نظام حقوقي منابع آب
آبراههاي بينالمللي خاورميانه
دكتر جمشيد ممتاز

اشاره
آب گرچه ماية حيات است ولي هموااه
منشأ اختالف نيز باد

و هست .اگر اخوتالف

بر سر آب ده دوهان گذشته ده جاامع كاچك
وان
وتا اكنو
وا ش و ري ده ميگرفو
وتايي يو
هوسو
كمباد آن مانعي براي تاسوعة

اايوراه1

و

ب انهاي براي هودههو قراه گرفتن دولت ا
شر

است.
ده خاوهميانه كه هودها جريانوات كو

آب و فصلي هستنر و مقراه آن ا بستگي بوه
نزوالت آسماني داهدا كمباد آب يكي از علل
بحران ده حال و آينر

وان جنو
اسوت و وقو

براي هسانرن آب به زمين اي تشونه چنوران
 .1عبرين صالح و علي علي« :كمباد آب و تاسعة اايراه»ا
Nature and
ترجمة ب رام معلميا فصولنامة ببيعوت و منوابع
)Resourcesا سال اولا شماهة 3ا  1331ببيعت و منابع تاسعة
اايراه براي همه)ا مركز انتشاهات كميسيان ملي يانسوكا
ده ايرانا ص 44.
« .2آبا گوور كوواه بحران وواي آينوور ده خاوهميانووه»ا
هوزنامة سالما شماهة 688ا 33/3/3ا ص6.
« .3تركيه؛ تالش براي گسوترش نقوم منهقوهاي»ا هوزناموة
همش ريا شماهة 408ا 33/3/3ا ص .9
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بعير به نظر

نميهسر1

و برخي دولت وا بوه

صوووراحت آب ها ده مقابووول صووولح قوووراه
داد

انر3.

دهباهة جنبههاي علمي و فني «بحوران
آب» و هاه اي مقابله با آن بسياه گفتوه
و ناشتهانر .تأثيرات اقتصاديا سياسوي و
بينالمللي ده دست داشتن منوابع آب نيوز
ده دهة اخير تاجه انريشمنران ها به خاد
جلب كرد

اسوت .اموا ده ايون ميوان بوه

جنبههاي حقاقي مسأله كه اهميت و كاهبرد
آن بركسي ااشير

نيستا عنايت كمتري شر

اسووت و جوواي خووالي تحقيقووي جووامع كووه
بيانكننرة اصوال حقواقي ب ر بورداهي از
منابع آب مشترك اين منهقه باشر به چشو
ميخاهد4.

مقالة حاضر ده ج ت هفع همين نقي صه
و تبيين تع ورات بينالمللوي دولت وا ده
اين زمينه به نگاهش دهآمر

و چوان اصول

 .5ك تاج ي به نظام حقواقي آبراه واي آسويا و بصصواص
خاوهميانه ده قياس با نظام حقاقي هودهاي مغرب زمين كه
مهالعات زيادي دهباهة آن شر ا سبب گرديور برخوي ايون
نظام ها ده حال گذهان دوهان كادكي براننر كه تا هسيرن
به مرحلة بلاغ سال ا باير بگذهد هك .ناصر فرشوادگ ر:
نظام حقاقي هودهاي بينالمللوي و اهونورهودا انتشواهات
دفتر مهالعات سياسي و بينالملليا 1383ا ص  .)153البته
نباير فراماش كرد كه ده اين ميان دهباهة اهونرهود بحق
تحقيقات زيادي انجام گرفته است.
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اسوتا5

مقاله به زبان فرانسه ناشته شر

به منظاه استفادة هور چوه بيشوترا موتن
كامل آن زير نظر مؤلف محترم تاسط آقواي
«اميوور حسووين هنجبريووان» بووه فاهسووي
شر

برگردانر

است و هنگام ترجمها براي

تكميل برخي مهالب و افزوني فايورة اصول
مقالها تاضيحاتي ده ذيول صوفحات بوه آن
اضافه شر
گردير

×) مشوص

كه با عالمت سوتاه

اسوت .گفتنوي اسوت ده مقالوه دو

واژة «آبرا » و «هود» ده يك معنا بهكاه
استا هور چنور كوه بوه لحوا

گرفته شر

مف ووام حقوواقي
استفاد

شر

آن8

از آبوورا

بيشووتر

است .همچنين ده مااهدي كوه

آوهدن تاهيخ شمسي ده كناه تاهيخ مويالدي
مفير به نظر هسير ا به ذكر آن ده داخول
ً ااناشت اي اصل
قالب اقرام شر است .ضمنا
.4

براي مالحظة متن اصلي مقاله هك:.

Djamchid Momtaz: "Le Regime Juridique des Ressources en EAU Des cours d'eau
internationaux du Moyen-Orient", Annuaire Francais de Droit international, xxxix, 1993, pp.
874-897.

 .4تفاوت اصلي هود يوا آبورا بينالمللوي بوا هودهواي
داخلي آن است كه آن ا از سرزمين بيم از يك دولوت گوذه
وا مورزي كوه
ميكننر و بر دو گانه انر :هودهاي همجااه يو
قلمرو دو دولت ها از ه جرا ميكننر و هودهاي ايااي يا
متاالي كه از قلمرو چنر دولت ميگذهنر.
"Cf. N. Quco Dinh, et p. Daillier, A. Pellet: "Droit international public", L. G. D. J., Paris, 3e
edition, 1987, P. 1043.

كميسيان حقوا بينالملولا آبورا بينالمللوي
 )Watercourseها آبراهي ميدانر كه قسمت ايي از آن ده قلمرو
چنر كشاه واقع باشر.
International
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مقالها بجز ده مااهدي كوه ترجموة آن وا
الزم باد ا بهباه كامل و با همان شماه ا
به زبان اصلي ده زير صفحات آمر

است.

مقدمه
آسووياي جنوواب ربووي ماسووام بووه
ً خشك و ك
خاوهميانها منهقهاي است عماما
آب با كاه ايي مرتفع كه ده محرودة بوين
دهيووواي اژ ا بحرالميوووتا دهة سووونرا
خليجفاهس و دهياي مازنورهان واقوع شور
است .ناهمصااني بين هشته كاه ايي سر به
فلك كشير
ااشير
ك

و باالني بوا قلوههايي هميشوه

از يخ و برف و دشت اي ا نواوه و

و بيم خشك داخل آنا وجه مشصصوة ايون

اقلي

است.

بالهبع ميزان باهنرگي بر جريان واي
آب ايوون منهقووه تووأثير ميگووذاهد ايوون

وت و
ول اسو
ورگي دخيو
وزان باهنو
واگاني ده ميو
ول گانو
 .عاامو
اراكنرگي قاه هاا وضع ناهمااهي اا وجاد كاه وا و حتوي
گردش زمين بر آن اثر ميگوذاهد .بصواه آب واي اقيواناس
ابلس به سمت شر ميآير .به دليل گرمي هواا ابرهوا بوه
شمال آفريقوا نميهونور و بوه سومت اهواوا ميآينور .از
برخاهد هااي سرد اهتفاعات مركوزي اهواوا و هوااي گورم
ابريا قسمت اعظ باهان ا ده جناب اهواوا ميهيزنور .از
رب به شر هر چه بيشتر بروي ا كشواهها بواهان كمتوري
دهيافت ميكننر .سورانجاما باقيمانورة ايون ابرهوا بوه
تركيه ميهسنر و اگر قورهت و فشواهي داشوته باشونرا از
كاه اي تركيه ميگذهنر و به كاه اي ربي ايران ميهسونر
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جريان ا معماالً سيالب اي تنر و خروشوان و
فرساينر اي هستنر كه از كاه

ا سورازير

ميشانر و تغييرات ناگ واني و م موي بور
مقراه آب داهنر :ده ب واه بوا ذوب شورن
برف ووا آب فووراوان اسووت و ده اايووان
تابستان

انرك3

ده منهقهاي چنين خشوك كوه ن باد آب
مصوول اموور كشووت و زهن اسووتا منووابع
هودخانووهاي ده دهجووة اول اهميووت بووراي
آبياهي اهاضي قراه

داهنر6.

لذا آنگانوه

كه از معاهرات دوجانبه برميآيورا نظوام
حقاقي آبراه وايي كوه از دامنوة كاه وا
وال از
واه معمو
وه بو
ور و بو
ومه ميگيرنو
سرچشو
سرزمين چنر دولت گذه ميكننر و ب ر گيري
از آن ا ده كشاوهزي اهميت اساسوي داهدا
به باه خاص ناظر به استفاد هاي كشاوهزي
و آبياهي است .فزونوي جمعيوت و ايشورفت
فنان ماجب گردير

تا استفادة آبياهي از

جااد صوفينژاد :مبواني جغرافيواي انسوانيا انتشواهات
دانشگا ت رانا 1331ا ص .)133
البته باير تاجه داشت كه كرانههاي دهياي مازنورهان ده
اين ميان ميزان باهنرگي بااليي داهنر.
7. Colbert C. Reld "Middle East Patterns" Westview Press, 1989, pp. 41 et suiv. et Ency
clopedia Uniuersalis, vol. 2 1968, pp. 558-563.

8. Encyclopedia Uniuersalis, 1973, vol. 7, p. 46. Pour la superficie des terres irriguees et leur
pourcentage par rapport aux terres cultivees, Cf. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Annuaire, vol. 44, collection statistique N 99, 1990, p. 15.
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آبراه ا جنبههاي جريري بيابر كوه هموين
امر منشأ منازعات شريري بين دولت ا بور
سر تصاحب آب هودها شر

است.

1
آبياري ،اصل اساسي معاهدات دوجانبه
اصليترين كاهكرد اقتصادي آبراه واي
خاوهميانه ده وهلة نصست آبيواهي و بعور
از آن تالير نيروي بر

اسوت .بجوز چنور

استثناءا معاهرات دوجانبة الزماالجراء به
گانووههاي ديگوور اسووتفاد

از آبراه ووا

نپرداختهانر.
برخالف اهواا و ساير منابق معترل كه
ً مربووا بووه حووق
حقووا آبراه ووا اساسووا
كشتيراني اسوتا ده خاوهميانوه فقوط يوك
تاافووق ده ايوون خصوواص وجوواد داهد و آن
«ماافقتنامووة ايووران و عوورا

دهبوواهة

مقوووورهات كشووووتيراني ده شووووطالعرب
اهونرهود)9

دي ما

است كه ده  18دسوامبر 1935

 )1354ده بغراد امضاء شر

است.

براساس اين تاافقا ده تمام بال شطالعرب
اهونرهود) كه از به ه

اياستن دجلوه و

9. Recueil des Traites des Nations Unies, vol. 1017. P. 229.
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فرات تشكيل يافتها حوق آزادي كشوتيراني
براي كشتي اي تجاهي بوه هسوميت شوناخته
است .قبل از آنكه شوطالعرب خواد ها

شر

به آ اش خليجفاهس بسوپاهدا خطالقعور آن
به بال  105كيلامترا مرز دو همسوايه ها
ميكنر .ببق اين تاافوقا كشوتيراني

مشص

تجاهي تحت هر ارچمي آزاد است و كشتي اي
جنگي دولت اي ديگر ببق شرو

خواص و بوا

دعات اي دولت واي سواحلي ميتااننور بوه
بنرههاي هر يك از دو دولوت واهد شوانر.
ايجوواد «دفتوور مشووترك هموواهنگي» نيووز
ايمبيني شر
آبرا

است تا مسير قابل كشتيراني

ها تعيين كنر و اقرامات الزم براي

تضمين ايمني دهياناهدي ها بعمل

آوهد10.

اما از ديگور اسوتفاد هاي معموال از
آبراه اا به نرهت ده ع رنامهها ذكري بوه
ميان آمر

است .ده مبادلهنامة افغانستان

و ااكستان به سال 1934ا ايمبيني شر

است

كه اهالي هوستايي از ااكستان بتااننر از
شووعبة اهنااخووااه كووه افغانسووتان ها از
ااكستان جرا ميكنورا بوراي حمول چواب و

10. Cf. notre precedente etude "Le Statut juridique du Chatt-El-Arab dans sa perspective
historique", in Actualites juridiques et politiques en Asie. A. Pedone, 1988, PP. 59 et suiv.
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كننر11.

الااه استفاد

دهخصاص صير نيز به جوز دو سونر كوه
مقرهات مصتصري ها به اين ماضان اختصواص
داد

استا ماهد ديگري به نظور نميهسور:

يكي «كناانسويان اتحواد جمواهير شواهوي
ورداهي از
وراي ب ر بو
وه بو
وابق) و تركيو
سو
وة  1913ده
آب اي مرزي» است كه ده ژانايو
كاهس امضاء شر

مادة

11)5

و مهوابق آن

برفين مكلف به تضمين عباه آزاد ماهيوان
از ميان تأسي سات احوراثي هوي آبراه وا
شوور انر؛ ديگووري معاهوورة موورزي اتحوواد
جماهير شاهوي

سابق) و افغانسوتان اسوت

كه ده ژاناية  1956ده مسوكا بوه امضواء
هسير

و ببوق آن بورفين ميتااننور وفوق

وا
ورودة خهو
وا محو
وادا تو
واهي خو
ورهات جو
مقو
عالمتگذاهي شرة آبرا
مادة

)11ا13

به صوير بپردازنور

ده عوين حوالا مهوابق آنا

صير شبانه و بكاهگيري مااد منفجر ا سمي

11. Echange de notes entre le Gouvernement de l'Afghanistan d'une part et le Gouvernement de
sa Majeste dans le Royaume Uni et le Gouvernement de l'Inde d'autre part, relatif a la frontiere
entre l'Afghanistan et l'Inde aux environs d'Arnawai et de Dokalim. Kaboul, le 3 fevrier 1934.
Texte in Serie Legislative des Nations Unies. Textes legislatifs et dispositions de Traites
concernant l'utilisation des fleuves internationaux a des fins autres que la navigation.
ST/LEG/SER. B/12 1963, Traite N 84.

12. Serie Legislative des Nations Unies, op. cit. Traite N 106.
13. Serie Legislative des Nations Unies, op. cit. Traite N 86.
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و هوانگردان ده امر صير ممنان شر است.
بجز اين استثنائاتا معاهرات ديگر اصاالً
ناظر بر همكاهي كشاههاي ساحلي بوراي دو
منظاه است :اول تقسي

آب ج ت كشواوهزيا

و دوم احراث تأسيسات.
اول .تقسيم آبراه
ده چنين منهقهاي خشك و ك

آبا و با

تاجه به اينكه كشواوهزي نيواز بوه آبوي
فراوان داهدا قااعري دقيق براي استفاد
از آبراه ا تروين شر

است.

البته هوزگاهي باد كه اين بوروه از
عرالت و فقط به ساد يك برف انجام ميشر.
نمانة آنا اسناد تعيين حرود انگلستان و
هوسيه ده سال اي 1665و 1666است كه دولت
وتان ها از آب
وي افغانسو
وت يعنو
وايين دسو
او

 .عالو بر مااهد ياد شر ا ببوق موادة هشوت قوراهداد
ايران و شاهوي هاجع به انتظامات مرزي ايران و شاهوي و
ترتيب تصفية اختالفات و حواادث ده مورزا وسوايل شوناوه
قايقا بل و …) متعلق به برفين ميتااننر هوي هودخانة
سرحري برون مانع تا خط مرز هفت و آمر كننر .اين هفت و
آمر فقط ده اوقات هوشون شوبانههوز بايور انجوام شواد.
مهابق بنر  3همين ماد اهالي منابق و اتبان برفين حوق
داهنر ده آب واي سورحري توا حورود خوط مورز مواهيگيري
نماينر .مادة  11اين قراهداد حق آب دادن به احشوام ها
نيز ايمبيني كرد است .اين قراهداد ده  )1953 1338ده
مسكا منعقر شر است.
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كاشك ده شمال چ لدختر محروم ميكردا توا
آنكه اتحاد جماهير شواهوي

سابق) ايون

ممناعيت ها بهباه يكجانبه بوي يادداشوت
به تاافوق مواه

منض

مسكا ملغي

ون  1948ده
 13ژوئو

كرد14.

