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Abstract
Nowadays, the increased use of international watercourses for non-navigational
purposes, such as agricultural, industrial, and trade use has put them in the spotlight.
Meanwhile, global weather change, droughts, excessive uses of water resources,
scarcity of water resources, and population growth have increased the conflicts over
international waterways. One of the common principles in public international law is
the principle of cooperation between the countries emphasized in the UN charter and
a number of bilateral and multilateral agreements, including the 1977 Convention on
the Law of Non-navigational Uses of International Watercourses. In recent years
debates between Iran and Iraq over the use of international waters have intensified
and it seems without cooperation between both countries these debates cannot be
resolved. Therefore, the principle of cooperation regarding international
watercourses has been chosen as the subject of this research. This research has
applied descriptive and analytic methodology. The purpose of this study is to show
to what extent the principle of cooperation is reflected or indeed implemented in the
international and bilateral agreements on watercourses between Iran and Iraq.
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چکیده
امروزه با توسعۀ بهرهبرداری از آبراهههای بینالمللی در امور غیرکشتیرانی از جملهه کشهاورزی،
صنعتی و بازرگانی این آبراههها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند .همچنهین بها توجهه بهه
تغییرات اقلیمی ،خشکسالی ،بهرهبرداری بیرویه از آب ،کمبود منابع آبهی و افهاایش جمعیهت،
منازعات بر سر آبراهههای بینالمللهی تشهدید یافتهه اسهت .یکهی از اصهو متهداو در حقهو
بینالملل عمومی ،اصل همکاری در بین کشورهاست که در منشور سازمان ملل متحد و شماری
از معاهدات بینالمللی چندجانبه و دوجانبه از جمله کنوانسیون اسهتاادهههای غیرکشهتیرانی از
آبراهههای بینالمللی سا  ١٩٩٧بر آن تأکید شده است .منازعات آبراهههای بینالمللی در بین
ایران و عرا در سا های اخیر صورت حادتری به خود گرفته است که بدون همکهاری بهین دو
کشور قابل حلوفصل نیست ،ازاینرو اصل همکاری در زمینهۀ آبراههههای بینالمللهی بههعنوان
موضوع این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است .روش ایهن تحقیهق توصهیای و تحلیلهی اسهت.
هدف این تحقیق این است که نشان دهد اصل همکهاری تها چهه حهدودی در موافقتنامهههای
بینالمللی و موافقتنامههای دوجانبۀ بین ایران و عرا در زمینۀ آبراهههای بینالمللی انعکها
یافته و تا چه حدودی عمالً اجرا شده است.

کلیدواژگان
آبراهههای بینالمللی ،اصل همکاری بینالمللی ،حقو بینالملل عمومی ،منابع آبی مشترک.
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مقدمه
امروزه ،همکاری بینالمللی در زمینۀ آبراهههای بینالمللی نهتنها به ضرورتی گریاناپذیر تبهدیل
شده است ،بلکه روزبهروز بهر اهمیهت آن نیها افهاوده مهیشهود .همکهاری بینالمللهی در واقهع
پدیدههای نوین در حقو بینالملل عمومی نیست ،زیرا از دیرباز دولتها در زمینههای مختله
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی همکاریهای متعدد و گوناگونی با یکدیگر داشتهاند.
بهرهبرداری از آبراهههای بینالمللی ،ناگایر سبب ظهور منازعهات و تنشههای مختلاهی در بهین
دولتهای ساحلی خواهد شد .شواهد عملی دا بر این اسهت کهه دولتههای منبهع ،بهه شهیوهههای
مختل سعی دارند که بیشترین استااده را از این آبراههها داشته باشند که این مسهئله سهبب ظههور
منازعات عدیدهای در بین کشورهای ساحلی خواهد شد .استاادۀ منصاانه و معقهو از ایهن آبراهههها
ممکن نخواهد شد ،اگر اصل همکاری در روابط آبی مابین این کشورها مورد توجه قرار نگیرد.
پس از خاتمۀ جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد ،اصل همکاری بینالمللهی در
بین دولتها به یکی از مهمترین اصو کاری این سهازمان تبهدیل شهد کهه ایهن امهر از رریهق
حلوفصل منازعات بهصورت مسالمتآمیا ،منع استعما زور و توسعۀ روابهط دوسهتانه در بهین
کشورها تحققپذیر است .بدینترتیب مشخص میشود کهه همکهاری بینالمللهی ،سهنگ بنهای
روابط دوستانه در بین کشورهای جهان است.
امروزه دیگر آب الزمۀ زندگی نیست ،بلکه آب خود زندگی است و بهر همهین اسها نبایهد
تعامل با آبراهههای بینالمللی بهنحوی باشد که بهرهبرداری و منافع یک کشور در آبراه ،به ضرر
دیگر کشورها تمام شود .همانگونهکه روابط تجاری باید به رریقی باشد که منافع همهۀ ارهراف
را تأمین کند ،تعامل با آبراهههای بینالمللی نیا باید منافع تمام دولهتههای ذیناهع را تهأمین
کند و این مهم بدون اصل همکاری در بین کشورها تحققپهذیر نیسهت .وابسهتگی مشهترک در
آبراهههای بینالمللی میتواند زمینۀ بالقوۀ همکاری و تعاون در بین کشورهای جهان را بیش از
پیش گسترش دهد .قضیۀ دریاچۀ آرا  ،از نمونههای بارز عدم همکاری بر سر منابع آبهی اسهت
که به فاجعۀ بارگ زیستمحیطی تبدیل شد.
توزیع و پراکندگی ناعادالنۀ آبهای شیرین در سطح کرۀ زمین ،سبب تشدید رقابهت کشهورها
بر سر منابع آبی مشترک شده است که همین مسئله به ایجاد اختالف ،تنش و تضهادهای سیاسهی
و بعضاً نظامی در بین کشورهای جهان منجر میشود .ازاینروست که جامعۀ بینالمللی از سها هها
پیش تالش وافری را بهمنظور حلوفصل این مشکل آغهاز کهرده اسهت کهه در نهایهت ،بهه انعقهاد
کنوانسیون استاادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی در سا  ١٩٩٧منجهر شهد .یکهی از
اصولی که در این کنوانسیون و بسیاری از معاهدات دوجانبه و چندجانبۀ دیگهر مهورد توجهه قهرار
گرفته ،اصل همکاری در بین کشورها در زمینۀ آبراهههای بینالمللی است.
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منازعات آبی ایران و عرا بهعنوان دو کشور همسهایه کهه دارای چنهدین آبهراه بینالمللهی
مشترکاند ،از دیرباز ادامه دارد ،و برای حلوفصهل ایهن مشهکل موافقتنامهۀ ایهران و عهرا در
خصوص رودخانههای مرزی سا  ١٩٧٥و یادداشت تااهم سا  20١2در بین دو کشور به امضا
رسیده است .در این مقاله ،اصل همکاری با توجه به کنوانسیون استاادههای غیرکشتیرانی سا
 ١٩٩٧و موافقتنامۀ بین ایران و عرا در مورد رودخانههای مرزی و یادداشت تااهم منعقده در
بین دو کشور بررسی میشود.

مفهوم اصل همکاری در زمینۀ آبراهههای بینالمللی
اصطالح «همکاری» نخستین بار توسط فرد انگلیسی به نام رابرت اوون در مقابل واژۀ «رقابهت»
بهکار رفت .پس از آن برخی این واژه را با مااهیم و کارکردهای متااوتی بهکار بستند ،تا بهدانجا
که مقولۀ نهضت «همکاری» و حتی «همکاریگرایی» در نظریههای اقتصادی-اجتماعی ،جایگاه
ویژهای یافت .امروزه اصطالح «همکاری» را در مقابهل واژۀ «یکجانبههگرایهی» قهرار مهیدهنهد.
همکاری در تعری خاص خود به نوع مشخصی از کار کردن با یکدیگر اشاره دارد کهه از رریهق
تشکیل سازمان رسمی و بهکارگیری روشهای مدیریتی خاص ،دسترسی به اهداف مشهترک را
ممکن میسازد (پورهاشمی .)٦2 :١3٩2 ،از یک دیدگاه کلگرا ،مهیتهوان گاهت کهه همکهاری
عبارت است از تعامل میان یک یا چند واحد سیاسی یا بازیگر سیاسی در حوزهها و زمینهههایی
خاص که آن بازیگران از این تعامل دارای منافع مشترک خواهند بود و همامان تمایل بهه آن را
نیا دارند (مرادی.)٩3 :١38٧،
منظور از تعهد کلی به همکاری در مورد منابع آبی مشترک ،مجموعههای از تهدابیر و تعههدات
متقابل است که باید از سوی دولتهای ذیناع برای بهرهبرداری بهتر از منابع آبی و تحقهق منهافع
حداکثری برای همۀ دولتهای ساحلی مورد توجه قرار گیهرد (الصهحراوی .)١3 :20١٧ ،همکهاری
ذاتاً بهمنظور تحقق منافع مشترک بر مبنای ایجاد توازن در منافع ملی برای همۀ دولتهاست کهه
این امر بهمنظور دوری جستن از هرگونه تهنش و درگیهری سیاسهی و نظهامی بهوده ،و مهیتوانهد
بهترین روش توسعۀ مسالمتآمیا روابط در بین این کشورها باشد (الرشیدی.)٤٩ :20١2 ،
بهرور کلی اصل همکاری از مهمترین اصو حقهو بینالملهل ،بهاخخص در زمینهۀ حقهو
آبراهههای بینالمللی بهشمار میرود .ریشۀ ایهن اصهل در واقهع بهه اصهو حسهن همجهواری و
حسننیت مستقر در روابط بینالملل برمیگردد .اصل همکاری اهمیت زیاد و منحصربهفردی در
زمینۀ آبراهههای بینالمللی دارد ،زیرا تحقق اصو استاادۀ منصاانه و معقو و منع ایهراد ضهرر
به دیگران با اصل همکاری گهره خهورده اسهت (علهوان .)238 :20١8 ،اصهل همکهاری در بهین
کشورهای مشترک در آبراه ،بر احترام متقابل در بین این کشورها اسهتوار اسهت و ایهن بهتهرین
راهحل اختالفات آبی پیچیده فیمابین است ،بهخصوص در دنیای امروز که دولتها بهه قواعهد و

