایـن مسـ      
، دیگـر  بیـان    بـه . شدن مدیریت منابع آب و مسائل هیدروپولیتیک شـده اسـت  

غـرب  ویـژه در   هب ،بی با امنیت غذایی و امنیت اقتصادي کشور
اي در مفـاهیم   شده که تأمین منابع آبـی از اهمیـت ویـژه   

وجود قبایل و نژادهاي مختلف 
ها و قبایل، تـأمین منـابع آب کـافی    

هاي  گیري ی در تصمیمیاز اهمیت بسزا
هـاي سیاسـی    هـا و بحـران   له تـنش 

براي مثـال، از   .هاي مرزي را در خاورمیانه تشدید کرده است
 آنـاتولی  شـرق  گ منـابع آبـی جنـوب   

بـا  . )2001کورکاتـان،  (در جنوب این کشور بوده است 
اینکه ساکنان اصلی ایـن   به با توجه 

مانــدگی ایــن منطقــه و  عقــب
مـردان ترکیـه    شد که دولت  سبب

ار اصلی افزایش امنیت در ایـن منطقـه را در افـزایش    
                                                                
1. GAP 

گرفته نشـان مـی   مطالعات صورت. کند ها عمل زمینهدیگر در 
هـاي مـرزي بـراي کشـورهاي ذي     برداري از رودخانه مشارکت در بهره عدم

جانبه از این رودخانه برداري یک بسیار بیشتر از سود حاصل از بهره
مـداران پرداخـت    ها و سیاست دولت وسیلۀ به تنها باید ها نه هزینه

اصلی آن بر صدها میلیون افراد فقیري خواهد بـود کـه زنـدگی   
)2012؛ تیلمانت و کینزلباچ، 2011بیسواز، (وابسته است 

  آب و امنیت ملی. 2-1
رویه مصرف، توزیع  کمبود و توزیع نامناسب منابع آب، افزایش بی

سـبب ایجـاد تـنش و بحـران     ،اي منابع آبجایگزین مناسب بر نبودو 
هاي سیاسی در برخی مناطق دنیـا شـده اسـت کـه ایـن مسـ       درنتیجه تنش

شدن مدیریت منابع آب و مسائل هیدروپولیتیک شـده اسـت   امنیتی
بی با امنیت غذایی و امنیت اقتصادي کشورآارتباط مستقیم منابع 

شده که تأمین منابع آبـی از اهمیـت ویـژه    آسیا و آسیاي مرکزي سبب
  .شود امنیت ملی هر کشور برخوردار

وجود قبایل و نژادهاي مختلف دلیل   به، در کشورهاي غرب آسیا افزون بر این
ها و قبایل، تـأمین منـابع آب کـافی     داشتن این قوم ها براي راضی نگه و تالش دولت

از اهمیت بسزاآنها  تأمین امنیت غذایی و بهبود زندگیاي بر
له تـنش ئاست کـه ایـن مسـ    شدهها برخودار کالن دولت

هاي مرزي را در خاورمیانه تشدید کرده است برداري از رودخانه بهره
گ منـابع آبـی جنـوب   بـزر  پروژه اهدف مهم کشور ترکیه از اجراي

در جنوب این کشور بوده است  »تأمین امنیت ملی«، 1)گاپ(
با توجه محرومیت و فقر مناطق جنوبی ترکیه و  به توجه 

ــ عقــب ،دهنــد رد تشــکیل مــیمنــاطق فقیرنشــین را قبایــل کُ
سبب ،لهئاز این مس P.K.Kطلب  گروه جدایی ةسوءاستفاد

ار اصلی افزایش امنیت در ایـن منطقـه را در افـزایش    کگسترده، راهپس از مطالعات 
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 ۀبـا توسـع   .کننـد  رد جنـوب ایـن کشـور جسـتجو    
هـاي   ا از گـروه هاي آبی و کشاورزي گاپ در جنوب این کشـور، ایـن بهانـه ر   

، دولت شیعه کشـور سـوریه کـه اقتصـاد آن     
ثبـات   و تـأمین امنیـت ملـی   

سیاسی و رضایت اقـوام سـنی ایـن کشـور را در تـأمین آب کـافی بـراي نیازهـاي         

در را  HDD1تحقیقـاتی   ةپروژ
 ةاین پروژ. کرد تقویت و ایجاد ثبات و امنیت در استان هیلمند افغانستان آغاز

 ERDC(2(تحقیقاتی مرکـب از متخصصـانی از مرکـز توسـعه و تحقیقـات مهندسـی       
 شناسـی  زمـین  هـاي  بـرداري  شـه 

علم و تکنولوژي وزیر خارجه وزارت امورخارجـه  
هـاي خـود، جلسـات     پس از پایان فعالیت
نقـش و   در خصـوص مریکا 

. )2009پـالمر و مولـونی،   (کـرد  
پـالمر و مولـونی،   (از  عبارتنـد 

گرفته براي ایجـاد امنیـت و ثبـات در افغانسـتان بایـد بـا       
هـاي   هـا و عملیـات   فعالیـت 

سازي در مـدیریت منـابع آب و   

و اگـر   اسـت کننـده   هاي بیش از حد از منابع آب زیرزمینـی نگـران  
اي زیرزمینی و برداشت از ه ذخایر آب

بررسـی وضـعیت کمـی و کیفـی     

                                                                
1. Helmand Deep Dive  
3. US Army Corps of Engineers  
5. Office of the Science and Technology Advisor to the Secretary of State

رد جنـوب ایـن کشـور جسـتجو    سطح زندگی و رضایت قبایل کُ
هاي آبی و کشاورزي گاپ در جنوب این کشـور، ایـن بهانـه ر    طرح

، دولت شیعه کشـور سـوریه کـه اقتصـاد آن     یازسوی. کنند سلب P.K.Kطلب  جدایی
تـأمین امنیـت ملـی    در جهـت کشاورزي است، راهکار اصلی خـود   ۀبرپای

سیاسی و رضایت اقـوام سـنی ایـن کشـور را در تـأمین آب کـافی بـراي نیازهـاي         
  .داند کشاورزي این اقوام و قبایل می

پروژ ،2009مریکا در سال ا، وزارت دفاع دیگر بیان   به
تقویت و ایجاد ثبات و امنیت در استان هیلمند افغانستان آغاز جهت

تحقیقاتی مرکـب از متخصصـانی از مرکـز توسـعه و تحقیقـات مهندسـی       
 شـه نق سازمان، USACE(3(مهندسان ارتش ایاالت متحده 

علم و تکنولوژي وزیر خارجه وزارت امورخارجـه   ةو مرکز مشاور USGS(4(مریکا ا
پس از پایان فعالیت ،این گروه تحقیقاتی. بود STAS(5(مریکا ا

مریکا اگیران نظامی و غیرنظامی  توجیهی مکرري را با تصمیم
کـرد  ثبات و امنیت منطقـه برگـزار   اهمیت آب در ایجاد 

عبارتنـد آمده از تحقیقـات ایـن گـروه     دست هترین نتایج ب مهم
2011(:  
گرفته براي ایجـاد امنیـت و ثبـات در افغانسـتان بایـد بـا        هاي صورت تالش .1

فعالیـت  .مدت بخـش کشـاورزي هماهنـگ باشـد     اهداف کوتاه
سازي در مـدیریت منـابع آب و    گذاري و ظرفیت گرفته باید بر بهبود سیاست صورت

  ؛کنند افزایش راندمان کمی و کیفی آب تأکید
هاي بیش از حد از منابع آب زیرزمینـی نگـران   برداشت .2

ذخایر آب کند،ها تجاوز  میزان برداشت از تغذیه آبخوان
  ؛نیستند پایداري براي تأمین آب ۀگزین ،ها چاه

بررسـی وضـعیت کمـی و کیفـی      در جهـت اطالعات کمی و کیفی مناسبی  .3

                         
 2. Engineer Research and Development Center 

 4. US Geologic Survey 
Technology Advisor to the Secretary of State. 



ایجاد ثبات در استان هیلمند افغانسـتان در حـال   
ـ   ةاسـتفاد بـراي    ۀبیشـتر از رودخان

له ممکن است تبعات نامناسبی براي وضعیت شهرهاي مـرزي  

هاي امنیـت و ثبـات را در شـهرهاي    
بلکـه ایـن    ،دهـد  شدت کاهش می

شهرها با منـابع غنـی   دیگر م و رشد ناامنی در 
سـالی و   خشـک  ةپدیـد دلیل 

هـاي کشـاورزي و    رفـتن زمـین  
 ،ایـن رونـد   ۀادامـ . شد قاچاق در منطقه
 .ویژه شهر گرگان شد هب ،ساکنان بومی به دیگر مناطق کشور

