
 

 

ها؛ دولت المللیینبر تعهدات ب یمیاقل ییراتآثار تغ

 مشترک یاز منابع آب یبرداربهره یمطالعه مورد
 05/02/2000 تاریخ پذیرش: 32/23/2211 تاریخ دریافت:

 

 یالدیطاهره م

 **ییموال یوسف

 چکیده
 یمیاقل ییراتتغ ین،زم یارهو س المللیینب جامعه روی یشپ یهاچالش ترینیو جد ینتراز مهم یکی

منجنر بنه    ینده پد ینن ا ،یراخ یها. در دههاستاز آن  یناش هاییو خشکسال یکمبود منابع آب ویژهبه

اختالفنات  آب و ها در مناطق کنم دولتبرخی  یانم تنش تشدیدلل و المینب روابطدر  یتیامن ایمسئله

 هکن  اسنت  یعنوامل  ینان امنروزه آب در م  . بنابراین،شده است یمنابع مشترک آب یریتنحوه مدبر سر 

و  هادر بررسی یفراوان یتاهمو بنابراین،  است یجهان یتبه امن زنندهیبو آس یدکنندهزننده، تهدبرهم

و آثار آن بر نحوه  یمیاقل ییراتتغ یامدهایپ یتوضع یبررس در پیمقاله  ین. ادارد راهبردیمطالعات 

 یینرات کنه تغ  دهند ینشان من  مقالههای یافته .است یالمللنیو تعهدات ب یفرامرز یاستفاده از منابع آب

ویژه در بحث مندیریت  به المللمهمی در نظام بینچالش امنیتی  ،در برخی مناطق و کمبود آب یمیاقل

بنر  هنا  مینان دولنت  ها یهمکار یتتقو نیازمند ،به فرصت آنتبدیل ؛ که ایجاد کرده منابع آبی مشترک

 برد است.-برد بازی منطقاساس 

 ، منازعه.یهمکار المللی،ینتعهدات ب یمی،اقل ییراتمشترک، تغ یمنابع آبواژگان کلیدی: 

                                                                                                   
 مسئول( یسندهدانشگاه تهران )نو المللینارشد روابط ب یآموخته کارشناسدانش taherehmiladi@gmail.com 

 دانشگاه تهران المللینگروه روابط ب یاراستاد** 
 

 12شماره مسلسل   2000 بهار  اولشماره  م چهاروسال بیست فصلنامه مطالعات راهبردی 
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 مقدمه
 یامندهای کنه پ  است یکمو  یستدر قرن ب یاز مسائل مهم و مطرح جهان یکی ،یمیاقل ییراتتغ

و اسنتفاده   یناز ن یلبه دل یبه دنبال دارد. انقالب صنعت یاسیو س یاقتصاد یطی،مح یستز یجد

مصنر    یشو بنه منوازات آن افناا    ینت جمع یشو افناا  یلیفسن  یهاو انواع سوخت یاز انرژ

شندن  و گنرم  یاگلخاننه  یگازها یشاز جمله افاا یگوناگون یامدهایپ یرناپذیدتجد هاییانرژ

در جنو   یاگلخانه یگازها یشرا به همراه داشته است. افاا ...ب وآب و هوا، کمبود آ یجیتدر

 ینن شده است. ا ینکره زم ییو تحول در نظام آب و هوا ییرو تغ یجهان یشگرما یشباعث افاا

 یالگوها ییرتغ المللی،ینب یهاسطح آب یشها، افاادر قطب هایخذوب  صورتکه به  ییراتتغ

بنه   یتبعنات فراوانن   کنند، یم یانخود را نما یگرد یو موارد یخشکسال یجادها، ابارش در قاره

 دنبال خواهد داشت.

حنال   یهنا چنالش  یرگنذارترین شن  از تثث  بندون  ،یمیاقل ییراتاز تغ یناش یکمبود منابع آب

 شنود یسبب م یدهپد ینفراتر رفته است. ا یاسیس یمرزها یرهکه ابعاد آن از دا استحاضر جهان 

و  یالبماننند سن   یتنر شنده و شندت حنوادث    مناطق خش  یتر و بعضمناطق مرطوب یکه بعض

محصنوتت   یند فقنر، تهد  ینری، گسنترش جننو و درگ   ،ینکنند. همننن   یداپ یشافاا شکسالیخ

 یاسنی، و س ینایی جغراف یبنر مرزهنا   یرتنثث  ی،منرز درون و برون یهابر مهاجرت یرتثث ی،کشاورز

 ینا یامدهایپ یگرو خطرناک و کمبود آب از د یردارواگ هاییماریگسترش ب، سالمت بشر یدتهد

ها دولت یکردبر رو یمیاقل ییراتاست که آثار تغ سؤال ینا یمقاله به دنبال بررس ین. استا یدهپد

 مشترک به چه صورت است. یمنابع آب یریتها در خصوص مدآن المللییندر قبال تعهدات ب

و درگیری برای در اختیارگرفتن این مننابع آبنی    تنش ،آیندههای دههها و سالرسد در به نظر می

زیرا تغییرات اقلیمی به صورت قابل توجهی تثثیر فراوان بنر   ؛طور روزافاونی افاایش خواهد یافتبه

تبندیل   یدر نتیجه مناقشات آبی بین کشورها به مسئله گریاناپنذیر  و کمیت و کیفیت منابع آبی دارد

ن ثبات معاهدات ننارر بنر تقسنیم    افتادت اقلیمی موجب به خطربا فرض بر اینکه تغییرا .خواهد شد

ینا  جدی در زمیننه مندیریت اینن مننابع آبنی شنده        هایهایجاد مناقش ،تبع آنمنابع آبی مشترک و به

هنا در خصنوص   هنا و اقندامات دولنت   با بررسی سیاسنت  این مقاله در پی آن است تا، خواهد شد

تغیینرات   منورد ها و معاهنداتی کنه در   با بررسی کنوانسیون ،نالمللی منابع آبی و همننیمدیریت بین
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هنا در اینن زمیننه را شناسنایی کنرده و بنا ارائنه        المللی دولت، تعهدات بیناستاقلیمی و منابع آبی 

 مشترک گامی مثبت برداشته شود.بع مدیریت هرچه بهتر این منا برایکارهای مناسب راه

 

 امنیت جهانی . پیامدهای تغییرات اقلیمی برالف

 تنرین یکنی از اصنلی  دارد؛ که زمین  زندگی ساکنان کره رایبپیامدهای جدی  ،تغییرات اقلیمی

هیئت  .کاهش تولیدات کشاورزی و افاایش رقابت بر سر غالت است ،شدن کره زمینگرم آنها،

منناطق  پنذیرتر از سنایر   آفریقا و خاورمیانه را بسیار آسیب 2حکومتی تغییرات آب و هواییبین

خاطر کمبود آب در دسنترس، بحنران غنذایی، اثنرات     ویژه بهجهان در برابر تغییرات اقلیمی به

بارترین اثرات از فاجعه (. یکی دیگر321: 2213بیند )لی، روی حیات انسان و افاایش بیابان می

وجهی طور قابل تهای ناشی از بالیای طبیعی بهمهاجرت است. میاان مهاجرت تغییرات اقلیمی،

هنا  درصند آن  19میلیون نفر در سنال رسنیده کنه     322افاایش یافته است و به طور متوسط به 

میلینون نفنر در اثنر     03تعنداد   3009تحت تثثیر بالیای مربوط به تغییر اقلیم هستند. در سنال  

جنایی اجبناری   های ناشی از تغییرات آب و هوا اقدام بنه مهناجرت و جابنه   ها و درگیریجنو

یکی از عوامل تثثیرگذار و مهنم   ،(. در واقع3332-332: 2210منش و همکاران، خوش) کردند

 .است متواترهای بحث کمبود آب و خشکسالی ،های اقلیمیدر مهاجرت

مندان از این مننابع  درگیری در میان بهره ررفیت ،های مختلفکمبود منابع آب مصرفی در حوزه