 1462فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

اصو تغییرناپذیری پایبندند که این امر مهانع بهرهبهرداری مشهترک از آبراهههههای بینالمللهی
میشود .ادارۀ آبی متکامل ،نیازمند وضع ضوابطی است که ادارۀ بهتر این منابع را در پی داشهته
باشد ،و این مهم نیا بدون اصل همکاری در میان دولتههای مشهترک در آبهراه ممکهن نیسهت
(جاسم.)2١١-2١2 :20١8 ،
منابع آبی مشترک اعم از رودها ،دریاچهها و منابع آبهی زیرزمینهی از مهمتهرین مسها ل در
روابط میان کشورها هستند که میتوانند به بستری برای همکاریهای مشترک یا محملی بهرای
نااع و درگیری بد شوند .در حا حاضر بیش از  300معاهده در این زمینه در میان کشورهای
جهان منعقد شده است و تالش این کشورها بر این است تا اختالفات خود بر سر منابع آبی را با
توافق در نحوۀ بهرهبرداری و به رریق مسالمتآمیا حلوفصل کنند (محمدعلیپور.)١٦ :١3٩٦ ،
ریشۀ کلی تعهد کشورها به همکاری به مجموعهای از اصو اساسی روابط بینالملل برمیگردد،
از جمله اصو برابری در بین کشورها ،تمامیت ارضی ،حسننیهت و حسهن همجهواری اسهت و
نباید این امر را از نظر دور داشت که این پایبندی ،تعهد به بذ عنایهت الزم اسهت نهه تحقیهق
نتیجه که در معاهدات بینالمللی ،دادگاههای بینالمللی و رویۀ کار بینالمللی نیا بهر آن تأکیهد
شده است (الشاکر.)٩٦ :20١١ ،
نباید از نظر دور داشت که الاام دولتها به همکاری ،ریشه در حقو بینالملل عمهومی نیها
دارد و وجود هااران معاهدۀ بینالمللی اعم از معاهدات دوجانبه ،چندجانبه ،منطقهای و جههانی
نیاز به همکاری با دیگر دولتها را در سطوح مختل نمایان میسازد (پورهاشهمی.)٦3 :١3٩2 ،
لاوم تالش برای نهادسازی و نهادینه کردن روابط در درون حوضۀ آبراهههای بینالمللی ارتبها
تنگاتنگی با مسئلۀ توسعه و ارتقای هماهنگی و داشتن رهیافت راهبهردی در داخهل و در میهان
کشورهای واقع در یک حوضۀ آب فرامرزی دارد (عراقچی.)٤2-٤3 :١3٩٤ ،
شایان ذکر است که همکاری در بین دولتهای ساحلی فواید عدیدهای برای کشورهای آبراه
بینالمللی بهدنبا دارد که میتوان شماری از فواید آن را چنین برشمرد:
 .١حااظت از آبراههها که در نتیجهه بهه بهبهود مهدیریت سیسهتم زیسهتمحیطی حوضهه،
کیایت آب و تنوع زیستی منجر خواهد شد؛
 .2تحقق بهرهبرداری بهتر از ثروتهای آبراه ،زیرا همکاری بین کشهورها در ایهن چهارچوب
سبب افاایش توانایی مدیریت آبراه خواهد شهد کهه در نتیجهه بهه افهاایش محصهوالت
کشاورزی ،تولید بر و مدیریت بهتر سیالبها و خشکسالی منجر میشود؛
 .3همکاری بین کشورها بهدلیل تقسیم هاینۀ پروژههای اجرایی موجهب کهاهش هاینهههها
خواهد شد ،از این گذشته هاینۀ تنشآفرینی در روابط کشورها نیا از بین خواهد رفت؛
 .٤افاایش منافع دولتها در خارج از چارچوب حوضه که ایهن امهر سهبب بهبهود روابهط در
زمینههای سیاسی و اقتصادی در بین کشورها خواهد شد (اخمم المتحدۀ.)2٦ :200٥ ،
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اساس حقوقی اصل همکاری در زمینۀ آبراهههای بینالمللی
دانشمندان حقو بینالملل ،در مورد اسا حقوقی اصل همکاری بینالمللهی اختالفنظهر دارنهد.
برخی برابری در حاکمیت سرزمینی ،تمامیت ارضی و منافع متقابل بهمنظور تحقق بهترین منهافع
و حمایت کافی از آبراه بینالمللی را مبنای حقوقی اصل همکاری میدانند .برخی دیگر نیا بر ایهن
باورند که اسا حقوقی این اصهل ،بهه اصهل حسهن همجهواری برمهیگهردد .گهروه دیگهری نیها
همایستی مسالمتآمیا را اسا حقوقی اصل همکاری میدانند .میتوان گات اسا حقوقی ایهن
اصل ،به برابری در حاکمیت دولتها برمیگرددد که سبب همکاری در بین دولتهها مهیشهود تها
حاکمیت خود را بر سرزمین خود اعما کنند .بیشک ،حاکمیت سرزمینی متساوی بر آبراههههای
بینالمللی و نحوۀ تعامل با آن بهعنوان یک واحهد متکامهل کهه تمهامی دولتههای سهاحلی در آن
مشترکاند ،عامل تسهیل بهرهبرداری منصاانه از آبراهههای بینالمللی بهمنظور استاادۀ حداکثری
و تقسیم منافع آن براسا قواعد انصاف خواهد شد (جاسم.)2١٥-2١٧ :20١8 ،
اگر چندین کشور در یک آبراه بینالمللی مشترک باشند ،تعامهل بینالمللهی بهر ایهن اصهل
استوار است که باید همکاری ،گاتوگو و مشورت در میهان ایهن کشهورها در جریهان باشهد تها
بتوانند بیشترین منافع را از این آبراه ببرند که این امر به سهود همهۀ دولتههای سهاحلی تمهام
خواهد شد .بیشک ،تعهد و احترام گذاشتن به این اصهل ،راه را بهرای حلوفصهل مسهالمتآمیا
اختالفهات در آینهده خواههد گشهود ،بهدون آنکهه نیهازی بهه توسهل بهه خشهونت یها منازعههات
محدودنگرانه منطقهای باشد (وهلهدبهگی.)٥٩-٦0 :20١٥ ،

موانع تحقق اصل همکاری در زمینۀ آبراهههای بینالمللی
چالشهای ناشی از فقدان ساختارهای نهادینه بهمنظور همکاری نظاممند در خصهوص آبههای
فرامرزی هنگامی ملمو و آشکار میشود که پای همکاری کشورهای هیدروهژمون در حوضهه
به میان آید .این کشورها اغلب در نهادهای چندجانبۀ مدیریت حوضه مشهارکت نمیکننهد ،امها
در عین حا اثر وضعی آنها همواره حس میشود و مسا ل حوضهه معمهوالً تحتالشهعاع قهدرت
برتر آنها قرار دارد (عراقچی .)٤0 :١3٩٤ ،بههرور کلهی میتهوان مهمتهرین موانهع تحقهق اصهل
همکاری را در موارد زیر خالصه کرد:
 .3.1اصل حاکمیت دولتها :حاکمیت دولتها از مهمترین موانع تحقق اصل همکاری اسهت
که به دو نوع مطلق یا محدود تقسیم میشود .حاکمیت مطلق ،بدینمعناسهت کهه ههر دولتهی در
اقدامات و اعمها خهود کهامالً آزاد اسهت و بههیچوجهه وضهعیت دیگهر دولتههای سهاحلی آبهراه
بینالمللی را رعایت نمیکند ،این امر زمانی بغرنجتر خواهد شد که رفتار یکهی از ایهن دولتهها بها
سیاست دولتهای دیگر در تضاد باشد ،به همین دلیل حاکمیهت ملهی بههعنوان مهانعی بهارگ در

 1464فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

مقابل همکاریهای منطقهای ظهور خواهد کرد .حاکمیت محدود نیا بدینمعناست کهه حاکمیهت
ماهوم جامدگونهای ندارد ،بلکه ماهومی است که متهأثر از تغییهرات بهینالمللهی و قواعهد حقهو
بینالملل بوده و همسو با اصل همکاری در تغییر و تحو است (جاسم.)2١٧-2١8 :20١8 ،
.3.2تأثیر عوامل و اعتبارات سیاسی :از آنجا کهه بهرهبهرداری از آبراههههای بینالمللهی
احیاناً با منافع حیاتی دولتها در تضاد است ،بهه همهین دلیهل دولتهها از انعقهاد معاههدات یها
راهحلهای مسالمتآمیا راره میروند ،زیرا دولتها همیشه مایلاند از زیر بار تعهدات منافی بها
منافعشان شانه خالی کرده و حق آزادی عمل گسترده در اعما و رفتارههای خهود را در آینهده
تضمین کنند .عادتاً این مسئله در مواقعی بیشتر نمایان میشهود کهه مشهکالت بهرهبهرداری از
منابع آبی به میان آید ،زیرا دولتها آن را جا ی از حاکمیهت داخلهی خهود قلمهداد میکننهد و
ممکن است به زیان منافع اقتصاد ملی آنان تمام شود که در این حالت پایبندی به احکام قانون
را برایشان دشوار میسازد و در نتیجه روابط بینالمللی دولتها را تحهت تهأثیر قهرار میدههد و
سبب ظهور منازعات و تنش خواهد شد (القاضی.)١٧٤ :١٩٦٧ ،
 .3.3وضعیت جغرافیایی ،اقتصادی و نظامی :بدون شک ،این اوضاع از مهمترین عوامهل
تحقق همکاری در بین دولتهای ساحلی محسوب میشود .موقعیت جغرافیایی ازاینرو میتواند
مهم باشد که آیا دولت مذکور دولت منبع است یا دولهت مصهب ،عالوهبهر ایهن توانمنهدیههای
اقتصادی و نظامی نیا میتواند در این زمینه مؤثر بوده و در شکلگیری روابط در بین دولتهای
ساحلی تعیینکننده باشد .آن دسته از دولتها که بر حاظ منافع خود تأکید میورزند ،با اعما
ناوذ بر آبراهههای بینالمللی در راه تحقق همکاری مانعتراشی میکنند .عالوهبر این ،مقتضهیات
همکاریهای بینالمللی سبب خواهد شد که این موانع به حداقل خهود برسهد (جاسهم:20١8 ،
 .)2١8کارشناسان معتقدند چهار عامل جغرافیهایی زیهر میتواننهد بههرور بهالقوه سهبب ایجهاد
منازعه و تنش در مرزهای رودخانهای کشورها شوند :آلودگی و تحلیل منابع ،کمبود یها کمآبهی،
توزیع ناعادالنه و سهمیهبندی نامناسب و بالیای ربیعی یا حوادث انسانی (زرقانی.)٦٤ :١3٩0 ،