. شـد  له سبب بروز مشکالت مختلف اجتماعی و بعضاً سیاسی در این شـهر 
رفـتن   بـین  مکن است باعـث از 

بلکـه  شـود،  سیاسی و اجتماعی در آن منطقـه  
شـود  شهرها دیگر هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و امنیتی 

شـرط اصـلی    ی و شـغلی را پـیش  
وابسـته   »امنیـت آبـی  «که این دو عامل خود بـه  

 ،له در کشورها و مناطقی که اقتصاد آن به کشاورزي وابسته است
ریـزي منـابع آب در    امنیت ملـی، مـدیریت و برنامـه   

دلیـل    بـه . مناطق برخوردار است
نقش حیاتی مرزنشینان در امنیت مرزي هر کشور، تأمین رفاه و آسـایش مرزنشـینان   

شـغلی و   و از اهمیت بسزایی برخوردار است که این امر نیز کامالً به امنیـت غـذایی  
زندگی در بسیاري از مناطق مرزنشین کشور به 
رو، تـأمین منـابع آب کـافی در    
مناطق مرزنشین و شهرهاي مرزي، تأثیر بسیار زیادي در تأمین امنیت منـاطق مـرزي   

  .وضعیت آب استان هیلمند وجود ندارد
ایجاد ثبات در استان هیلمند افغانسـتان در حـال    ۀمریکا به بهاناارتش  ،رو ازاین

بـراي  هـا   هـا و زیرسـاخت   طرحمطالعه و اجراي برخی 
له ممکن است تبعات نامناسبی براي وضعیت شهرهاي مـرزي  ئاین مس .استهیرمند 

  .کند شرق کشور ایران ایجاد
هاي امنیـت و ثبـات را در شـهرهاي     تنها شاخص تأمین منابع آب کافی، نه  عدم

شدت کاهش می همرزي و مناطقی که با بحران آب مواجه هستند ب
م و رشد ناامنی در ئتواند باعث افزایش جرا  له نیز میئمس

دلیل   بههامون  ۀشدن دریاچ براي مثال، خشک. شود آب نیز
رفـتن زمـین   هاي باالدست دولت افغانستان، سـبب ازبـین   فعالیت

قاچاق در منطقه ةم بومی منطقه و گسترش پدیدهاي مرد دام
ساکنان بومی به دیگر مناطق کشور ةسبب مهاجرت گسترد

له سبب بروز مشکالت مختلف اجتماعی و بعضاً سیاسی در این شـهر ئاین مس
مکن است باعـث از تنها م نه ،تأمین منابع آب کافی در منطقه عدمبنابراین، 

سیاسی و اجتماعی در آن منطقـه   و اقتصادي سوء تأثیرات امنیت و رشد
هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و امنیتی  ممکن است بر شاخص

  .برند  سر می مناسبی بهوضعیت منابع آبی در از نظر که 
ی و شـغلی را پـیش  و کارشناسان، امنیت غـذای  تحلیلگرانبرخی 

که این دو عامل خود بـه   درحالی ؛دانند می »امنیت ملی«تحقق 
له در کشورها و مناطقی که اقتصاد آن به کشاورزي وابسته استئهستند که این مس

امنیت ملـی، مـدیریت و برنامـه    ۀدر مقول. است تر رنگبسیار پر
مناطق برخوردار استدیگر به   نسبتمناطق مرزنشین، از اهمیت بیشتري 

نقش حیاتی مرزنشینان در امنیت مرزي هر کشور، تأمین رفاه و آسـایش مرزنشـینان   
از اهمیت بسزایی برخوردار است که این امر نیز کامالً به امنیـت غـذایی  

زندگی در بسیاري از مناطق مرزنشین کشور به  ،از طرفی. اقتصادي آنان بستگی دارد
رو، تـأمین منـابع آب کـافی در     ازایـن  ؛هاي دامی وابسـته اسـت   کشاورزي و فعالیت

مناطق مرزنشین و شهرهاي مرزي، تأثیر بسیار زیادي در تأمین امنیت منـاطق مـرزي   
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گـذاران و دولتمـردان قـرار     توجه سیاست
الن ئوست کـه بسـیاري از مسـ   

کننـد و از   امنیت نگـاه مـی   ۀ
تأثیرگذار در مهم و  یعامل عنوان

2012(.  

آبخوان زیرزمینـی مشـترك در دنیـا    
 UNESCO-IHP)وجود دارد که منابع آبی آن بین دو یا چند کشـور مشـترك هسـتند    

ـ     المللـی و آبخـوان   بـین  ۀاز بین این تعـداد رودخان
نفعـان   فاقد هر گونه ساختار مشخص براي مشارکت بین ذي

 ةشـد  امضـا  ةسیصـد معاهـد  ، از بـین بـیش از   
هـاي مشـترك    بـرداري از رودخانـه  

ي شـمالی  امریکـا به کشـورهاي اروپـایی و   
در اروپا، چهار رودخانه که بـین چهـار یـا    

اي که بـین ایـن کشـورها     معاهده
ـ افریقـا  کـه در    ۀ، دوازده رودخان

 34مرزي وجود دارد که بین چهار و بیشتر از چهار کشـور مشـترك هسـتندکه تنهـا     
این مقـدار در آسـیا   . اردها وجود د

 31تنهـا   ،اي که بین چهار یا بیشتر از چهار کشـور مشـترك هسـتند   
 بـین  امضاشـده  ةمعاهـد  145

 در و هسـتند  دوجانبـه آنهـا   
 انـد  شده نگرفتهدر نظر  باشند

دو جانبـۀ   قراردادهـاي  بـه  تـوان 
هـاي   بـرداري از رودخانـه   بین کشورهاي سوریه و ترکیه و عـراق در بهـره  

 مشـترك  بـرداري  بهره برسر سودان
بـا   .کـرد  اشـاره مدخل سـاحلی  

توجه سیاستمرکز  يجدطور   بهخواهد داشت که باید 
ست کـه بسـیاري از مسـ   این ادر مناطق مرزي  از مشکالت تأمین امنیت. گیرد

ۀاستانی و کشوري، تنها از منظر نظامی یا سیاسی به مقول
عنوان  بههاي مرزي  اهمیت و تأثیر بسزاي آب و رودخانه
2012آبادي،  میان(مانند  تأمین امنیت شهرهاي مرزي غافل می

  المللی آب معاهدات و قوانین بین .2
آبخوان زیرزمینـی مشـترك در دنیـا     270آبریز اصلی مشترك و  ۀحوض 260بیش از 

وجود دارد که منابع آبی آن بین دو یا چند کشـور مشـترك هسـتند    
ISARM, 2009; Wolf et al., 1999).   ـ از بین این تعـداد رودخان

فاقد هر گونه ساختار مشخص براي مشارکت بین ذي رودخانه 158مشترك، 
، از بـین بـیش از   افزون بر ایـن . )2009انسنیک، ( است

بـرداري از رودخانـه   مستقیم به مدیریت و بهـره طور   بهالمللی که  بین
به کشـورهاي اروپـایی و   آنها  پردازند، نزدیک به دوسوم مرزي می

در اروپا، چهار رودخانه که بـین چهـار یـا     ،براي مثال. )1993روگرز، (مربوط است 
معاهده 175 ۀوسیل هشور مشترك هستند؛ ببیشتر از چهار ک

کـه در   درحـالی . شوند اداره میامضا شده است مدیریت و 
مرزي وجود دارد که بین چهار و بیشتر از چهار کشـور مشـترك هسـتندکه تنهـا     

ها وجود د برداري مشترك از این رودخانه معاهده براي بهره
اي که بین چهار یا بیشتر از چهار کشـور مشـترك هسـتند    رودخانه 5براي 

145 بـین  ازگذشـته از ایـن،    .)2001سوین، (است معاهده 
 درصـد  86 به نزدیک بیستم، قرن در مختلف کشورهاي

باشند معاهدات از بخشی باید که هایی دولتآنها  از بسیاري
تـوان  مـی  نمونـه  بـراي . )2006جاگرسکوگ و فیلیپس، (

بین کشورهاي سوریه و ترکیه و عـراق در بهـره   امضاشده
سودان و مصر بین دجله و فرات یا قراردادهاي دوجانبه

مدخل سـاحلی   بدون مشارکت دیگر کشورهاي ذي نیل ۀرودخان از



ــین  شــده، بســیاري از معاهــدات و قراردادهــاي امضا و همچن
سـبب   مسـئله ایـن  . انـد  اجرا به مشکالت متعددي برخـورده 