هنای طبیعنی منجنر بنه از     درپی و ذوب یخننال های پیدهد. شرایطی مثل خشکسالیرا افاایش می

های شدید بر پوشش گیاهی و زنندگی حیواننات شنده و    های زراعی، تحمیل فشارزمینرفتن دست

گرفتن اینن مننابع کمیناب،     شود. رقابت و درگیری برای در اختیارباعث کاهش منابع آب شیرین می

رشند کنرده و از ررفینت     شود تا تقاضنا باعث می . این کاراستافاایش  در حال به طور روزافاونی

خصوص در منناطق خشن  و   ههای شیرین ب(. منابع آب9-30: 2213تحمل منطقه بیشتر شود )لی، 

بسیاری از این مناطق از جمله حوضه مدیتراننه،   هستند.در معرض پیامدهای تغییر اقلیم  ،خش نیمه

دلینل  رق برزینل، جننوب و شنرق اسنترالیا بنه     غرب ایاتت متحده آمریکا، جنوب آفریقا، شمال شن 

در برخنی منناطق تحنت تننش آبنی،       .کاهش منابع آب در فشار خواهند بود از نظر ،تغییرات اقلیمی

                                                                                                   
1. Intergovernmental Panel on Climate Change 
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هنای سنطحی بنه دلینل افناایش      ها برای جبران کاهش دسترسی به آبتشدید تقاضای آب و تالش

 (.  202: 2210هد یافت )حسن لی، های زیرزمینی افاایش خواتغییرات بارندگی و کاهش تغذیه آب

از دسترسنی بنه آب در آیننده     یتصویر ناخوشایند 2تغییرات آب و هواییحکومتی هیئت بین

میلیارد نفنر دسترسنی    ی . در حال حاضر حدود کرده استبرای بسیاری از مناطق جهان ترسیم 

میلیارد نفر خواهند   3/2به  3090میلیارد و در  دواین تعداد به  3050به آب شیرین ندارند. تا سال 

رسید. تغییرات در میاان بارش، دسترسی به آب شیرین را در کویر بارگ جهانی کناهش خواهند   

سازمان ملل متحد( معتقد اسنت کنه آفریقنای     زیرمجموعه ) 3المللی مدیریت آبداد. مؤسسه بین

پاکستان، آفریقای  3035کنند و تا سال میشمالی و خاورمیانه در حال حاضر کمبود آب را تجربه 

منناطقی   (.IWMI, 2008) ها خواهند پیوست های بارگی از هند و چین نیا به آنجنوبی و بخش

در آینده گسترش خواهنند یافنت. پنن      ،کنندکه در حال حاضر وضعیت بحرانی آب را تجربه می

ترشندن کنویر   بود. با گرم و گستردهعمده منازعات در کویر بارگ جهانی خواهند  ثمنش ،رودخانه

 ارزشمندتر خواهند شد.   ،یابندبارگ جهانی، رودهایی که در آن جریان می

کنند. در هنر منطقنه، قندرت     ای نقش مهمی در این خصوص بازی منی های منطقهسیاست

که خواسنتار کنتنرل مننابع آب اسنت: نیجرینه، مصنر، اسنرائیل، ترکینه و          حضور دارد یبارگ

 منورد دسنت هسنتند، خنود را در    کنندگان باتدست و پایینکه استفاده موردقااقستان. این پن  

هنا در هنر   بینند. در نتیجه، احتمال درگیر شندن آن ای میاختصاص آب به عنوان قدرت منطقه

 (.322-322 :2213ای وجود دارد )لی، مناقشه

 

 آبی ناشی از تغییرات اقلیمیهای کم. زیان1

های نامطلوب عوامل انسانی است که به صورت مستقیم ینا  از جمله علل کمبود منابع آبی، فعالیت

شندن توزینع   نامتقارن ،هاگونه فعالیتنهایی این شود. نتیجهغیرمستقیم به تغییرات اقلیمی منجر می

محیطنی،  کنه بنه پیامندهای زیسنت     ؛خاکی اسنت  آبی در کره چرخه های مختلفآب در ساحت

 .شودمی اشارهها این پیامدبرخی از ، به ادامه. در شوداقتصادی و اجتماعی منت  می

                                                                                                   
1. IPCC 

2. IWMI 
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 . زیست محیطی1-1

نه تنها حیات موجودات زننده را   آبیکمزیست است. تخریب شدید محیط ،آبیاز پیامدهای کم

هنای گیناهی و جنانوری را بنه دنبنال خواهند       انقراض بسیاری از گونهاندازد و به مخاطره می

هنای مختلنف   داشت، بلکه باعث تغییر در شنرایط جغرافینایی )آب و هنوا و خناک( سنرزمین     

رفنتن بسنیاری از مننابع طبیعنی و     و از میان تضعیفکه این امر نیا به نوبه خود باعث  شود؛می

 .(FAO, 2007: 4) شودمعدنی مورد نیاز بشر می

 

 . اقتصادی4-1

برداری از جمله وجود منابع طبیعی و بهرهدارد؛ توسعه در ی  کشور به عوامل مختلفی بستگی 

تنرین آن، آب اسنت.   بهینه از این منابع. بدیهی است که یکی از این منابع طبیعی و شناید مهنم  

: 2212تواند توسعه را کُند یا متوقف کنند )موسنوی،   می ،فقدان آب یا کمبود آن در ی  کشور

سنخنی   ،موتنور رشند و توسنعه اقتصنادی اسنت      ،که آب گفته شوداگر  ،به عبارت دیگر(. 55

کشناورزی را   ؛دهدهای اقتصادی را تحت تثثیر قرار میفعالیت ،آبیکم .گفته نشده استبیهوده 

ای در جهنت رشند و   و توانایی هر جامعه ؛کندتولید برق را دچار مشکل می کند؛غیرممکن می

اندازد. در کشورهای در حال توسعه، کمبنود آب مناسنب و فقندان    کارآفرینی را به مخاطره می

 اسنت. توسنعه   کنرده اقتصنادی را بنا چالشنی عظنیم مواجنه       های بهداشتی، توسعهزیرساخت

 آبنی تهدیند   مننابع  ضنعیف  علت مندیریت  همواره به دو متغیری هستند که ،امنیت و اقتصادی

مین منابع آبی دارد، عاملی است که ثتثثیر مهمی بر ت اینکه به علت ییهوا و آب شوند. تغییرمی

 اقتصناد،  آب دارد. کمبود منابع آبنی تنثثیر مسنتقیمی بنر     با مسئله یو متقابل ناپذیرجدایی رابطه

 .داردغذایی و امنیت انسانی  مواد ،انرژی تولید زیست، محیط و جامعه

 

 . اجتماعی 3-1

کنندگان مختلف منابع آب شیرین بنر سنر نحنوه    میان مصر  باعث اختال  و درگیری آبیکم

پنذیر اجتمناع از   . در این تعارضات روشن است که بسیاری از اقشار آسنیب شودمی توزیع آب

از آب  ،مندی از منابع آبی برخوردار هستند و بدین ترتینب زنی و بهرهچانه برایقدرت کمتری 
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 ،ترین نیازهنای خنود محنروم خواهنند مانند. در چننین شنرایطی       ییتثمین ابتدا برایمورد نیاز 

هنای کشننده   به آب سالم و امکانات بهداشتی، باعث شیوع و گسترش بیماری نداشتندسترسی

 کنند منی که به نوبه خود سالمت جامعنه را تهدیند    شد؛خواهد  ،که عمدتاً واگیردار نیا هستند

(Heather Cooley et al., 2013: 1) .،توان نتیجه گرفنت  شده میبیانبا توجه به مطالب  بنابراین

و  سنو محیطنی توسنعه مننابع آب در گذشنته از ین       که اثرات اجتماعی، اقتصنادی و زیسنت  

مان با پدینده پینینده تغیینر اقلنیم، لناوم ایجناد       أتو ،بینی حتمی کمبود آب از سوی دیگرپیش