اصل همکاری در اعالمیهها و معاهدات بینالمللی
بدون شک اصل همکاری ،از اصو مهم حقو بینالملل است که در سهطوح مختله جههانی و
منطقهای بهکار گرفته شده است ،و چنین الاامی از جوهرۀ وجهودی حقهو بینالملهل عمهومی
نشأت میگیرد .با اینکه اصل همکاری بینالمللی یک تعهد عرفی تلقی میشهود ،بها ایهن همهه،
منشور سازمان ملل متحد سا  ١٩٤٥بهتاصیل به این اصل پرداخته است ،بهگونهای کهه اصهل
همکاری یکی از پایههای حقو بینالملل جدید را تشکیل میدههد .در بنهد  3مهادۀ  ١منشهور
سازمان ملل «حصو همکاری بینالمللی در حل مسا ل بینالمللی که دارای جنبۀ اقتصهادی و
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اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است ،در پیشبرد و تشویق احترام به حقو بشر و آزادیهای
اساسی برای همگان بدون تمایا از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب» مورد تأکیهد قهرار گرفتهه
است (پورهاشمی .)٦3 :١3٩2 ،همچنین در کنگرۀ آب سازمان ملل در سا  ١٩٧٧توصیههایی
چند در زمینۀ همکاریهای منطقهای و بینالمللی در بین دولتههای مشهترک در آبهراه وجهود
دارد که در آن بر ضرورت همکاری در مدیریت منابع آبی مشترک براسا منشور ملل متحهد و
اصو حقو بینالملل و براسا برابری در حاکمیت و تمامیت ارضی تأکید شده است .معاهدۀ
حمایت و بهرهبرداری از آبراهههای فرامرزی و دریاچههههای بینالمللهی کهه در  ١٩٩2/3/١٧در
هلسینکی به امضا رسیده است ،در بند  ٦مادۀ  2خود بر همکهاری در بهین دولتههای سهاحلی
براسا مساوات و معاملۀ مقابلۀ به مثل تأکید ورزیده است (الردایدۀ.)١١٧-١١8 :2008 ،
در مادۀ  ١0میثا اروپایی آب در سا  ١٩٦٧آمده است« :آب مرزها را به رسمیت نمیشناسهد و
به همین دلیل الزم است که در این زمینه به همکاری متوسهل شهد» .در قطعنامهۀ مجمهع عمهومی
سازمان ملل متحد شمارۀ ( ١٩٧٤/328١میثا حقو و وظای اقتصادی دولتها) آمهده اسهت« :در
هنگام بهرهبرداری از منابع ربیعی مشترک در بین دو کشور یا بیشتر ،بایستی که هر دولت بههمنظور
بهرهبرداری بهتر از این منابع براسا سیستم اخطار و مشورت قبلی ،دست همکاری بهسوی دیگهران
دراز کند ،بهنحوی که به منافع مشروع دیگهران زیهانی وارد نشهود» (داوود .)20-2١ :١٩٩٤ ،اعالمیهۀ
استکهلم در سا  ١٩٧2که در کنگرۀ محیط زیست سهازمان ملهل صهادر شهده اسهت ،در مهادۀ ٥١
توصیههای خود به شرح ذیل به موضوع همکاری اشاره کرده است« :توصیه میشهود کهه دولتههای
ذیناع نسبت به تشکیل کمیتۀ حوضۀ رودخانهها توجه کنند یا نسبت به در پیش گرفتن هر راهکهار
مناسب دیگری بهمنظور همکاری در بین دولتههای ذیناهع در زمینهۀ منهابع آبهی مشهترک اقهدام
کنند» .همچنین کمیسیون حقو بینالملل در گاارش شسهتمین کنگهرۀ خهود در سها  ١٩82در
مونترا با انتشار مجموعهای از قواعد به اهمیهت همکهاری بینالمللهی ،بههعنوان بخشهی از تعههدات
دولتهای ساحلی اشاره کرده و در مادۀ  ٤آن آمده است« :بهمنظور اجرای احکام ایهن مهواد بایسهتی
که دولتها با یکدیگر همکاری کنند» (رشید محمد.)٩١-٩2 :2000 ،
کنوانسیون مربو به حقو استاادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی سها ١٩٩٧
آخرین و مهمترین سند بینالمللی در این زمینه است .در سا  ،١٩٧0مجمع عمهومی سهازمان
ملل مطالعه در خصوص حقو مصارف غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللهی را بهه کمیسهیون
حقو بینالملل پیشنهاد داد .کنوانسیون استاادههای غیرکشهتیرانی از آبراههههای بینالمللهی
سازمان ملل  ١٩٩٧اولین سند قانونی جهانی الاامآور در خصوص استااده و دیگهر فعالیهتههای
مربو به آبراهههای بینالمللی است .این سهند بههدلیل تهدوین اصهو و قواعهد عرفهی حقهو
آبراهههای بینالمللی در هاهت بخهش ،سهیوهات مهاده و یهک الحاقیهه حها ا اهمیهت اسهت.
کنوانسیون ،اصو همکاری و مذاکره با قصد واقعی بهمنظور رسیدن به توافق و استاادۀ منصاانه
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و معقوالنه از منابع آبی بینالمللی را بهه رسهمیت شهناخته اسهت (شهیرازیان.)٧8-٧٩ :١3٩٤ ،
ماحصل مواد 3٧گانه کنوانسیون ،تعیین چارچوبی حقوقی و جهانی برای آبراهههای بینالمللهی
و کشورهای دارای مرز آبی بر مبنای اصو و قواعد عرفی حقهو آبراهههههای بینالمللهی بهوده
است .این چارچوب اصولی اساسی همچون الاام بهرهبرداری منصاانه و معقهو  ،تعههد بهه عهدم
ورود خسارت ،تعهد به همکاری و مشارکت از منابع آبهی مشهترک را در برمیگیهرد (عابهدینی،
 .)203 :١3٩٧این کنوانسیون در  ١٩٩٧/٥/١٩در مجمع عمومی سهازمان ملهل متحهد تصهویب
شد و در  20١٤/٥/١٩شمار کشورهای الحاقی به این کنوانسیون به حد نصاب قانونی رسید کهه
 3٥کشور است و براسا کنوانسیون پس از  ٩0روز یعنی در  20١٤/8/١٧کنوانسیون اجرایهی
خواهد شد (داود.)١١٦-١20 :20١٧ ،
در بند  ١مادۀ  8این کنوانسیون آمده اسهت« :دولهتههای آبهراه بینالمللهی براسها برابهری در
حاکمیت ،تمامیت ارضی ،سود متقابل و حسننیت بهمنظور تحقیق منافع بهتهر از آبهراه بینالمللهی و
تأمین حمایت کافی از آن با یکدیگر همکاری خواهند کرد» .همچنین در بنهد  2مهادۀ  8کنوانسهیون
مذکور آمده است« :بههنگام تعیین روش این همکاری در بین دولتهای آبراه برحسب ضرورت نسبت
به تشکیل سازوکار یا کمیتههای مشترک بهمنظور تسهیل در همکاری و اتخهاذ تهدابیر و راهکارههای
مربوره در پرتو تجارب حاصله اقدام خواهند کرد که این امر از رریق همکاری در چارچوب سازوکارها
و کمیتههای مشترک موجود در منارق مختل عملی خواههد شهد» (Convention on the Law of
.)the Non-navigational Uses ofInternational Watercourses 1997
بدینترتیب معلهوم میشهود کهه بهرهبهرداری منصهاانه و معقهو بهدون همکهاری در بهین
دولتهای آبراه ممکن نخواهد شد ،زیرا همکاری عامهل تحقهق راهحلههای عادالنهه ،ملمهو و
سریع آن دسته از مشکالتی است که بههنگام بهرهبرداری از آبراههها بروز میکند کهه ایهن امهر
نیا تنها از راه گاتوگو و هماهنگی دا م میسر خواهد شهد .همچنهین براسها بنهد  2مهادۀ ،8
کنوانسیون بهمنظور تسهیل در اصل همکاری ،خواستار تشکیل سازوکار و کمیتهههای مشهترک
در بین کشورهای آبراه بینالمللی است و در این زمینه اختیارات الزم را به کشهورهای ذیناهع
اعطا کرده است تا برحسب ضرورت تصمیمات الزم را اتخاذ کنند (جاسم.)22١-222 :20١8 ،
تعهد کلی به اصل همکاری در این کنوانسیون به شکل واضح بهه مجموعههای راهکهار موضهوعی
منجر خواهد شد ،که در مادۀ  ٩کنوانسیون بر این مسئله تأکید شده اسهت .در ایهن مهاده بهر تبهاد
منظم دادهها و ارالعات در مورد آبراه و باخخص ارالعات مربو به وضعیت هیدرولوژیک ،اکولوژیهک
و زمینشناسی و غیره آبراه سخن به میان آمده است .همچنهین هریهک از دولتههای آبهراه ملامانهد
تمام توان و تالش خود را برای جمعآوری ارالعات مربو بهکار گیرند و این ارالعهات را در صهورت
مطالبۀ دیگر دولتها در اختیار آنان قرار دهند (العادلی.)2٤8-2٤٩ :200٧ ،
پذیرش کنوانسیون استاادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی سا  ١٩٩٧بههعنوان
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فصلالخطاب و مرجع حلوفصل اختالفات و منازعات در خصوص آبراهههای بینالمللی ،ههدفی
ارزشمند بهشمار میرود که تاکنون تحقق نیافته و تالش برای تأمین آن از سوی جامعۀ جههانی
از هر نظر توجیهپذیر است (عراقچی .)٥0 :١3٩٤ ،از سوی دیگر ،این کنوانسیون تالشهی اسهت
در راستای ایجاد توازن در بین منافع دولتهای منبع و مصب بهنحوی که موجب رضایت خارر
ررفین شود .عالوهبر آن ،چارچوبی کلی را نیا برای دولتهای ساحلی مهیا کهرده اسهت کهه بها
استااده از آن میتوانند با اندک تغییراتی نسبت به تنظیم معاهدات فیمهابین در ایهن زمینهه از
آن سود جویند (محمد.)٥٦ :200٦ ،
بدینترتیب معلوم میشود که اهمیت اصهل همکهاری کهه در شهمار زیهادی از معاههدات و
اعالمیههای بینالمللی و باخخص کنوانسیون استاادههای غیرکشتیرانی آبراههههای بینالمللهی
سا  ١٩٩٧بدان اشارت رفته است ،بههیچوجه از دیگر اصو تثبیتشده در حقهو آبراههههای
بینالمللی ،از جمله بهرهبرداری منصاانه و معقو و زیان نرساندن بهه دیگهران کمتهر نیسهت و
دولتهای عضو در این معاهدات ملام به اجرای آناند ،و در صورت مخالات یا عهدم اجهرای آن
متحمل مسئولیت بینالمللی خواهند شد.

اصل همکاری از منظر آرای دادگاههای بینالمللی
آرای قضایی بینالمللی ،نقش مهمی در تعیین قواعد حقوقی در روابط بینالملهل و از جملهه در
منازعات مربو به آبراههها دارند .با اینکه مادۀ  ٥3اساسنامۀ دیوان بینالمللهی دادگسهتری ،بهر
این نکته تأکید دارد که احکام قضایی تنها برای ارراف منازعهه ملهام اسهت و پیشهینۀ قضهایی
محسوب نمیشود ،اما بر کسی پوشیده نیست که ارهراف منازعهه در برابهر دیهوان بینالمللهی و
حتی خود دیوان ،به احکام سابق خود استناد میکنند و آن را دلیلی بر وجهود قواعهد حقهوقی
میدانند (المنصور.)١١٩-١20 :2000 ،
از آنجا که اصل همکاری بهعنوان یکی از اصو اساسی در زمینۀ تعامل آبراههههای بینالمللهی
مورد توجه قرار گرفته ،ازاینرو در آرای دادگاههای بینالمللی نیا مورد استناد قرار گرفته اسهت .از
جملۀ این موارد میتوان بهه رأی دیهوان بینالمللهی دادگسهتری در  ١٩٩٧/٩/2٥در مهورد قضهیۀ
گابچیکوو -ناگیمارو در خصوص اختالف میهان دولتههای مجارسهتان و اسهلواکی اشهاره کهرد
(علوان .)2٤0 :20١8 ،دیوان بر این مسئله تأکید دارد که تنها از رریق همکاری بینالمللی میتوان
به کاهش این مشکالت اقدام کرد(International Court of Justice Rep, 1997: para.17).
قضیۀ گابچیکوو -ناگیمارو به اختالف بین مجارستان و چکسهلواکی در خصهوص اجهرای
تعهدات قراردادی مربو میشود که در سا  ١٩٩٧بین ررفین امضا شد .موضوع ایهن قهرارداد
در خصوص احداث مجموعهای از آببندها روی رودخانه دانوب بود که ررفین بههرور مشهترک
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آن را ساختند و برای تولید بر آبی ،ارتقای ناوبری و حااظت در برابر سیل رراحهی شهده بهود
(عایای .)١١١ :١3٩٥ ،همچنین دیوان در این قضیه تصدیق میکند که دولت اسلواکی بههعلت
«عدم همکاری براسا حسن نیت» تعهدات خود ،تحت عنوان حقو بینالملل را نقه کهرده
است (پورهاشمی.)٧2 :١3٩2 ،
دادگاه حکمیت در بین فرانسه و اسپانیا نیا در سا  ١٩٥8در خصوص قضیۀ دریاچۀ النو بر
این نکته تأکید دارد که دولتهای آبراه بینالمللی باید با حسن نیت با یکدیگر همکاری داشهته
باشند (الجندی .)١١8 :200١ ،همچنین در این رأی بر لاوم تباد ارالعات در بین دولتههای
ساحلی در مورد پروژههای در دست احداث تأکید شده اسهت (العیسهاوی .)١22 :20١٦ ،ربهق
رأی دیوان ،اسپانیا میتوانست با همیاری فرانسه به ارزیهابی منهافع خهود بپهردازد و در اجهرای
ررح ،نظراتی دهد و از آن به سود خود استااده کند (ممتاز.)١١٤ :١3٧٤ ،
در قضیۀ آبراه بینالمللی ادر از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست شده بهود کهه در مهورد
صالحیت کمیسیون بینالمللی رود ادر براسا معاهدۀ ورسای سا  ١٩١٩اظهارنظر کند .در رأی
دیوان آمده است« :جامعۀ منافع و مصالح در یهک رود قابهل کشهتیرانی بنیهاد یهک حهق حقهوقی
مشترک است .چهرۀ اساسی این حق برابری کامل تمام دولتهای ساحلی در استااده از تمهام رود
و حذف امتیازات ویژۀ هر دولت در ارتبا با دیگر دولتهاست» (محمدعلیپور.)88-8٩ :١3٩٦ ،