ده همان اوان بوه سوال  1661هوسويه
وتفاد
وهاي ها ده اسو
وروديت جابرانو
محو

از

ن ر فيروز كه سرچشمة آن ده ايران بوادا
بر دولت ايران تحميول كورد و ايوران از
استقراه خانااههاي جرير و ا فزايم سوهح
زيركشت ده ابراف آن ممنان

شر15.

ون
ول ايو
ويه كو
وز هوسو
وال  1695نيو
ده سو
ناحيه ها به خاك خاد ملحق

ساخت18.

اما صرفنظر از بكاهگيري سياسوت زوه
14. Accord entre l'Afghanistan et l'U. R. S.S. relatif a des questions de frontiere. Reeueil des
Traites, Nations Unies, vol. 31. p. 165.

15. British and Foreign States Papers, Vol. LxxlII, p. 99.
 .دولت هوسيه متع ر شر باد براساس فصل سام ع رناموة
دوستي ايران و جم اهي اشتراكي هوسيها بوه واسوهة عورم
تمايل به استفاد از ثمرة سياست اصبانة دولوت توزاهي
سابق هوسيها قرية فيروز ها بوا اهاضوي مجواوه آن كوه
مهابق قراهداد  1693از برف ايران به هوسيه منتقل شور
بادا به ايران مسوترد داهد .ولوي چنوين نشور و اوس از
مذاكر و واگذاهي قسمت ايي از نااحي مرزي بوه ايورانا
ببق مادة اول ماافقتنامة اتحاد جماهير شواهوي سوابق و
ايران هاجع به حل م سأئل موالي و مورزي به سوال 1333
 1954ميالدي)ا اين قريه و زمين اي ابراف آن همچنان ده
قلمرو اتحاد جماهير شاهوي باقي مانر.
16. British and Foreign States Papers, Vol. LXXXVI, P. 1246.
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كه از آن زمان به بعر تغييور يافوتا ده
تمام مااهد برسور معياههواي تقسوي
مذاكرات فشرد

آبا

و ا لب مشكلي بين برف اي

ذينفع دهگرفت .ده ماهد آبراه اي مجواوه
كه دسترسي آزاد بورفين بوه آب از جانوب
سرزمين خادشان تضمين مناسبي براي تاازن
ً بوا
و تساوي آن وا بوادا مسوأله عماموا
حساسيت كمتري مهرح ميشرا ولوي ده مواهد
وواه
ووتگي كشو
ووااليا وابسو
وواي متو
آبراه و
ااييندست و خهر استفادة بيم از حر كشاه
باالدست از آب اقتضا ميكرد كها با تاجوه
به خصاصيات هر ماهدا مقرهات جامعتري ده
نظر گرفته شاد .ده بسياهي مااهد اهميوت
ووتن از
ووه دوهي جسو
وول بو
ووافع و تمايو
منو
دهگيري اي احتماليا برفين ها واداه بوه
تفاه

دهباهة شياة سو ميهبنري آب كورد

است.
 .1معيارهاي تقسيم

باير تاجه داشت كه نياز بوه مشوروب
ساختن دشت ا از آبراه ا تن ا عامل براي
انتصاب معياه تقسي

آب نباد

استا بلكه

ده ا لب مااهد برتري عملي يكي از برفين
وزه
ورهت اي بو
وادن قو
ول بو
وا دخيو
يو

ول
ده حو

نظام حقوقي منابع آب...
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تعاهضات تعيينكننرة نتيجه باد

است.

الف .تقسيم مساوي:

بهباهكليا آبراه اي مجاوه بوه بواه
مسوواوي بووين كشوواههاي همجووااه تقسووي
شر انر .مادة  1اروتكل ضميمة كناانسيان
اتحاد جمواهير شواهوي
ماه

سوابق) و تركيوه

 6ژاناية 1913ا هود اهس ها كه بيم

از  100كيلامتر مرز تركيوه و اهمنسوتان
ها تشكيل ميدهرا به هموين
كرد

اسوت13.

ووة 1911
فاهيو

وكل تقسوي
شو

ع رناموة دوسوتي مواه

11

ووران و
ووفنر  )1199ايو
اسو

جم اهي اتحادي اشتراكي هوسيه همين شيا
ها براي ادامة اين آبرا

برگزير

كه به

بال  350كيلامتر ايران ها از اهمنسوتان
و آذهبايجووان جوورا

 16
ميكنوور.

مقرمووة

17. Protocole annexe a la Convention entre l'U. R. S. S. et la Turquie pour la jouissance des
eaux limitrophes. Pour un resume de ce protocole, Cf. "Problemes juridiques poses par
l'exploitation et l'utilisation des euves lnternationaux", Rapport du Secretaire General, DOC.
N.U. A/5409.15.

18. Traite d'Amitie entre la perse et la Republique Socialiste federative des Soviets de Rus-Sia,
Recueil des Traites de la Societe des Nations. vol. IX, PP. 400 et suiv.

 .بووه ه وو آنكووه ماافقتنامووههاي ماجوواد دهبوواهة
ب ر برداهي از هود اهس به حق مساوي برفين ده اسوتفاد
از منابع آب تصريح كرد انرا ولي ده عمل اجراي اين حوق
براي ايران خالي از اشكال نباد اسوت .ده ايون مواهدا
برف ايراني ده سوال اي اويم از فروااشوي شواهوي بوراي
استفادة مساوي از آب اهس از آن دولت خاا سته بواد توا
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ماافقتنامة ماه

 11اوت  10[ 1953مرداد

 ]1338ايران و شاهوي [سابق] مربوا

بوه

هودهاي مرزي [اهس و اتورك] نيوز بور آن
م ر تأيير زد
برابري حقا

است19.

اين دو سنرا اصول

برفين ها به دو آبرا

مرزي

ديگر يعني اترك و سمباه نيز تسوري داد
اسووت كووه هوور يووك بووه ترتيووب  100و 30
كيلامتر مرز بين ايران و تركمنسوتان ها
تشكيل ميدهنر.
كناانسوويان  10فاهيووة 1918

اسووفنر

 )1304عشقآباد بين اتحاد جماهير شواهوي
[سابق] و ايرانا اصل تقسي

مساوي آب ها

ورا
وم آبو
بهباه استثناء براي شو

متواالي

كاچك اذيرفته است كه از ايوران سرچشومه
ميگيرنوور و بووه بيابان وواي تركمنسووتان
دستگاه اي انراز گيري كه به شكل برجك اي متحرك است بر
هوي تأسيسات هود نصب شادا اموا بورف شواهوي بوا وجواد
ً با اين دهخااسوت ماافقوت كوردا ده ن ايوت
اينكه ظاهرا
اداهة مرزبوواني اجووازة بازديوور از تأسيسووات و نصووب
دستگاه اي مربا ها نراد هك .اتحاد جماهير شاهويا از
سري انتشاهات برهسي مسائل كشواههاا مؤسسوة مهالعوات و
اژوهش اي بازهگانيا شماهة 11ا 1331اص .)630
19. Pour la traduction anglaise de ce Traite, Cf. The Middle East Journal, vol. XIII. 1959, PP.
193 et suiv.

 .نام دقيق اين تاافقنامه عباهت است از« :قراهداد
مابين ايران و اتحاد جماهير شاهوي هاجع به استفاد
هودخانه و آب اي سرحري واقعه ده امتراد سرحرا از
هودخانة هريرود تا بحر خزه».

نظام حقوقي منابع آب...
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نام اين شم آبرا

برين قوراه

ميهيزنر10.

وان
است :كوالت چوايا آهچينيو

اهچنگوان)ا

م نها چانرها چ چ ه و الئين سا.
به همين مناالا آب چ اه آبرا

كاچك

به نام اي بناواا ساتها كنگير و قاهتوا
كه از كاه اي زاگورس ده ايوران سرچشومه
ميگيرنر و بهساي دجله ههسوپاه ميشوانرا
براساس ماافقتنامة  18دسوامبر [ 1935دي
ما

 ]1354بغراد بين ايران و عورا

صاهت مساوي تقسي

شر

بوه

است11.

ب .تقسيم كمي:

بهباهكليا ايون شويا

بوراي تقسوي
قوراه

آبراه اي متواالي مواهد اسوتفاد
واهد دو هود
ً ده مو
گرفتها ولوي اسوتثنائا
مرزي نيز از همين شيا
تجن

ايروي شر

اسوت:

هريرود) كوه بوه بوال بويم از 100

ورا
وران جو
وتان ها از ايو
وامتر تركمنسو
كيلو
ميكنرا و هيرمنر كوه  13كيلوامتر از آن
مرز ايران و افغانستان است.
و تجوون :مهووابق مووادة  1كناانسوويان
20. Convention entre la perse et PU R. S. S. relative a l'utilisation commune des eaux et fleuves
limitrophes. pour un resume de cette Convention. Cf. "Problemes jurnhques poses par
l'exploitation el l'utilisation des fleuves internationaux", op. cit., p. 194.

21. Recueil des Traites des Nations Unies, vol. 1017. p. 255.
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عشقآبادا آب تجن به د
شر

قسمت مساوي تقسوي

كه سه قسمت از آن ايران و بقيه از آن

اتحاد جماهير شاهوي [سابق] است.
قهعا اينگانه تقسي
تاسعة اهضي باد



به بواه

نشانة باهزي از سياست

كوه اويم از ايون اتحواد

شاهوي اعمال ميكرد

است.

و هيرمنور :هيرمنور بواالنيترين هود
وع
واي مرتفو
وه از كاه و
وت كو
وتان اسو
افغانسو
نزديك كابول سرچشومه ميگيورد و بوهسواي
دشت اي ا نواوه سيسوتان جواهي ميگوردد.
شاخههايي از شعبة شرقي آن ماسام به هود
ووران ها از
ووكا ايو
ووه ده كاهو
ووان كو
اريو
افغانستان جرا ميكنرا ايم از آنكوه بوه
سرانجام خاد برسور و بوه بيابان واي دو
 .دولت اي ايران و شواهوي اوس از امضواي ماافقتناموة
هاجووع بووه اسووتفادة مسوواوي مشووترك از قسوومت اي موورزي
هودخانههاي اهس و اترك براي آبياهي و تالير نيروي بر
به تاهيخ  10مرداد 1338ا متممي ها نيز ده اسفنر هموان
سال دهباهة هود تجن به امضا هسانرنر .مهابق موادة اول
اين متم « :از آنجا كه با هژي فعلي هودخانوة هريورود
تجن) ده فصل آبياهي احتياجات برفين توأمين نميشواد و
وه ده مااقوع
از آنجا كه مقراه معتنواب ي از آب هودخانو
بغيان و سيل به هره ميهودا برفين بر ببق قوراهداد اول
اسفنر  10 1304فاهية  )1918ماافقت نمادنر آبي ها كوه
به هره ميهود به وسيلة ساختمان سور مصزنوي مشوترك هوي
قهعة مرزي هودخانه ماهد اسوتفاد قوراه دهنور و آن ها
بين خاد بوه دو قسومت مسواوي تقسوي نماينور مجماعوة
معاهرات دو جانبة معتبور دولوت ايوران توا سوال 1349ا
انتشاهات وزاهت اماه خاهجها 1389ا ج 1ا ص .)134

نظام حقوقي منابع آب...
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واه
وزدا دوبو
ورو بريو
واه فو
كشو
افغانستان باز ميگردد.

ورو
وه قلمو
بو



اس از آنكه انگلسوتان معاهورة 1633
[ ]1118ااهيس ها به ايران تحميل كورد و
اين دولت ناگزير از اسوتقالل افغانسوتان
شرا مسألة تقسي
ور
وت ها تيو
دولو

آب هيرمنورا هوابوط دو
وادة 8
واس مو
ورد و براسو
كو

معاهر ا ايران دوبواه ناچواه بوه قبوال
داوهي انگلستان ده اين قضيه
با هأي ماه

شر11.

 19اوت  16{ 1631مرداد

 }1151سر فردهيك گلراسمير

)Sir. F. Goldsmid

مرز دو دولت به نحا هوشنتري تعيين شورا
هرچنر كه به عالمتگذاهي نينجاميور .داوه
ده زماني چنان مغتون ا نظور داد كوه دو
ساي هيرمنر ده باالدست كاهوك متعلوق بوه
افغانستان باشر و بستر اصلي هيرمنور ده
وك بوه عنواان مورز شورقي
اايين دست كاهو
سيستان ايران تعيين شاد .ده عوين حوالا
 .مسير آب هيرمنر اس از به ه اياسوتن «اه نوراب» و
«كجكي» ده محل «قلعه بست» تا «بنر كمالخوان» بوه سومت
جناب ربي است ولي از آنجا ها شمال ها ده ايم ميگيرد
و ده «كاهك» مرز ايران و افغانستان ها تشوكيل ميدهور.
ده همان جا اين هود به دو شاخه تقسي ميشاد« :سيسوتان
هود» كه به ايران ميآير و «اريان» كه مورز دو همسوايه
ها ميايماير.
22. F. Riazi "Ladministration internationele et l'organisation des bussins uviaux en Asie". these
3 cyele, Universite de paris. 1972, p. 247.
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داوه ياد شر

افغانسوتان ها از

ايجواد

وبب كواهم آب مواهد نيواز
تأسيساتي كه سو
اهاضي ايران شادا ممنوان كورد .ده 1698
[]1135ا ده اي هيزش باهان اي سويلآسواا
بستر هيرمنور تغييور يافوت .ده نتيجوها
تأسيسات و آبراهههاي آبيواهي ده چنورين
وتفاد
ورون اسو
واي آن بو
جو

ور و
وروك شو
و متو

افغانستان دست به ايجاد شوبكههاي جريور
آبياهي زد .اين اقرام با اعتراض ايوران
هوبوورو شوور كووه مسووتنر بووه ممناعيووت
افغانستان ده هأي داوهي گلراسمير باد.
با احالوة دوباه
سرهن

مواضان به داوهيا

اي .اچ .مك مواهان

ده هأي ماه

)A. H. Mac Mahon



 10آوهيل  11{ 1905فروهدين

وواال
ووان و احو
ووة اوضو
ووا مالحظو
}1164ا بو
جغرافيووايي و خصاصوويات آبرسوواني ايوون
آبرا ا افغانسوتان ها مجواز بوه ايجواد
تأسيسات جريور دانسوت .اموا ايون جوااز
محرود به آن شر
آبرا

باد كه يك سام آبورهي



به ايران اختصاص يابر .اين مقراه

 .مفاد حكميت كلنل مكماهان ده جلر دوم كتاب جغرافياي
مفصل ايران ناشتة دكتر هبيع بريعي صوفحات  33بوه بعور
آمر است.
 .آبرهي يا دبي  )debitمقراه آبي است كه ده يك ثانيه
از مقهع مشص عباه نماير مرتضي سرمر :حقوا آبا ج 1ا
ص ).138

نظام حقوقي منابع آب...
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كه ده بنر كمالخوان انوراز گيري ميشورا
حرود  54متر مكعب ده ثانيه

باد13.

ايران با اين استرالل كوه تق سي

آب

و ماضان خواهج

از

به داوهي اهجان نشر
واد
والحيت داوه بو
صو

وردود
وتا هأي ها مو
اسو

دانست و از آن اوس توا سوالياني مريورا
اختالف بين دو دولت ادامه يافت.