 .کرده استالگوی جدید مدیریت منابع آبی را بیش از پیش 

 

 ریزی و مدیریت منابع آبی مشترک. برنامهب
اگنر   است.یکی از موارد الاامی استفاده بهینه و عادتنه از منابع آبی  ،هاریای آبمدیریت و برنامه

 ،نباشند  از آن بنرداری بهنره  راسنتای در ی  کشور آب کافی موجود باشد و مدیریت درسنت در  

ای شود که آن کشور گونهو حتی وضع به شودممکن است آن کشور با مشکالتی در آینده مواجه 

 ننامطلوب تواند آثنار  میو این  با مشکل تثمین آب مورد نیاز خود مواجه شودمدیریت در اثر سوء

با  (.22: 2212به همراه داشته باشد )موسوی،  کشور محیطی برای آنو زیست اقتصادی، اجتماعی

برداری معقول و منطقی از این منبع حیاتی بنرای  آب، ضرورت بهره گرفتن تقاضا بر عرضهسبقت

زیسنت بنارزتر شنده    حفظ پاینداری محنیط   ،حفظ حیات بشر و سایر موجودات زنده و همننین

تقاضنای   3020تنا سنال   ورت عدم اتخاذ تدابیر تزم به منظور مدیریت تقاضای آب، است. در ص

اسنتفاده منصنفانه و   بنر اینن اسناس،    آن بیشتر خواهد شند.   درصد از عرضه 00حدود  برای آب

الملنل  در حقنوق بنین   ،بر حقوق داخلی عالوه ، موضوع بسیار مهمی است کهمعقول از منابع آب

   (.520: 2212)موتیی،  استزیست نیا مورد تثکید فراوان محیط

هنای  نامههای اخیر، عالوه بر قاره اروپا، در چهار قاره دیگر نیا توافقدر حقیقت، در طی سال

که حاوی موادی پیرامنون نهادهنایی اسنت کنه      شدهالمللی متعددی در زمینه منابع آب منعقد بین

هنا و نظنارت   از جملنه مندیریت داده   ،المللیهای بینودخانههای آبریا رمسئولیت مدیریت حوزه

هنا  هایی که تثثیرات فرامرزی دارنند، بنه سنازوکارهای وابسنته بنه آن     ها و فعالیتها، پروژهبرنامه

المللنی ممکنن اسنت تحنت عنناوین      واگذار شده است. نهادهای مسئول مدیریت منابع آبی بنین 
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شنده  ، دفتر یا سازمان قرار گیرند. با توجنه بنه تعرینف ارائنه    مختلفی مانند اداره، کمیسیون، کمیته

به هرگونه نهناد ینا دیگنر    « المللی آبمدیریت منابع بین»نظر، اصطالح دانان صاحبتوسط حقوق

مدیریت حوزه آبرینا   برایهای دو یا چندجانبه نامهترتیبات سازمانی اشاره دارد که براساس توافق

ربط در آن سهیم هستند، ایجاد شنده اسنت )کناپونئرا،    )سطحی یا زیرزمینی( مشترکی که دول ذی

خنار  نیسنت و بایند     «المللیسازمان بین»(. ماهیت این نهادها از چارچوب مفهومی 030: 2213

 قرار داد.   ،بر دوش دارند« فنی»نهادهایی که مسئولیتی  ها را در زمرهآن

اینن   ها و آیندهمیان دولت« همکاری»خاصیت شناسایی ماهیت این نهادها در نیل به مفهوم 

شنود و نشنان از   تر منی بحران پررنو هایی که در زمانهها نهفته است. همکارینوع از همکاری

هنا  مدیریت منابع آبنی دارد؛ مننابعی کنه تنثثیر و فوایند آن      موردها در تحدید اختیارات دولت

المللی ها رنو حقوق بیند به ی  کشور نیست و ماهیت طبیعی این مسائل است که بدانمحدو

گنذارد،  مسئولیت سنگینی بر دوش متخصصان این حوزه می ،های سیاسیگیریتصمیم دهد.می

 ،و بنه دنبنال آن   ایجناد شنده  اما علم جدیندی از طرینق تغیینر الگنو در مندیریت مننابع آبنی        

و هوا و  . هرچند بارندگی، آبه استای پایدار فراهم شدسعه آیندههای زیادی برای توفرصت

مننابع ایجناد   بنه  پنذیری  های فیایکی برای استفاده بشر در دسترسچنان محدودیتجغرافیا هم

اقتصادی به منظور اجرای  -ها همننان برای مقابله با موانع اجتماعیکند و بسیاری از دولتمی

طنور کنه   های جدید در تالشنند، اینن اهندا  جدیند همنان     ساختها و زیرها، سیاستبرنامه

های سنتی به سوی مدیریت یکپارچه منابع آب از طریق اصالحات نهنادی و همکناری   فعالیت

بنه سنطح مننابع و     ،. کسنب موفقینت  شنوند تر منی شود، هر روز محققالمللی دگرگون میبین

گذاری پایندار آبنی   که متمایل به سرمایهنفع، به تولیدکنندگان سیاست های ذیهای گروهتالش

المللنی ر   سازی هر دو سنطح ملنی و بنین   ای که در آن همکاری و هماهنوهستند و به نقطه

 .(Padowski and Jawitz, 2009: 107)دهد، بستگی خواهد داشت می

 حوضه آبریا در دنیا حداقل بین دو کشور مشنترک  305بیش از  ،براساس اطالعات موجود

های آن یا به منابع آب موجود در درصد از زمین 50درصد از مردم دنیا و  00. در حدود ندهست

استفاده از منابع  ،اند یا تحت تثثیر آن قرار دارند. برای مدت زیادیهای آبریا وابستهاین حوضه

آور مربنوط بنه مندیریت و    المللنی الناام  بنین  هنای آبرینا در نبنود معاهنده    آب در این حوضه
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. ولی رشند تقاضنا   انجام شده استجویانه و توافقی صورت مصالحهبرداری از منابع آب بهبهره

زیسنت در سنطح   برای آب، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب و تثثیرات منفی آن بنر محنیط  

اسناس همکناری    برداری از منابع آب بنر است که ضرورت بهره کردهشرایطی را ایجاد  ،وسیع

هنای  دسنت و باتدسنت آبراهنه   کشنورهای پنایین   اعم از ،کشورها همه متقابل و منافع جمعی

برداری معقول و منطقنی از مننابع آب مشنترک و بنا محورینت اصنل       بهره منظور، بهالمللیبین

 .  است آشکار شدهبرداری منطقی از منابع آب بهره

ی آن که طن  2121رأی کمیسیون داوری بین آمریکا و کانادا در خصوص سد گات در سال 

برداری نامناسنب از  دولت کانادا محکوم به پرداخت خسارت به اتباع دولت آمریکا به دلیل بهره

هنا در آمریکنا   گرفتگنی زمنین  و ایجاد خسارت ناشی از آب آناین سد، پس از افاایش ارتفاع 

برداری معقول و منطقی از منابع آب و رعایت اصول حاکم بنر  شده بود، در تثیید ضرورت بهره

مربوط به سد گابنیکوو  المللی دادگستری در پروندهالملل آب است. رأی دیوان بینقوق بینح

شنده در دینوان   بین مجارستان و چکسنلواکی و دادخواسنت اخینر شنیلی علینه بولینوی ثبنت       

بنرداری بهیننه از مننابع    ضرورت توجه به بهره مورددر  3022ژوئن  2المللی دادگستری در بین

برداری معقول از جمله مواردی اسنت کنه در راسنتای    و توجه به اصل بهرهآب مشترک مرزی 

های ناشی از نقن  اینن تعهندات در حقنوق     تثکید بر مصر  معقول از منابع آبی و مسئولیت

 (.520-522: 2212)موتیی، استزیست الملل محیطبین

ماعی، اقتصادی که چارچوب مدیریت یکپارچه منابع آبی برای ارتقای پایداری اجتدر حالی

آورنند.  هایی را به وجنود منی  شود، اجرای واقعی این اصول چالشمحیطی طراحی میو زیست