نمادهای اجرای اصل همکاری
با توجه به اهمیت اصل همکاری در گسترۀ بینالمللی و تأکید شماری از کنوانسیون و معاهدات
بینالمللی در این باره ،میتوان مهمترین نمادهای اجرای این اصل را با اسهتنبا از کنوانسهیون
استاادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی سا  ١٩٩٧به شرح ذیل برشمرد:
 .6.1تعهد کلی به همکاری :بهرور کلی ،اصل همکاری از مهمترین اصو حقو بینالملل
باخخص در زمینۀ حقو آبراهههای بینالمللهی اسهت کهه ریشهۀ آن بهه ههر دو اصهو حسهن
همجواری و حسن نیت در روابط بینالملل برمیگردد .اصل همکاری اهمیت فراوانهی در زمینهۀ
بهرهبرداری از آبراهههای بینالمللی در امور غیرکشتیرانی دارد ،زیرا از مهمترین مقتضیات تحقق
اصو بهرهبرداری منصاانه و معقو و زیان نرساندن به دیگران محسوب میشود که سنگ بنای
حقو آبراهههای بینالمللی قلمداد میشوند (علوان .)238 :20١8 ،به همهین دلیهل اسهت کهه
کنوانسیون استاادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی سا  ١٩٩٧در بند  ١مهادۀ  8بهر
تعهد به همکاری دولتهای آبراه بهمنظور بهرهبرداری بهتر از آبراه و تهأمین حمایهت الزم از آن
براسا برابری در حاکمیت ،تمامیت ارضی ،منافع متقابل و حسن نیت تأکید ورزیده است .تعهد
به همکاری که در مادۀ مذکور بدان اشارت رفته است ،در راسهتای اجهرای ماهاد چنهدین سهند
بینالمللی است ،از جمله مادۀ /١/١3ب از منشهور ملهل متحهد کهه در آن از توسهعۀ همکهاری
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بینالمللی در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی سهخن رفتهه اسهت.
همچنین در بیانیۀ استکهلم در سا  ١٩٧2در چارچوب برنامههای حمایتی محیط زیست و سند
کنگرۀ مارد پالتا در مورد آبها در سا  ١٩٧٧و کنگهرۀ بینالمللهی سهازمان ملهل متحهد در
دوبلین در سا  ١٩٩2بر همکاری دولتهای مشترک در یک ساحل تأکید شده اسهت (جاسهم،
 .)22١-222 :20١8عالوهبر این ،براسا بند  2مادۀ  8کنوانسیون سا  ١٩٩٧مشخص میشود
که این کنوانسیون بهمنظور تسهیل در اصل همکاری ،خواستار تشکیل سهازوکار و کمیتههههای
مشترک در بین کشورهای آبراه بینالمللی است و در این زمینه اختیارات الزم را به کشهورهای
ذیناع اعطا کرده است تا برحسب ضرورت تصمیمات الزم را اتخاذ کنند (Convention on the
.)Law of th Non-navigational Uses of International Watercourses 1997
 .6.2آگهداد و مشورت قبلی :براسا مهادۀ  ١2کنوانسهیون مهذکور ،قبهل از انجهام ههر
عملی از سوی هریک دولتهای آبراه یا قبل از اجرای هرگونه تدبیر پیشبینیشهده کهه ممکهن
است منشأ ضرر خطیر برای دیگر دولتهای آبراه باشد ،الزم است کهه در وقهت مناسهب دولهت
مذکور را مطلع کرده و دادهها و ارالعات فنهی الزم را نیها منضهم کنهد ،از جملهه آثهار اعمها
انجامگرفته بهمنظور ارزیابی آثار زیستمحیطی آن تا دولتی که مورد اخطهار واقهع شهده اسهت،
آثار احتمالی را ارزیابی و تدابیر الزم را اتخاذ کند .براسا مادۀ  ١3دولت مورد اخطار واقعشده،
شش ماه مهلت دارد تا تحقیق و ارزیابی خود را انجام دهد و نتایج را به دولت اخطاردهنده ابالغ
کند .این مهلت تا شش ماه دیگهر قابهل تمدیهد اسهت (Convention on the Law of the Non-
 navigational Uses of International Watercourses 1997,فضیل.)2٦٧ :20١٤ ،
مادۀ  ١٧کنوانسیون مذکور بر این مسئله تأکید دارد ،اگر دولتهای مهورد تبلیه واقعشهده
دیدند که آثار احتمالی اعما انجامشده با مادۀ  ٥کنوانسیون (متعلق به بهرهبرداری منصهاانه و
معقو ) و مادۀ ( ٧در مورد زیان نرساندن) در تعارض اسهت ،بههمنظور پایهان دادن بهه موضهوع
بهصورت عادالنه به مشورت و گاتوگو خواهند پرداخت و باید مشورت و گاتوگو با حسن نیت
انجام پذیرد و حقو و منافع مشترک دولت دیگر نیا لحاظ شود (علوان.)2٤٦ :20١8 ،
 .6.3مبادلۀ منظم دادهها و اطالعات :بهدون شهک هریهک از دولتههای سهاحلی آبهراه
بینالمللی ،برای دست یافتن به دادهها و ارالعات مربو به آبراه بینالمللی ،منافع خهاص خهود
را دارند ،زیرا بدون دست یافتن به ایهن ارالعهات ،حلوفصهل منازعهات مربهو بهه آبراههههای
بینالمللی ممکهن نخواههد شهد (جاسهم .)223 :20١8 ،بهه همهین دلیهل مهادۀ  ٩کنوانسهیون
استاادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی سا  ١٩٩٧بر این مسئله تأکید دارد و آن را
بخشی از تعهد به همکاری مندرج در مادۀ  8قلمداد میکند و خواستار تبهاد مهنظم دادههها و
ارالعات هیدرولوژیک ،وضعیت آبوهوا ،زمینشناسی آبی ،اکولوژیک و نوعیهت آب مربهو بهه
آبراه بینالمللی در بین دولتهای آبراه است (.)Hussein, 2016: 290
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در صورت درخواست هریک از دولتهای آبراه برای دریافت این ارالعات ،دولت دوم باید تمهام
تالش خود را بهمنظور اجرای این خواسته بهکار گیرد .بر این اسا  ،دولتههای آبهراه متعههد بهه
همکاری با یکدیگرند و باید دادهها و ارالعات الزم را بههمنظور بهرهبهرداری منصهاانه و معقهو از
آبراه اعطا کنند ،اما این تعهد مطلق نیست و براسا مادۀ  3١همان کنوانسیون ،ارالعهات مربهو
به اسرار دفاع و امنیت ملی از این امر مستثنا هستند ،اما این استثنا باید در چارچوب اصو حسن
نیت و حسن همجواری باشد (جاسم223-22٧ :20١8 ،؛ .)Shirani, 2017: 6
 .6.4مدیریت مشترک آبراه بینالمللی :مشکالت استااده از آبراهههای بینالمللی ،تنهها
محدود به توافق دولتهای ساحلی یا ذیناهع نیسهت .یکهی از مشهکالت عمهده در ایهن مهورد،
مدیریت رودخانههاست که معموالً از رریق ایجاد یک سازمان یا کمیسیون یا دفتر بهینالمللهی
تخصصی انجام میگیرد .بدیهی است که این نوع سازمانها یا دفاتر که باید آنها را باسابقهتهرین
سازمانهای بینالمللی دانست ،ابتدا در اروپا بههوجود آمدنهد کهه قهدیمیتهرین آن ،کمیسهیون
مرکای برای کشتیرانی در رودخانۀ رن است که مقر آن در شههر استراسهبورگ قهرار دارد و در
سا  ١8١٥تأسیس شده است (فرشاد گهر.)83 :١3٦٧ ،
کمیتههای مشترک یا دیگر مؤسسات وسایل مهمی بهرای همکهاری هسهتند .آنهها سهکویی
برای گاتوگو و کنش منظم در بین دولتهای ساحلی در سطوح فنی و سیاسی و تصمیمگیری
هستند .با وجود به رسمیت شناختن این نقش مهم ،کنوانسیون استاادههای غیرکشتیرانی سا
 ١٩٩٧به تجارب حاصله از رریق همکاری در کمیسیونها و سهازوکارهای مشهترک موجهود در
منهارق مختله اشهاره دارد (Convention on the Law of the Non-navigational Uses of
International Watercourses 1997, Article 8/2 and Leb, 2013:153).