با خشكسالي بيسابقه ده 1934

)1318

كاه باال گرفت تا آنكه با مسواعي جميلوة
اياالت متحر ا سوه سوال بعور هيوأت فنوي
بيهرفي مركب از سه كاهشناس منتصب برفين

.23

براي مهالعة متن آهاء داوهي ده قضية دلتاي هيرمنر

هك:.
Annuaire de la C. D. I., 1974, vol. ll, 2 Partie, PP. 201 et Suiv.

 .ده تاهيخ  8ب من  1313ماافقتنامهاي براي تقسي آب
هيرمنر بين ايران و افغانستان ده كابل به امضاء هسير.
مهووالق مووادة اول ايوون ماافقتنامووه دولتووين ايووران و
افغانستان ماافقت نمادنر كه هموه سواله هور مقوراه آب
هودخانة هيرمنر كه به بنر كمالخان ميهسرا بعر از ايون
بنر بالمناصفه تقسي شاد .ده اعالمية مشترك اياسوت بوه
ماافقتنامه نيز دولت ايران اعالم كرد كه يگانه منظواه
از اين ماافقتنامه زهاعت و آبياهي سيستان است و وسيله
و ب انهاي براي مراخله ده افغانستان نيست .افغانسوتان
نيز متقابالً اعالم داشته است كه مقصادي ده تضييق و فشاه
و نرسيرن آب به سيستان نراهد و به اين منظاه اقراماتي
ها كه ماجب نكث آب س مي ايران و ضره هسانرن به زهاعوت
سيستان شاد اجاز نصااهر داد استاد معاهرات دوجانبوة
ايران با ساير دولا واحر نشر اسناد وزاهت اماه خاهجها
1330ا ج 3اص .)44
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تشكيل

شر14.

هيأت ده  16فاهيوه 1[ 1951

اسفنر  ]1319گزاهش خاد دال بر ايشون اد
 11متر مکعب آب ده هر ثانيه برای ايران
ها اهائه

کرد15.

اين مقراه بسياه کمتور

از آن چيزی باد که مکماهان ده هأی خواد
و مصالفوووت ايوووران ها

تعيوووين کووورد
برانگيصته باد.

سرانجاما ده  13مواهس { 1933اسوفنر
 }1351معاهر

تقسي

آب هيرمنرا براسواس

تاصيههای همان هيأتا ده کابل به امضواء
هسووير18.

مهووابق موواد

کووه

 1معاهوور

اشاهاتی صوريح بوه گوزاهش ه يأت مزبواه
داهدا افغانستان متع ر به تحايل  11متر
مکعب آب ده ثانيه بهباه متاسوط ده سوال
نرمال آب است .همچنين افغانستان بورای
24. "Terms of Reference of The Helmand River Delta Commission and Interpretation Statement Relative thereto, Agreed by Confrerees of Afghanistan and Iran on September 7, 1950Texte in Serie Legislative des Nations Unies, op. cit., p. 270.

25. Serie Legislative, op. cit., Traite N 82.
"26 . "The Iranian – Afghan Helmand (Hirmand) River Water Treaty
اسناد تصايب اين معاهر
متن اين معاهر

ده  5ژوئن  1933ده ت ران مبادله شور

تاکنان ده دبيرخانه ملل متحر به ثبت نرسير

اسوت.

است.

 .منظاه از يک سال نرمال آبا مهوابق بنور ج مواد اول
معاهر ايران و افغانستان هاجع به آب هيرمنورا عبواهت
است از سالی است که مجمان جريوان آب از اول اکتبور 9
م ر) تا اايوان سوپتامبر  6م ور) سوال بعور ده ماضوع
دستگا آب شناسی دهراود بر هود هيرمنر باالتر از مورخل
بنرکجکی 315ا 881ا  5ميليان متر مکعب انوراز گيوری و
محاسبه شر باشر.

نظام حقوقي منابع آب...
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اثبات حسن نيت و تحکي

هوابط برادهانوه

با ايرانا خاد ها ملزم کورد کوه  4متور
بور مقوراه موذکاه بوه

مکعب ديگر عوالو

ايران برهر .برفين که از ناسانات شورير
آبرهی و سهح آب آگا
جزئيات شيا
ببق جرول ماد

تقسي

بادنورا بوه بيوان

آب نيز ارداختهانور.

 3معاهر ا حجو

آب قابول

تحايل به ايوران ده هموه ماه وا يکسوان
ون و
وای ب مو
وراه ده ماه و
ون مقو
وت .ايو
نيسو
فاهيه) به حراکثر  66/11مترمکعب

اسفنر

ور و ده شو رياهما
ويهسو
وه مو
ور ثانيو
ده هو
حراقل  1/96است که زمان کمتورين مقوراه
آبرهی است و اين چيزی جز تضومين حوراقل
ميوووزان اختصاصوووی نيسوووت .ده مااقوووع
واالت
وروز حو
وا بو
ورهم و يو
وای مو
والیهو
«خشکسو
مجبر »

فاهس ماژوه) کوه بوهبواه ماقوت

ور
ورفين بايو
ورا بو
واممکن باشو
ول آب نو
تحايو
بیدهنو

بوه

مذاکر

اضهراهی ت يه کننر.

بپردازنور و برحوی



 .هيرمنر که از ديرباز نامی آشنا برای ايرانيان باد
استا از اهتفاعات بابا ده رب کابل سرچشمه مويگيورد و
ا نای آن ده نقا مصتلف بين  100تا  900متر و ده قسمت
عليا بسياه ارآب است .از هود هيرمنر هشوتههای متعوردی
جوورا موويشوواد و شوواخههای متعووردی بووه آن موويايانوورد
عبرالحسين سعيريان :دائور المعواهف سورزمين و موردم
ايرانا ص  .)965لغت نامه دهصرا از هيرمنور بوه عنواان
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ج :تقسيم سرزمينی:

ده اينجا ب تور اسوت بوين دو مواهد
قائل به تفکيک شاي  :ماهد اول جايی است
که کشواه باالدسوت اسوتفاد
آبرا

انحصواهی از

میکنر و ديگری هنگوامیکوه توأمين

نيازهای کشواه مزبواه ده اولايوت قوراه
ميگيردا که ا لب نيز اينچنين است.
دهونگر و کلته و چناها که از ايوران
به سای ترکمنستان جريان داهنرا از قسو
نصست به حساب ميآينر .ببق مااد  11و 11
کناانسيان عشق آباد همه آب آن دو متعلق
به ايران است .ماد

 3معاهر

آب

تقسوي

سنر که ده  19سپتامبر  1960بوين هنور و
هودی عظي ده سيستان نام ميبرد کوه «هوزاه ن ور ده آن
داخل شاد و هزاه ن ر از آن خاهج گردد» ج 51ا ص .)356
به هموين دليول دلتوای هيرمنور ها زموانی مصور ايوران
مي گفتنر .آب حيوات بصوم هيرمنور ده گذشوته دهياچوه آب
شيرين بزهگی به وسعت  4000کيلامتر به نام هامان اريور
مي آوهد که مايه شکافايی کشاوهزی و دامپروهی باد .ولوی
دخالت ای هوزافزون ده بصم باالی اين هود عظوي کواه ها
به جايی هسانر که گاهی حتی نياز ساکنان دلتوا ها بوه
آب آشاميرنی تأمين نميکنر و تن ا ده سوال ای اربواهان
استثنايی است که مازاد آب هيرمنور بوه دهياچوه هوامان
ميهسر محمر حسون گنجوی« :آب»ا دائور المعواهف بوزه
اسالمیا زير نظر کاظ ماسای بجناهدیا 1363ا ج 1ا ص .)3
بر اثر همين خشکسالي ای متاالیا کف دهياچه هامان بکلی
خشک شر اسوت هبيوع بوريعی :جغرافيوای مفصول ايورانا
انتشاهات اقبالا 1330ا ج 1ا ص .)161

نظام حقوقي منابع آب...
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وير ا
واء هسو
وه امضو
وی بو
وتان ده کراچو
ااکسو
نمانه ديگری از همين نان

است13.

اساسا ب ر گيری از جريانوات
خاص ااکستان و استفاد
که از شر

بور آن

ربوی سونر

از آب شاخههوايی

به سنر ميايانرنرا ده اختياه

هنر قراه گرفته است .از آنجوا کوه ايون
معاهر

ذکری از مقراه آب تقسيمی نکورد

و به بيان برخی ترتيبات مساعر بوه حوال
برف ديگر حذف بسنر
گفته ميشواد
سرزمين تقسي

کورد

ا ستا16چنوين

که ايون آبراه
شر

ا براسواس

انر19.

مااهدی که برون محروميت کشاه اايين
دسووتا کشوواه باالدسووت ده اولايووت قووراه
میگيردا به نسبت قسو

نصسوت فوراوانتور

است .براساس صاهتجلسه هيأت تحرير حورود
ايران و عثموانی ده سوال 1914

[30]1193

مازاد آب ای الانرا گنجان ج ا دويورج و
ميمه که سرشاخههای اين سای دجله هسوتنر
و کشاه باالدست {ايران} از آن ا استفاد
27. Recueil des Traites des Nations Unies, Vol. 419, P. 317.
– 28. G. Fisher "La Banque internationale pour la reconstruction et le developpement et l'u
tilisation des eaux de l'Indus". A. F. D. I. vol. 1960, p. 673.

29. M. Wolfrom "L'utilisation a des fins autres que la nauigation des eaux des fleuves, lacs et
canaux internationaux", Pedone 1964, p. 106.

30. Les proces-verbaux de cette Commission n'ont Pas été Publiés. Sur cette question, Cf.
Journal Officiel de la Societe des Nations, XVI, N 2, fevrier 1935, P. 207.
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نميکنرا به سمت اايين دسوت و هوسوتاهای
سرزمين عثمانی سورازير مويشواد .بنور ب
ماد

« 1ماافقتنامه ايران و عرا

به استفاد

هاجوع

از هودخانههای مرزی» ه

ورد
ور کو
وب ها تأييو
ترتيو

اين
13

واد
وت .مو
اسو

کناانسيان عشقآباد وضع مشاب ی بورای آب
هود فيروز

برقراه ساخته است و بر ايون

اسوواس هرگووا

حوواايج اهووالی هوسووتاهای

ايرانی ده عليای هود برآوهد

باشرا

شر

هوستاهای ترکمنستان ده اوايين دسوت حوق
استفاد

از آن ها خااهنر داشت.

ماهد يرماک نيز قابل ذکور ا ست کوه
م مترين جريان آب ده اهدن است و به بال
اانزد

کيلوامتر مورز اهدن و سواهيه ها

تشکيل ميدهر .آب يرمواک مهوابق مواد
ماافقتنامووه دو دولووت ده ژوئوون

6

311953

[خرداد  ]1331براسواس اصوال جغرافيوايی
کامالً مشص تقسي شور اسوت .سواهيه حوق
استفاد

از آب ای حاضه واقع ده سورزمين

خاد هاا آنگا
برسرا محفا

که سر المکاهن به اتموام
داشته است .همچ نين سواهيه

حق داهد از هود و شاخههای اايين دست سر
31. Recueil des Traites des Nations Unies, vol. 184, p. 25.
Recueil des Traites des Nations Unies, vol. 184, p. 25.

نظام حقوقي منابع آب...
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برای اهاضی واقع ده حاضه فرودسوت هود و
اهاضووی

وورب دهياچووه ببريووه اسووتفاد

وز ده جوای
کشاوهزی بعمول آوهد .اهدن نيو
خايم حق ب ر گيری از آب ای ذخير

مشترک

واد ها کوه
و مرکزی المکاهن ده سرزمين خو
مازاد بر نياز ساهيه باشرا خااهر داشت.
ده اين خصواص سواهيه و اهدن متع ور
شر انر از س

آب خوادا کوه بوه ترتيوب

ورف ثوالثی
مذکاه از يرماک داهنرا بوه بو
نرهنر .آشوکاه اسوت کوه منظواه از ايون
تع را محروم ساختن کشاه اايين دست يعنی
اسرائيل از بصم اعظ

آب يرماک است.

31

 .2چگونگی نظارت بر تقسيم

بهباهکلیا هرگا
آب ها مشص

برفين شيا

تقسوي

ميکنرا نظواهت بور تحايول و

تازيع آن ها به دست هيأت ای مشوترکی از
کاهشناسان میسپاهنر .ده همان حالا برای
ارهيز از بروز هرگانه اخوتالفا ده برخوی
مااهد ضروهی اسوت کوه ايسوتگاه ايی هو
برای انراز گيری آب ايجاد شاد.

32. Abraham M. Hirsen – Utilization of International Rivers in the Middle East. Ameriean
Journal of International Lau. Vol. 50, 1956, pp. 95-96.
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الف .هيأتهای مشترک:

اهکان مأماه به نظاهت بر جر يان آب
وااختی
واختاه يکنو
وکل و سو
آنا شو

وي
و تقسو

نراهنر .ده مااهدی که معاهرات دوجانبوه
هوش تقسي

ها مشص

کرد انرا مشکل خاصوی

وجاد نراشته است و برفين بوهسوادگی بوا
اين مسأله کنواه آمور انور .کناانسويان
آبورا

عشقآبواد کوه چ واهد

مورزی يوا

وهای از
وردا نمانو
ویگيو
ور مو
واالی ها دهبو
متو
انتصاب هوشی نهچنران ايچير

اسوت .ايون

کناانسيان انوراز گيوری آب ها ده تموام
مااهد بهباه مشترک و بنا به تقاضای يکی
از بوورفينا بووهع وور
گذاهد

کاهشناسووان آن ووا

است .ده اجرای کناان سيان کواهس

واه تشوکيل
نيز هيأت مشترک فقط سالی دوبو
میشاد تا آبرهی جريان ا ها مشوص

کنور.

ده عين حالا دهصاهت کاهم سهح آبا هريوک
از برفين ميتااننر جلسوهای فوا العواد
برای برهسی ماضان تقاضا کنر و برف ديگر
ماظف اسوت توا اوانزد

هوز اوس از ايون

دهخااستا کاهشناس خواد ها بوراي برهسوی
الزم گسيل داهد .دهصاهت

يبوت يوک بورفا

برف ديگر مویتاانور بوا ده نظور داشوتن
نظام حقوقي منابع آب...