؛ بلکه باید بنه شنکلی   کندرشد را برآورده در حال حاضر، مدیران آب نباید تنها تقاضاهای روبه

 هنای محیطنی و اجتمناعی تصنمیم   مندت و بلندمندت زیسنت   کوتاه پیامدهایمطلوب در برابر 

هنای جدیند   از نگراننی  برخنی هنای جدیند،   شان نیا مسنئول باشنند. اینن مسنئولیت    یریتیمد

محیطی و اقتصنادی را کناهش داده و از طرینق بنازبینی دقینق      گذاری اجتماعی، زیستسیاست

در  . بر این اسناس، (Padowski and Jawitz, 2009: 105-106) شودپذیر مینهادهای آبی امکان

 و ریناان برنامنه  بنه  کمن   بنرای  جدیندی  هنا و تحنوتت  دستورالعملالملل، سطح حقوق بین

 .است شده آغاز آب بخش گیرندگانتصمیم
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 مشترک یآبدر مدیریت و استفاده از منابع  المللیبین . همکاریج
گنذاری و  سازمان مرتبط تحنت کنتنرل آن بنرای ارزش    32های سازمان ملل و پینیدگی تالش

 Padowski)آبی در سطح جهانی افاوده اسنت  به پینیدگی بحث کم ،مدیریت این موضوعات

and Jawitz, 2009: 101.) حفارت و مدیریت  به دادنالملل نقش اساسی در سازمانحقوق بین

ثبنات و   توجنه بنه خاصنیت   . بنا  کنند المللی ایفا میالمللی و سایر منابع آّبی بینهای بینآبراهه

توانند هنم بنه جلنوگیری و هنم      منی  ، این منوازین المللبین اقدامات پیشگیرانه موازین حقوق

های دولت (.Boisson de Chazournes, 2013: 7)فصل اختالفات در این زمینه کم  کند وحل

سننازی عمننومی در  هماهنننو راسننتایدر اروپننا، آسننیا، آفریقننا و آمریکننا در    2رودکننناری

تعندادی از   3اتحادیه اروپا یا کمیته توسعه آفریقای جنوبی ،هایی از قبیل سازمان مللگردهمایی

 اند.  دهکرالمللی را امضا های بیناین معاهدات راجع به آبراه

المللی های بیناین اقدامات شواهدی بر وجود پیشرفت در ساختار سازوکار مدیریت آبراهه

الملنل  حقنوق بنین   عرصههای زیادی وجود دارد که در رغم این اقدامات، هنوز بخشبهاست. 

المللنی  هنای بنین  گیری معاهدات دارنند. هننوز آبراهنه   ها پرداخته نشده و احتیا  به شکلبدان

 ،های رودکناری متصنل هسنتند  بعضی که به دولت فاقد معاهده هستند یازیادی وجود دارد که 

کننار  گینرد. در  فقط ی  قسمت آن تحت پوشش مواد معاهده و معاهندات موجنود قنرار منی    

های سنطحی ینا روزمیننی،    های آب شیرین از قبیل آبالمللی، سایر انواع و منبعهای بینآبراهه

شنده اسنت    المللنی مباحثنات حقنوقی بنین   های زیرزمینی، باران و یخ به طریقی موضنوع  آب

(Bossion de Chazournes, 2013: 7). 

در الملنل اسنت.   ر حقوق بینرسد موضوع آب نیازمند توجه بیشتر دبا این حال، به نظر می

صنورت  ؛ هرچنند بنه  کنار رفتنه اسنت   بنه « آب»کنوانسیون تغییرات اقلیمی تنها ی  بنار کلمن    

هنای آب شنیرین   حمایت از اکوسیسنتم  برایحقوقی  یدر تدوین چارچوبتواند غیرمستقیم می

 کند.نقش ایفا 

                                                                                                   
1. Riparian States 

2. SADC 
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 زمان انعقاد معاهدات درهای سطحی مشترک ها در محافظت از آب. موانع همکاری دولتد

هنای  ها را ملام به همکاری با یکندیگر بنرای حفارنت از آب   دولت ،الملل عرفیبا اینکه حقوق بین

گینرد.  ها در این زمینه از طریق معاهدات شکل میکند، اما همکاری ارادی دولتسطحی مشترک می

گذراننند. همکناری   تغیینر را از سنر منی    ،المللی سه مرحله انعقاد، اجرا و در منواردی معاهدات بین

اولنین گنام بنرای همکناری     . رو شنود توانند بنا منوانعی روبنه    ها در هر ی  از این مراحل میدولت

گنر  انعقاد معاهده اسنت. معاهندات نماینان    ،ها با یکدیگر در زمینه منابع آبی مشترکدولت معاهداتی

هنا را وادار بنه   ب قدرتی فرادولتی که بتواند دولتها هستند؛ این به آن معناست که در غیااراده دولت

 پیوندند.  ها از طریق ارادی به معاهدات میالمللی کند، دولتورود به معاهدات بین

موارد متعددی  ،محیطیها در معاهدات زیستهای مرتبط با مشارکت دولتدر بررسی پژوهش

انند. یکنی از   شنارکت شناسنایی کنرده   را در م ،یا بازدارننده باشنند   به عنوان عواملی که مشوق

اصنلی   هنای که سودآوری را یکی از مشنوق  است «فینوس» موردنظران مشهور در این صاحب

افنرادی دیگنر ماننند     .(Finus, 2003: 82)داند محیطی میها به معاهدات زیستپیوستن دولت

تقارن اطالعاتی، مالحظات حاکمیتی، تعارض میان از مواردی همنون عدم «جاست و نتانیاهو»

المللی و مالحظات جغرافیایی به عنوان عوامنل تثثیرگنذار در اینن زمیننه یناد      منافع ملی و بین

 . (Richard & Netanyahu, 1998: 8-11) اندکرده

 

 سطحی مشترک هایآب از حفاظت در جغرافیایی مالحظاتنقش . 1
اند که در بسیاری از موارد مشکالت بر روی منابع مشترک مشخص کرده شدهانجامهای بررسی

 ,Mark) اسنت جغرافینایی   ریشن  گونه منابع دارای ها در زمینه اینهمکاری و مشارکت دولت

برداری و حفارت از منابع آبی مشترک نینا از اینن   مشکالت مربوط به بهره. (365-375 :2003

، 2شنناختی هنای ریخنت  ویژگنی  شنامل  جغرافینای ین  منبنع آبنی    قاعده کلی مستثنی نیستند. 

تواننند  . تمامی این موارد منی شودمی وهوایی مربوط به آن منبعشناختی و آب، بوم3شناختیآب

جغرافیای ین  رودخاننه بنر بسنتر      ،واقع در .بر کیفیت و کمیت آب ی  منبع تثثیرگذار باشند

                                                                                                   
1. Morphologic 

2. Hydrologic 



 443  ...   هادولت المللیینبر تعهدات ب یمیاقل ییراتآثار تغ

گیری رودخانه، میاان آلودگی در آب رودخانه، تیهرودخانه، دبی رودخانه، مواد معدنی موجود 

نفوذ کرده یا بر خاک زینر   واردشده به رودخانه در طول مسیر، میاان آب تبخیرشده از رودخانه

هنا بنه   عنوان محرک مشنوق ینا منانعی بنرای ورود دولنت     گذارد و تجرم بهرودخانه تثثیر می

 کند.معاهدات نارر بر منابع آبی مشترک عمل می

از قلمرو دو یا چنند  هایی که )رودخانهمختلط یا پیاپی ی،اینکه ی  رودخانه، مرز ،به عالوه

هنا بنه آب آن رودخاننه تنثثیر     بر شکل، مکان و نحوه دسترسی دولنت  ،باشد (گذرندکشور می

رودخاننه  دسنت  . در ی  رودخانه پیاپی، اینکه ی  دولت، دولت باتدسنت ینا پنایین   گذاردمی

نقش مهمی در تعیین این مسئله دارد که چه میناان آب و بنا    ،یانه قرار داشته باشدیا در مباشد 