مکانیسمهای منطقهای همکاری مسبق همانند سازمانهای منطقهای ،بههنظر میرسهد کهه
سبب نهادینه شدن مدیریت آبراههها شوند :اروپا و آفریقای جنوبی دو نمونۀ بهارز تهأثیر مثبهت
وجود چنین سازوکارهایی بر مدیریت آبراهههای مشترکاند (.)Schmeier, 2010: 11
از نمونههای دیگر کمیسیون ،مؤسسات و کمیتهههای مشهترک بهرای مهدیریت آبراههههای
بینالمللی بهصورت دوگانه یا دستهجمعی ،میتوان به کمیتۀ رودخانهه رایهن در سها  ١83١و
کمیتۀ متعلق به رودخانۀ دانوب در سا  ١8٥٦اشاره کرد .براسا بند  ١مهادۀ  2٤کنوانسهیون
سا  ١٩٩٧دولتهای آبراه بنا به درخواست هریک از این دولتها ،بههمنظور احهداث مهدیریت
مشترک آبراه به مشورت خواهند پرداخت .براسا بند  2همان ماده" ،مدیریت" عبارت است از
برنامهریای برای توسعۀ مداوم آبراه بینالمللی و کار کردن برای انجام دادن پروژههای اجرایهی و
استحکام بهرهبرداری از آبراه به رر ممکن و حمایت و تنظیم آبراه به شیوهای معقهو و بهتهر.
همچنین در بند  ١مادۀ  ٦٤قواعهد بهرلین١در سها  200٤آمهده اسهت کهه بههمنظور ضهمانت
 .١انجمن حقو بین الملل ) (ILAبهمنظور حل مشکالت زیستمحیطی و حقو اولیۀ انسانی در زمینۀ منابع آبهی
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بهرهبرداری عادالنه و همیشگی آب و دوری جستن از هرگونه زیهان ،الزم اسهت کهه دولتههای
حوضه نسبت به تأسیس سازمان یا کمیتۀ مشترک ،بهمنظور مهدیریت یکپارچهۀ حوضهۀ آبگیهر
بینالمللی اقدام کنند (علوان .)2٥٤-2٥٧ :20١8 ،در مدیریت بینالمللی آبراههها ،پرداختن بهه
مسا ل آبی تنها از رریق یک کشور امکانپذیر نیست و باید کشهورهای مجهاور حوضهۀ آبهی بها
همکاری و انعقاد موافقتنامههای آبی و بهکارگیری مقررات بینالمللی اعم از معاهدهای و عرفهی
مسا ل آبی خود را مدیریت کنند (موسوی.)١8٧ :١38٩ ،
 .6.5تعهد به آگهداد در حاالت خطر و اضطرار :این موضوع نخستین بار در کمیسهیون
حقو بینالملل در سا  ١٩8٩مورد بحث قرار گرفت .در مهادۀ  2٧کنوانسهیون اسهتاادهههای
غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی سا  ١٩٩٧نیا بهه ایهن موضهوع اشهاره شهده اسهت کهه
دولتهای آبراه بهصورت جمعی یا فردی ،هنگام وقوع حهوادثی کهه موجهب زیهان رسهاندن بهه
دولتهای دیگر آبراه شود ،ملاماند نسبت به جلوگیری یا تخای زیهان اقهدام کننهد .همچنهین
براسهها مههادۀ  28کنوانسهیون مههذکور ،دولتهههای آبههراه بایههد بهها سههرعت دولتهههای دیگههر و
سازمانهای بینالمللی متخصص را از هرگونه حالهت اضهطراری کهه در سهرزمین آنهان بههوقوع
میپیونههدد ،آگههاه کههرده و بالفاصههله همههۀ تههدابیر عملهی الزم را بهها همکههاری دیگههر دولتههها و
سازمانهای بینالمللی متخصص بهمنظور منع آثار زیانبار و تخای و کنتر آن اتخاذ کنند .به
هنگام ضرورت ،دولتهای آبراه با همکهاری یکهدیگر برنامههریای الزم را بههمنظور رویهارویی بها
حالت اضطراری انجام خواهند داد (الجویلی.)٤٥-٤٦ :١٩٩8 ،