  .نفع شده است
 جـنس  ،است متفاوت دنیا در

 منـابع  این از مشترك برداري
شـامل   ،مـرزي  هـاي  رودخانـه 

 سند هاي رودخانه( بیابرق نیروي
 رانــی کشــتی ).نیــل و هریــرود

 از. اسـت  )مکونگ رودخانه
 براي بیشتري پتانسیل شرب 

 و شـرب  مصـارف  بـراي  مشـترك 
 و بـرداري  بهره .شود نمی جایگزین

 هـاي  روش از استفاده با بیابرق
این مسئله در طراحی معاهـدات  
ممکـن اسـت نـوع معاهـدات و     

لیـوب،  ( باشـد  متفاوت مرزي

هـاي مـرزي بـا مسـائل      ارتباط گسترده و مستقیم مسائل مدیریت منـابع آب 
 در خصـوص هاي متفـاوتی   ها و نگرش

 بـه  بـا توجـه   کـه   کند تالش می
ی که یایجاد هماهنگی بین کشورها

ـ  کـه بـه اکوسیسـتم     طـوري  هاین منابع، ب
الملـل در قـرن    هـاي نهادهـا و قـوانین بـین    

بـرداري از منـابع    حاکمیت و بهره
هاي مرزي، چهار دکترین و روش تئوریک کلـی  

ــن وجــود  ، بســیاري از معاهــدات و قراردادهــاي امضامســئلهای
اجرا به مشکالت متعددي برخـورده  ۀشده در مرحل تصویب

نفع شده است هاي سیاسی بین کشورهاي مختلف ذي افزایش تنش
در مرزي هاي رودخانه مختلف کارکردهاي ازآنجاکه

برداري بهره در ها دولت بین داده رخ تضادهاي و ها تنش نوع و
رودخانـه  کارکردهـاي  ،مثـال  بـراي . است متفاوت مشترك آبی

نیروي تأمین ؛)نیل اردن، هیرمند، هاي رودخانه( کشاورزي
هریــرود اردن، هــاي رودخانــه( شــرب آب تــأمین ).کلمبیــا و
رودخانه( گیري ماهی یا )دانوب و مکونگ کلمبیا، هاي رودخانه(

 و کشاورزي مصارف با هاي رودخانه کارکردها، این بین
مشـترك  آبـی  منـابع  از اسـتفاده  زیرا دارند؛ تنش و چالش

جایگزین دیگري راهکار با که بوده حیاتی ينیاز کشاورزي
ابرق نیاز تأمین منظور به مشترك مرزي ۀرودخان از استفاده

این مسئله در طراحی معاهـدات  . شود می تأمین خورشیدي  انرژي ازجمله ،جایگزین
ممکـن اسـت نـوع معاهـدات و      رو، ازایـن  ؛شـود  گرفتـه مـی  در نظر المللی آبی  بین

مرزي ۀرودخانهر  ساحلی کشورهاي بین هاي آبی نامه توافق
2010( .  

  اصول مدیریت منابع آب مشترك مرزي. 2- 1
ارتباط گسترده و مستقیم مسائل مدیریت منـابع آب دلیل   به

ها و نگرش تئوري ،اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و امنیتی
تالش می هر کشور .برداري از این منابع وجود دارد بهره ةنحو

ایجاد هماهنگی بین کشورها. کند نگاه مسئلههاي خود به این  منافع و اولویت
ـ  ۀو تخصیص عادالندارند منابع آبی مشترك  این منابع، ب

هـاي نهادهـا و قـوانین بـین     طبیعی آسیبی نرساند، از مهمترین چالش
حاکمیت و بهره ةنحو در خصوص .(McCaffrey, 2007)است حاضر 

هاي مرزي، چهار دکترین و روش تئوریک کلـی   خصوص رودخانه هطبیعی مشترك ب
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بـه موجـب ایـن    : 2یـا دکتـرین هـارمون   
 ،المللی که در سرزمین هر کشور جریان دارد

تواند از ایـن منبـع    نظر گرفته شده و هر کشور می
دیگـر  داند، بدون درنظرگـرفتن پیامـدهاي آن بـر    

ـ از رو امریکـا  ةاسـتفاد   ۀدخان
بـدیهی اسـت کـه    . و مکزیـک اسـت  

  بـه ایـن دکتـرین،   . کنـد  هاي آبی به این اصل استناد مـی 
ها و نهادهاي  کامل برخالف عدالت و انصاف بوده که توسط بسیاري از سازمان

، کشـورهاي سـاحلی   دکتـرین 
کننـد؛  توانند تغییرات جدي را در وضع طبیعـی کشـور خـود ایجـاد     

زیـرا ایـن   شـود؛  کشـورها  دیگـر  
ایـن اصـل، در   . دست اثرخواهد گذاشـت 

 عنـوان   بـه دسـت،   تضاد کامل با اصل دکتـرین هـارمون اسـت و کشـورهاي پـایین     
. المللـی آب بودنـد   در قوانین بـین 

بخشـی از قـوانین    عنـوان   بـه 

 5:المللـی  دکترین استفادة مشترك کشورهاي ساحلی از منابع آبی رودخانۀ بین
ـ     ۀکشـورهاي سـاحلی رودخان

ـ رنـد     بـه المللـی   بـین  ۀو رودخان
که منـابع آن متعلـق بـه تمـام کشـورهاي      
ال، از مفـاهیمی چـون حـق    

کشورها مواجه  ةاین اصل با اقبال گسترد

                                                                
1. Absolute territorial sovereignty  
3. Rio Grande  
5. The community of co-riparian states in the waters of an

  :وجود دارد
یـا دکتـرین هـارمون    1دکترین حاکمیت سـرزمینی مطلـق   *

المللی که در سرزمین هر کشور جریان دارد بینهاي  دکترین، آن قسمت از رودخانه
نظر گرفته شده و هر کشور می هاي داخلی آن کشور در آب ءجز

داند، بدون درنظرگـرفتن پیامـدهاي آن بـر     که ضروري می  صورتی آبی به هر
اسـتفاد  بـراي  این دکترین توسط هارمون. کندکشورها استفاده 

و مکزیـک اسـت   امریکـا کـه مشـترك بـین     شد ارائه 3دریوگران
هاي آبی به این اصل استناد مـی  کشورهاي باالدست در تنش

کامل برخالف عدالت و انصاف بوده که توسط بسیاري از سازمانطور 
 ؛شد المللی رد بین

دکتـرین اسـاس ایـن    بر 4:قمطلدکترین تمامیت ارضی  *
توانند تغییرات جدي را در وضع طبیعـی کشـور خـود ایجـاد      ها نمی رودخانه

دیگـر  منفـی مهمـی در    آثارکه سبب تغییرات و  طوري هب
دست اثرخواهد گذاشـت  تغییرات بر تمامیت ارضی کشورهاي پایین

تضاد کامل با اصل دکتـرین هـارمون اسـت و کشـورهاي پـایین     
در قوانین بـین  آن شناختن رسمیت نفعان این اصل، خواهان به ذي

بـه مطلـق،  این اصل نیز همچون اصل حاکمیت سرزمینی 
 ؛شود ه نمیرسمیت شناخت به المللی آب  معاصر بین
دکترین استفادة مشترك کشورهاي ساحلی از منابع آبی رودخانۀ بین *

ـ    تمـامی  این دکترین بر ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه      کشـورهاي سـاحلی رودخان
رنـد  داالمللی، به آن رودخانه حق حاکمیت مشترك  بین

که منـابع آن متعلـق بـه تمـام کشـورهاي      شود  میاقتصادي محسوب  يواحد عنوان
ال، از مفـاهیمی چـون حـق    ئایـد  یاصـل  عنـوان   بهازآنجاکه این اصل . ساحلی است

این اصل با اقبال گسترد .کند پوشی می حاکمیت و مسائل ملی چشم

                         
 2. Harmon doctrine 

 4. Absolute territorial integrity 
riparian states in the waters of an international river 



را براي دستیابی به توافق گروهی تحت 

ایـن  بـر اسـاس    1شـده  دکترین تمامیت ارضی یا حاکمیت سرزمینی محـدود 
المللی جاري  هاي بین برداري از رودخانه

استفاده سبب واردآمدن خسارت بر قلمرو 
 »منصـفانه «در این دکترین، اصل استفاده 

منوعیت واردآمدن خسارت بـر قلمـرو سـرزمینی    
، تنهـا دکتـرین   شـده  گفتـه دکتـرین  

ـ    قـوانین مـدرن    ۀشـده، اسـاس و پای

بـرداري   شده، اصول متعددي نیز در مدیریت و بهره
هاي مشترك مرزي وجود دارد که بسیاري از کشورها براي اثبات ادعاهـا  

وسـیلۀ   بـه از بـین ایـن اصـول، پـنج اصـل      
رسـمیت   بـه   المللـی  بـین  معاهـدات 

 ةاسـتفاد  اصـل : از عبارتنداین اصول 
 3؛کشـورها دیگـر   بـه  شـدید 
 5؛مـذاکره  و مشـاوره  رسـانی، 

این اصول، اساس و بنیان قوانین مختلف 
المللـی حقـوق    و کنوانسـیون بـین  

 دهنـد  را تشـکیل مـی   8رانی کشتی

                                                                
1. Limited territorial integrity or limited territorial sovereignty
2. The principle of equitable and reasonable
3. The obligation not to cause significant harm
4. The principles of cooperation and
5. The principles of notification, consultation, and negotiation
6. The peaceful settlement of disputes
7. Helsinki Rules. 
8. The United Nations Convention on the Law of the
Watercourses (the UN Convention).