44

اوضان و احاال ماجادا ميوزان آبورهی ها
بهباه يکجانبه تعيين کنر .همچنين هيوأت
مزباه میتاانور بوهبواه مسوتقي
مرتبط با مسأله تازيع آب ها ه

وظوايف
برع ور

بگيووردا بوورين معنووا کووه بوور ايجوواد
آبراه ايی برای اماه کشاوهزی و تج يزات
تلمبهزنی ده کناه ها نظاهت نماير.
ده مقابلا چنانچوه منوافع م موی ده
ويس
وه تأسو
ورات دوجانبو
ورا معاهو
وان باشو
ميو
ن ادهايی دائمی ها ده نظر ميگيرنور کوه
اختيوواهات زيووادی داهنوور و کاهشناسووان
برجسته ده آن انجام وظيفه کننر« .کميته
مشترک کميسورها» کوه ده اجورای معاهور
آب هيرمنوور

 ]1351[ 1933بوورای تقسووي

تشکيل شر ا نمانوه بواهزی از ايونگانوه
مااهد است .مواد
منضوو

 3اروتکول شوماه

بووه ايوون معاهوور

يوک

33

واهات دو
اختيو

کميسر منتصب برفين ها مشص

ميکنر .آنان

مأماه اجرای مقورهات معاهور
تقسي
انراز

هاجوع بوه

آب هستنر و باير به اشتراک آب ها
بگيرنر و ده نقا

ايم بينی شور

به ايران تحايل دهنر .اين نقا

يکوی ده

ماضعی است که خط سرحر هود [سيسوتان] ها
33. "Protocol Relating to the Authority and Duties of the Commissioners.
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قهع ميکنر و ديگری ده ماضوع واقوع بوين
ميلههای مرزی  51و  51واقع شر
باد

ده خالل مرت سه ما

که قراه

اس از الزماالجرا

شوورن معاهوور ا کميسوورهای بوورفين آن ها
تعيين کننر

ماد

 3معاهر ) اما تاکنان

اقرامی ده اينباه

صاهت نگرفته است .ده

زمان خشکسالیا کميسر افغوان ماظوف اسوت
ابالعاتی ها که کميسر ايرانوی هاجوع بوه
ميووزان آب بلووب موويکنوور بووه آگوواهی او
برسانر .همچنين کميسور ايرانوی اختيواه
ً
خاصی برای بازهسی داهد و ميتاانر شصصوا
بووه واهسووی و انووراز گيووری آبوورهی ده
وتگا
ايسو

واک
وراود ده خو
وری دهو
وراز گيو
انو

افغانستان بپوردازد

مواد

 5اروتکول).

برينترتيوبا هرگانوه سواءتفاه

دهبواه

ميووزان آب ماجوواد کووه ده گذشووته منشووأ
اختالفات متعردی باد

استا بربرف ميشاد.

بعالو ا برای مقابله و حل مشکالتی از اين
دستا مواد

 10اروتکولا تشوکيل «کميتوه

وزيران» مرکوب از نماينورگان دو بورف و
تحت هياست وزيران دو دولت ها مقره کرد
است که امواه ب ور بورداهی آب ده حيهوه
صالحيت آن ا قراه داهد .اين مرجوع بلنور
اايه به دهخااست هر يک از دو برف تشکيل
نظام حقوقي منابع آب...
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ول هرگانوه
جلسه ميدهر و صالحيت حول و فصو
اختالف ناشی از اجرای معاهور

ها داهد و

تصميماتم برای «کميته مشترک» الزماالتبان
است .بور اثور جنو
اجرای معاهور
افتاد

است.

داخلوی افغانسوتان

و اروتکول آن بوه توأخير



ور
وه آب هيرمنو
وع بو
وتان هاجو
وران و افغانسو
ور ايو
 .معاهو
اروتکل ديگری نيز دهباه حکميت و حل اختالفات داهد کوه
جزء اليتجوزای آن خاانور شور اسوت .مهوابق مواد دوم
اروتکلا ده صاهت بروز اختالف ده تعبير يا تهبيوق موااد
معاهر ا چنانچه ماضان از بريق مذاکرات ديپلماتيوک يوا
مساعی جميله برف ثالث حل نگرددا هر يوک از بورفين کوه
اهجان اختالف ها به حکميت الزم ببينر ميتاانور دهخااسوت
تشکيل هيأت حکميت ها به ابالن برف ديگر برسانر .چنانچه
با مذاکرات برفين اين هيأت باجاد آيور و دو دولوت بوه
تاصيههای آن عمل کننرا ماضان حل شور قلموراد مويشواد
ولیا ده ير اين صاهتا اختالف به دياان حکميتی مرکب از
دو حک از اتبان دو دولت و يک هئيس دياان بوه انتصواب
دو حک ا و ده صاهت عرم تاافق آن دو به انتصاب دبيرکول
سازمان ملل متحرا تشکيل خااهر شور .ببوق بنور د مواد
انج اروتکل هأی دياان قهعی و الزماالجراء است.
.گفتنی است از سال  1351به بعر اخوتالف عقيور شوريری
دهباه آب هيرمنر بروز نکرد اسوت و سوابقهای دال بور
کاشم هر يک از برفين نسبت به تغيير وضع ماجواد مالحظوه
المرضووا فصوواهی :اخووتالف دولتووين ايووران و
نموويشوواد
افغانستان ده ماهد هود هيرمنرا دفتر مهالعات سياسوی و
بين المللیا 1331ا ص  36به بعر) .لذا چنوين بوه نظور
مي هسر که اکنان اس از اايان دوه کادتاهای مکرها جنو
و ايروزی مباهزان افغانیا زموان بورای مهالبوه حقابوه
ايران فرا هسير است.
ور سوال 1369ا
شايان ذکر است که به دنبوال سويل ويرانگو
زمينه مناسبی برای همکاهی ايوران و افغانسوتان باجواد
آمر و اس از آنکه دولت ايران به کمک سيلزدگان افغوانی
شتافتا هيأتی از افغانستان به ايران آمور و موذاکراتی
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نمانه قابل ذکر ديگر از دسوته دوما
«کميسيان فنوی مشوترک دائموی» اسوت کوه
بنووابر ماافقتنامووه سووال 1935
ايووران و عوورا

)1354
از

هاجووع بووه اسووتفاد

هودخانههای مرزی» از کاهشناسان دو دولت
به تعراد مساوی تشکيل ميشاد و از جملوه
وظايف آن تشصي

مقراه نياز نااحی ابراف

هودهای الانرا گنجان چ ا زاب
دويرج ده خاک ايران و تعيين س
از برفين از آب آن اسوت
جن

ايران و عرا

ميموه) و
هر يوک

موااد  3و .)4

تشکيل اين کميسيان ها

که ايم از آن نيز اوای بوه عرصوه وجواد
نگذاد

بادا به تعايق انراخته است.

ب .ایستگاههای اندازهگيری:

وراه
ویا فو
واهکلو
وهبو
بو

ورمات
وردن مقو
کو

استقراه تج يوزات انوراز گيوری برع ور
دهباه استفاد مهلاب از آب هيرمنر انجام شر که اقرام
جری ده ای نراشت .اما واقعيتی کوه نبايور از نظور دوه
داشت اين است که هرگا جنو داخلوی افغانسوتان اايوان
گيرد و افغان ا «سالح ا ها بر زمين گذاهنر و بيل وا ها
ً اوضان بوه گانوه ای ديگور خااهور
به دست گيرنرا مسلما
ولح
وران و جن و و صو
وان :بحو
وماعيل ناهيو
ور اسو
واد» محمو
بو
خاوهميانووها وزاهت اموواه خاهجووها 1333ا ص  .)63لووذا
ايشگيری از محروميت ايوران از حقابوه خواد و اقورامات
احتمالی افغانستان ده ج تی مغاير بوا منوافع ايوران و
اتصاذ ترابير الزم ده اين خصاصا ضروهتی اساسی داهد.
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وذاهد
وترک گو
وای مشو
هيأت و

ور
شو

وت .ده
اسو

وأماه
واه مو
وأت مزبو
واهسا هيو
ويان کو
کناانسو
انتصاب محل و نوان تأسيسوات شور
موواد

اسوت.

 1کناانسوويان عشووقآبوواد هوو

کاهشناسان برفين مأماهيت داد

بووه

اسوت توا

به نصب تأسيسات دائمی انراز گيوری سوهح
آب تجن اقورام کننور .تاافوق يواد شور
ايران و عرا

نيز کميسويان فنوی دائموی

مشترک ها ماظف کرد

است تا مهالعاتی ده

ابراف ايجاد تأسيسوات الزم تاسوط بورفين
انجام دهر و کاهآيی آن ا ها اس از نصوب
تأمين کنر .اما ده ماهد هيرمنرا بورخالف
هوش معمووالا ايوون اموور بووه کاهشناسووان
واگذاه نشر
چنان باد

استا بلکه اهميت تقسوي
مهوابق مواد

که

 3معاهور )

تأسيس ايستگاه ای انراز گيری برع ر
دو دولت ن اد

شر

آب
هر

است.

دوم .احداث و بهرهبرداری از سد
بووهدليوول تغييوور متنوواوب فصوول اا
آبراه ای خاوهميانه بيم از ديگر نقا
تغييرات ناگ انی و گسترد
وي
لذا برای تنظو

و

با

هوبرو هسوتنر.

وه بور جريان وای
لبو

وام
عظي ا م اه آب ا و احراث سر ضروهتی تو
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داهد .اقاام هيتیا ايرانيان و ترک وا ده
هوزگاه خادا دانم بستن سر ها به نيکوايی
ورهايی بوه
ميدانستنر و سو

وت اسوتااه
ايو

ساختهانرا چنانکه برخی سرهايی که بيم از
هزاه سال ايم ده ناحيه وان ترکيه سواخته
شر انرا همچنان سراا هستنر و اکنان نيوز
از آن ا استفاد
ه

میشاد34.

ده دوه

جريور

دولت ا با بکاهگيری ترتيبات قراهدادی

متعرد ده امر احراث سر و ب ر بورداهی از
آن به همکاهی ارداخته و ده سال ای اخيور
از

ور
نيز به همکاهی برای تالير نيروی بو
هودها هوی آوهد انر.

 .1سدسازی برای تنظيم و سااماندهی آبهاای
روان

ده معاهوورات دوجانبووها مقرهاتووی ده
خصاص احراث سر و منظ
به خش

ميخواهد .هورف از ايون مقورهاتا

حوواکثر اسووتفاد
مباهز

کردن آب ای جواهی

از آب و نيووز م وواه و

با تأثيرات زيانباه آن است.

 .سر امير نيز از جملوه سورهای م و دوهان اسوالمی ده
ايران است که ده زمان عضرالروله ديلمی بر هوی هود کور
ده فاهس ساخته شر و بال آن  108متر اسوت .ايون سور از
همان زمان تا دوهان ما ماهد ب ر برداهی باد است.
34. John F. Kolars et William A. Mitchell "The Euphrates Rivers and The Southeast Ana tolia
Deuelopmont project", Southern Illinois University Press, 1991, PP.2-9.
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الف .بستن سد برای ذخيره سازی آب:

ده منهقوووهای کاهسوووتانی همچوووان
خاوهميانها زموانی کوه زهاعوت بيشوترين
نياز ها به آب داهد همان زمانی است کوه
آب هودها هو به کاهم مين ر .بورای نظو
وان آب و اسوتمراه حوراقل
بصشيرن به جريو
آبرهی که نيازهای کشاوهزان ها بورآوهد
سازدا ذخير سازی آب حاصول از بغيان وای
ب اهی ب ترين ها

چاه

است .از اين هوا

دولت ووا ده انتصوواب محوول مناسووب بوورای
سرسووازی و هوشوو ای اسووتفاد
آب ای ذخير

شر

مهلوواب از

ناگزير از همکواهی بوا

يکريگرنر.
ماد
دهنر

 3کناانسيان عشوق آبواد نشوان

آن اسوت کوه بورفين بوه خوابی از

مزايای احوراث سوری بور هوی تجون آگوا
باد انر .احراث اين سر ده محلی نرسوير
وای موازاد
به ال خاتانا سبب جمعشرن آب و
ده اشت آن ميشاد .ساخت اين سر ماکال به
حصال تواافقی خواص گرديور
اسباب آن فراه

نشر

کاهس نيز ايمبينی شر
هرگا

کوه تواکنان

است .ده کناانسيان
است

ماد

 )5کوه

باال آوهدن سهح آب ضروهی باشرا هر

برف میتاانر سرهايی برينمنظاه بنا کنور
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مشرو

بر اينکه امکان عباه آزاد مقوراه

آب الزم ها فراه

سازد.

ب .استقرار تأسيسات برای جلوگيری از آثار
زیانبار طغيان رود:

ميزان خساهت ای بغيان آب ا لب بويم
از خساهت ايی است که بر اثور کمبواد آب
به کشاوهزان واهد میآير .بورای مقابلوه
با زيان ای مصيبتباه سويالب اا جموعآوهی
وری
وب امو
وريريت مناسو
وال مو
وات و اعمو
ابالعو
ضروهی است.
ا ایستگاههای اندازه گيری و مطالعاتی:

ً ده
وظيفه اين دستگاه اا که ترجيحوا
خاک کشاه باال دسوت اسوتقراه موييابنورا
جمعآوهی ابالعات علمی و مهال عات اقلوي
شناسی است .اين ابالعات باير بیدهن
وايين دسوت داد
مقامات کشاه او

بوه

شواد توا

وگيرانه ها
ورامات ايشو
ور اقو
وا بتااننو
آن و
برای کاسوتن از زيان وای احتموالی سويل
بهعمل آوهنر .هنگامی که سيلی خروشوان و
بنيانکن ده ها

استا اين همکاهی بسوياه

سادمنر خااهر باد.
دجلووه از جملووه هودهووايی اسووت کووه
نظام حقوقي منابع آب...



44

بغيان ايی چنين دهشتناک داهد و حجو

آب

گا

تا هشتاد برابر کمترين ميزان آبرهی

آن

بوورای جلوواگيری از وقووان

ور35.
موویهسو

فاجعه و محرود کردن بغيان هود که تاهيخ
بين الن ورين باههوا از آن نشوان داهدا
ترکيه خاد ها متع ر به همکاهی با کشواه
اايين دست يعنی عورا

دانسوته اسوت .ده

اين زمينها «اروتکول مربوا

بوه تنظوي

هودهای دجله و فرات و شاخههای آن ا» که
به «ع رنامه مادت و حسن همجااهی عرا
ترکيه» منضو

و

اسوتا ده تواهيخ  19مواهس

 1946ده آنکاها به امضای بورفين هسوير
وت38.
اسو

مقرمووه ايوون اروتکوول اسووتقراه

ايسووتگاه ای مهالعوواتی دائمووی ده خوواک
ترکيه ها ضوروهی دانسوته اسوت .ده ايون
خصاص کاهشناسوان عراقوی خواد بايور بوه
برهسي ا و مساحی مقورماتی بورای انجوام
وت
وتگاه ا همو
ول ايسو
واب محو
وا و انتصو
برح و
کننر .البته ترکيه نيز بوه منظواه حفوظ
حقا

حاکمه خادا حوق ترسوي

نقشوههوا و

ايشوووبرد اسوووتقراه ايووون تأسيسوووات و
35. John F. KOLARS – Hydro – geographic Background to the Utilization of International
Rivers in the Middle East", in Proceedings of the 80th Annual Afeeting of the American Sociely
of lnter national I,au, Washington, April 9=12, 1986, p. 255.

36. Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 37, p. 280.
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ها انرازی و فعاليت آن ا ها برای خوايم
محفا

داشته است .مصاهج کليه اين امواه

بووا عوورا

اسووت ولووی هزينووه فعاليووت

ايستگاه ا به باه مساوی به ع ر
برف قراه داهد

هور دو

موااد  1و  .)3ده زموان

باال آمرن آبا هوزانه مهالعات الزم انجام
ميگيرد و ميزان آب با تلگرام بوه ابوالن
مقامات عراقی هسانر

ير

ميشاد .اما ده

اين مااقعا نتيجه برهسي ا دوباه ده ما
و آن ه

با آگ ی نامه

بالتن) به عورا

اهسال ميشاد .هزينه مصابرات و مکاتبوات
نيز به ع ر دولت عرا است ماد .)3
ماد  3معاهر کراچیو که قوبالً ذکور
آن هفتو چنوين امکوانی ها ده حاضوه هود
سنر ايمبينی کرد

است .بور ايون اسواسا

برفين متع ر شر انر دهصاهت تقاضای بورف
ديگر و به خرج آنا ايستگاه ای هااشناسی
و آبشناسی ها ده خاک خاد داير کننر .با
اين حالا برفين تن ا مرجع ذی صالح بورای
تشصي

امکوان اسوتقراه چنوين تأسيسواتی

هستنر33.