کمینت و کیفینت آب در دسنترس     ،گینرد. در اغلنب منوارد   چه کیفیتی در دسترس آن قرار می

از واقعینت جهنت جرینان رودخاننه و      ،اینن مسنئله   .های باتدست رودخانه بیشتر استدولت

 ,Ines) شنود ناشنی منی   -نه همامنان و -ای ها به طور زنجیرهاستفاده از رودخانه توسط دولت

هنا  نسبت به دیگر دولنت ، دولتی که در باتدست رودخانه واقع شده ،. بر این اساس(50 :2007

 بنرای ای در زمیننه همکناری   تواند برای پیوستن بنه معاهنده  در موقعیت بهتری قرار دارد و می

منافع بیشتری را طلب کند. اگر ی  دولنت باتدسنت رودخاننه،     ،حفارت از منابع آبی مشترک

دولنت   نموننه، شنود. بنرای   تنر منی  این موقعیت قوی ،کننده اصلی آب رودخانه هم باشدتامین

در مذاکرات با اردن در زمینه  نظر،کننده اصلی آب رودخانه یرموک است و از این سوریه تامین

 . (Just and Netanyahu, 1998: 11)  منابع آبی مشترک موقعیت بهتری دارد

محندود بنه    ،هنا عامل جغرافیای منابع آبی بر همکناری ینا عندم همکناری دولنت      تثثیر

هنا از سنودآوری   تواند بر تلقی دولتنیست. عامل جغرافیا می پیاپیالمللی های بینرودخانه

های مرزی و مختلط نیا تنثثیر بگنذارد. اینن مسنئله ناشنی از اینن       معاهدات بر سر رودخانه

بر  ،های مرزیهای ساحلی در آب رودخانهواقعیت است که دخل و تصر  هر ی  از دولت

نینا اثرگنذار اسنت. در چننین      کیفیت و کمیت آب در دسنترس رودخاننه در کشنور دیگنر    

هرگوننه   ؛های دارای منبع آبی مشنترک بنه یکندیگر متقابنل اسنت     وابستگی دولت ،وضعیتی

هنا  تواند مشوق دولنت انجامد و همین امر میها با یکدیگر به سود متقابل میهمکاری دولت

  باشد. در این زمینه ، عدم همکاری آنهادر ورود به معاهدات یا  بالعکس
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 هاییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر همکاری دولت. تغ4

 در کننه هننوایی و آب میننانگین وضننعیت بننرای انتظننار مننورد الگوهننای در مشننخص تغییننر هننر

 بسنیاری  شنواهد  آنکنه  حنال . گویندمی اقلیمی تغییرات را ،بدهد ر  منطقه ی  در مدتطوتنی

 و آب بنه  دسترسی آب، چرخه بر عمیقیتثثیر  هوایی و آب تغییرات دهدمی نشان که دارد وجود

 حنوادثی  رخنداد  دفعنات  و شدت آب، حجم بر خود نوبه به تغییرات این. دارند آب برای تقاضا

 اینن  سنرعت . (Ansink, 2009: 6) گذارنند منی تنثثیر   آب کیفینت  نیا و خشکسالی یا سیل چون

 ،امنر  همنین . باشد همراه دائم ثباتیبی با آب تقاضای و عرضه جغرافیای شودمی موجب تغییرات

در  .کنند می ثباتیبی دچار را مشترک آبی منابع زمینه در هادولت برای منعقده معاهدات سودآوری

های آن منطقه بنه  کننده میاان دسترسی دولتتغییرات اقلیمی ی  منطقه، تا حد زیادی تعیین ،واقع

بیشتری برای استفاده خواهند داشنت  ها منابع آبی منابع آبی است. هرجا باران بیشتری ببارد، دولت

برداری از منابع آبی مشترک شدت کمتری خواهند داشنت.   ها در بهرهرقابت میان آن آن، تبع و به

ها رقابت شندیدتری بنرای   آید، میان دولتدر مقابل، در مناطقی که آب منبعی کمیاب به شمار می

 .(Mark & Warner, 2006: 443)برداری از منابع آبی مشترک در جریان خواهد بود بهره

که به تشدید ضرورت همکاری برای مدیریت صنحیح مننابع    اندازه همانبه تشدید رقابت 

وینژه  به ؛ها باشدتواند به عنوان مانعی بر سر راه همکاری میان دولتانجامد، میآبی کمیاب می

هنای  یر از توجه به اولویتبرداری از منابع آبی خود ناگاگیری برای بهرهها در تصمیمکه دولت

فشنار   ،در نتیجنه  .(Just and Netanyahu, 1998: 10)شنان هسنتند   ملی خود و نیازهای داخلی

المللی ها به ورود به همکاری بینحاصل از ضرورت رفع نیازهای داخلی ممکن است تمایل آن

 .کندرا تضعیف 

خاورمیاننه و شنمال آفریقنا     المللنی در منطقنه  هنای بنین  تثثیر تغییرات اقلیمی بر همکناری 

زمنین   تنرین بخنش کنره   آبهای عرب این منطقه در بیمحسوس است. به طور خاص، دولت

شنود تنا   اند. این مسئله در کنار افاایش جمعیت و افاایش تقاضا برای آب موجب میواقع شده

 رچنند هآب در اختیار جمعیت این کشورها به نصف کاهش پیدا کند.  سرانه 3050حدود سال 

ها برای حفظ منابع آبی و تسهیم صحیح آنان شاید بتواند تا حندی از وخامنت   همکاری دولت

هنای  هنای منطقنه بنه اولوینت    وضعیت موجود بکاهد، در عمل نیازهای داخلی و توجه دولت
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 بنرای المللنی  تر به سمت و سوی انعقاد معاهدات بینها کممنطقه موجب شده است این دولت

های این منطقه بنرای افناایش کمینت آب در    مدیریت منابع آبی روی آورند. بسیاری از دولت

کنه   ؛انددسترس خود اقدام به تغییر مسیر رودخانه یا ایجاد سد بر روی منابع آبی مشترک کرده

 . (Hakan, 2006: 12)هنای سیاسنی در منطقنه نینا منجنر شنده اسنت       تنش یا تشدید به ایجاد

هنای  برای انحنرا  سرچشنمه   2122 های سوریه، لبنان و اردن در سالتالش مواردی همنون

رودخانه اردن و نیا تالش دولت اردن برای افاایش جریان آب در کانال غور شنرقی از جملنه   

تثمین نیازهای داخلی خود به آب اسنت کنه مسنیری     برایهای منطقه جانبه دولتاقدامات ی 

 (.12-13 :2212سوی، )مو پیموده استخال  همکاری را 

 

 . سودآوری ناظر برحفاظت از منابع آبی مشترک3

. کننند اسنتفاده منی  « عقالییانتخاب » ها از نظریهگران اقتصادی در تحلیل روابط بین دولتتحلیل

هنر   خواهند سود عاید خود در نتیجهها بازیگرانی منطقی هستند که میبراساس این نظریه، دولت

هنا در قبنال معاهندات    توان به عملکرد دولتبه حداکثر برسانند. این نظریه را میگیری را تصمیم

هنا  ی  انتخاب است. بنابراین، دولنت  ،المللیبین پیوستن دولت به معاهده .المللی نیا بسط دادبین

هنای سنطحی   المللنی ننارر بنر آب   پیوستن یا نپیوستن به معاهنده بنین   موردگیری در در تصمیم

یکنی از عنواملی اسنت کنه      ،سودآوری ،پی به حداکثررساندن سود خود هستند. پس مشترک در

هنای  المللنی ننارر بنر آب   ها در پیوستن به ی  معاهده بنین نده و محرک دولتانتواند برانگیامی

سطحی مشترک باشد و بالعکس، سودآورنبودن ی  معاهده، دولت را از پیوسنتن بنه آن معاهنده    

المللنی  موضوع، معاهدات تجاری نیا نقش مهمنی در پیشنبرد سنازوکار بنین    بازدارد. در کنار این 