را براي دستیابی به توافق گروهی تحت آنها  قد بودند که این اصلمعتآنها  زیرا ؛نشد
 .دهد فشار قرار می

دکترین تمامیت ارضی یا حاکمیت سرزمینی محـدود  *
برداري از رودخانه اصل، هر کشور ساحلی حق استفاده و بهره

استفاده سبب واردآمدن خسارت بر قلمرو که این   شرطی هب ،درکشور خودش را دارد
در این دکترین، اصل استفاده  .نشود ها و کشورهاي دیگر سرزمینی دولت

منوعیت واردآمدن خسارت بـر قلمـرو سـرزمینی    م«منابع آبی مشترك و  »عاقالنه«و 
دکتـرین   4از بـین  . دارداهمیت بسزائی  »کشورهاي دیگر

ـ    یت ارضی یا حاکمیـت سـرزمینی محـدود   تمام شـده، اسـاس و پای
 .المللی آب را تشکیل دادند بین

شده، اصول متعددي نیز در مدیریت و بهره گفتهچهار دکترین افزون بر 
هاي مشترك مرزي وجود دارد که بسیاري از کشورها براي اثبات ادعاهـا   از رودخانه

از بـین ایـن اصـول، پـنج اصـل      . کننـد  مـی  اسـتناد آنهـا   و دالیل خود به
معاهـدات  و قضایی تصمیمات المللی، بین هاي کنوانسیون

این اصول  .شده استمکرر استفاده طور   بهو  شده هشناخت
شـدید  خسارت آمدن وارد عدم اصل 2؛آب معقوالنه و منصفانه

رسـانی،  اطالع اصل 4؛ها و اطالعات اصل مشارکت و تبادل داده
این اصول، اساس و بنیان قوانین مختلف  6.آمیز اختالفات اصل حل و فصل مسالمت

و کنوانسـیون بـین   7المللـی ازجملـه قـوانین هلسـینکی     مختلف بـین 
کشتیی براي مقاصد غیرالملل هاي بین برداري از آبراه بهره

  .)2012رحمان، (
                         

Limited territorial integrity or limited territorial sovereignty 
he principle of equitable and reasonable utilization. 
he obligation not to cause significant harm. 
he principles of cooperation and information exchange. 
he principles of notification, consultation, and negotiation. 
he peaceful settlement of disputes. 

Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International 
Watercourses (the UN Convention). 
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دکتـرین   ۀایـن اصـل، در زیرمجموعـ   
 و مشـترك  حاکمیـت  اسـاس 

بـراي  . معناي تقسیم مساوي منابع آب مشترك نیست
ها و معیارهاي  برداري منصفانه و معقوالنه از منابع آب مشترك، شاخص

ها و  این شاخص هرچند. است
ـ  شدهالمللی معرفی و تبیین   یتعریفـ نبـود   د؛ امـا ان

هـاي   اصـول مـدیریت منـابع آب   
تـرین   این اصل، از مهـم . است

  ؛کنند می اصولی است که کشورهاي باالدست براي اثبات ادعاي خود به آن استناد
این اصـل نیـز بخشـی از     :دیگر کشورها

ایـن اصـل، هـیچ دولتـی اجـازه      
 ،المللـی قـرار دارد   هاي آبریز بین
هـا و   دولـت دیگـر  که سبب واردآمـدن خسـارات شـدید بـه     

. سـت ها این خسارات شامل خسارات کمی، کیفی یا ترکیب هر دو آن
المللـی آب   هـاي بـین   نامـه  ها، معاهدات و تفـاهم 

دست بـراي دسـتیابی بـه منـابع آب     

ها و اطالعات، اولین   تبادل منظم داده
بـر  . )2002بـاروگلو،   کـی ( هاي ساحلی است

 در خصـوص المللـی،   آبریز بین
مـدیریت و  بـراي  کشـورهاي سـاحلی   

قـوانین   31 و 29بنـدهاي  . لیت دارد
کنوانسـیون   9 و 8که مواد  درحالی

  ؛داند آور و اجباري می
این اصل، هر کشور سـاحلی در  

 در خصـوص رسانی قبلـی، مشـاوره و مـذاکره    
آمـدن   کشورها برخوردار اسـت کـه ممکـن اسـت سـبب واردن     

ایـن اصـل، در زیرمجموعـ    :آب معقوالنـۀ  و منصـفانه  اسـتفادة  اصل
اسـاس  و پایه بر مبتنی تمامیت ارضی محدودشده قرار دارد که

معناي تقسیم مساوي منابع آب مشترك نیست که الزاماً بهاست حقوق  برابري
برداري منصفانه و معقوالنه از منابع آب مشترك، شاخص ارزیابی بهره

استشده المللی ارائه و پیشنهاد  مختلفی توسط قوانین بین
المللی معرفی و تبیین  برخی قوانین بینوسیلۀ  بهمعیارها 

اصـول مـدیریت منـابع آب   دیگـر  این اصـل بـا    بین ۀرابط در خصوص شفاف
است آب المللی بین موجود قوانین ابهامات اصلی از مرزي،

اصولی است که کشورهاي باالدست براي اثبات ادعاي خود به آن استناد
دیگر کشورها به شدید خسارت واردآمدن عدم اصل

ایـن اصـل، هـیچ دولتـی اجـازه      بر اساس . شده است دکترین تمامیت ارضی محدود
هاي آبریز بین حاکمیت خود که در حوضهدر از منابع آبی  ،ندارد

که سبب واردآمـدن خسـارات شـدید بـه     کند اي استفاده  گونه به
این خسارات شامل خسارات کمی، کیفی یا ترکیب هر دو آن. شود ورهاکش

ها، معاهدات و تفـاهم  این اصل، در بسیاري از کنوانسیون
دست بـراي دسـتیابی بـه منـابع آب      ینیو بسیاري از کشورهاي پاشده است استفاده 

  ؛کنند می کافی، به این اصل استناد
تبادل منظم داده: ها و اطالعات و تبادل داده اصل مشارکت

هاي ساحلی است مشارکت بین کشورها و دولت ۀمرحل
آبریز بین ۀاین اصل، هر کشور ساحلی دخیل در حوضاساس 

کشـورهاي سـاحلی   دیگر ها و اطالعات با  مشارکت و تبادل داده
لیت داردئوبرداري بهینـه از منـابع آب مشـترك مسـ     بهره

درحالی ؛کنند هلسینکی، پایبندي به این اصل را توصیه می
آور و اجباري می سازمان ملل، پایبندي به این اصل را الزام 1997

این اصل، هر کشور سـاحلی در  بر اساس : مذاکره و مشاوره رسانی، اطالع اصل
رسانی قبلـی، مشـاوره و مـذاکره     المللی از حق اطالع آبریز بین ۀحوض
کشورها برخوردار اسـت کـه ممکـن اسـت سـبب واردن     دیگر هاي آبی  طرح



وسـیلۀ   بـه اصـول قبلـی،   دیگر 
ه شـده  رسـمیت شـناخت   به المللی 

  ؛طبیعی، کشورهاي باالدست بعضاً با این اصل موافق نیستند
دارد کـه تمـام    ایـن اصـل بیـان مـی    

حـل و فصـل   بـال  بـه دن المللی بایـد  
ها به دسـتیابی بـه    که دولت مواقعی

توافق گروهی امیدوار نبوده و نگران هستند که نتوانند به توافق مناسبی در مـذاکرات  

 المللـی  بین هاي نامه توافق و ها، معاهدات
قـوانین  : از عبارتنـد آنهـا   ترین
بـرلین در مـدیریت    2004سـازمان ملـل، قـوانین    

منابع آبـی   1995رود سند بین پاکستان و هند، پروتکل 
آبریـز سـاوا    ۀحوضـ  2002نامـه  

نگرو، اسلوونی و   کشور بوسنی هرزگوین، کرواسی، صربستان، مونته
مشترك بـین کشـورهاي چـین، میانمـار،     