اصل همکاری در آبراهههای بینالمللی ایران و عراق
وجود اختالفات در روابط ایران و عثمانی و پس از آن در روابط ایران و عرا  ،از مسا ل عمدهای
است که ری  ٤20سا گذشته یعنی از سا  ١٥٥٥میالدی کهه عهدنامهۀ معهروف بهه آماسهیه
میان ایران و عثمانی به امضا رسید تا سا  ١٩٧٥که عهدنامۀ مرزی و حسهن همجهواری میهان
ایران و عرا امضا شد ،همواره مطرح بوده است و تاکنون حدود  20عهدنامۀ مرزی میان ایهران
و همسایۀ غربیاش یعنی عرا فعلی (و عثمانی سابق) در مورد حلوفصهل اختالفهات و تعیهین
مجموعهای از قواعد تکمیلی خود را در هاتادویکمین کنارانس  ILAدر آگوست  200٤در برلین تصویب کهرد
که بهدلیل پوشش قواعد مذکور بر منابع آب داخلی و بینالمللی بهه «قواعهد بهرلین در منهابع آب» تغییهر نهام
یافت .این قواعد متشکل از  ٧3ماده است که به  ١٤فصل تقسهیم شهده و بسهیار جهامع و بها جا یهات بهوده و
مسهها ل مختل ه منههابع آب در حههوزههههای بینالمللههی و داخلههی را فراتههر از قواعههد هلسههینکی و کنوانسههیون
استاادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی سا  ١٩٩٧در برمیگیرد .در تدوین ایهن قواعهد ،از حقهو
بینالمللی محیط زیست ،قوانین بینالمللهی حقهو بشهر قهوانین بشردوسهتانۀ مربهو بهه جنهگ و درگیهری
مسلحانه و کنوانسیون استاادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای بین المللی سا  ١٩٩٧بهرهگیری شده است.
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مرز دو کشور به امضا رسیده ،و این امر نشاندهندۀ تعداد برخوردها و منازعاتی است که در این
مرزها وجود داشته است که نسبت به سایر مرزهای ایران بیسابقه است (سجادپور.)٥ :١388 ،
پس از سا ها اختالف و تنشههای بهین دو کشهور ،سهرانجام بها وسهارت ههواری بومهدین
ر یسجمهور الجاایر ،شاه ایران و صدام حسین در خال اجال سران اوپک در الجایره دو بهار
با هم دیدار کردند و در تاریخ  ١٩٧٥/3/٦اعالمیۀ مشهور الجایره را صادر کردند کهه مهواد ایهن
اعالمیه عبارتاند از:
 .١ررفین مرزهای زمینی خود را براسا پروتکل استانبو  ١٩١3و صورتجلسات تحدیهد
حدود سا  ١٩١٤تعیین میکنند؛
 .2دو کشور مرزهای آبی خود را براسا خط تالوگ تعیین میکنند؛
 .3ررفین متعهد میشوند که در مرزهای خود کنترلی دقیق و مؤثر بهمنظور دفهع هرگونهه
رخنه و ناوذ که جنبۀ خرابکارانه داشته باشد ،اعما کنند؛
 .٤موارد مذکور عوامل تجایهناپدیر برای یک راهحل کلی بهوده ،در نتیجهه نقه هریهک از
مااد یادشده مغایر با روح توافق الجایره است.
بهمنظور اجرای اصو این اعالمیه ،وزرای خارجۀ ایران ،عهرا و الجاایهر از  ١٥مهار تها ١3
ژو ن  ١٩٧٥بهترتیب در تهران ،بغداد ،الجایره و بغداد تشکیل جلسه دادند و سرانجام در  ١3ژو ن
 ١٩٧٥عهدنامۀ مرزی و حسن همجواری بین دو کشهور و سهه پروتکهل منضهم بهه آن راجهع بهه
عالمتگذاری مرز خاکی ،تعیین مرز آبی و استقرار امنیت مرزی بین ایران و عرا از ررف وزیهران
خارجۀ دو کشور به امضا رسید .همچنین در  2٦دسامبر  ١٩٧٥پنج موافقتنامه به شهرح زیهر بهه
امضا رسید :موافقتنامه دربارۀ مقررات مربو به کشتیرانی در شطالعرب ،موافقتنامۀ بین ایهران و
عرا در خصوص استااده از رودخانههای مرزی ،قرارداد مربو به وضع مقررات سار اتباع ایهران و
عرا برای زیارت اماکن مقدسۀ دو کشور ،موافقتنامه دربارۀ کالنتران مرزی و موافقتنامهه دربهارۀ
تعلی احشام (خادمی جهرمی2٤ -2٩ :١3٧8 ،؛ قیان موفق الشاکر.)2٤٩-2٥0 :20١١ ،
بهدنبا انعقاد عهدنامۀ مربو به مرز بینالمللی و حسن همجواری بین ایران و عرا در ١3
ژو ن  ،١٩٧٥هر دو کشور در خصوص استااده از رودخانههای مرزی مذاکره را آغاز کردنهد کهه
سرانجام به امضای موافقتنامه راجع به استااده از آب رودخانههای مرزی در  2٦دسامبر ١٩٧٥
منجر شد و انتظار میرفت اختالفات دو کشور در چارچوب تشهکیل کمیسهیون مشهترک وفهق
موافقتنامه حلوفصل شود (محمدعلیپور .)١٤0 :١3٩٦ ،شایان ذکر است شمار این رودخانهها
که از مرزهای شرقی وارد خاک عرا میشود ،به  ٦١رودخانه میرسد ،برخی از آنان به مهوازات
خط مرزی دو کشور در جریاناند و برخی دیگر نیا مرزهای دو کشور را درمینوردند و در نهایت
به خاک عرا سرازیر میشوند (العیساوی .)2٥٩-2٦0 :20١٦ ،حوضۀ آبریا رودخانههای مهرزی
ایران و عرا از پنج زیرحوضۀ زاب ،سیروان تا زمکان ،هواسان تها الونهد ،آب ناهت تها چنگولهه،
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میمه و دویرج تشکیل شده است و سرچشمۀ اغلب منابع آبی مشترک بها عهرا در ایهران قهرار
دارد (محمدعلیپور.)١3٩ :١3٩٦ ،
موافقتنامه در خصوص استااده از آب رودخانههای مرزی ،شامل یک مقدمه و  ٧ماده اسهت کهه
در مادۀ  ١رودخانههای مرزی دو کشور به دو دسته تقسیم شدهاند ،یکی رودخانههای محاذی کهه در
امتداد خط مرزی بین دو کشور جریان دارند و دیگر رودخانههای متوالی که خط مهرزی دو کشهور را
قطع میکنند .براسا مادۀ  ،2رودخانههای مرزی دو کشهور بهه  3گهروه "أ" و "ب" و "ج" تقسهیم
شدهاند .گروه "أ" عبارتاند از بناواسوته ،قورهتو و گنگیر؛ گروه "ب" عبارتاند از :الونهد ،کنجهان چهم،
تیب (میمه) و دویرج؛ گروه "ج" هم عبارت است از رودخانههای محهاذی و متهوالی کهه در بنهدهای
"أ" و "ب" ذکر نشدهاند (موافقتنامۀ بین ایران و عرا در خصوص اسهتااده از رودخانههههای مهرزی
 ،١٩٧٥/١2/2٦وزارۀ الخارجیۀ العراقیۀ .)8٧ :١٩٧٦ ،آب رودخانههای بناواسوته ،قورهتهو و گنگیهر بهه
دو سهم مساوی بین دو کشور تقسیم شده است .همچنین به موجهب ایهن مهاده ،آب رودخانههههای
الوند ،کنجان چم ،تیب (میمه) و دویرج براسا صهورتجلسهات کمیسهیون تحدیهد حهدود ایهران و
عثمانی مورخ  ١٩١٤و عرف تعیین خواهد شد .آب سایر رودخانههای محاذی و متوالی نیا ربق ایهن
موافقتنامه تقسیم خواهد شد (جعاری ولدانی.)83 :١388 ،
براسا مادۀ  ،3ررفین متعاهدین یک کمیسیون دا می فنی مخهتلط کهه متشهکل از تعهداد
مساوی کارشنا دو دولت خواهد بود ،برای انجام مطالعات فنی و نظهارت بهر مسها ل مربهو بهه
رودخانههای محهاذی و متهوالی تشهکیل خواهنهد داد .ایهن مطالعهات از جملهه در زمینهۀ تنظهیم
ررحهای مشترک و همچنین ایجاد تأسیسات و ایستگاههای هیدرومتریک (انهدازهگیهری آب) کهه
ررفین ماید تشخیص دهند یا تکمیهل تأسیسهات و ایسهتگاهههای موجهود انجهام خواههد گرفهت
(موافقتنامه بین ایران و عرا راجع به اسهتااده از رودخانههههای مهرزی  .)١٩٧٥/١2/2٦وظهای
کمیسیون مذکور ربق مادۀ  ٤عبهارت اسهت از :بررسهی امکانهات اسهتااده بهتهر از رودخانههههای
محاذی و متوالی که برای این منظور ری یک سها هیهدرولوژیک از تهاریخ امضهای موافقتنامهه،
سهمی را که از آب رودخانههای مذکور در بند «ب» مادۀ  2به هریک از رهرفین تعلهق میگیهرد،
تعیین میکند .همچنین کمیسیون ری مدت دو سا هیدرولوژیک از تاریخ امضهای موافقتنامهه،
مناسبترین ترتیبات برای استااده بهنحو احسن از آب رودخانههای مذکور در بند «ج» را بررسهی
میکند (موافقتنامۀ بین ایران و عرا در خصوص استااده از رودخانههای مرزی .)١٩٧٥/١2/2٦
به موجب مادۀ  ،٥دو کشور متعهد شدهانهد جریهان ربیعهی آبههای موجهود در رودخانههههای
محاذی و متوالی را ربق ترتیبات تقسیم مقرر در این موافقتنامه تأمین کننهد .همچنهین از اسهتااده
از رودخانههای محاذی و متوالی برای مقاصدی که مغایر با این موافقتنامه بهوده یها بهه منهافع دیگهر
لطمه وارد میکند ،خودداری ورزنهد (جاسهم .)١٥٩ :١٩٩3 ،اختالفهات در زمینهۀ تاسهیر یها اجهرای
موافقتنامه براسا مادۀ  ٦موافقتنامه انجام خواهد گرفت .بر این اسا  ،ررفین متعاهدین اخهتالف
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حاصله را ربق آیین پیشبینیشده در مادۀ  ٦عهدنامۀ مربو به مرز دولتی و حسن همجهواری بهین
ایهران و عههرا مههورخ  ١3ژو ههن  ١٩٧٥کههه در بغههداد امضهها شههده اسههت ،حلوفصههل خواهنههد کههرد
(موافقتنامۀ بین ایران و عرا در خصوص استااده از رودخانههای مرزی .)١٩٧٥/١2/2٦
اولین جلسۀ کمیسیون مذکور در مادۀ  3از تاریخ  ١٦تا  22آوریل در تههران و دومهین جلسهه از
تاریخ  ٥تا  ١0نوامبر  ١٩٧٧در بغداد تشکیل شد .هیأت فنی ایران و عرا در این جلسات بها تشهکیل
کمیتههای فرعی مشترک صحرایی برای رودخانههای گروه ال  ،ب و ج تنهها توانسهت دربهارۀ محهل
ایستگاه اندازهگیری و نحوۀ تقسیم آب رودخانههای گروه ال تصهمیماتی را اتخهاذ کنهد و ادامهۀ کهار
کمیسیون برای تعیین میاان سهمبری هریک از آب رودخانههای گروه ب (الوند ،کنجان چم ،میمه و
دویرج) و گروه ج (بال بر  30رودخانه) به اجال تهران (فوریۀ  )١٩٧8موکو شهد کهه تشهکیل آن
جلسه نیا بهدلیل اوضاع سیاسی آن زمان امکانپذیر نشد (مرادی.)2٧ :١38٥ ،
اهداف این موافقتنامه را با توجه به مااد آن میتوان چنین برشمرد :تحکیم عالیق دوستی،
حسن همجواری و استاادۀ احسهن از رودخانههههای محهاذی و متهوالی .اصهو حهاکم بهر ایهن
موافقتنامه نیا عبارتاند از :رعایت منافع عالیه دو دولت ،احتراز از لطمه به منافع ررف متعاهد
دیگر ،تأمین جریان ربیعی آبهای موجود در رودخانهههای محهاذی و متهوالی ربهق ترتیبهات
تقسیم مقرر در موافقتنامه ،احتراز از استااده از رودخانههای محاذی و متوالی با مقاصهد مغهایر
با مقررات موافقتنامه ،مطالعات فنی و نظارت مشترک بر مسا ل مربو به رودخانههای محاذی
و متههوالی بهها تشههکیل کمیس هیون دا م هی فن هی مخههتلط و حلوفصههل مسههالمتآمیا اختالفههات
(محمدعلیپور.)١٤2 :١3٩٦ ،
بهرور کلی در ارزیابی ایهن موافقتنامهه بایهد گاهت کهه فقهط نهاظر بهر بهرهبهرداری از آب
رودخانهها در امر کشاورزی است .به همین دلیل ذکری از دیگر مسا ل دیگر ماننهد مهاهیگیری،
تخلیۀ فضوالت صنعتی ،کشاورزی و خانگی به رودخانهها و سدسازی و دیهوارهسهازی بههمنظور
تنظیم و ساماندهی آب به میان نیامده است .در بسیاری از موافقتنامهها مقرراتهی در خصهوص
احداث سد برای تنظیم آبهای جاری دیده میشود ،از جمله میتوان بهه موافقتنامهۀ منعقهده
بین ایران و شوروی در مورد رود ار اشاره کرد (جعاری ولدانی.)8٦ :١388 ،
انتظار میرود درصورتیکه ایران ررحهای خود برای بهرهبرداری از رودخانههای مرزی را در
سطح حداکثری اجرا کند ،اختالفات جدی مابین دو کشهور بهروز کنهد ،زیهرا چنهین وضهعیتی
بهسختی به عرا اجازۀ تداوم فعالیتهای کنونی را میدهد ،درحالیکه این کشور ررحههایی را
برای توسعۀ مصارف خود در نظر دارد .بهنظر میرسهد بها توجهه بهه اینکهه ایهران در بخشهی از
مرزهای خود بهویژه با افغانستان ،دولت پاییندست منابع آبی مشترک محسوب میشود ،اتخهاذ
چنین موضعی به ناع منافع ملی ایران نیست و حق عرا در بهرهبرداری از رودخانههای مهرزی
و مشترک باید محترم شمرده شود.انتظار میرود با تشهکیل کمیسهیون مشهترک بهرای تبهاد
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ارالعات و تصمیمگیری در چارچوب موافقتنامۀ رودخانهههای مهرزی ،اختالفهات دو کشهور در
مجرای صحیحی حلوفصل شود (محمدعلیپور.)١٤٦-١٤٧ :١3٩٦ ،
بهمنظور تقویت روابط ایهران و عهرا در زمینهۀ منهابع آبهی مشهترک ،در مهورخ 20١2/2/١٦
یادداشت تااهمی با حضور وزیر منابع آبی عرا و وزیر نیروی ایران در تهران امضا شد کهه شهامل
یک مقدمه و  ٧ماده است .در مقدمۀ این یادداشت ،بر توسعۀ همکاری ررفین در زمینۀ منابع آبهی
مشترک و اجرای پروژههای آبیاری تأکید شهده اسهت .در مهادۀ  ،١رهرفین خوشهحالی خهود را از
تشکیل کمیتۀ فنی دا می مشترک در زمینۀ رودخانههای مرزی بین دو کشور ابراز داشته و بهر آن
تأکید دارند که این کمیته باید ظرف  20روز از امضای این یادداشت ،اعما و وظای ایهن کمیتهه
را تعیین و اسامی نمایندگان خود را مبادله کند .در مادۀ  ،2ررفین نسبت بهه برگهااری دورهههای
آموزشی و تباد تجارب در زمینۀ منابع آبی مشترک توافق کهردهانهد .در مهادۀ  ،3رهرفین ضهمن
عرض تجهارب خهود در زمینهۀ مهدیریت منهابع آبهی مشهترک در مواقهع خشکسهالی و تغییهرات
آبوهوایی و محدودیت منابع آبی ،بر مدیریت بهتر منابع آبهی و توسهعۀ توانمنهدیههای آبیهاری و
شبکۀ انتقا و توزیع آب تأکید کردند (وهلهدبهگی.)١2٩-١30 :20١٥ ،
در مادۀ  ،٤هر دو کشور متعهد شدند که بهمنظور کهاهش آلهودگی و انجهام دادن راهکارههای
الزم ،منابع آلهودگی شهطالعهرب را شناسهایی کننهد .در مهادۀ  ،٥رهرف ایرانهی کنتهر خهود بهر
پسماندهای آبی کشاورزی را که بهسوی عرا سرازیر میشوند ،اعالم میدارد و رهرف عراقهی را از
این امر مطلع میکند .در مادۀ  ،٦ررف عراقی تمایل خود را برای مشارکت شرکتههای متخصهص
ایرانی در زمینۀ اجرای پروژههای آبیاری و سدسازی و تأسیسات آبی را اعهالم مهیدارد .در مهادۀ ٧
نیا ررفین بهمنظور شناخت زمینههای جدید همکاری دوجانبه در مورد مسا ل آبهی ،بهر تشهکیل
کمیتۀ کاری مشترک به توافق رسیدند که چهار نماینده از هر ررف در آن مشارکت خواهند کهرد
و باید ررفین در مدت یک ماه نمایندگان خود را در این کمیته تعیین کنند .این کمیته هر شهش
ماه یکبار بهصورت متناوب در بغداد و تهران تشکیل جلسه خواهد داد (مهذکرۀ تاهاهم بهین وزارۀ
الموارد الما یۀ فی جمهوریۀ العرا و وزارۀ الطاقۀ فی الجمهوریۀ االسالمیۀ االیرانیۀ.)20١2 ،
عوامل فقدان همکاری فرامرزی و منطقهای ایران بها کشهورهای همسهایه و نبهود نهادههایی
بهمنظور حل اختالفات و هماهنگ کردن منابع مشترک آبی میان دولتههای منطقهه ،از جملهه
چالشهههای پههیش روی مشههترک مههرزی اسههت (پیشههگاه هادیههان .)١22 :١38٩ ،چشههمانداز
همکاریهای ایران و عرا دامنۀ گستردهای را در برمیگیهرد .موقهع جغرافیهایی و راهبهردی دو
کشور ،عالیق فراوان مذهبی و فرهنگی ،مراودات اقتصادی ،بازرگهانی و ترابهری ،بخشهی از ایهن
زمینههاست (میرزا ی.)٧٥ :١388 ،
همکاری در زمینۀ مشکالت آبی تنها راهحهل ممکهن بهرای ایهن مشهکل بهاخخص در منطقهۀ
خاورمیانه است ،بر این اسا همکاری از رریق اجرای پروژههای مشهترک منطقههای امکانپهذیر
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خواهد شد که مستلام قرار گرفتن حوضههای آبی در درون یک نظام واحد اسهت کهه ایهن امهر از
رریق سرمایهگذاری همۀ دولتهای مشترک در آبهراه ممکهن خواههد شهد (الطها ی.)٥3 :20١١ ،
موضوع منابع آبی مشترک همکاری عمیق مابین دولتهای ذیناع را میرلبد و همکاری همراه با
حسن نیت در بین کشورها در این زمینه سبب ارمینان خارر و توسعۀ آفها همکهاری در آینهده
خواهد شد که این امر میتواند در آینده زمینههسهاز همکهاری گسهتردهتهر در کهل منطقهه شهود.
همچنین الزم است که معاهدۀ بینالمللی گستردهای در زمینۀ منابع آبی منعقهد شهود کهه در آن
سهم هر کشور از این منابع بهصورت عادالنه مشخص شود و نیازهای هر کشهور و حقهو تهاریخی
آن براسا قواعد حقو بینالملل بدون هیچ ضرر و زیانی مورد توجه قرار گیهرد (شهروف:20١٥ ،
 .)٤8٦در خصوص استااده از آب رودخانههای مهرزی و یادداشهت تاهاهم در بهین ههر دو کشهور،
ررفین بر ادامۀ همکاری در زمینۀ منابع آبی مشترک تأکیهد دارنهد .هرچنهد امهروزه بها توجهه بهه
گسترش و تنوع بهرهبرداری از آبراهههای بینالمللی ،موافقتنامه و یادداشت تاهاهم مهذکور همهۀ
جوانب بهرهبرداری و منازعات آبراهههای بینالمللی هر دو کشور را در برنمیگیرنهد ،بها ایهن حها
آنچه در عمل مشاهده میشود ،عدم همکاری یا همکاری محهدود رهرفین در ایهن زمینهه اسهت و
ررفین برای حلوفصل مشکالت متعلق به رودخانههای مرزی خود به سازوکارهای پیشبینیشهده
در موافقتنامۀ ایران و عرا در خصوص استااده از آب رودخانههای مرزی سا  ١٩٧٥نیا مراجعه
نکردهاند .با توجه به مشکالت درازمدت ررفین در زمینۀ این آبراهههها و پیشهرفتهای حاصهله در
زمینۀ حقو آبراهههای بینالمللی در سطح جهانی ،موافقتنامۀ مذکور جوابگوی واقعیهات موجهود
برای بهرهبرداری و حلوفصل منازعات آبراهههای بینالمللی فیمابین نیست که ایهن امهر نیازمنهد
انعقاد معاهدهای کامل و شامل در زمینۀ آبراهههای بینالمللی بین ایران و عرا است ،اما تا انعقهاد
چنین معاهدهای میتوان عجالتاً نسبت به اجرای مااد موافقتنامۀ سا  ١٩٧٥و یادداشهت تاهاهم
سا  20١2اقدام کرد .خودداری از عدم اجرای این موافقتنامه و عهدم همکهاری در بهین رهرفین
میتواند در آینده تأثیر منای بر روابهط دو کشهور بهر جهای بگهذارد ،و زمینهۀ بیاعتمهادی و عهدم
همکاری بیشتر را فراهم نسازد که این امر به ضرر منافع و مصالح ملی هر دو کشور است.
از نمونههای موفق اجرایی کردن اصل همکاری میتوان به کمیسیونهای دانوب اشاره کهرد
که براسا کنوانسیون بلگراد  ١٩٤8بهعنوان نهادی اجرایی-اداری تشکیل شد .در آغاز وظهای
آن شامل قواعد یکپارچۀ کشتیرانی ،تسهیل عملیات کنتر سیل ،حمایت از برنامههای منسجم
تولید انرژی و ترغیب پروژههای آبرسانی بوده است ،اما متعاقب نگرانی دولتههای حهوزۀ آبریها
رودخانۀ دانوب در خصوص وضعیت محیط زیسهت و کهاهش شهدید کیایهت آب ،در  2٤ژو هن
 ١٩٩٤توسط کشورهای اتریش ،بلغارستان ،کرواسی ،آلمان ،مولداوی ،چک ،اسهلواکی ،رومهانی،
اسههلوونی ،اوکههراین ،مجارسههتان و جامعههۀ اروپهها کنوانسههیونی را بهههمنظور تأسههیس کمیسههیون
بین المللی حااظت از رودخانۀ دانوب امضا کردند ،که از سا  ١٩٩8الزماالجرا شد .کارکردههای
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مشورتی و اختیهارات متعهددی در زمینهۀ مهدیریت کهل حهوزۀ آبریها رودخانهۀ دانهوب بههویژه
فعالیتهایی مانند تخلیهۀ پسهاب ،آلهودگی ،مصهارف خهاص آب ،احهداث و فعالیهت سهازههها و
تأسیسات آبی و هماهنگ سازی اقدامات دو عضو در زمینۀ مدیریت حوزۀ آبریا بهه کمیسهیون
مذکور واگذار شد (دانته آگوستو کاپونئرا.)٤28-٤2٩ :١3٩2 ،