و  یتجنار  هنای اسنت یدر اتخناذ س  کنه . به همین دلیل، باور بر این اسنت  گری اقلیمی داردتنظیم

 یکشورها در نظر گرفته شده و بنه مسنائل   نیب توازن منافع دیبا یاصالحات سازمان تجارت جهان

 .(221: 2210نیا و اکبریان، )توکل دشوپرداخته  این ستیز طیاز تجارت همنون مح ریغ

ثر از تلقنی  ثشان تا حدود زیادی متها به منابع آبی در دسترستر، نگرش دولتبه طور دقیق

ورود یا عندم   موردگیری در ها پیش از تصمیماقتصادی است. دولت یعنوان کاتیآب به مسئله

به این پرسش پاسخ دهند که  ابتدا باید ،های سطحی مشترکورودشان به معاهدات نارر بر آب
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گنران  خواهد بنود. تحلینل   میاانسود و زیان حاصل از پیوستن به این معاهده برای آنان به چه 

حیطی المللی زیست مالملل از این امر تحت عنوان سودآوری معاهدات بیناقتصادی حقوق بین

کنند و انعقاد و ثبات معاهدات زیسنت محیطنی را در ارتبناط مسنتقیم بنا اینن دیندگاه        یاد می

 .(Finus, 2003: 83)دانند می

 

ها در اجرای معاهدات ناظر بر حفاظـت  . موانع همکاری و مشارکت دولتـه

  از منابع آبی مشترک

های سطحی مشنترک گنامی   بدر زمینه آ اتها در انعقاد معاهددرست است که موفقیت دولت

شود، اما این گام به تنهایی کنافی  حفارت از منابع آبی مشترک محسوب می راستاینخست در 

وری آن بهنره  ،های ساحلی ی  منبع آبنی مشنترک  دولت همکاری بین هرچندنیست. در واقع، 

توانند  منی اینن همکناری    ناپایداریمنبع را افاایش خواهد داد و به حفظ آن منجر خواهد شد، 

توجه به اینن  . (Erik, 2009: 36) کندتمامی دستاوردهای معاهدات منعقدشده را با خطر مواجه 

هنا را وادار بنه   المللی که دولنت ویژه از آن رو اهمیت دارد که به علت نبود مرجع بینمسئله به

(. Finus, 2003: 85)اسنت   آن، اجرای معاهده مبتننی بنر اراده طنرفین    کنداجرای مفاد معاهده 

ارتباط تنگناتنگی بنا مسنئله سنودآوری دارد.      ،معاهدات نیا مانند انعقاد معاهداتاجرای ثبات 

های سطحی مشترک بنر عهنده طنرفین    محیطی و نارر بر آببار اجرای معاهدات زیست چون

اطمیننان حاصنل کنرد کنه      آنهنا تنوان از اجنرای معاهنده توسنط     تنها زمانی می ،معاهده است

های سطحی مشترک را معاهدات نارر بر آب ،باشد. این واقعیت شانبرخی از منافعکننده تثمین

 کند. پذیر میخودسری آسیب نسبت به پدیده

اسناس معاهنده را بنه     ها در صورتی که انجام تعهدات خود برکه دولتست این به آن معنا

که دولتنی   . در صورتیکنندها خودداری آنبه از التاام ممکن است  ،ارزیابی نکنند یشسود خو

آنکه خود را در خطر مجازات نبیند، بی سودمندمنعقده را در ترازوی سود و زیان خود  معاهده

کنه از  « حق بر توسنعه »ها بر اساس دولت. زنداز اجرای مفاد آن سرباز  محتمل است که ببیند،

شنان  د حاکمیت( دست به مخالفت با تحدی25: 2292نژاد، نسل سوم حقوق بشر است )رضایی
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المللی متضمن نظام و سازوکار بین( Kukushkina, 2021زنند )المللی میمنابع آبی بین مورددر 

مردم کشنورهای مختلنف    به جبران تضییق حق بر توسعه دواحد مدیریت این منابع، تجرم بای

 راسنتای ها در به تشویق دولت ،نیا بیندیشد و با توزیع امتیازات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی

 پیوستن به این سازوکارها مبادرت ورزند.

 شوند که عبارتند از:به طور کلی، معاهدات منابع آبی از تغییرات اقلیمی به دو صورت متاثر می

گذارنند. همنین مسنئله    تغییرات اقلیمی بیش از هر چیا بر کمیت آب منابع آبی تثثیر می .الف

ثبات معاهداتی که نارر بر تسهیم منابع آبی هستند را بیش از هنر   ،تغییرات اقلیمیشود موجب می

ها به مقندار متفناوت آب تنثثیر    دیگری به خطر اندازد. تغییرات اقلیمی بر دسترسی دولت معاهده

ثبناتی  بنی  و در نتیجنه، هنا  ها از التاام بدانتخطی دولت بهتواند گذارد و تثثیر این تغییرات میمی

بنا   3021ای در سنال  در مقالنه  .(Erik, 2009: 18)قراردادهای مربوط به تسهیم آب منجنر شنود   

بررسی مورد خاص منابع آبی مشترک میان هندوستان و پاکستان، تثثیر عوامل اقلیمنی بنر کمبنود    

مللنی  البین یمابین، به نیاز مبرم سازوکارهای فینامهمنابع آبی و تخطی دو دولت از مفاد آن توافق

گناا    ها هاینهکه تخطی از آن برای دولت شدهگیری ساختاری هدفمند اشاره مشکل راستایدر 

ای آن معاهدات دوجانبه یا چندجانبه برای داشته باشد و در عین حال، به فواید اقتصادی و توسعه

 .(Abbas and et al, 2019) های رودکنار نیا توجه شوددولت

 ،هار این موضوع جست که تغییر در کمیت آب در دسترس دولتعلت این مسئله را باید د

گذاری اقتصادی منابع آب مشنترک  دسترسی به آب و نیا در ارزش بر رقابت میان آنها در زمینه

 .کندخوش تغییر میها را دستو سودآوری معاهدات و التاام به آن گذاردها تثثیر میتوسط آن

ها در قبال مدیریت این منابع منجنر شنود.   پدیده خودسری دولتتواند به تشدید می ،در نتیجه

ثبناتی هسنتند.   برخی از الگوهای تسهیم آب بیشتر از سایرین در معرض خطر بنی  ،در این میان

الگوی دوم تسهیم آب که حجم مشخصی از آب را به هر دولت متعهد اختصناص   نمونه،برای 

ای که موجب تغیینر حجنم   نسبت به هر مسئله ،دکنندهد و بیشتر معاهدات از آن پیروی میمی

کنه تسنهیم آبنی کنه بنه       پذیر است. در حنالی آسیب ،آب موجود در منبع آبی مورد بحث شود

تر چنین حساسیتی را در قبال تغییرات حجنم آب دارد.  کم شود،صورت تعیین درصد انجام می

متحده در زمیننه ریوگراننده و   شود به معاهده مکای  و ایاتت برای درک بهتر این موضوع می
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هنای  برداری از آب رودخانه در فاصله بین سنال تخطی مکای  از اجرای تعهدش در قبال بهره

 اشاره کرد. 3003تا  2112 و همننین 2112تا  2113

رخداد خشکسالی در مکای  موجب شد دولت این کشور به ناچنار   ،هادر فاصله این سال

 2برداشت کنند. براسناس یادداشنت    2100اساس معاهده  رودخانه بربیش از سهم خود از آب 

قادر بنه   ،دکرای خود عمل میاگر مکای  براساس تعهدات معاهده 2115در سال  312شماره 

تثمین آب مورد نیاز برای تثمین نیازهای خود نبود و این مسئله با منافع دولت مکای  در تضاد 

 .(Alexis, 2008: 82)گرفت قرار می

در اینجا متثثربودن کیفیت آب منابع آبی از تغییرات اقلیمی به میاان تثثیر آن بر کمینت  . ب