ا ایجاد استحکامات برای تثبيت سواحل:
37. G. Fischer, op. cit., p. 274.
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بوورای آنکووه از عااقووب زيانبوواه
تغييرات يکباه

کاسته شاد و بتواان بوه

شکل مؤثری بر مشوکالت ناشوی از آن
کردا استقراه تج يزات هشراهدهنر

لبوه
کوافی

بهنظر نمیهسر .بر اايه ابالعوات بوه د ست
آمر ا بصصواص موراومتا حجو

و دوه هوای

ورای
وراماتی بو
ور اقو
وا بايو
وف بغيان و
مصتلو
استحکام بصشيرن به کناه های هودخانوه و
وام
وا انجو
وتر آن و
ور بسو
واگيری از تغييو
جلو
بگيرد .ده بسياهی از ترتيبات قوراهدادی
چنين اقراماتی ايمبينی شر
مهابق ماد

است.

 6کناانسيان کاهس هر يوک

واگيری از
ورای جلو
ور بو
ویتاانو
ورفين مو
از بو
فرسايم و ان رام کناه های هودا سن

چين

و ديااه هايی بنوا کنورا البتوه مشورو
برآنکه برف ديگر ها به ماقع مهلع کنر و
ده مقابووول آسووويب ا و خهووورات چنوووين
استحکاماتی به برف ديگر ياهی هسانر.
وت منوافع و توأثيرات
با مالحظه اهميو
ساء احتمالی حاصل از اينگانه اقوراماتا
وه ده ايون
به يقين شايستهتور آن اسوت کو
زمينه دولت ا هماهنو
عمل شانر .معاهر

بوا ي کريگر واهد

اتحاد جمواهير شواهوی

واه
وتان مو
وابق] و افغانسو
[سو
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 1956به چنين همکاهی نظر داشته
ببق ماد

اسوت36.

 9معاهور ا مقام وای دو دولوت

متعاهر اقورامات الزم بورای هفوع ماانوع
جريان آب ها که ممکن اسوت بوه جابجوايی
بستر آبراه وا منجور شوادا

به اشوتراک

انجام میدهنر .همچنوين دهصواهت صوالحرير
مسؤالنا کرانههای آبراه ا باير با بنوای
استحکامات تثبيت گردد.
ده ماد
ايمبينی شر

 3معاهور

آب هيرم نر نيوز

اسوت هور نوان ابنيوه فنوی

مشترک که احوراث آن بوهمنظواه اسوتحکام
بستر هود ده مااضعی که خط سرحر ده بستر
هود واقع گردير

الزم دير

شادا بعور از

ماافقت بورفين بور شورايط و مشصصوات آن
احراث میگردد .ده بعضوی آبراه وا وضوع
38. "Traite entre le Gouvernement de l'U. R. S. S. et la Gouvernement royal afghan relatif a la
frontiere sovieto-afghane", Recueil des Traites des Nations Unies, vol. 321, P. 167.

 .ده ماهد آبراه وای مورزی جم واهی اسوالمی ايوران ده
تاهيخ هيجره مرداد  1361قانان حفظ و تثبيوت کنواه و
بستر هودخانههای مورزی از تصوايب مجلوس شواهای اسوالمی
گذشته است .براساس ماد  1اين قانانا وزاهت نيورو بوا
همکاهی ديگر دستگاه ای ذی هبط با هعايت مفاد معاهورات
و ماافقتنامووهها و اروتکوول هووای موورزی ايووران و دول
همجااها نسبت بوه انجوام امواه فنوی و اجرايوی اقورام
مينماير .مهابق ماد  4اين قانانا وزاهت کشاوهزی حفوظ
و ايجاد ااشم نباتی و رس اشجاه برای تح کي و تثبيوت
وزداهی ها ده
کناه ها و اجرای برح ای حفاظت خاک و آبصيو
حاضه هودخانههای مرزی به ع ور خااهور داشوت مجماعوه

نظام حقوقي منابع آب...
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بهگانهای است کوه اليروبوی نامناسوب يوا
ناکافی و يا اری و باال آمرن بسوتر هودا
علت اصلی جاهی شرن سيل خااهر بواد .بوه
نظر ميهسر حاضه هود سونر از ايون قبيول
مااهد باشرا زيرا مهابق ماد

 4معاهور

کراچیا ااکستان متع ر به حفظ آموادگی و
تاانايی خاد ده زهکشوی آبراهوهها وا ده
صاهت دهخااست هنر و به خورج آنا تعوري
يا عميقتر کردن آبگذههاست .معاهر
مسکا نيز ماد

1956

 11خاد ها بوه ايون م و

اختصاص داد استا هور چنور کوه هودهوای
ً با هودی چان سنر
مرزی افغانستان ببيعتا
متفاوتنر .بر آن اساسا با تاافق مشوترک
ده محل ای ماهد نظر برفينا عمليوات الزم
انجام خااهر شر .همچنوين بورفين ملتوزم
شر انر تا فاصلهای از کناه

که خهر اور

شرن و باالآمرن يا مسورود شورن مسوير آب
وجاد داهدا از هيصتن زباله و مااد زاير
به آبرا

خادداهی کننور و بوا ااکسوازی

بستر آنا هرگانه مانع جريان صحيح آب ها
ووان
ووی از ميو
ووان و ارآبو
ووان بغيو
ده زمو

قاانين اولين دوه مجلس شاهای اسالمیا انتشاهات هوابوط
عمامی مجلس شاهای اسالمیا ص .)493
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برداهنر.



 .2توليد برق از نيروی آب

وهه و
بو

وه
ورها هود ده منهقو
وه صو
آنکو

خاوهميانووه هوان اسووت و ده هووای ژهف و
اختالف سهحا ماقعيت بسياه مناسوبی بورای
احووراث نيروگاه ووای آبووی اريوور آوهد ا
تعراد اينگانه تأسيسات بسياه انرک است.
ه

وزه
اکنوان فقوط دو عمليوات بو

بورای

ب ر برداهی از آبراه ای مورزی و تاليور
نيروی بور

انجواميافتوه اسوت :يکوی ده

يرماک که ساهيه و اهدن به آن مشوغالنرا
و ديگری عمليات ايران و شواهوی {سوابق}
ده هود اهس.

 .اتحاد جماهير شاهوی {سابق}ا مقرهات مشاب ی نيز ده
ورزی دو کشواه
اين زمينه با دولت ايوران و آبراه وای مو
داهد .مهابق مااد ن و و دهو قوراهداد  1336ايوران و
شاهوی هاجع به انتظامات مرزیا بورای حفوظ کرانوهها از
خرابی و جلاگيری از تغيير مسيرا ده صواهتی کوه مصواده
ً ضوروهی براننورا هودخانوههای سورحری
اماه برفين متفقا
كناه بنري خااهر شر .چنانچه مسوير هود مورزی بوه بواه
ً بوه اصوالح مسوير
ببيعی تغيير يابر ده صاهت لزوم متفقا
اقرام ميشاد .بعالو ا ده صاهت ضروهتا آب وای مورزی بوه
خرج متساوی برفين اليروبی خااهر شور مجماعوه معاهورات
دوجانبه معتبر دولوت ايوران توا سوال 1349ا انتشواهات
وزاهت اماه خاهجها ج 1ا ص .)111

نظام حقوقي منابع آب...
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الف .توليد نيروی برق از یرموک:

يرموواک از دامنووه

ربووی جبوول دهوز

سرچشمه ميگيرد و ايم از آنکوه بوه اهدن
برسوورا ده د

کيلووامتری جنوواب دهياچووه

ببريها حرود  15کيلامتر از مرز ساهيه و
اهدن ها تشکيل ميدهر و اس از آن بهبواه
اياسته تا حرود  30کيلوامتر اهدن ها از
فلسهين اشغالی

اسرائيل) جورا مويکنور.

آبرهی يرماک تا  500ميليان متر مکعب ده
سال تصمين زد

مويشواد و ده عمول تن وا

منبع آب برای اهدن بهشماه

ميآير39.

اوس

از تشووکيل دولووت اسوورائيل و هویآوهدن
اناهنرگان فلسهينی به اهدنا ايون دولوت
به فکور ت يوه برناموهای گسوترد
استفاد

بورای

از منابع آب مزباه افتواد .بوا

کمک ای مالی سازمان ملل بورای آواهگوان
فلسووهينی ده چوواهچاب «»UNRWA

دايوور

کمک ای ملل متحر برای آواهگان فلسوهينی
ده خاوه نزديک) و کمک ای ايواالت متحور
مشوو اه بووه اصوول چ وواه

وال)40
ماهشو

ها

انعقاد تاافقناموه دمشوق بوين سواهيه و
اهدن ده  4ژوئن  1953همااه شر .ده ايون
39. Joseph W. Dellapenna "Water in the Jordan Valley : The potential and Limits of Law" the
palestine Yearbook of International Law, vol. V, 1989, P. 20.

40. J. V. Louis "Les eaux du Jourdain", A. F. D. I., vol. XI, 1965, pp. 831-832.
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تاافقا برفين احراث سری بوه اهتفوان 30
تووا  100متوور و بووال  1150متوور ها ده
المکاهان ايم بينی کرد انر .از اين سرا
با گنجوايم  300ميليوان متور مکعوب آبا
برای تالير نيروی بر
استفاد

و آبيواهی اهاضوی

خااهور شور .هزينوه تحقيقوات و

مهالعات اوليه و بکاهگيری متصصصان برای
اجرای برح ا

ساهيه نيوز

بااهدن اسوت.

عباه آزاد مجريان بورح ها ده خواک خواد
تضمين کرد

است و خرمات مصابراتی مواهد

وراه
واه فو
وام کو
وا اتمو
وان ها تو
واز آنو
نيو
ميآوهد

مااد  3و  .)9هفتاد و انج دهصر

نيروی تالير شر

به ساهيه تعلوق خااهور

داشت و ده عاض بصوم اعظو

ذخيور

آب ده

اختيوواه اهدن خااهوور بوواد .ايوون کشوواه
ارداخت دسوتمزد کاهکنوان ها توا ميوزان
به عمليات

هشتاد دهصر و هزينههای مربا

ساخت و نصب و تج يزات ها تا ميزان نواد
و انج دهصر تقبل کرد

اسوت41.

10

مواد

تاافقنامووها تشووکيل هيووأت مشووترکی از
کاهشناسان عوالیهتبوه ها مقوره کورد

و

ور ايشورفت
مأماهيت اوليه آن ها نظاهت بو
وراه داد
ور قو
وراث سو
واه احو
کو

وی
وت .ولو
اسو

41. Abraham M. Hirsch, op. cit., p. 96.
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تنگرستی و دشمنیهای آشکاه ا سرائيل کوه
با حمله سال  1963ساختمان نيمهکواه
ها ناباد ساختا دو مانع بزه
اجوورای ايوون بوورح بوواد
سرانجام نرسير

آن

بر سر ها

و توواکنان بووه

است41.

ده اين ميانا اهدن همچنان بر احراث
سرالمکاهن اای
وس از جنو
وه او
کو

میفشاهد43

و اسرائيل نيز
وال 1963
ده سو

وم هوز
شو

منابق بيشتری از کرانوههوای سومت هاسوت
يرماک ها به اشغال خاد دهآوهد

استا به

اجرای اين برح عالقه نشان مویدهور .ايون
دولت خااهان آن اسوت کوه احوراث سور ده
چاهچاب همکاهی منهقهای انجوام شواد توا
برينترتيب جمعيت ساکن ده
از ثمرات آن بیب ر

رب اهدن نيوز

نماننور .ده واقوعا

اسرائيل با استناد به حقوا

بوينالملول

واک ها بلوب
عرفیا س می منصوفانه از يرمو
ميكنر44.

ب .توليد نيروی برق از ارس:

42. Jeffrey D. Dillman "Water Rights in the Occupied Territories", Journal of Palestine Studies,
vol. XIX, N l, Autumn 1989, PP. 51-52.

43. Joseph W. Dellapenna, op. cit., p. 27.
44. Lettre datee du 16 juillet 1982 du Representant d'Israel aux Nations Unies au Secretaire
General, A/37/347 du 19 Juillet 1982, p. 10.
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اس از تصمي

به اسوتفاد

مشوترک از

هودهای مورزی اهس و اتورک بورای توأمين
منابع آبياهی و تاليور نيورو ده  11اوت
 10{ 1953مووورداد }1336ا ماافقتناموووه
از هودخانههای مورزی ده ت وران

استفاد

واد
وران و اتحو
ورگان ايو
وای نماينو
وه امضو
بو
شاهوی هسير .ببق اين ماافقتنامه کوه ده
مقرمه به اصول برابوری حقوا
اسووتفاد

بورفين ده

از منووابع آب و نيوورو تصووريح

موویکنوورا دو بوورف ع وور داه ت يووه بوورح
مقوورماتی و مهالعووات الزم ده ايوونبوواه
از

شر انر .براساس مااد  1و 3ا سه گرو

کاهشناسان منتصب برفين ماظوف بوه ت يوه
گزاهش تواجي ی و انجوام مهالعوات زموين
شناسی و تشريح و ترسوي

آب وای جواهی و

ت يه نقشههای الزم شر انر .ا ين گروه وا
باير هر سه ما
ها تسلي

يک باه گزاهش کواه خواد

مقام ای دی صالح کننر.

مهالعات اوليه برای احراث تأسيسوات
مشترک ها شواهوی برع ور
ايران نيز با اعزام د

گرفتوه اسوت و
کاهشناس به خورج

خادا ده اين مهالعوات مشواهکت مويجايور
واد
مو

وه هود اهس
وه حاضو
وا کو
 .)5از آنجو

امکان بيشتری برای تأمين منابع آبيواهی
نظام حقوقي منابع آب...
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و ايشرفت اقتصادی داشتا اولايوت اجورای
برح ای ماهد نظر به اين حاضه داد

شور.

با امضای ماافقتنامه همکاهی اقتصوادی و
فنی ده ژوئيه { 1963مرداد }1341ا برفين
بهباه هسمی با اجرای برنامه ب ر برداهی
از اهس تاافووق

ور45.
كردنو

ايوون برنامووه

مشتمل بواد براحوراث يوک سور مصزنوی ده
منهقه نصجاان و يک سر انحرافی ده ميل و
مغووان بوورای آبيوواهی دشووت ای همجووااه.
گنجايم سر نصست با اهتفان  35و 40متورا
تا  600ميليان مترمکعب خااهور بواد کوه
40و 60هزاه کيلاوات بر

ده ساعت تاليور

ميکنرا و از سر دوم با اهتفوان  10متور
باير آب  65هوزاه هکتواه اهاضوی زهاعوی
تأمين

شاد48.