 آب همـاهنگی  بـراي  ایـالتی 
دست، مایـل   طورکلی، کشورهاي پایین

هـاي   بودن واردآمدن خسارت بـر قلمـرو سـرزمینی دولـت    
 ةاسـتفاد «مند به تمرکز بر اصل 

بـا تأسـیس دو ســازمان    ،1870
شد آغاز  IIL(4(الملل  حقوق بین
و انجمـن  ) IIL(الملل  حقوق بین

                                                                
1. Southern African Development Community
2. Statute of the Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia
3. International Law Association  

دیگر این اصل نیز مانند . شودخسارات شدید به آن کشور 
المللی  هاي بین نامه ها، معاهدات و تفاهم نسیوناغلب کنوا

طبیعی، کشورهاي باالدست بعضاً با این اصل موافق نیستندطور   به. است
ایـن اصـل بیـان مـی    : آمیز اختالفـات  اصل حل و فصل مسالمت

المللی بایـد   آبریز بین ۀها و کشورهاي واقع در حوض دولت
مواقعیحتی در  ،آمیز باشند هاي مسالمت اختالفات از راه

توافق گروهی امیدوار نبوده و نگران هستند که نتوانند به توافق مناسبی در مـذاکرات  
  .دست یابند

ها، معاهدات بسیاري از کنوانسیون در پنج اصل این
ترین اند که برخی از مهم گرفته شدهدر نظر و  گنجانده آب

سـازمان ملـل، قـوانین     1997هلسینکی، کنوانسیون 1966
رود سند بین پاکستان و هند، پروتکل  1960آبی  ةمنابع آب، معاهد

نامـه   توافق SADC(1( افریقا جنوب ۀتوسع ۀمشترك جامع
کشور بوسنی هرزگوین، کرواسی، صربستان، مونته 6مشترك بین (

مشترك بـین کشـورهاي چـین، میانمـار،     (رودخانه مکونگ  1995 ۀنام توافق ).آلبانی
ایـالتی  بین کمیسیون 2008 و قانون) الئوس، کامبوج و ویتنام

طورکلی، کشورهاي پایین هب ICWC Statute.(2(مرکزي  کشورهاي آسیاي
بودن واردآمدن خسارت بـر قلمـرو سـرزمینی دولـت     ممنوع«به تمرکز بر اصل 

مند به تمرکز بر اصل  که، کشورهاي باالدست، عالقه درحالی. هستند »دیگر
  .ی آب هستندالملل در قوانین بین» منصفانه و معقوالنه

  المللی آب قوانین بین. 2-2
1870 ۀالمللـی آب از دهــ  زایـش و گسـترش قــوانین بـین   

حقوق بین ۀسسؤو م ILA(3(الملل  المللی انجمن حقوق بین بین
حقوق بین ۀسسؤتفاوت اساسی م. و تا به امروز ادامه داردشد 

                         
Southern African Development Community 
Statute of the Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia 

 4. Institute of International Law 
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بـر  ) IIL(الملـل   حقوق بـین  
ایـن  بـر اسـاس   . کننـد  مـی  کشورها تأکید

برداري از منـابع واقـع در سـرزمین و قلمـرو حکـومتی      
کننـد  ها ترتیباتی اتخـاد   این دولت

هـا، سـبب    گرفته در کنترل و حاکمیـت آن 
و  1مادریـد  1911 ۀاعالمیـ . نشـود 

در مقابـل ایـن   . )2007سالمان، 
و  »منصـفانه «بر اصـل اسـتفاده   

 1958 ۀو قطعنامـ  3دوبرونیـک 
هـاي   که حق مالکیت هر کشوري را بر رودخانه

شناسد با این شرط  رسمیت می
سـالمان،  (گرفته شود در نظر 

ـ     ۀوسـیل  هاي است کـه هنـوز ب
. )2007سـالمان،  (شود  نمیریزي 

حـل  منظـور   بهالمللی  اگرچه با گذشت زمان، فهم و درك عمومی براي مشارکت بین
بندي  جهانی هنوز به جمع ۀمشکالت منابع آبی مشترك افزایش یافته است؛ اما جامع

اجماع و کارآمد، بـراي مـدیریت و حفاظـت از    
هــاي  از بــین قــوانین و معاهــدات و قطعنامــه

بـرداري   المللی حقوق بهـره  شده در دنیا، سه قانون هلسینکی، کنوانسیون بین
اهمیت و شهرت  5و قوانین برلین

انجمـن  وسـیلۀ   به» المللی هاي بین
                                                                
1. Madrid Declaration  
3. Dubrovnik Statement  
5. Berlin Rules 

 ۀسسؤهاي م ست که قطعنامها آن) ILA(الملل  وق بینحق
کشورها تأکیددیگر رسانی به  آسیب عدم الزام کشورها بر

برداري از منـابع واقـع در سـرزمین و قلمـرو حکـومتی       ها در بهره ها، دولت قطعنامه
این دولت کهبه شرطی  ،خودشان حق اعمال حاکمیت دارند

گرفته در کنترل و حاکمیـت آن  هاي صورت هاي آنان یا فعالیت که فعالیت
نشـود  کشورهاي ساحلی دیگر هاي فرامرزي به خسارات

سالمان، (ست ها عنامهطاز این نوع ق 2سالزبرگ 1961 ۀقطعنام
بر اصـل اسـتفاده   ) ILA(الملل  هاي انجمن حقوق بین کرد، قطعنامهروی
دوبرونیـک  1956 ۀبیانیـ . منابع آبی مشترك تأکید دارد »معقوالنه«

که حق مالکیت هر کشوري را بر رودخانه ستها از این نوع قطعنامه 4نیویورك
رسمیت می دش را بهقلمرو سرزمینی خو ةمرزي واقع در محدود

در نظر کشورهاي پایین دست دیگر این تصمیمات بر تأثیر که 
2007(.  

ـ    مسئلهترین  برداري از منابع آبی مشترك، مهم بهره اي است کـه هنـوز ب
ریزي  المللی مدیریت و برنامه آور بین پیمان یا قانون الزام

اگرچه با گذشت زمان، فهم و درك عمومی براي مشارکت بین
مشکالت منابع آبی مشترك افزایش یافته است؛ اما جامع

اجماع و کارآمد، بـراي مـدیریت و حفاظـت از     درخور المللی مناسب بر معاهده بین
از بــین قــوانین و معاهــدات و قطعنامــه. اســتمنــابع آبــی مشــترك نرســیده 

شده در دنیا، سه قانون هلسینکی، کنوانسیون بین تصویب
و قوانین برلین رانی کشتی المللی براي مقاصد غیر هاي بین از آبراه

  .دارندبیشتري 

  قوانین هلسینکی. 3
هاي بین ز منابع آبی رودخانهقوانین هلسینکی در استفاده ا«

                         
 2. Salzburg Resolution 

 4. New York Resolution 



موجـب  ه ب. شد تصویب 1966
بـرداري از آب حـق    کشورهاي واقـع در مسـیر رودخانـه بـه بهـره     

کـه موجـب    مساوي دارند و هیچ کشوري حق استفاده از آب رودخانه را درصـورتی 
، افـزون بـر ایـن   . ندارد شود،

ول ئالمللی را به زیان دولتی دیگر تغییر دهـد، مسـ  
هـاي دیگـر،    جلب موافقـت دولـت  

گونه حقی بـراي آن دولـت    ، هیچ
المللـی اشـاره    هـاي بـین   اگرچه عنوان این قوانین، تنهـا بـه رودخانـه   

یک آن اشاره شده است که این قوانین براي استفاده از منابع آبـی  
آب سـطحی و  برداري تلفیقی از منـابع  

هـاي   مـدیریت آبخـوان  . شـود 
المللی، اولین بار در ایـن قـوانین اشـاره    

هاي  از منابع آبی حوضه »منصفانه و معقوالنه
المللـی آب تأکیـد    اساسـی از قـانون بـین   

منصـفانه و   ةاسـتفاد «این قوانین، معیارهایی که بایـد در  
 ،نظـر گرفتـه شـوند    آبریز مشترك بین چند کشور در

مشخصــات هیــدرولوژیک  .
هر کشور از منابع آبی مشـترك  

جمعیـت   .)6 ؛نیازهاي اقتصادي و اجتماعی هـر کشـور  
جلـوگیري از تلفـات    ).8 ؛منـابع طبیعـی  

جبران خسارت یک یا چنـد کشـور دخیـل    
 .)10 ؛حل اختالف و تضـاد بـین کشـورها   

. کشـورها دیگـر  آمدن آسیب جدي به 
المللـی   هـاي بـین   ازجمله استفاده از آب

در حـائز اهمیـت    ۀنکتـ . شـود 
ایجـاد  براي ست که این قوانین، شامل ماده قانونی جداگانه 