نتیجهگیری
همانگونهکه مشاهده شد جامعۀ بینالمللی بهمنظور کاهش منازعات و رقابت بر سر آبراههههای
بینالمللی ،راهحلهای مختلای را در این زمینه ارا ه کرده است ،که از مهمترین آنها میتوان به
انعقاد کنوانسیون استاادههای غیرکشتیرانی از آبراههههای بینالمللهی سها  ١٩٩٧و معاههدات
دوجانبۀ مختل اشاره کرد که بر حل منازعات آبی از رریق همکاریهای دوجانبه و چندجانبهه
تأکید دارند .امروزه بعد از انعقاد کنوانسیون استاادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللهی
سا  ،١٩٩٧حقو آبراهههای بینالمللی پیشرفتی ملحوظ و شایان توجه داشته که الزم اسهت
دستاوردهای موجود در این کنوانسیون از سوی دولتههای سهاحلی مهورد توجهه واقهع شهود و
مبنای حلوفصل منازعات آبراهههای بینالمللی قرار گیرد .عرا بها تصهویب قهانون شهمارۀ 3٩
سا  200١عمالً به عضویت این کنوانسیون در آمده است ،اما ایران هنوز در این زمینه اقهدامی
انجام نداده است .همانگونهکه اشهاره شهد ،در ایهن کنوانسهیون ،بهر اصهل همکهاری و جوانهب
گوناگون آن در بین کشورهای ساحلی تأکید شده است.
در مورد نحوۀ اجرایی شدن اصل همکاری در بین ایران و عرا در زمینۀ رودخانههای مرزی
با توجه به موافقتنامۀ ایران و عرا در خصوص استااده از آب رودخانههای مرزی سها ١٩٧٥
و یادداشت تااهم سا  ،20١2میتوان نتیجه گرفت کهه ههر دو کشهور متمایهل بهه همکهاری،
تحکیم عالیق دوستی و حسن همجواری بوده و اسهتااده از رودخانههههای مهرزی را منهو بهه
رعایت منافع عالیۀ دو کشور کردهاند .همچنین در مادۀ  2موافقتنامه ،ررفین در مهورد تقسهیم
آب رودخانههای مرزی به توافق رسیدهاند .در مادۀ  3نیها بهر تشهکیل کمیسهیون دا مهی فنهی
مختلط تأکید دارند که این امر نیا منطبق با مادۀ  8کنوانسیون استاادههای غیرکشتیرانی سا
 ١٩٩٧در زمینۀ تعهد کلی به همکاری و سازوکار تشکیل کمیتهههای منهدرج در مهادۀ مهذکور
است .همچنین انجام مطالعات فنی و نظارت بر مسا ل مربو به رودخانههای محاذی و متهوالی
و امکانات استاادۀ بهتر از این رودخانهها که در مواد  3و  ٤موافقتنامۀ سها  ١٩٧٥ذکهر شهده
است ،عمالً همسو با مادۀ  ٩کنوانسیون سا  ١٩٩٧در مورد تبهاد دادههها و ارالعهات مهنظم
مربو به آبراهههای بینالمللی و مادۀ  ١١در مهورد مشهورت و گاهتوگو در زمینهۀ آبراهههها و
همچنین مادۀ  2٤کنوانسیون مذکور در زمینۀ مدیریت مشترک آبراهههای بینالمللی است.
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هرچند موافقتنامۀ سا  ١٩٧٥از نظر زمهانی  22سها قبهل از کنوانسهیون اسهتاادهههای
غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی سا  ١٩٩٧منعقد شده اسهت و فاقهد چهارچوب حقهوقی
پیشرفتۀ امروزی در زمینۀ حقو آبراهههای بینالمللی است ،بها ایهن حها منهافی همکهاری و
تعاون بین ایران و عرا در زمینۀ این آبراههها نیست و تا انعقاد معاهدهای جدیهد و منطبهق بها
معایر امروزی حقو آبراهههای بینالمللی ،میتوان به اجرای آن اقدام کرد .در موافقتنامۀ سا
 ١٩٧٥و در یادداشت تااهم سا  20١2منعقده بین ایران و عهرا بهر اصهل همکهاری بهین دو
کشور در زمینۀ منابع آبی مشترک تأکید شده است.
موانع اجرایی اصل همکاری در بین دو کشور را میتهوان در وقهوع جنهگ هشتسهالۀ بهین دو
کشور ( )١٩80-١٩88و روابط تیرۀ بین دو کشور در سا های فرمانروایی حاب بعث ،عدم استقرار
سیاسی و ضع های بنیادین دولهت عهرا بعهد از سها  ،2003نبهود همکاریههای فرامهرزی در
چارچوب کمیسیونهای دوررفه و منطقهای در زمینۀ آبراهههای بینالمللی ،خشکسالی و کمبهود
منابع آبی باخخص در ایران و عدم اجرای دقیق موافقتنامههای مابین دو کشور خالصه کرد.
اختالفات بین ایران و عرا در زمینۀ آبراهههای بینالمللهی ،بهدون اجهرای اصهل همکهاری
حلشدنی نیست و امروزه با توجه به تغییرات اقلیمی ،خشکسهالی ،افهاایش جمعیهت و توسهعۀ
بهرهبرداری از منابع آبی ،منازعات آبی در بین دو کشور گسترش یافته اسهت ،ازایهنرو ضهروری
است که اصل همکاری بهصورت جدی و عملی مورد توجه قرار بگیرد .منابع آبی مشهترک بهین
ایران و عرا بهجای اینکه زمینهای برای عمیقتر شدن اختالفات بین دو کشور شوند ،میتوانند
پل توسعۀ همکاری دوجانبه نهتنها در زمینهۀ مسها ل مربهو بهه آب شهوند ،بلکهه بهه توسهعۀ
همکاری ررفین در زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیا یاری رسانند.
آبراهههای بینالمللی بین ایران و عرا منابع آبی مشترکاند و مشهمو قواعهد بهرهبهرداری از
آبراهههای بینالمللی مندرج در کنوانسیون استاادهههای غیرکشهتیرانی از آبراههههای بینالمللهی
سا  ١٩٩٧و موافقتنامۀ ایران و عرا در خصوص آبهای مرزی سا  ١٩٧٥هستند ،امها بههرغم
وجود این قواعد و موافقتنامۀ منازعات آبی مابین دو کشور همچنان به قوت خود باقی است.
اجرای پروژههای آبی گوناگون از سوی ایران بهعنوان دولت منبع بهر روی آبراههههای بینالمللهی
بدون مشورت ،آگهداد قبلی ،تباد دادهها و تعهد کلی به همکهاری بها عهرا بههعنوان دولهت مصهب
سبب زیان رساندن به این کشور شده است ،که این امر اصو و قواعد زیربنایی اصل همکهاری را زیهر
سؤا میبرد و زمینۀ همکاری بین دو کشور در مسا ل آبی را به حداقل ممکن میرساند.
حقو بینالملل عمومی معاصهر ،بها در نظهر گهرفتن اصهو حسهن همجهواری ،حسهن نیهت،
بهرهبرداری منصاانه و معقو  ،زیان نرساندن به دیگهران ،احتهرام گذاشهتن بهه حقهو اکتسهابی و
جبران ضرر ،دولتهای ساحلی را به اصل همکاری در زمینۀ آبراهههای بینالمللی دعوت میکنهد.
ازاینرو الزم است با توجه به اشتراکات تهاریخی ،دینهی ،فرهنگهی ،اجتمهاعی و اقتصهادی در بهین
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کشورهای منطقه ،آبراهههای بینالمللی بهعنوان میراث مشترک انسانی و فرهنگی قلمهداد شهده و
از رقابت و منازعات سیاسی و بینالمللی به دور نگهداشته شهوند تها بهه وسهیلهای بهرای گسهترش
همکاریهای منطقهای تبدیل شوند .بهترین گاینه در این زمینه توسعۀ همکاریهای منطقهای در
بین ایران و عرا و دیگر کشورهای مشترک در آبراهههای بینالمللهی از جملهه ترکیهه ،سهوریه و
عربستان سعودی است که این امر نیا با تشکیل کمیسیون مشترک آبراهههای بینالمللی در بهین
کشورهای ذیناع ممکن میشود .همچنین در این باره میتوان به تجارب موفق دیگر کشهورها در
منارق مختل جهان تمسک جست .دیدگاه بلندمدت و راهبردی بین دو کشهور ،ایجهاب میکنهد
که ررفین بهمنظور حلوفصل منازعات مربو به آبراهههای بینالمللی ،گامههای مهؤثر و مقتضهی
بردارند و در این زمینه به همکاریهای عملی و ملمو توسل جویند.