بهماجب ايون ماافقتناموها

هزينههای عمليات بهباه مساوی با بورفين
است که برينمنظاه شاهوی  35ميليان هوبل
به ايران اعتباه ميدهور توا تج يوزات و
اجناس ماهد نياز ها بصرد .مهابق ماد
شرکت ای شواهوی عمليوات ها

1

با مشواهکت

 .54اين ماافقتنامه ده دبيرخانوه ملول متحور بوه ثبوت
هسير است .همچنين تاکنان ترجمه هسمی به زبان فرانسوه
يا انگليسی از اين ماافقتنامها که نسصه فاهسی و هوسوی
آن از اعتباه مساوی برخاهداهنرا منتشر نشر است.
46. Cf. commentaire de l'Accord irano-sovietique du 11 aout 1957 par Abraham M. Hirseh, in
the Middle East Journal, vol. XIII, 1959, p. 193.
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شرکت ای ايرانی ايم ميبرنر و عمليات بی
 6تا  3سال به اايان خااهر هسير .بورای
آنکه ب ر برداهی بهنحا احسن انجام شادا
وه
وی بو
وه خاصو
وذکاه تاجو
وه مو
دو ماافقتنامو
و ماانع سياسی ها کوه

مالحظات فنی نماد

باعث وقفه ده انجام مافقيتآميز عمليوات
ميشادا از ميان برداشوتهانر .ده هور دو
ماهدا برفين به کاهکنان حوق عبواه آزاد
از سوورزمين خوواد ها موويدهنوور و تمووام
امکانات ها برای حسن اجرای وظايف ايشان
فراه

ميآوهنر

ماد

ووواد
[ ]1336و مو

 4ماافقتنامه 1953

وووه 1963
 5ماافقتنامو

ور ]1350
وه [ 1931تيو
[ .)]1341ده  3ژوئيو
مقرهات و شرايط عباه و اقاموت کاهکنوان
مجری بورح و جابجوايی اثاثيوه و امواال
بهباه مشوروح توروين شور و بورينترتيوب
برفين به قوره وسوع کاشويرنر ماضوان ها
ويم
وه او
وی بو
وای سياسو
وریهو
وروه از مرزبنو
بو
ببرنووور .ايووون ماافقتناموووه هماننووور
کناانسيان ژنا ماه

 9دسامبر  1913هاجع

بووه «ب وور بوورداهی از نيووروی آب بووين
دولت ای

ذینفع»43

نشاندهنور

تقابول دو

ول حاکميوت
اصل به ظاهر متضواد اسوت :اصو
47. Recueil des Traites de la Societe des Nations, vol. VII, P. 36.
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دولت بر سورزمين خوادا مقتضويات فنوی و
ب ر بورداهی مهلواب از نيوروی آب بورای
تالير بر

46.

ده توواهيخ  1دسووامبر  11{ 1933آذه
وا
ورهات و نحو
ورايطا مقو
ول شو
 }1351اروتکو
و ب ر برداهی از تأسي سات ماجواد

اداه

ده هود اهس بووين نماينوورگان بوورفين ده
ت ران به امضاء

هسير49.

براساس مواد

1

اين اروتکلا تمام تأسيسات و تج يزات ده
اماال مشترک برفين باد

حک
تقسي

و

يرقابول

و تفکيک اسوت .هيوأت مشوترک نيوز

مأماه تأمين همواهنگی الزم و حول مشوکالت
ناشی از ب ور بورداهی و اداه
ميباشر

ماد

تأسيسوات

 .)3تس يالت هفوت و آمور و

اقامت کاهکنان نيز فراه

شر

است

ماد

.)6
وب شور
مافقيت اين اقرام مشوترک ماجو
ايران و شاهوی دست بهکاه عمليات ديگوری
ده اايين دست آبرا

شانر .ده تواهيخ 11

اکتبر  19{ 1933م ر  )1356تواافقی بوين
برفين حاصل شر تا تأسيسوات تاليور بور
– 48. C. A. Colliard "Evolution et aspects actuels du regime juridique des fleuves internatio
naux", Recueil des Cours de l'Academie du Droit International!1968. III, vol. 125, p. 403.

 .54هماننر ماافقتنامه سال  11 1341ژوئيه )1988ا اين
تاافق نيز ده دبيرخانه ملل متحر ثبت نشر است.
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آبی از سر خوراآفرين و سور قزقلعوه سوی
احراث گردد .مذاکرات برای ايشبرد سوريع
اماه ده حال انجام است.



 .اس از گذشت چنر سوال از آن تواهيخا اروتکول ن وايی
همکاهي ای اقتصادی بين جم اهی اسوالمی ايوران و اتحواد
شاهوی سابق) ده تاهيخ  30خرداد  1359به امضاء هسير و
ده  13تير همان سال مواد واحور آن از تصوايب شواهای
انقالب گذشت .ده اجالسيه مربا ا برف شاهوی جريوان ت يوه
برح فنی احراث مجماعه تأسيسوات آبوي خوراآفرين ها بوه
ابالن برف ايرانوی هسوانر و قوراه بور اداموه موذاکرات
کاهشناسان برفين شر .بعالو ا برف شواهوی ابوالن داد کوه
وراث مصوزن آب
گزاهش تاجي ی اقتصادی و فنی مربا به احو
ده هودخانه هريرود تجن) ده ناحيه ال خواتان ها ت يوه
کرد است و گزاهش استفاد از منابع آب هود اترک که با
کمک سازمان ايرانی ذی هبوط ت يوه شور بواد و همچنوين
ساختمان سر انحرافی هود هريرود ده ناحيه دولت آباد ده
همان اجالس به برف ايرانوی تسولي شور .ده ايون اجوالسا
نماينر ايران برای ايجاد آبراهه انحرافی جراگانوه ده
هود اترک با ظرفيت عباه  10مترمکعب آب ده ثانيه اعوالم
آمادگی کرد و ماضان استفاد مشترک از هودهای مورزی ده
دستاه اجالس بعری قراه گرفت مجماعه قاانين سوال 1359ا
ص  359به بعر) .ده ن ايتا اس از چنر سوال موذاکر ده
تاهيخ  15آذه  1363دسامبر  )1966ماافقتنامه بين دولت
ج ماهی اسالمی ايران و اتحاد شواهوی سوابق) هاجوع بوه
همکاهی ده احراث و ب ر برداهی تأسيسات آبی خوراآفرين
وه مورزی اهس ده مسوکا بوه امضواء
و قيزقلعه سی هودخانو
هسير .اين ماافقتنامه ده خورداد  1366از تصوايب مجلوس
شاهای اسالمی گذشت .ده مقرمه آن بوه حوق مسواوی بورفين
نسبت به کليه منوابع آب و انورژی قسومت ای سورحری اهس
اشاه شر و براساس ماد 1ا تأسيسات ده مالكيت مشوترک
ايران و شاهوی باد و به نسبت مساوی متعلق بوه بورفين
است .اگرچه مراس آ از عمليات تأسيسات آبوی خوراآفرين
چنر سال ايم برگزاه شر ولی جز امواه مقورماتی و برخوی
کاههای مهالعاتی و تج يز کاهگاه اا ايشرفت قابل مالحظه
ای ده امر احراث آن حاصل نشر است .دهگير بوادن دولوت

نظام حقوقي منابع آب...
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آذهبايجانا که ده عمل جانشوين اتحواد شواهوی ده ب ور
برداهی از هود اهس شر استا ده مصاصمه با همسايه خواد
يکی از علل اصلی تأخير ده اجرای عمليات به نظر ميهسر.
ده خصاص ايجاد تأسيساتی ده ال خاتان برهوی هريرود نيز
مذاکراتی با دولت ترکمنسوتان ده حوال انجوام اسوت کوه
تاافقانی حاصل آمر ا هر چنر که فعاليت جری آ از نشور
است.
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2
آبراههاي مورد کشمکش و قواعد حقوق بينالملل
وانی و
واهی عثمو
ومحالل امپراتو
وا اضو
بو
قهعه قهعه شرن سرزمين ايی که تحت حکامت
واحری بادنورا حاضوههای هودهوای اهدن و
فرات هر يک ده حاکميت چنور دولوت قوراه
وه ده ايون
ميگرفتنر .بسياه بري ی است کو
منهقه خشک و ک

آبا هر کس مويخااهور آب

وتری فراچنو
بيشو

وتفاد
وه اسو
آوهد .وساسو

انحصاهی برای ايشبرد اقتصاد ملی و نباد
ورای
وادی بو
وی و اعتقو
وب سياسو
وه مناسو
زمينو
همکاهیا خاا

ناخاا

بوه سواد کشواههای

باالدست تموام مويشواد کوه

با اقورامات

يکجانبه خاد به ب ر بورداهی از بصشو ای
واقع ده سرزمين خاد مياردازنر .بوالهبع
ً منوافع کشواههای
اين فعاليت ا که عماما
اايين دست ها نادير

ميانگاهنورا منجور

به بوروز دهگيري وا و برخاهدهوايی بوين
دولت ای حاضه يک آبرا



ميگردد .اگر چه

 .با تاجه به تعريفی که کميسيان حقا بوين الملول از
 )Water Courseکرد اسوتا مويتواان آن ها مجمواعی از
آبرا
آب ای سهحی و زيرزمينی دانست که به دليل اهتبا ببيعی
بين آن ا يک حاضه واحر ها تشوکيل مويدهنور و بوه سوای
مقصری مشترک ها ميسپرنر .بنابراينا حاضه يوک آبورا ا
به تمامی حاضه ای تفکيک نااذير و کلوی ا ست کوه قوراه

نظام حقوقي منابع آب...
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همه هودها خصاصيات يکسانی نراهنرا ولوی
باير با استفاد

وامی حقوا
از قااعر عمو

بينالملل هاجعبه هودخانوههوا ده زمينوه
يرکشوتيرانیا بوه حول ايون

استفاد های

منازعات هموت گماشوت .انجوام ايون م و
حقاقرانان است.

برع ر

اول .بهره برداری از آبهای مورد اختالف
وو
ووهه و
بو

وورای
وورد بو
ووای متعو
برح و

ب ر برداهی يکسان از حاضه هود اهدنا که
م مترين آن برح جانستان بواد
متحوور

آن ها اهائووه کوورد

و ايواالت
وتا50
اسو

ده

ب ر بورداهی از منوابع آب ا ين آبورا ا
وااه
همو

ورائيل
ورب و اسو
وای عو
وين دولت و
بو

کشمکم باد

است .ده ماهد فورات نيوز از

سال  1961به بعرا دولت ای ترکيها ساهيه
و عرا

بر سر تقسي

آن اختالف داشتهانر.

گرفتن آن ده سرزمين چنر دولت تأثيری بر مشصصات ببيعوی
و واحر بادن آن نراهد.
)Cf. Report of the international law commission on the work of its forty-fifth session (1993
General Assembly (A/48/10), P. 224.

به عنواان مثوالا حاضوه آبريوز هود کواهون منوابقی از
استان ای چ اهمحال و ک کيلايه و خازسوتان ها ده برموی
گيرد ولی چان ااياب همه آن ا کاهون و ده ن ايوت خلويج
فاهس است به عناان حاضه آبريز کاهون شناخته ميشاد.
50. Pour la liste des 16 Plans d'amenagement elabores entre 1939 et 1964, Cf. "Water Re
sources of the Occupied palestine Territory", A/AC. 183, Nations Unies, New-York, 1992, p. 17.
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از سال  1964که ترکيه بهمنظاه اسوتفاد
منهقی از فرات با بلنراوروازی بوه فکور
تاسووعه آنوواتالی جنوواب شوورقی افتووادا
چالش ای جری بين دولت ای حاضه ايون هود
دهگرفته است.
 .1بهرهبرداری از رود اردن

هود اهدن از اياسووتن چ وواه سوويالب
تشکيل شر

است که از کاهستان ای لبنوان

سرازير ميشانر و  360کيلامتر بال داهد.
ايوون هود ده اووايين دسووتا حوورود چنوور
کيلامتر به فلسوهين اشوغالی

اسورائيل)

داخل مويشواد و از دهياچوههای ببريوه و
حلا

ميگذهد و با خروج از دهياچه ببريه

وا
ورد و آنگو
ويايانو
واک مو
وه يرمو
بو
اسرائيل ها از ه

اهدن و

جرا ميکنورا سوپس بوه

اهدن واهد ميشاد و سرانجام به بحرالميت
موويهيووزد .اووس از جنوو

 1963اعووراب و

اسرائيل که کرانه بواختری هود اهدن بوه
اشغال اسرائيل دهآمورا ايون آبورا

خوط

نشانه بين سرزمين ای اشغالی و اهدن شر.
آبرهی اين آبرا

همچان شاخههای آن انرک

است و همينا علت تشرير اختالفوات و حتوی
منازعووه بوورای دهاختيوواه گوورفتن آب هود
نظام حقوقي منابع آب...
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است.

اهدن شر

اس از اايوان نصسوتين جنو

ج وانیا

ساهيه و لبنوان بوه قيماموت فرانسوها و
فلسهين به قيماموت انگلسوتان دهآمرنور.
اين دو قرهت مجماعوه تاافق وايی ها بوه
امضاء هسانرنر تا مسوائل مورزی و نظوام
ووامان
وورداهی از هود اهدن ها سو
وور بو
ب و
بصشنر .نصستينباها ماافقتنامه ای ده 13
دسووامبر  1910ده اوواهيس امضوواء شوور و
انگلستان و فرانسه تاافق کردنر هاه وای
وی
وترک از هود اهدن ها برهسو
مشو

وتفاد
اسو

کننر .منظاه اصلی دو بورفا اسوتفاد های
آبياهی و تالير نيرو از قسمت عليای هود
اهدن و يرماک باد کوه منوا

بوه توأمين

نيازهای سورزمين ای تحوت اداه

فرانسوه

ورفين ضومن
گشته باد .ده  3مواهس  1913بو
مبادلهنامه هاجع بوه ترسوي

مورز ميوان

سوواهيه و فلسووهينا ده اموواه شوويالت و
کشتيرانی دهياچههای حلا

و ببريوه و آن

وه
وين دو دهياچو
وه بو
ومت از هود اهدن کو
قسو
وا سواکنان
استا حقاقی برابر بو

واقع شر

فلسهين ها برای ساکنان لبنوان و سواهيه
به هسميت

شوناختنر51.

تاافوق سوام ده 1

51. Recueil des Traites de la Societe des Nations, vol. XXII, p. 354 et 364.
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فاهيه  1916ده ش ر اوهشلي
برفين بر حقا

حاصل آمور و

مکتسوب سواکنان لبنوان و

ساهيها شامل اهالی منابق دوه از کنواه
هودا برای استفاد
سابقه و عرف محلی ه

از آب مهابق اسناد و
سصن

شرنر51.

بووا اايووان قيمامووت انگلسووتان بوور
فلسهينا اسرائيل با بورح و دفواعی هموه
جانبه از قاعر

«دولت بیمسؤوليت»53ج ری

تمام بکاهبرد تا به عناان دولت جانشوين
به حساب نياير .ده نباد زمينهای مسواعر
بوورای همکوواهی دولت ووای کنوواه
اسرائيل آساد

هودا

از هر تع ری دست به کواه

انحراف جريان آب و ب ر گيوری از آن بوه
نفع خاد شر .تصليه آب دهياچه ببريه بوا
تلمبهزنیا اصلیترين اقرام اسرائيل بواد
که دولت وای عورب بوه جور ده مقابول آن
وه مافقيوت
واکنم نشان دادنرا هر چنور کو
52. Recueil des Traites de la Societe des Nations, vol. LVI, p. 80.
53. J. C. Fernandez Rozas – La succession d'Etata en matiere de conventions fluviales", in La
regime juridique des fleuves et des lacs internationaux, R. Zacklin et L. Caflisch (Ed.) Martinus
Nijhoff Publishers, 1981, P. 158.