1966در نشست هلسینکی در سال ) ILA(الملل  حقوق بین
کشورهاي واقـع در مسـیر رودخانـه بـه بهـره      ۀاین قوانین، هم

مساوي دارند و هیچ کشوري حق استفاده از آب رودخانه را درصـورتی 
شود، میکشورهاي ساحلی رودخانه دیگر یجاد خسارت به ا

المللی را به زیان دولتی دیگر تغییر دهـد، مسـ   هاي بین اگر دولتی مسیر رودخانه
جلب موافقـت دولـت  نبود اقدامات خود خواهد بود و درصورت تمام 

، هیچیادشدهدولت وسیلۀ  بهشده  جانبه انجام اقدامات یک
اگرچه عنوان این قوانین، تنهـا بـه رودخانـه   . کند نمی ایجاد

یک آن اشاره شده است که این قوانین براي استفاده از منابع آبـی   ة؛ اما در مادکند می
برداري تلفیقی از منـابع   رو در بهره آبریز کاربرد داشته و ازاین ۀحوض

شـود  می المللی مشترك بین چند کشور استناد زیرزمینی بین
المللی، اولین بار در ایـن قـوانین اشـاره     حقوقی بین يابزار ۀوسیل هالمللی مرزي ب بین

  .شده است
منصفانه و معقوالنه ةاستفاد«قوانین هلسینکی بر اصل 

اساسـی از قـانون بـین    یاصـل  عنـوان   بهمللی مشترك، ال آبریز بین
این قوانین، معیارهایی که بایـد در   ة پنجماد به با توجه . کند می

آبریز مشترك بین چند کشور در ۀمنابع آبی هر حوض »معقوالنه
.)2 ؛زآبریــ ۀشــرایط جغرافیــایی حوضــ .)1: از عبارتنــد

هر کشور از منابع آبی مشـترك   ةمیزان استفاد .)4 ؛شرایط اقلیمی حوضه .)3 ؛حوضه
نیازهاي اقتصادي و اجتماعی هـر کشـور   .)5 ؛در زمان گذشته و حال

منـابع طبیعـی  دیگـر  میـزان دسترسـی بـه     .)7 ؛هر کشور
جبران خسارت یک یا چنـد کشـور دخیـل     .)9 ؛غیرضروري در استفاده از منابع آب

حل اختالف و تضـاد بـین کشـورها   براي مناسب  يابزار عنوان  به ،در حوضه
آمدن آسیب جدي به  اقناع کشور بدون وارد ۀمیزان رضایت و درج

ازجمله استفاده از آب قوق آبمسائل مختلف حقوانین هلسینکی 
شـود  مـی  را شامل رانی کشتیو غیر رانی کشتیبراي مقاصد 
ست که این قوانین، شامل ماده قانونی جداگانه ا این قوانین آن خصوص
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هـایی را کـه ممکـن اسـت از     
عامل و معیار مهم در  عنوان 
اجبار و الزام نبود با وجود . گیرد

ایــن قــوانین در بســیاري از معاهــدات و 
کوریا و دا سـیلوا،  (المللی آبی مورد استفاده و استناد قرار گرفته است 

ویـژه   هب ).ILA(الملل  هاي انجمن حقوق بین
شـکل  ) IIL(الملل  حقوق بین

ایـن کنوانسـیون در تـاریخ    . 
رأي  27و ) برنوئی، چین و ترکیه

مـان  چهار اصل کلـی ایـن پی  
انـد   هاي فرامـرزي مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه     

اسـتفاده و  «هلسـینکی، اصـل   
ه رسمیت شـناخت  به المللی مشترك را 

. کنـد  مـی  منصفانه و معقوالنه از منابع آبـی مشـترك متعهـد   
 6 ةاز منابع آبی مشترك در مـاد 

 بـه  شـدید  خسارت آمدن وارد
کشورهاي ساحلی را از انجـام اقـداماتی   

  ؛کند می کشورها منع
بـر  . کنـد  می بررسی را» رسانی قبلی

هـاي جدیـدي را در رودخانـه بـه اجـرا      
 وگـو  گفـت  هاي ساحلی دولت

هـایی را کـه ممکـن اسـت از      آسـیب  .نیسـت رسانی به کشور  آسیب تعهد براي عدم
  بهرا شود کشور از رودخانه ایجاد هر جانبه  یک ةستفادا

گیرد میدر نظر برداري منصفانه از منابع آب مشترك  بهره
ایــن قــوانین در بســیاري از معاهــدات و  ،در پــذیرش و اجــراي قــوانین هلســینکی

المللی آبی مورد استفاده و استناد قرار گرفته است  هاي بین پیمان
  .)2007؛ سالمان، 1999

  سازمان ملل 1997پیمان . 4
هاي انجمن حقوق بین اقدامات و طرحبر اساس این کنوانسیون 

حقوق بین ۀهاي موسس همچنین برخی فعالیتقوانین هلسینکی و 
. مـاده و هفـت بخـش مجـزا بـود      37گرفت که شـامل  

برنوئی، چین و ترکیه(رأي موافق، سه رأي مخالف  103با  ،1997می21
چهار اصل کلـی ایـن پی  . تصویب رسید  ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل به

هاي فرامـرزي مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه      اي در مدیریت آب گستردهطور   بهکه 
  :از عبارتند
هلسـینکی، اصـل    قـوانین  ایـن مـاده مشـابه   : کنوانسـیون  5 ةمـاد  *

المللی مشترك را  از منابع آبی بین »مشارکت منصفانه و معقوالنه
منصفانه و معقوالنه از منابع آبـی مشـترك متعهـد    ةو کشورها را به استفاد

از منابع آبی مشترك در مـاد  »منصفانه و معقوالنه ةاستفاد«هاي  معیارها و شاخص
  ؛است شده این معاهده تشریح 

وارد عدم«بر اصل  این ماده مبتنی: کنوانسیون 7 ةماد *
کشورهاي ساحلی را از انجـام اقـداماتی    تمامی هاست کشده تدوین  »کشورهادیگر 

کشورها منعدیگر به  »هاي شدید خسارت« واردآمدنکه موجب 
رسانی قبلی اطالع« این ماده اصل: کنوانسیون 12 ةماد *
هـاي جدیـدي را در رودخانـه بـه اجـرا       این اصل، اگر دولتی بخواهـد طـرح  اساس 

دولتدیگر ، باید قبالً با کندییراتی در آن ایجاد بگذارد یا تغ
  ؛کند را جلبآنها  و موافقتکرده 



حفاظـت، نگهـداري و   «ایـن مـواد کـه بـه اصـل      
کشـورهاي  وسـیلۀ   بـه زیسـت  

 انفراديصورت  به  کشورها کنوانسیون،
 المللـی  بین هاي رودخانه اکوسیستم

 تأکیـد  هـا  رودخانـه  آلـودگی 
 سـبب  اسـت  ممکـن  کـه  المللـی 

منصـفانه و  بـرداري   این کنوانسیون براي بهره
عوامـل جغرافیـایی،   . )1: از عبارتنـد 
. )2دیگـر عوامـل طبیعـی؛     محیطـی و 

ها و کشورها نگران آن هسـتند؛  
برداري و استفاده از حوضۀ آبریز و منابع آب در هرکشور 
مصارف موجود و بـالقوه از حوضـۀ آبریـز؛    

هـاي اقـداماتی    هداري و توسعۀ استفاده از منابع آب حوضه و هزینه
هـاي   میـزان سـودمندي طـرح   

منابع آبی  از» معقوالنهمنصفانه و 
سـت کـه در کنوانسـیون    ا مشترك در کنوانسیون سازمان ملل و قوانین هلسـینکی آن 

منصـفانه و   ةهـا و معیارهـا بـراي اسـتفاد    
زیـرا   ؛اسـت نشده این کنوانسیون هنوز اجرا 

از زمـان تصـویب ایـن    . کشـور نیـاز دارد  
سـازمان   ياعضـا  ي، این کنوانسیون تا سه سال براي امضـا 

. را پذیرفتـه و تصـویب کردنـد   
از تصویب این قانون در مجمع عمومی 
کشــور آن را تصــویب کــرده و 

المللی  کنندة روندي بسیار کند در پذیرش این مسئله در جامعۀ بین
کشور لوکزامبورگ، یمـن، ونـزوئال و پاراگوئـه نیـز ایـن معاهـده را امضـا        

ایـن مـواد کـه بـه اصـل      : کنوانسـیون  26تـا 20مواد  *
زیسـت   به الزام حفاظـت از محـیط   ،معروف هستند »مدیریت