 ،های اخینر توان تثثیر آن را نادیده گرفت. در دهه. اما نمینیستها روشن منابع آب برای دولت

تنثثیر   ،رخداد سیل یا خشکسالی به واسطه فرآیندهای شنیمیایی و هیندرولوژی    و افاایش دما

توانند موجنب   اند. تغییر در کیفیت مننابع آبنی در عمنل منی    بر کیفیت منابع آبی داشته یفراوان

تواند و هایی که ی  دولت میماندن منبع آبی برای ی  دولت شود یا حتی بر استفادهبالاستفاده

برای  یل مهمتوانند عامتغییرات نیا مینوع ، تثثیر بگذارد. این بکندممکن است از آن منبع آبی 

 .آیندثباتی معاهدات نارر بر منابع آبی مشترک به شمار بی

 

و مشارکت  الملل برای رفع موانع و تقویت همکاری. راهکارهای حقوق بینو

 های مشترکها در حفاظت از آبدولت

گیری و گسترش همکناری مینان دولنت هنا در حفارنت از      کردن موانع و شکلبه منظور برطر 

کارهنای موجنود بنرای    ضروری بنه نظنر منی رسند راه     ،مشترک در هنگام انعقاد قراردادهای آب

؛ المللی مورد بررسی قرار گینرد ها و معاهدات بیننامهها تحت عنوان توافقتقویت همکاری دولت

گینرد.  قرار میبررسی الملل مورد کارهای حقوق بیننخست توسعه پایدار و سپس راهدر اینجا که 

و در کنفننرانس سننازمان ملننل در مننورد  2113نخسننتین بننار در سننال  «وسننعه پاینندارت»مفهننوم 

شند. یکنی از    عننوان زیسنت  زیست و توسعه به عنوان اصلی برای بهبود وضنعیت محنیط  محیط

                                                                                                   
 کمیسیون مشترک آب ایاتت متحده و مکای  است.. منظور از یادداشت، نظر کارشناسی 2
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احتیاجنات  »کند کنه  ای تعریف میی پایدار، آن را به عنوان توسعهتعاریف مشهور از اصل توسعه

(. اصنل چهنارم   11-200 :2210)کوروکوتسنوریا، رابینسنون،   « کندنسل حاضر و آینده را تثمین 

 ینابی بنه توسنعه   برای دست» :داردریودوژانیرو نیا با اشاره به اصل توسعه پایدار مقرر می اعالمیه

توانند مجناا از آن   زیست باشند و نمنی  کننده محافظت از محیطفرآیند توسعه باید ضمانت ،پایدار

ا اهمیت در اصل توسعه پایدار، توجنه همامنان اینن اصنل بنه مسنائل       نکته حائ«. صورت بگیرد

شود این ذاتناً ارتبناط تنگناتنگی بنا مسنئله      محیطی و مسائل اقتصادی است که موجب میزیست

 . (Fuentes, 2002: 109)وری منصفانه و معقول از منابع آبی مشترک داشته باشد بهره

موضنوع پنژوهش برخنی     ،گنری اولوینت دارد  اما اینکه کدام ین  از اینن دو مفهنوم بنر دی    

وینژه کنه شناسنایی    بنه  ؛اندمحیطی دادهاغلب اولویت را به مسائل زیست که حقوقدانان بوده است

محیطنی بنر مننافع    شود مسائل زیستزیست سالم موجب میبرخورداری از محیط درحق بشری 

برداری منصنفانه و معقنول از مننابع    ها در بهرهرسد دولتاقتصادی اولویت داشته باشد. به نظر می

محیطنی موجنود توجنه وینژه     هنای زیسنت  در مرحله اول، به دغدغه بایدالمللی آبی مشترک بین

کنم و   کارهنای جبنران  توانند یکنی از راه  پایدار می عنایت به اصل توسعه ،داشته باشند. از این رو

برخی از نویسندگان نینا   .(Owen, 2006: 13)منابع آبی مشترک باشد  زمینهدر های موجود کاستی

انند کنه   هکنرد  الملل بیانبا اشاره به همایستی این دو اصل در کنار یکدیگر در ساحت حقوق بین

برخنوردار اسنت و    ییبنات  تیمشترک از اهم یحاکم بر منابع آب المللنیقواعد حقوق ب ییشناسا»

 یهنا دولنت  ریخود و سنا  فتکالی و حقوق شناخت ضمن هاتا دولت دکنیامکان را فراهم م نیا

 هیدر سنا  دارین تحقنق توسنعه پا   تین و در نها سنت یز طیاز مح یحداکثر تیحما نهیهمجوار، زم

 (.2000آبادی، )زارع و رمضانی قوام «ندکنرا فراهم  المللنیو قواعد ب قاحترام به حقو

الملنل  تنرین اصنل حقنوق بنین    تنوان کامنل  لاوم و اهمینت همکناری را منی    ،از سوی دیگر

هنا بنر سنر مننابع آبنی      المللی میان دولتاینکه همکاری بین موردزیست به شمار آورد. در محیط

. در دعنوای مجارسنتان و   دارداختالفناتی وجنود    ،الملل است یا ننه حقوق بیندر  یاصل ،مشترک

رر بنر  تنها راه مقابلنه بنا مشنکالت ننا    که اعالم کرد  آشکاراالمللی دادگستری اسلواکی، دیوان بین

زیست، همکناری  همنون مشکالت نارر بر کشتیرانی، سیل و حفارت از محیط مشترک منابع آبی

اعضنای کمیسنیون حقنوق     ،(. بنا اینن حنال   ICGJ 66 (ICJ 1997)هاسنت  المللی میان دولتبین
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کنالرو رودریگنا    نمونه،اند. برای نظر داشتهالملل در مباحثات خود در این زمینه با هم اختال بین

برای رفتار است و نه تکلیف حقوقی کنه اگنر نقن      ییهد  و راهنما ،همکاری» کرده کهاشاره 

هنا  گریفرث بر اینکه دولنت  ،در مقابل«. ها را به دنبال داشته باشدالمللی دولتمسئولیت بین ،شود

. اسنت کنرده  تثکیند   ،المللی با هم همکاری داشته باشندهای بینآبراهه در زمینههستند که مکلف 

ها منجنر  بودن تکلیف همکاری برای دولتاین اختالفات در نهایت به پذیرش نظر دوم یعنی قائل

برداری غیرکشتیرانی از منابع آبی مشنترک  سازمان ملل در زمینه بهره 2112شد و حتی کنوانسیون 

 ها و سازوکارهای مشترک در تقویت این همکاری اشاره کرد.  به نقش مکانیسم

هایی از جمله ضمانت اجراینی  الملل دارای خألحقوق بین هرچندرسد به نظر می ،در مجموع

 هنا در زمیننه  تقویت همکاری دولت ناکارآمدی آن در که منجر بههای متعاهد است در بین دولت

ها الاامات خود در قبال اینن مننابع   اما در صورتی که دولت ،شودحفارت از منابع آبی مشترک می

شوند. با این حال، اجرای تمام و کمنال برخنی از   ها تا حد زیادی جبران میکنند، این خألرا اجرا 

اصول همکاری در این حوزه مانند اصل همکاری و اصل تبادل منداوم اطالعنات، تنهنا از طرینق     

آبخینا ممکنن    های ی  حوضنه بین دولت یالمللی و پدیدآمدن سازوکار معینانعقاد معاهدات بین

المللی بهتنرین اباارهنای ممکنن بنرای     توان نتیجه گرفت که معاهدات بینز این رو، میشود. امی

 ها در زمینه حفارت از منابع آبی مشترک هستند.تقویت همکاری میان دولت

مشترک برای تقوینت همکناری در زمنان تغیینر     آبی منابع  موردالملل در کار حقوق بینراه

هنا  هنای دولنت  برداری از منابع آبی، اولویترافیای بهرهمعاهدات، شامل تغییر در جمعیت، جغ

ها از سودآوری معاهده پس از انعقناد تنثثیر بگذارنند و    توانند بر دیدگاه دولتکه می ... استو