{قاعور « »Table raseيوا «»Clean slate Stateا برگرفتوه از عبواهت
التين «»Tabula rasaا به معنای دولت بی مسوؤوليت اسوت .ايون
نظريها که برفراهان آن بيشتر دولت وای نوا اسوتقالل از
بنر استعماه هسته باد انورا بنوابر منوافع ملوی مهورح
ميشاد و انگيز اصلی از برح آن مبرا کردن دولوت جريور
از تع رات و مسؤوليت ای دولت ايشين است}.
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چنرانی به دست نياوهدنر.
الف .تلمبه زنی اسرائيل در دریاچه طبریه:

اهيک جانستان

)Eric Johnstonا فرسوتاد

آيزن اوه هئيس جم واه آمريکوا ده آ واز
دهه انجا

ميالدیا برحی ها اهائوه کورد

باد که با اجرای آن دهياچه ببريه تبريل
به مصزن آبی وسيع بورای آبيواهی سراسور
منهقه میشر .بر اساس اين برحا حوق اهدن
از اين آب  56دهصور و سو
دهصر باد و  3دهصر باقيمانر

اسورائيل 33
به سواهيه

تعلق ميگرفت .اعراب با شروبی چنور ايون
بوورح ها ده سووال  1955اذيرفتنوور ولووی
اسرائيل از قبال آن سرباز زد .اسورائيل
وواعری
ووايی مسو
ووت جغرافيو
ووه از ماقعيو
کو
برخاهداه استا ده اجرای «برح آبرسانی»ا
آب دهياچه ها با تلمبوه بوه بيابان وای
ناحيه نقب هرايت ميکنر .مرحله اول ايون
عمليات ده سوال

541964

و مرحلوه دوم ده

ورائيل
وير و اسو
وان هسو
وه اايو
وال  1930بو
سو
تاانست ظرفيت تلمبه زنی ها به  11تا 16
مترمکعووب آب ده ثانيووه

وانر55.
برسو

هوو

54. Jeffrey D. Dillman "Water Rights in the Occupied Territory", Journal of Palestine Stu dies,
vol. XIX N 1, Autumn 1989, Issue 73, PP. 51-52.

55. Water Resources of the Occupied Territory, op. cit., p. 14.
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اکنان اسرائيل ساليانه حرود  440ميليان
وت
وه برداشو
وه ببريو
وب آب از دهياچو
مترمکعو
ميکنر و با کموک ايسوتگا

تلمبوه زنوی

ببقه ده بئرالشوعبه مرکوز ناحيوه نقوبا
تاانسووته اسووت آب ها بووه بيابان ووايی
برسانر که ايم از اين خشک و بوی محصوال
باد .با حاصلصيز شرن اهاضی اين ناحيوها
جمع کثيری از م اجران {ي ادی} به آنجوا
کاچ کرد

و سکنی گزير انر.

ب .طرحهای دولتهای عربی برای تغييار جهات
رود اردن:

از

هر چنر اسرائيل به بواه مسوتقي

هود اهدن آب برنمی داهد ولی تلمبه زنوی
ده دهياچه به کاهم حج

آب قابل استفاد

ده خروجی دهياچه مويانجامور و دولت وای
عرب نيوز بوه هموين خوابر ده برابور آن
واکنم نشان داد انر .ده  19فاهيوه 1960
 .جووان بلوواک و عووادل دهويووم ده کتوواب جنگ ووای آبا
دهگيري ای آينر ده خاوهميانه ناشتهانر که اين هوزهاا
هود اهدن چيزی بيم از يک جايباه نيستا که ده تابسوتان
آن جايباه نيز کمابيم خشک ميشاد .اين هود بزه افسانه
ای قربانی برداشت مصرف بيرحمانه آب ده خاوهميانه شور
است .برداشت آن مقراه آب از دهياچه يکی از داليل سوقا
آب ده بصشوو ای اووايين هود اهدن اسووت هک« .تقسووي آب:
هاهی به سای صلح»ا مجله آب و تاسعها فصلنامه امواه آب
وزاهت نيروا س دوما ش 1ا ب اه 33ا ص .106-105

نظام حقوقي منابع آب...
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وه ای ايون
اتحاديه عرب با تصايب قهعنامو
عمل اسرائيل ها «اقورامی تجاوزکاهانوه»
دانست و با استناد به نظريه دفان مشرون
ويوژ

جمعی ده اين خصاصا تشکيل يک گرو

ها اعالم کرد که مأماهيوت آن همواهنگی و
اجرای برح ای ب ر

بورداهی از هود اهدن

ده ج ت منافع اعوراب اسوت .اجوالس سوران
دولت ای عورب ده سوال 1964ا مجمواعی از
ها از تصايب گذهانر.

برح ای ت يه شر
ساای برح ب ر

برداهی از يرماک کوه

ذکر آن هفتا باير به بورح تغييور مسوير
آب ای حصبانی به سمت ليتانی ده لبنان و
حفر دو آبراهه ده ساهيه اشواه

كورد58.

ورائيل بوه
با سوه بواه حملوه نظوامی اسو
عمليات مقرماتی اين برح ا ده سواهيه ده
سال 1965ا اجورای آن متاقوف

شور53

و از

آنجا که ادامه کاه برون حمايوت و دفوان
نظامی ناممکن باد و چنين دفاعی نيوز ده
تاان اعراب نبادا ده ش رياه هموان سوال
سران عرب تصمي
ماقت

گرفتنر56.

به تاقف عمليات به بواه
چنين به نظر ميهسور کوه

توواکنان فقووط اهدن تاانسووته اسووت بوورح
56. J. V. Louis, op. cit., p. 843.
57. Dossier Les temps Modernes, N 253 bis, 1967, p. 879.
58. J. V. Louis, op. cit., p. 845.
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آبياهی حرود  13هوزاه هکتواه از اهاضوی
کرانه شرقی هود اهدن ها از بريق آبراهه
القاه
انجام

ماسام به کانال ملوک عبوره) بوه
هسانر59.

 .2بهره برداری از فرات

فرات کوه از فالت وای مرتفوع ترکيوه
سرچشوومه موويگيوورد و از منووابقی نيمووه
بيابانی ده ساهيه و عرا

ميگذهد اهميوت

زيادی ده آبياهی منابق ابراف مسير خواد
داهد .اين آبرا

بويم از  1300کيلوامتر

دهازا داهد و همچووان ديگوور آبراه ووای
خاوهميانه بوين ماه وای آذه و فوروهدين
ارآب است و آبرهی آن گوا

توا  500متور

مکعب ده ثانيه ميهسورا اموا ده ماه وای
ويهود و
وايين مو
وان او
ور و آبو
شو رياها م و
آبوورهی آن تووا ميووزان  150مترمکعووب ده
ثانيووه کوواهم مووييابوور .بنووابراينا
وي
ب ر برداهی از اين هود و تنظو
آن برای بيشترين استفاد
حياتی

است80.

آبورهی

ممکنا ضوروهتی

از آنجا که کشواههای حاضوه

59. "Une Prouesse technique, l'amenagement de la vallee du Jourdain", La Monde du 2 mars
1984.

60. "Le Partage des eaux de l'Euphrate", Maghreb-Machrekh, N 69, juillet-aout-septembre
1975. La Documentation francaise, P. 61.
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فراتا اقرامی جمعی برای ب ر

برداهی از

واه
وهبو
وک بو
ور يو
ورا هو
ول نياوهد انو
آن بعمو
جراگانه مبادهت به احراث سور کرد انور.
ورا
وت عو
وتا دولو
وايين دسو
ده او
ال نريه سری احراث کورد

وادی
ده همو

کوه بوه دليول

ماقعيت جغرافيايی عرا ا هيچ مشوکلی بوه
باه نيامر

ا ست .ولوی اقورامات مشوابه

سوواهيه و ترکيووه بووا اعتراضوو ای جووری
دولت ای اايين دست هوبرو گشته است.
الف .بهره برداری سوریه:

بوورای کشوواهی نيمووه بيابووانی چووان
ساهيها استفاد

از آب فرات و تاسعه بصم

واهيه ده 4
کشاوهزی جنبه حيواتی داهد .سو
مه 1966ا با امضای اروتکلیا احراث سوری
ها ده ببقووه

ماسووام بووه الثوواه ) ده

نزديکی مرز ترکيه به اتحاد شاهوی سپرد.
هوس ا نيز بیدهن

دست بوه کواه شورنر و

وان
وه اايو
وازی ها ده  1933بو
وات سرسو
عمليو
هسانرنر .با احراث اين سرا آبيواهی 650
هزاه هکتاه از زمين ای خشوک و بویحاصول
ميسر ميگشت و  60دهصر از بر
ساهيه تالير

ماهد نياز

میشر81.

61. John F. Kolars et William A. Mitchell, op. cit., p. 3.
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برای آبگيری اين سر و اقرام مشوابه
ويم از يوک
ترکيه ده آبگيری سر کبوانا بو
ميلياهد متر مکعب آب تا ماهس  1935ماهد
نياز باد .اين دو عمليات ده باالدست کوه
به کاهم محساس آب فرات ميانجاميرا خشو
ورا
عو

ول 1931
وت .ده  11آوهيو
ها برانگيصو

شاهای اتحاديه عورب بوه دهخااسوت عورا
وی ها
وأت کاهشناسو
وه داد و هيو
وکيل جلسو
تشو
مأماه برهسی ماضان کرد .اين هيوأت فنوی
ده  19آوهيل  1935از سواهيه خااسوت توا
آب ای ذخير
عرا

شر

ها برای تأمين نيازهای

هها کنور .ولوی سواهيه بوه نشوانه

اعتراض از اين هيأت خاهج شر و از اذيرش
نظر آن سرباز

زد81.

ب .بهره برداری ترکيه:

برناموووه گسوووترد

ترکيوووه بووورای

ب ر برداهی از فرات که به نام اختصواهی
«گاپ»

)Guneydogu Anadolu Projesi

جنواب شورقی

آناتالی) ماسام استا ده اايين دسوت سور
کبان متمرکز شور

و از سوال  1934آ واز

گشته است.
اين برناموه شوامل اهزيوابی منوابع
62. "La partage des eaux de l'Euphrate", op. cit., p. 63.
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آبرسانی به ناحيهای بوا وسوعت  35هوزاه
کيلامترمربع ده جناب شرقی ترکيوه اسوت.
تصمين زد

شر

است که هزينههای اين برح

تا زمان ب ر برداهی ده سال }1364{ 1005
به  10ميلياهد داله برسر .اجرای اين برح
 11دهصر بوه دهآمور ملوی ترکيوه خااهور
افزود .ده اين برحا احوراث  11سور و 19
نيروگا

ايم بينوی شور

اسوت کوه بورين

ترتيب ضومن آبيواهی  1/3ميليوان هکتواه
زمينا ساليانه  13ميلياهد کيلاوات ساعت
تالير ميشاد و بصوم اعظو

بر

ترکيه به نيروی بر

نيازهوای

بربرف ميگردد.

ده اين ميانا سور عظوي

آتواترک ده

نزديکی اوهفها حکايتی بس مت فاوت داهد.
اين سر با  136متور بلنوری و  1914متور
ووواحت 613
وووه مسو
وووهای بو
دهازاا دهياچو
کيلامترمربووع ها ده اشووت خوواد باجوواد
میآوهد83.بهمنظاه آنکوه هنگوام آبگيوری
اين سرا از آسيب ای احتمالی بوه سواهيه
کاسته شادا ترکيه ببوق اروتکلوی متع ور
شر

است ده بی اين دوه

به باه ميانگين

 500مترمکعب آب ده ثانيه به سمت سواهيه
63. GAP Southern Anatolia Project, the General Directorate of Press and Information of the
Turkish Republie, 1992.
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هوان کنر .چنانچه ده بال يک ما

ترکيوه

وراه آب ها فوراه
نتاانر اين مقو

سوازدا

باير کمباد آن ها ده موا
كنر84.

وری جبوران
بعو

ده  6دسوامبر  1969دولوت ترکيوه

واترکا بوه
اعالم کرد برای آبگيری سور آتو
مرت يک ما
شر85.

بر آب فرات بسته خااهور

ها

اين عمليات از  13ژانايوه توا 11

فاهيه  1990انجام شر و بی آن مقوراه آب
ده بصم اايين بسياه ک

شر .واکنم ساهيه

وادا زيورا
به اين اقرام بسوياه شورير بو
منهقه ده معرض خشکی و ک آبی ک سوابقهای
قووراه

وت88.
گرفو

ده مقابوولا ترکيووه بووه

مقرهات اروتکل ايم گفته استناد ميجست و
معتقر باد که بی يک ما

عملياتا دستکو

 350مترمکعب آب ده ثانيه تحايل داد

که

ده واقع به علت آب شرن برفا اين مقوراه
تا  1000مترمکعب ه

هسير

است83.

واه
ون بو
وتالف ده ايو
والا اخو
ورحو
وه هو
بو
همچنان باقی اسوت .ده اجوالس کاهشناسوان
دولت ای عضا اتحاديه عرب ده  11دسوامبر
64. Pour les dispositions relatives aux ressources en eau de ce Protocole, Cf. Middle East
Contemporary Survey, vol. XI, 1987, P. 650.

65. Chrinique des faits internationaux, R. G. D. I. P. Tome 94, 1990, P. 796.
66. Joyce R. Starr – Water Wars", Foreign Policy, N 82, Spring 1991, p. 30.
67. Le Monde des 14-15 janvier 1990.
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 1991ده قاهر ا مسوأله کمبواد آب مواهد
برهسی قراه گرفت .ده اين اجالس اسورائيل
و ترکيه مت

به «دزدی آب اعراب» شورنر

و به همين ج ت دبيور کول اتحاديوه عورب
تشکيل اجالس سران دولت ای عورب ها بورای
برهسی ماضان ايشن اد کرد .ده اين مواهد
قراه شر شاهای اتحاديه ده اجالس خواد ده
ماهس  1993به بحث

 86
بنشينر.

دوم .حقوق و تعهدات کشور باالدست
معاهضه دولت ای حاضه هودهای اهدن و
فرات ده اسوتفاد

از منوابع آب ايون دو

حاضها برآينر اختالفنظر بيم از حر آن وا
 .44بنابر ابالن حاصله از دفتر نماينرگی اتحاديوه عورب
ده ااهيس.
 .انجمين اجالس کنفرانس آب ده مسوقط اايتصوت عموان ده
ون اجوالس کوه
ب اه  1333آوهيل  )1994برگزاه شر .ده ايو
اسرائيل نيز با اعزام هيأتی  13نفر برای نصستين بواه
ده آن شرکت کردا اعالم شر که هرگانه همکواهی ده زمينوه
آب و کشاوهزی بين اعراب و اسرائيل قبل از دستيابی بوه
صلح مردود است محمر اسماعيل ناهيوان :هموان مأخوذا ص
 )110و اين خاد نشان دهنر آن است که زمينههای همکاهی
بين دشمنان قبلوی و موذاکر کننورگان فعلویا ده خصواص
استفاد مشوترک از منوابع آب فوراه شور اسوت .کنواه
گذاهد شرن برح ای بلنرارواز ترکيه ماسام بوه «اوروژ
صلح آب» از اين اجالس شاهر ديگری بر اين مرعاسوت .ايون
اروژ بصم برون مرزی برح ای ترکيه ها تشکيل ميدهر کوه
به ماجب آن با کمک اعراب خط لاله آب از ترکيه به ايون
منابق کشير ميشر.
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وا
واب حقو
ده بو

ون
وت .ايو
وان اسو
و تع راتشو

مسووأله ده بحث ووای هاجووع بووه حقووا
وتفاد های
اسو

وای
يرکشوتيرانی از آبراه و

بينالمللی نيز مهرح است .ده اين خصاصا
مشکل اينجاست که هور آبورا

ويژگي وايی

داهد که مقتضی تاجه خواص بوه مسوائل آن
است و به همين دليول تواکنان اوی هيوزی
نظام حقاقی بورون اب وام و دهبرداهنور
قااعر عمامی و فراگير ميسر نگشته اسوت.
با اين همها از سال  1931که اين ماضوان
ده دستاه کاه کميسيان حقوا

بوينالملول

قراه گرفته ا ستا برهسوي ای بيشوتری ده
اين ماهد انجوام شور

و مصبوران ويوژ ا

گزاهش ای متعوردی ها اهائوه کرد انور و
گفتگای زيادی بر اين اسواس بعمول آمور
است .همين امر يافتن ها حل ها آسوانتور
ميکنرا زيرا برهسی مفاهيمی که کميسويان
ور و
وياه مفيو
وه بسو
وين آن ارداختو
وه تبيو
بو
هاهگشاست .کميسيان خاد ايون مفواهي
بووا اسووتفاد

ها

از آهاء قضووايی و داوهیا

تاافق ووای متعوورد دوجانبووه و نتيجووه
تحقيقات مجوامع علموی بصصواص انسوتيتای
حقا

بينالمللا فراه

آوهد

اسوت .توالش

. The law of the non-navigational uses of international water course.
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سازگاه نمادن حقوا

کميسيان ده اينباه

حاکمووه دولووت ده ب وور گيووری از آب ووای
سرزمين خاد و تع ر به خادداهی از اعمال
 حاصل.اين حاکميت به ضره دولت ديگر است
و مشواهکت

«اسوتفاد

است کوه ده

از آبرا

اين تلفيقا قاعور


»منصفانه و معقال

1991  برح مصاب کميسيان ده سوال15

ماد

که

 مهابق اين قاعر89.مهرح گردير است
نشان دهنر عرفی کامالً مقبال و جاافتاد

ب ر برداهی يوک دولوت از آبورا
بورای

30استا

نباير به زيوانی بويم از انوراز

ميوزان و اهميوت

31.بينجامور

دولت ديگر

زيان ای واهد ا معياه اصلی برای تشوصي
.است

از آبرا

منصفانه بادن استفاد

 اصل استفاده منصفانه از آبراه.1
 . Equitable and reasondble utilization and participation.
69. Rapport de la C. D. I. sur les travaux de sa 43 sessiion, 29 avril- 19 juillet 1991, Assemblee
Generale, Supplem. N 10 (A/46/10) New-York 1991, PP. 167 et suiv.