منابع
 .1فارسی
الف) کتابها
.١آگوستو کاپونئرا ،دانته ( ،)١3٩2اصهو حقهو و مهدیریت آب ،ترجمهۀ عبهداللهی ،محسهن؛
عباسی ،اصلی ،چ او  ،تهران :مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
 .2عراقچی ،سید عبا ( .)١3٩٤دیپلماسی آبهای فرامرزی و نظهام بینالملهل ،تههران :مرکها
آموزش و پژوهشهای بینالمللی.
 .3فرشاد گهر ،ناصر ( ،)١3٦٧نظام حقوقی رودهای بینالمللی و اروندرود ،چ او  ،تههران :دفتهر
مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 .٤محمدعلیپور ،فریده ( ،)١3٩٦حقو استاادههای غیر کشهتیرانی از آبراههههای بینالمللهی،
تهران :میاان.
 .٥موسوی ،سید فضلاهلل ( .)١38٩حقو رودخانههای بینالمللی با تأکید بر حوزهههای اردن و
لیطانی و مدیریت و برنامهریای آبها ،چ او  ،تهران :دادگستر.

ب) مقاالت
 .٦پورهاشمی ،سید عبا ؛ زارعی ،سحر؛ خلعتبری ،یلدا (« ،)١3٩2بررسی جایگاه اصهل همکهاری در
حقو بینالملل محیط زیست» ،فصلنامۀ پژوهش حقو عمومی ،سا پانادهم ،ش .3٩
 .٧پیشگاه هادیان ،حمید؛ حجازی ،سید علیرضا (« .)١38٩چالشهای مشترک هیهدروپولیتیک
ایران با عهرا و افغانسهتان ،از سها  200١تها  20١0مطالعهۀ مهوردی ارونهد و هیرمنهد»،
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فصلنامۀ مطالعات روابط بینالملل ،دورۀ  ،3ش .١2
 .8جعاری ولدانی ،اصغر (« ،)١388استااده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عهرا و حقهو
بینالملل» ،مجلۀ پژوهش حقو و سیاست ،تهران ،سا یازدهم ،ش .2٦
 .٩زرقانی ،سید هادی؛ لطای ،امین (« ،)١3٩0نقهش رودههای مهرزی در همکهاری و همگرایهی
منطقهای» ،مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیهای ،ش .١٦
 .١0سجادپور ،سید کاظم؛ امیری مقدم ،رضا (« ،)١388نقش سازوکارهای حقوقی در حلوفصل
منازعات ژ وپلیتیکی مطالعهۀ مهوردی :عهدنامهۀ مهرزی و حسهن همجهوار  ١٩٧٥الجاا هر»،
فصلنامۀ ژ وپلیتیک ،سا پنجم ،ش .2
 .١١شیرازیان ،شیرین؛ خطیبی ،عطیه (« ،)١3٩٤حقو بهرهبرداری غیرکشهتیرانی از آبراهههای
بینالمللی با نگاهی به توسعۀ پایدار» ،پایداری ،توسعه و محیط زیست ،دورۀ  ،2ش .٩٤
 .١2عابدینی ،عبداهلل؛ دعاگو ی هریس ،کریم (« ،)١3٩٧ضرورت پیوستن ایهران بهه کنوانسهیون
حقو استااده غیهر کشهتیرانی از آبراهههههای بینالمللهی» ،مجموعهه مقهاالت حقهو آب
فرصتها و راهکارها ،چ او  ،تهران :مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران.
 .١3عایای ،سهتار؛ موسهوی ،سهید مههدی («،)١3٩٥پرونهدۀ گهابچیکُوو ناگیمهارو  :نقهش دیهوان
بینالمللی دادگستری در برجستهسازی ماهوم توسعۀ پایدار» ،مجلۀ حقوقی بینالمللی ،ش .٥٥
 .١٤مرادی ،سیدمهدی (« ،)١38٥حکومتمداری جهانی و تکامل رویکرد همکاری در سیاسهت
بینالملل» ،دانشنامۀ حقو و سیاست ،ش .١0
 .١٥ممتاز ،جمشید (« ،)١3٧٤نظام حقوقی آب آبراههای بینالمللی خاورمیانه» ،مجلۀ حقهوقی
بینالمللی ،دورۀ  ،١3ش .١8-١٩
 .١٦میرزا ی ،محمهدعلی (« ،)١388چهالشههای هیهدروپولیتیک ایهران و عهرا بها تأکیهد بهر
اروندرود» ،مجلۀ ارالعات سیاسی-اقتصادی ،تهران ،ش .2٦3-2٦٤

ج) پایاننامهها
 .١٧خههادمی جهرمههی ،محمههدعلی ( ،)١3٧٧-١3٧8اعتبههار معاهههدۀ  ١٩٧٥بغههداد ،پایاننامههۀ
کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ حقو  ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
 .١8مرادی ،محمدمهدی ( ،)١38٥مشهکالت جهاری حقهوقی در روابهط مهرزی ایهران و عهرا ،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقو بینالملل ،دانشکدۀ حقو  ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.

د) اسناد
 .١٩موافقتنامۀ بین ایران و عرا راجع به استااده از رودخانههای مرزی .١٩٧٥/١2/2٦
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 .2عربی
الف) کتابها
 .١اخمم المتحده ( ،)200٥التعاون بین الدو على المستوى اإلقلیمی فهی مجها اداره المهوارد
الما یه :حاالت دراسه لبع الدو فی منطقه اإلسکوا ،نیویورک.
 .2جاسم ،عالء حسین ( ،)20١8التنظیم القانونی إلستخدام المجاری الما یهه الدولیهه لألغهراض
غیر المالحیه ،اإلسکندریه :دار الجامعه الجدیده.
 .3الجندی ،غسان ( ،)200١الوضع القانونی للمجاری الما یه الدولیه ،الطبعه االولی ،عمان.
 .٤الجویلی ،سعید سالم ( ،)١٩٩8قانون اخنهار الدولیه ،القاهره :دارالنهضه العربیه.
 .٥داود ،اسماعیل ( ،)20١٧المااوض العراقی و قراءه فی اتااقیه قانون استخدام المجاری الما یه
الدولیه فی اخغراض غیرالمالحیهه لعهام  ،١٩٩٧الطبعهه االولهی ،بیهروت :المؤسسهه العربیهه
للدراسات والنشر.
 .٦الشاکر ،قیان موفق ( ،)20١١النظام القانونی للموارد الما یه المشهترکه بهین العهرا و ایهران،
بغداد :وزاره الخارجیه.
 .٧شروف ،عصام ( ،)20١٥أزمه میاه حوضی دجله و فرات بین دوافهع التنمیهه و قیهود التعهاون،
دمشق :الهیئه العامه السوریه للکتاب.
 .8العادلی ،صبحی أحمد زهیر ( ،)200٧النهر الدولی الماهوم والواقع فهی بعه أنههار المشهر
العربی ،الطبعه االولی ،بیروت :مرکا دراسات الوحده العربیه.
 .٩علوان ،جابر فهمی ( ،)20١8المجاری الما یه الدولیه اخنهار والقنوات فی ارار القانون الهدولی
العام ،اإلسکندریه ،المکتب الجامعی الحدیث.
 .١0العیساوی ،د.سلمان شهمران ( ،)20١٦أزمهه میهاه الرافهدین بهین أرمهاع الجهوار الجغرافهی
والقانون الدولی ،الطبعه االولی ،بیروت :منشورات زین الحقوقیه.
 .١١محمد ،دالیا اسماعیل ( ،)200٦المیاه والعالقات الدولیه دراسهه فهی أثهر أزمهه المیهاه علهی
ربیعه و نمط العالقات العربیه الترکیه ،القاهره :الطبعه االولی ،مکتبه مدبولی.
 .١2المنصور ،عبدالعایا شحاده ( ،)2000المسهأله الما یهه فهی السیاسهه السهوریه تجهاه ترکیها،
بیروت :مرکا دراسات الوحده العربیه.

ب) مقاالت
 .١3الصحراوی ،عبدالحمید (« ،)20١٧النظام القانونیه للمجاری الما یه العابره للحدود علی ضهوء
اتااقیه االمم المتحده بشأن استخدام المجاری الما یه الدولیه فهی االغهراض غیرالمالحیهه»،
مجله الاقه والقانون ،العدد الواحد والخمسون.
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 .١٤فضیل ،احمد تقی (« ،)20١٤مبهاد اسهتغال اخنههار الدولیهه علهى وفهق اتااقیهه قهانون
استخدام المجاری الما یه لالغراض غیر المالحیه لعام  ،»١٩٩٧مجله واسط للعلوم اإلنسانیه،
جامعه واسط ،العدد .2٥

ج) پایاننامهها
 .١٥جاسم ،جعار خاعل ( ،)١٩٩3قواعد استغال اخنهار الدولیه لغیرالمالحهه و مهدی تطبیقهها
فی العرا  ،رساله الماجستیر المقدمه الی کلیه القانون جامعه بغداد.
 .١٦الردایده ،هدی جما محمد ( ،)2008القهانون الهدولی للمیهاه وحقهو المیهاه الالسهطینیه
دراسه الحوض الجوفی الغربی فی فلسطین فی ضوء القانون الدولی ،رساله الماجستیر ،جامعه
القد /فلسطین.
 .١٧الرشیدی ،هاله أحمد محمد ( ،)20١2اإلداره الدوله للموارد الما یهه المشهترکه :دراسهه فهی
ضوء أحکام اتااقیه اخمم المتحده لعام  ١٩٩٧بشأن المجاری الما یه الدولیه ،کلیهه االقتصهاد
والعلوم السیاسیه /جامعه القاهره.
 .١8رشید محمد ،محمد حسین ( ،)2000االستخدام المنص والمعقو لألنهار الدولیهه ،رسهاله
الماجستیر المقدمه الی کلیه القانون جامعه بغداد.
 .١٩الطا ی ،لهیب صبری دیهوان ( .)20١١اخحکهام الخاصهه بالمجهاری الما یهه الدولیهه المسهتخدمه
خغراض غیر المالحیه ،رساله الماجستیر المقدمه علی کلیه الحقو /جامعه الشر االوسط ،عمان.
 .20القاضی ،ممدوح توفیق ( ،)١٩٦٧استغال اخنهار الدولیه فی غیر شهئون المالحهه و مشهکله
نهر اخردن ،ارروحه الدکتوراه المقدمه الی کلیه الحقو  ،جامعه القاهره.

د) اسناد
 .2١اتااقیه استخدام المجاری الما یه الدولیه فی االغراض غیر المالحیه عام .١٩٩٧
 .22مذکره تااهم بین وزاره الموارد الما یه فی جمهوریه العهرا و وزاره الطاقهه فهی الجمهوریهه
االسالمیه االیرانیه لسنه .20١2
 .23وزاره الخارجیه العراقیه ( .)١٩٧٦معاهده الحدود الدولیه وحسن الجوار بهین العهرا وایهران
لسنه  ،١٩٧٥بغداد.
ه)کنفرانس
 .2٤داوود ،ماجد عبدالمجید ( ،)١٩٩٤/١0/٦-3القانون الدولی الخاص بالمیاه الدولیه المشهترکه،
مؤتمر رصد المیاه والقوانین والتشریعات واداره المصادر المشترکه للمیاه الطبیعیه ،ررابلس.
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