کنوانسیون، 20 ةماد در. پردازد مدخل در رودخانه می ذي
اکوسیستم حفظ به ملزم مشترك،طور   به لزوم درصورت یا

آلـودگی  از جلوگیري به نیز کنوانسیون 21 ةماد. اند شده شناخته
المللـی  بین هاي رودخانه نکرد آلوده از را کشورها و داشته
  ؛دارد می برحذر ،شود کشورهادیگر  به خسارت ایجاد

این کنوانسیون براي بهره 6ي که در مادة ا معیار و فاکتور 7
عبارتنـد انـد   پیشنهاد شـده  معقوالنه از منابع آبی مشترك

محیطـی و  هیدروگرافی، هیدرولوژیکی، اقلیمی، زیسـت 
ها و کشورها نگران آن هسـتند؛    نیازهاي اجتماعی و اقتصادي حوضۀ آبریز که دولت

برداري و استفاده از حوضۀ آبریز و منابع آب در هرکشور  آثار بهره. )4جمعیت؛ . )3
مصارف موجود و بـالقوه از حوضـۀ آبریـز؛    . )5ساحلی بر دیگر کشورهاي ساحلی؛ 

هداري و توسعۀ استفاده از منابع آب حوضه و هزینهحفاظت، نگ. )6
میـزان سـودمندي طـرح   . )7توانـد بـر حوضـۀ آبریـز اثرگـذار باشـد؛        که مـی 

  .شده یا در حال استفاده و اجرا ریزي برنامه
منصفانه و  ةاستفاد«هاي  هاي معیارها و شاخص از تفاوت

مشترك در کنوانسیون سازمان ملل و قوانین هلسـینکی آن 
هـا و معیارهـا بـراي اسـتفاد     تـري از شـاخص   وسـیع  ةسازمان ملل، باز

این کنوانسیون هنوز اجرا  ،البته. گرفته شده استدر نظر معقوالنه 
کشـور نیـاز دارد   35 شـدن آن، بـه تصـویب    براي اجرایـی 

، این کنوانسیون تا سه سال براي امضـا 1997کنوانسیون در سال 
را پذیرفتـه و تصـویب کردنـد    کشـور آن  16تنهـا   ،2000مـی 20ملل باز بـود و تـا   

از تصویب این قانون در مجمع عمومی  ،سال 15گذشت بیش از با وجود حال،  بااین
کشــور آن را تصــویب کــرده و  27تنهــا  ،2012جــوالي6ملــل تــا تــاریخ  ســازمان
کنندة روندي بسیار کند در پذیرش این مسئله در جامعۀ بین اند که بیان پذیرفته

کشور لوکزامبورگ، یمـن، ونـزوئال و پاراگوئـه نیـز ایـن معاهـده را امضـا         4. است
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این کشورها در جـدول یـک معرفـی    
معتقد است که اگرچه این کنوانسیون هنوز به تصویب نرسیده 

هـا و   نامـه  شـده در مـذاکرات و تـدوین توافـق    
و  Cooley، افـزون بـر ایـن   . هاي مشترك بوده است
تـرین ابـزار حقـوقی بـراي      کنند که این کنوانسـیون، قـوي  

فصـل   14مـاده بـوده و بـه     
قـوانین   دهـد کـه   شود و مسائل مختلف مرتبط با منابع آب را پوشش مـی 

ایــن قــوانین در . انــد نگرفتــه
در شـهر بـرلین در آگوسـت    

قـوانین  «عنوان قبلی ایـن قـوانین کـه بـه     
پایـدار و منصـفانه در مـدیریت    

تغییر پیـدا   2»قوانین برلین در مدیریت منابع آب
مسـائل مـدیریت منـابع آب ازجملـه مسـائل      

، ایـن  افزون بر ایـن . المللی منابع آب قابل استناد و استفاده است
 واردآمـدن بودن  ممنوع«اصل 

  .کند می 
  .سازمان ملل 1997پیمان 

Acceptance( وصول  
)Accession( 

  یدیتأ
)Approval(  

  2011مارس 22  2012جوالي 5
  2011فوریه 24   1998  2012آوریل 30  

                                                                
1. The Revised ILA Rules on Equitable and Sustainable Uses in the Management of Waters
2. The Berlin Rules on Water Resources

این کشورها در جـدول یـک معرفـی     .اند تصویب نرسانده اند؛ اما هنوز آن را به کرده
معتقد است که اگرچه این کنوانسیون هنوز به تصویب نرسیده ) Iyob )2010. اند شده

شـده در مـذاکرات و تـدوین توافـق     تـرین اصـل اسـتفاده     است؛ اما مرجع
هاي مشترك بوده است برداري از رودخانه معاهدات بهره

کنند که این کنوانسـیون، قـوي   ادعا می) 2011( همکاران
  .هاي مرزي مشترك تاکنون است مدیریت رودخانه

  قوانین برلین. 5
 73قوانین برلین بسیار جامع و مفصل هستند که شـامل  

شود و مسائل مختلف مرتبط با منابع آب را پوشش مـی  می  تقسیم
نگرفتــهدر نظــر ســازمان ملــل  1997هلیســنکی و کنوانســیون 

در شـهر بـرلین در آگوسـت    ) ILA(الملـل   هفتادویکمین کنفرانس انجمن حقوق بین
عنوان قبلی ایـن قـوانین کـه بـه     . مورد بحث و تصویب قرار گرفت ،2004

پایـدار و منصـفانه در مـدیریت     ةفادالملـل در اسـت   انجمن حقوق بین ةشد تجدیدنظر
قوانین برلین در مدیریت منابع آب« عنوان  به ،معروف بودند 1»منابع آب

مسـائل مـدیریت منـابع آب ازجملـه مسـائل      تمـامی  این قوانین براي مدیریت . کرد
المللی منابع آب قابل استناد و استفاده است مدیریت ملی و بین

اصل  و »منصفانه و معقوالنه ةاستفاد«قوانین ارتباط بین اصل 
 بررسیرا » هاي دیگر خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت

پیمان  هکنند کشورهاي امضاکننده و تصویب. 1شماره  جدول

  امضا کنندگان شرکت
)Signature(   تصویب)Ratification( پذیرش )Acceptance

1998ژانویه 23  1997اکتبر  31 فنالند    دانمارك   1998سپتامبر 25 ساحل عاج    بورکینافاسو    بنین جمهوري
    فرانسه

                         
The Revised ILA Rules on Equitable and Sustainable Uses in the Management of Waters 

Rules on Water Resources 



Acceptance( وصول  
)Accession( 

  یدیتأ
)Approval(  

  2010می 19  2010دسامبر 2  
 2000ژانویه 26 

  2001جوالي  9
  2005 ژوئن14  1999می 25  
  2011آوریل 13  
  2001   
  
  
  
  2002فوریه 28  
  2000وین ژ15  2009سپتامبر 24  
  
  2007سپتامبر 4  
  
  

سـو و قـوانین    قوانین هلسینکی و کنوانسیون سازمان ملـل از یـک  
حـق  «ست که قوانین هلسینکی و کنوانسیون سازمان ملل بر 
التـزام  «کـه قـوانین بـرلین بـر     

تفاوت مهـم  . کند می تأکید »مدیریت منابع آب مشترك در حالت منصفانه و معقوالنه
خسارت شـدید   نشدن وارد ست که قوانین برلین، منوط به 

لـزوم   کـه قـوانین هلسـینکی، تنهـا بـر     
 معقوالنه و منصفانه منابع آب تأکید

تنهـا بـا ایـن     ،نیز از این نظر شبیه قوانین هلسـینکی اسـت  
بـودن   ممنـوع «اي را بـه   قـانونی جداگانـه  
، مـواد  افـزون بـر ایـن   . اختصـاص داده اسـت  

  امضا کنندگان شرکت
)Signature(   تصویب)Ratification( پذیرش )Acceptance

2001ژانویه  9  2000مارس  9 هلند   2001آگوست 29 2000می 19 نامیبیا    مراکش  2012 ژوئن 8  1997اکتبر 14 لوکزامبورگ    لیبی    لبنان  1999جوالي 22 1999اوریل 17 اردن    عراق   1999جوالي 20 مجارستان    گینه بیسائو    یونان  2007ژانویه  1998آگوست 13  آلمان
   2000می 17 یمن    1997سپتامبر 22 ونزوئال     ازبکستان  2009آوریل 22 2000می 19 تونس  1998آوریل 2 1997آگوست 11 سوریه    سوئد    اسپانیا  1998اکتبر  26 1997آگوست 13 ي جنوبیافریقا     قطر  2005 ژوئن 22 1997نوامبر  11 پرتغال   1998آگوست 25 پاراگوئه  1998سپتامبر 30 1998سپتامبر 30 نروژ  2010سپتامبر 27  نیجریه