ای مانند سیل و یا خشکسالی کنه ناشنی   حوادثی چون تغییرات اقلیمی یا حوادث غیرمترقبه هم

مالً اجرای معاهده منعقدشده بر سر منابع آبی مشترک ، ممکن است عهستنداز تغییرات اقلیمی 

هنایی از  کردن معاهده یا تغییر و تطبینق بخنش  اثر تلقیبی ،. در چنین شرایطیکنندرا غیرممکن 

هاست. به دلیل آنکه انعقاد معاهده جدید مشکالت روی دولتآن با شرایط موجود، دو راه پیش

ای که امکان تغییر در آن فرض شنده  معاهده به شیوهزیادی را به همراه خواهد داشت، طراحی 

هنا  تواند با مذاکره دولتشود. تغییر در معاهده میعنوان بهترین گاینه در نظر گرفته میبه ،باشد

 . انجام شودطور مستقیم یا از طریق نهاد نارر به



 431  ...   هادولت المللیینبر تعهدات ب یمیاقل ییراتآثار تغ

 هلاومناً همن   ؛ چنون روسنت روش اول، با مشکالت نارر بنر انعقناد معاهنده جدیند روبنه     

ممکنن اسنت تغیینری هرچنند      نموننه، های عضو معاهده خواهان تغییر آن نیستند. برای دولت

های متعاهد بکاهند ینا اساسناً از آن    جائی در ی  معاهده، از سودآوری آن برای یکی از دولت

 حل برای ایجاد امکان تغییر معاهده، اسنتفاده از دریننه  ، بهترین راهدلیلممانعت کند. به همین 

توانند پیشنهاد دولتی را کنه خواهنان تغیینری در معاهنده     دهای نظارتی است. این نهادها مینها

تصحیح آن ارائنه و نینا منذاکرات     موردهایی در کنند و در صورت لاوم، توصیه است، بررسی

شندن و  معاهندات در زمنان نگاشنته   در مجمنوع،  نارر بنر تغیینر معاهندات را هندایت کننند.      

را مقیند  « دولت»آنکه  دلیلهای سیاسی زمان خود نیا هستند و به شدن، بازتاب واقعیتاجرایی

المللنی بنرای   را، از بهترین اباارها برای ایجاد سازوکارهای بین« اشخاص»کنند و نه و ملتام می

 (.Leb, 2018: 29آیند )مدیریت منابع آبی مشترک به شمار می

 

 گیرینتیجه
آن بنیش از   ایجناد ه پدیده گرمایش جهانی که امروزه نقش عامل انسانی در ویژتغییرات اقلیمی به

و در  دادهشندید تحنت تنثثیر خنود قنرار       بنه طنرز   شناختی راهای آب، چرخهشدهپیش آشکار 

مهناجرت   ،هنا و در نتیجنه  رفنتن اکوسیسنتم  قحطی، از مینان  ،بسیاری از مناطق جهان، خشکسالی

مقندار   ،. در این میانداشته استرا به دنبال  توفان سیل و دیگرمناطق زیست محیطی و در برخی 

هنای طبیعنی، کناهش    یخننال  کناهش وهوایی که موجنب  کل منابع آب نیا به دلیل تغییرات آب

کنه جهنان بنا     یها شده، کاهش یافته است. با این تغییراتشدن دریاچهو کوچ  هاجریان رودخانه

 ءبخش آب نیا کنه جنا   . طبیعتاًمطلوب نیستی زمین برای سیستم جهان آن، نتای  شدهآن روبرو 

. تغیینرات اقلیمنی ین     نماننده اسنت  از این تغییرات در امنان   ،ضروری و مهم این سیستم است

 های آن منطقه به منابع آبی است.کننده میاان دسترسی دولتمنطقه، تا حد زیادی تعیین

و رقابت مینان آنهنا در    دارندها منابع آبی بیشتری برای استفاده هرجا میاان بارش بیشتر باشد، دولت

. در مقابل، در منناطقی کنه آب منبعنی کمیناب بنه      داردبرداری از منابع آبی مشترک شدت کمتری بهره

 .اسنت برداری از منابع آبنی مشنترک در جرینان    ها رقابت شدیدتری برای بهرهآید، میان دولتشمار می

هنا  ای نیست. تنداخل مننافع دولنت   ت و مدیریت از منابع آبی مشترک، مسئله سادهحفار ،به این ترتیب
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بنه  آنهنا  شنود   موجنب ممکنن اسنت   برداری از منابع آبی و تمایل آنها به کسب سود حداکثری در بهره

های حقنوق حناکم   خودسری در زمینه منابع آبی مشترک تمایل داشته باشند. بخش دیگری از پینیدگی

های میان منابع آبی با یکدیگر است. عوامنل جغرافینایی و اقلیمنی،    مشترک، ناشی از تفاوت بر منابع آبی

کنه   اسنت هایی دولتمیان ارتباط در های ممکن حفارت از ی  منبع آبی و کننده در شیوهعوامل تعیین

بنرای   یشنود تجنویا نسنخه واحند    در حفارت از آن منبع مشارکت کنند. همین امر موجنب منی   باید

 حفارت از همه منابع آب سطحی مشترک در سرتاسر جهان ممکن و موثر نباشد.  

ای مطالعه مورد به منورد ینا منطقنه   کننده باشد، تواند کم کاری که میراه ،در چنین وضعیتی

هاسنت. ذات خودسنر   های حقنوقی خناص بنرای هنر ین  از آن     منابع آبی مشترک و ایجاد نظام

کنه ممکنن اسنت     ؛شنود منت آنهنا بنرای ورود بنه نظنام حقنوقی منی       ها گاه موجب مقاودولت

های بیشتری را برای حاکمیت آنها بر منابع آبی مشترک وضع کند. برای مقابله بنا اینن   محدودیت

تنوان بنا نگرشنی    توان از اباار اصول حقوقی محیط زیست کم  گرفت و هنم منی  خودسری می

دآوری معاهده، همننون پرداخنت جنانبی ینا     از طریق تقویت سو ،اقتصادی به موضوع معاهدات

تشنکیل نهادهنای نظنارتی     ،. همننینکردها را ترغیب به مشارکت ایجاد ارتباط موضوعی، دولت

ها در کنتنرل  د قدرت دولتنتوانمی هااین نهاد ؛ چونبرای این مسئله است مناسبی حلراه پایدار،

بنر   ند؛ی تبنادل منداوم اطالعنات باشن    محلنی بنرا   نند؛ بینی وضعیت منبع آبی را تقویت کنو پیش

عالوه بنر   ،و در زمان رخدادهای غیرمنتظره ند؛ها نظارت کنهای طرفین معاهده و تطابق آنفعالیت

 امان از حیات معاهده حفارت کنند.های ویژه، به طور همها، از طریق توصیهحفظ منافع دولت

ها در زمینه مدیریت مننابع  میان دولت همکاری هرچند باید به این نکته اشاره کرد کهدر پایان 

ها همواره گیرد، اما ارتباط حقوقی میان دولتالملل شکل میدر چارچوب حقوق بین مشترک آبی

و هر نوع تغییر از جمله تغییر در اقلنیم و تنثثیر آن    پذیردتثثیر می از مالحظات سیاسی و اقتصادی

هنا  دولنت  مینان گرفتنه  تواند بر رابطه حقوقی شکلمی منطقهبر کمیت و کیفیت آب مشترک ی  

ای بنه  . از اینن رو، زمنانی کنه مسنئله    شنود شندن آن  تثثیر بگذارد و حتی موجب از هم گسنیخته 

هنایی  ضرورت و اهمیت حفارت و مدیریت از منابع آبی مشترک در میان باشد، اسنتفاده از روش 

هنا در  بیننی رفتنار دولنت   ع ابااری برای پنیش که در واق ،برای بررسی تغییر اقلیم منطقه مورد نظر

 .کندتواند به تضمین ثبات معاهده منعقده کم  است، می انتظارسناریوهای مورد  بر اساسآینده 
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