قوانین هلسینکی و کنوانسیون سازمان ملـل از یـک   تفاوت اصلی بین
ست که قوانین هلسینکی و کنوانسیون سازمان ملل بر ا دیگر آناز سوي برلین 
کـه قـوانین بـرلین بـر      کننـد؛ درحـالی   تأکید مـی  »منصفانه و معقوالنه ةاستفاد

مدیریت منابع آب مشترك در حالت منصفانه و معقوالنه
ست که قوانین برلین، منوط به ا دیگر بین این قوانین آن

کـه قـوانین هلسـینکی، تنهـا بـر      درحـالی . کشورهاي سـاحلی اسـت  دیگر به 
معقوالنه و منصفانه منابع آب تأکید ةها و معیارهاي استفاد رساندن به شاخصن آسیب 

نیز از این نظر شبیه قوانین هلسـینکی اسـت   1997سیون کنوان. کند می
قـانونی جداگانـه   ةتفاوت که برخالف قوانین هلسینکی، ماد

اختصـاص داده اسـت   »کشورهادیگر خسارت به  واردآمدن
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 ,Salman)ون دیگـر اسـت   تر از دو قان

از قـوانین قبلـی   طورکلی، سه شاخص و ویژگی اساسی که قوانین برلین را 
مفاد و مقررات موجود در قوانین برلین، هم در مدیریت 

ایـن قـوانین   . 2شـود؛   المللی استفاده می
زیست و حقوق بشر در خـود گنجانـده   
برداري منصفانه و عادالنـه و  
رسـاندن بـه دیگـر کشـورها توسـعه داده اسـت       

2007.(  

و ارتبـاط   هاي سیاسی حاصـل از مـدیریت منـابع آب   
بحث و بررسی قـرار  موضوع 

 مـدیریت  و بـرداري  بهـره  در خصـوص 
 در کـاربردي  و مهـم  اصـل  پـنج 

 و قانون سه ،همچنین. شد بررسی
 در هـا  کنوانسـیون  و قـوانین  

آنهـا   هـاي  ویژگـی  و ها شاخص

از  ،»المللـی آب  حقـوق بـین  
مطالعـات  . مـذاکرات و معاهـدات آبـی اسـت    

 در خصـوص هاي زیادي  تالش
ایـن قـوانین هنـوز    اما المللی آب صورت گرفته است، 

 بـودن  موفقنـا . دارد اسـی کامل و جامع نبوده و در برخی موارد ابهامات جـدي و اس 
بـرداري از منـابع    بهـره  در خصوص

در هـا و معیارهـاي متعـددي    
شـده  برداري منصفانه و معقوالنه از منابع آب مشـترك تبیـین و ارائـه    

هاي کیفی، یکی دیگر از  شاخص کمی مناسب براي ارزیابی این معیار

تر از دو قان محیطی قوانین برلین بسیار جامع قانونی زیست
طورکلی، سه شاخص و ویژگی اساسی که قوانین برلین را  به. (2007

مفاد و مقررات موجود در قوانین برلین، هم در مدیریت . 1: از عبارتندکند  متمایز می
المللی استفاده می هاي بین هاي ملی و هم در مدیریت آب آب

زیست و حقوق بشر در خـود گنجانـده    المللی محیط اصول مختلفی را از قوانین بین
برداري منصفانه و عادالنـه و   ین، اهداف متعادلی را از دو اصل بهرهاین قوان. 3است؛ 

رسـاندن بـه دیگـر کشـورها توسـعه داده اسـت        آسیب همچنین اصل ممنوعیت عدم
2007؛ سالمان، 2011کولی، کریستیان، گلیک، آلن و کوهن، (

  گیري نتیجه
هاي سیاسی حاصـل از مـدیریت منـابع آب    ها و تنش چالش مقاله، این در

موضوع امنیت ملی  ۀمدیریت منابع آب مشترك مرزي بر مسئل
در خصـوص  معـروف  چهـار تئـوري و دکتـرین   . گرفت

پـنج  ،افزون بر ایـن . شد نیز تشریح مرزي هاي رودخانه
بررسی آب المللی بین هاي کنوانسیون و معاهدات قوانین،

 کـاربردترین رپ عنـوان   بـه  المللـی،  بـین  مهـم  کنوانسیون
شاخص و تشریح آب، المللی بین هاي نامه تفاهم و معاهدات

  .شد بررسی
حقـوق بـین  « در خصـوص جامع و مـورد توافـق    ینبود تعریف

مـذاکرات و معاهـدات آبـی اسـت     بـودن  موفقنـا عوامل مهم شکسـت و  
تالش هرچنددهد که  گرفته در این تحقیق نشان می صورت

المللی آب صورت گرفته است،  تدوین و تصویب قوانین بین
کامل و جامع نبوده و در برخی موارد ابهامات جـدي و اس 

در خصوصالمللی  هاي بین نامه بسیاري از معاهدات و تفاهم
هـا و معیارهـاي متعـددي     هرچنـد شـاخص  . آب مشترك گواهی بر این ادعاست

برداري منصفانه و معقوالنه از منابع آب مشـترك تبیـین و ارائـه     بهره خصوص
شاخص کمی مناسب براي ارزیابی این معیارنبود اما  ؛است



هـاي   تبیـین و تعریـف شـاخص   
توانـد در افـزایش    مللی آب مـی 

فع کشورها و ارتباط مسـتقیم  
هاي سیاسی و امنیتی، هنوز بسیاري از کشورها حاضـر  

 از بـرداري  بهره در المللی بین
 معاهـدات  ایـن  از بسـیاري  که
 مسـئله بررسی ایـن  . اند شده 

ها و معاهدات آبی چیست و چه عـواملی در  
از حیطـه ایـن مقالـه خـارج     
مجموعه راهکارهـاي پیشـنهادي   

ی قـوانین  افـزایش پایـداري قراردادهـا و کـارای    

 ؛المللی هاي آبریز مشترك بین
آبریـز   ۀمـدخل در حوضـ   کشـورهاي ذي 

 ؛افزایش مشارکت مردمی و نهادهاي اجتماعی در مدیریت منابع آب مشترك
 ؛ي معاهدات و قراردادهاي آبی

 ؛تبیین راهکارهاي مدیریت تضاد و حل تنش در مذاکرات آبی
المللی قانونی براي الـزام و پایبنـدي کشـورها بـه     

تبیـین و تعریـف شـاخص   . المللی آب اسـت  مشکالت قوانین و معاهدات بین
مللی آب مـی ال کردن معیارهاي کیفی قوانین بین یمناسب براي کم

فع کشورها و ارتباط مسـتقیم  منادلیل   به، افزون بر این. ثر باشدؤی این قوانین مکارای
هاي سیاسی و امنیتی، هنوز بسیاري از کشورها حاضـر   مسائل آبی با مسائل و چالش

  .به پذیرش یا پایبندي به این قوانین نیستند
بین متعدد قوانین و معاهدات ها، پیمان وجودبا وجود 

که دهد یم نشان شواهد و مطالعات مرزي، مشترك منابع
 مواجه متعدد مشکالت با و بوده ناپایدار اجرا ۀمرحل در

ها و معاهدات آبی چیست و چه عـواملی در   پیمان بودن موفقناکه علت ناپایداري و 
از حیطـه ایـن مقالـه خـارج      ،ثر هستندؤپایداري و ثبات قراردادها و معاهدات آبی م

مجموعه راهکارهـاي پیشـنهادي   . دیگري است ۀبوده و نیازمند بررسی جامع در مقال
افـزایش پایـداري قراردادهـا و کـارای    چشـمگیر در  طـور    بهتواند  ذیل، می

 :ثر باشندؤالمللی آب م بین
 ؛المللی آب تدوین جامع حقوق بین *
 ؛دزدائی از قوانین موجو ابهام *
هاي آبریز مشترك بین توجه به مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه *
کشـورهاي ذي تمامی منافع  زمان  همدرنظرگرفتن  *

 ؛المللی بین
افزایش مشارکت مردمی و نهادهاي اجتماعی در مدیریت منابع آب مشترك *
ي معاهدات و قراردادهاي آبیها و معیارهاي پایدار تبیین و تعیین شاخص *
تبیین راهکارهاي مدیریت تضاد و حل تنش در مذاکرات آبی *

المللی قانونی براي الـزام و پایبنـدي کشـورها بـه      ایجاد مرجع یا نهاد معتبر بین
  .هاي مشترك آبی نامه معاهدات و تفاهم
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