70.Julio A. Barberis "Bilan de recherches de la section de langue franoaise du Centre d'Etude et
de Recherche de l'Academie, et Robert D. Hayton "the present State of Rescarch Car-ried out by
the English-Speaking Section of the Coentre for Studis and Research" sur les droits et
obligations des pays riuerains des fleuves internationaux, 1990, Academie de droit international
de la Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, pp. 38 et 67.

71. P. Buireette "Genese d'un droit fiuvial international general" R. G. D. I. P., Tome 95/1991,
p. 40.
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چنين به نظر ميهسر که نصسوتين بواه
دياان داوهی فرانسوه و اسوپانيا ده هأی
سال  1953هاجوع بوه قضويه دهياچوه النوا
 )Lanouxبه اين قاعر

اسوتناد جسوت .ده

واقعا اين هأی از مرحله هسويرگی بوه آن
اختالف فراتر هفت و بوه تبيوين نظريوهای
عام ده ماهد حقا

و تع ورات دولت وا ده

ب ر گيری و مريريت آبراه وا
کميسيان حقا

ارداخوت31.

بينالملل از سال  1964بوه

تروين همين اصل همت گماشوته اسوت .اصول
استفاد

منصفانه از آبرا

تاازن بين حقا

مبتنی است بر

حاکمه دولوت بور آب وای

سرزمين خاد و منافع کشاه اايين دسوت ده
ب ر گيری از اين آب ا.
الف .حق حاکميت دولت بر منابع آب خود:

حاکميوووت سووورزمينی دولت وووا بووور
آبراه ايی که از خاک آن ا گوذه مويکنور
تسری داهد و به همين عناان دولت وا بور
منابع آب آبراه ا اعمال حاکميت ميکننر.
ده عين حوالا ده ايون زمينوه نمويتواان
اعمال آزادانه و نامحرود حاکميت ها هو
72. Ch. Rousseau "Cours de Droit International Public", Diplome d'Etudes Superieures, Les
Cours de droit, Paris, 1966-67, P. 239.
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اذيرفتا زيرا قبال نظری چنوين افرابوی
مستلزم آن است که برای کشاه باالدست حقی
ورا
ورداهی از آبو
ور بو
واهی ده ب و
انحصو
حالگذه از سرزمين آن بشناسي

ده

و شناسايی

چنين حقی به زيان دولت اايين دست تموام
خااهر شر .اياالت متحر

آمريکا ده اختالف

با مکزيک برسور تقسوي

آب هياگرانور ده

سال  1695به دفان از همين نظر برخاسوته
بوواد .البتووه ده  1906هنگووام انعقوواد
معاهر ای با مکزيکا هااداهان آمريکوايی
اين نظريوه ماسوام بوه دکتورين هواهمان
 .ژول بادوانا حقاقران بزه ا نزديک به شصت سوال اويم
از اينا «صرف نظور از آينور و اسوتثنائاتی انورک»...
الب حقاقورانان»
مسؤوليت بين المللی ها «بنابر عقير
فقط ناشی از تصلف يا نق قاعر ای از حقا بين الملول
ميدانست.
Cf J. Basdevant: "Regles Generales du droit de la Paix", R. C. A. D. I., 1936, vol. 58, P. 673.

ً استفاد از سرزمين خادیا سوبب سواز
ده آن زمان قاعرتا
مسؤوليتی برای دولت ا نبادا ولی مشوروعيت اسوتفاد از
سرزمين ملی ک ک به سای محروديت هور چوه بيشوتر اويم
وق حاکميوت دولت وا ده فعاليوت ده
هفت .ده حال حاضور حو
قلمرو خادا منا به خساهت نريورن ديگور دولت وا از آن
فعاليت است .ايجواد سورهايی بوزه يابرگردانورن مسوير
هودها از مااهدی است که خهری قابل مالحظه )Risque appréciable
ده فرانسای مرزهای يک دولت به باه ميآوهنر و هر چنر که نميتاان اين
اقرامات ها بالذات

يرقانانی دانستا ولوی تضواد بوا حقوا

دولت ای منتفع از جريان آبا آشکاه است .کميسيان حقا

و منوافع

بين الملول ده

تروين برحی تحت عناان «مسؤوليت بين المللی ناشوی از آثواه زيانبواه
اعمالی که حقا

بين الملل آن ها منع نکرد

ور بوه مسوؤوليت
اسوت» نظو

دولت ا ده جبران خساهت حاصل از انجام چنين فعاليت ايی داهد.
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)Harmonا از عقير

خايم دسوت کشويرنر و

از اصل محروديت حاکميت بور آب وای هوان
سرزمين خاد تبعيت کردنر .اما چنوين بوه
اصلی برای تاجيه و

نظر ميهسر که جايگا

تشريح محروديت حاکميت ها باير ده حقوا
همجااهی بوينالمللوی



و بوا تاجوه بوه

ويژگی اين منبع حياتآفرين بواز

جسوت33.

ده واقعا آب ها باير جرا از ديگر منابع
وت دانسوت؛
ببيعی واقع ده سرزمين يک دولو
گايی حرکت آب نيز خاد گريزی از حاکميوت
مهلق دولت است.
البته اهميت فزاينر

واص ده
آبا بصصو

منابق خشک و بيابانیا سبب شر
از ديرگا

اسوت توا

وری نيوز بوه آن نگريسوته
ديگو

شاد .از اين نظرگا ا آب نيز همچان ديگر
واان آن ها
منابع ببيعی فرض ميشاد تا بتو
ده شمال اصل حاکميوت دائموی بور منوابع
ببيعی

دهآوهدا34

و لويکن مبنوای محورود

بادن حاکميت دولت باالدست بر منوابع آبا
هر چه باشرا به هيچ هوی برين معنا نيست
. Le droit de visinage international.
73. I. Pop "Voisinoge et bon uoisinage en droit international", Pedone, 1980, PP. 66 et suiv.
 .74نماينر ترکيه ده کميته شش مجمع عمامی ملول متحور
اظ اه داشت که ايم نايس کميسيان حقا بين الملول «بوا
واقعيات همصاانی نراهد و مغاير با حقا حاکمه دولت وا
بر منابع ببيعی آن است».
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که حق اهتفا

دولت اايين دستا حقی اسوت

برای جريان بی وقفه

آب35.

اين مسأله ده

ماهد آبراه ای مجاوه بوه شوکلی متفواوت
مهرح میشاد .اين وا جوزء منوافع مشوترک
برفين به حساب میآير و نشاندهنر

تقسي

يک منبع ببيعی بوين کشواههای کنواه

آن

است .ده مواهد آبراه وای متواالی چنوين
مينماير که اصل استفاد

منصفانها همانا

ورود کشواه
حر وسهی است بين حاکميت نامحو
واه اوايين
باالدست بر آب ای خاد و حق کشو
دست بردهيافت همه آبی که به باه ببيعوی
جريان داهد.
ب .منااافع کشااور نااایين دساات در منااابع
آبراههای متوالی:

مريريت و ب ر بورداهی از آبراه واا
يکی از مظواهر حوق حاکميوت دولت وا بور
منابع آب آن اسوت .بوه بواهکلویا ايون
75. I. Pop, op. cit., p. 56, note 38.
 .ده برخی کشاهها صنايع مربوا بوه ب ور بورداهی از
هودهاا بنوابر اهميوت ماضوانا جوزء بصوم دولتوی نظوام
اقتصادی آن ا قراه گرفته استا از جمله جم واهی اسوالمی
ايران که مهابق اصل چ ل و چ اهم قانان اساسیا سورها و
شبکهها ی بزه آبرسانی ها ده حاکميت عمامی و ده اختياه
ونج ا
ول و او
ول چ و
واس اصو
ور اسو
وت .بو
وراه داد اسو
وت قو
دولو
هودخانهها «ده اختياه حکامت اسالمی است تا ببوق مصوالح
عامه نسبت به آن ا عمل نماير».
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قاعر ای مقبال است که دولوت کنواه

حوق

داهد برای ب ور بورداهی ب تور از آب آن
بصم از آبرا کوه از سورزمينم مویگوذهد
اقرامات الزم ها انجام دهرا بیآنکه قوبالً
از کشاه اايين دست اجاز

بصااهور .ايون

ماضان ده اخوتالف فرانسوه و اسوپانيا ده
ون دهياچوه
قضيه دهياچه النا مهرح شر .ايو
ده دامنههای مريترانهای ايرنه و ده خاک
فرانسه واقوع شور

اسوتا ولوی آب آن از

بريق هودخانه کواهول بوه سوای اسوپانيا
هوان ميگردد .فرانسه ميخااسوت بصشوی از
آب دهياچه ها به سمت ده

آتالنتيک منحرف

سازد و از آن برای تالير بور

اسوتفاد

کنر .اسپانيا که گمان ميبرد کاهم آبرهی
هودخانه کاهول بورای آبيواهی اهاضوی آن
کشاه مشکل ميآفرينرا مرعی شر که فرانسه
قبل از شرون عمليات مويبايسوت از دولوت
اسپانيا اجاز

ميگرفت .دياان داوهی اين

ادعووای اسووپانيا ها هد کوورد .از نظوور
دياانا تسلي

به اين ادعا و اعتقاد بوه

کسب تاافق آن دولت بهمنزله شناسايی «حق
وتايی بیقيور و شور » بورای اسوپانيا و
مترادف هویگردانورن فرانسوه از حاکميوت
سرزمينی خايم بوادا بلکوه تن وا وظيفوه
نظام حقوقي منابع آب...
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فرانسه ده اين خصاص آگا

کوردن همسوايه

خاد از برنامههای ماهد نظرش باد

اسوت.

ده مقابوولا ببووق هأی ديوواانا اسووپانيا
ميتاانست با همياهی فرانسه به اهزيوابی
ورای بورحا
وردازد و ده اجو
منافع خواد بپو
نظراتی دهر و از آن به ساد خاد استفاد
کنر .وانگ یا بورای آنکوه اسوپانيا بوه
ستيز

برنصيزد فرانسه متع ر باد

اسوتا

قبل از هجان به داوهیا برابور نيازهوای
همسووايه خوواد بووه آب بوورای کشوواوهزیا
محووروديت ا ها بربوورف و جريووان آب ها
تعريل کنورا زيورا بورينترتيوب ده فصول
آبياهی همه آب ده هود کاهول هوان خااهر
گشت .فرانسه ده همان حال ايشن اد کورد
باد که برای ذخير

واهد نيواز
سازی آب مو

اسپانيا سری بنا کنر تا هنگام خشکسوالی
بکاه

آير38.

از اين هوا تريری نيست که مقتضويات
همجااهیا آزادی عمول دولت وا ها محورود
ميکنر؛ آزاديی کوه دولت وا برای ب ور
ً داها
بوورداهی از سوورزمين خوواد عمامووا
هستنر .لذا هر دولت میتاانور تأسيسواتی
76. M. Belanger "L'utilisation des eaux des fleuves internationaux a des fins agricoles", R. G.
D. I. P. Tome 77/ 1977, P. 418.
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ها هوی آبرا

بنا کنرا مشرو

بر اينکوه

منافع مشرون کشاه اايين دست ها از نظور
دوه نراهد.



ده ن ايتا دياان چنين نظور داد کوه
فرانسه ده اين قضيه ده تع ر دوگانه خاد
نسبت به آگا

ساختن دولت ه

کرانه خايم

و ده نظر داشتن منافع آن ده ب ر برداهی
از دهياچه النا کاتوا

نکورد

اسوت .بوه

ديگر سصنا چان اسوپانيا نتاانسوته اسوت
وهود ضره و زيان قابول مالحظوهای ها بور
اثر اقرامات فرانسه به منافع خاد ثابوت
کنرا نمیتاانر مرعی تراوم جريان ببيعوی
آب دهياچه بهسای سرزمين خوايم
وتفاد
وابراينا اسو
بنو

باشور33.

ورا
وک آبو
از يو

وا
تو

زمانیکه ماجب زيان قابل مالحظه به ديگور
کشاههای ه

کرانه با آن نشادا معقوال و

منصفانه است.

 .ده اين قضيها داوه حقا دو دولت ها چنوين ده مقابول
ه قراه داد است« :فرانسه ميتاانر حق خواد ها اعموال
کنر ولی نميتاانر منافع اسپانيا ها ناديور بگيورد...
اسپانيا ميتاا نر هعايت حقا و مالحظه منافع خاد ها بلب
کنر».
Cf. C. Gaubet: "Le Droit international en quete d'une Responsabilite Pour les dommages
resultant d'activites qu'il n'interdit Pas", A. F. D. I., 1983, P. 103.

77. A. Gervais "L'Affaire du lac Lanoux", A. F. D. I. vol. VI, 1960, PP. 429 et suiv.
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 .2تعهد به جلوگيری از ورود زیان
قابل مالحظه به کشور نایين دست

به باهکلیا دولت ا بايور بهگانوهای
ده محرود

صالحيت خاد فعاليوت کننور کوه

آسيبی به سرزمين ديگر دولت ا نزنر.
انستيتای حقوا



بينالملول ده اجوالس

مادهير به سال 1911ا محوروديت ايی چنور
برای حاکميت دولت باالدست قائل شور

کوه

از آن جملووه ممناعيووت بسووتن آب اسووتا
بهگانهای که هنگام وهود به سرزمين دولت
اايين دستا آب به حری اايين هفته باشور
که خاصيت يک آبرا
از دست داد

و قابليت استفاد

باشر36.

ها

از نظر حقاقی زيان

نيز باير به دهجه ای از اهميت باشر کوه
مصل منافع دولت ای ديگر به حسواب آيور.
 .اين قاعر ا از ديرباز ماهد احتورام نظام وای بوزه
حقاقی باد است و ه اکنان نيوز ده جامعوه بوينالمللوی
ماهد استناد قراه مي گيرد .قااعر فق ی ده اين زمينوه و
قاعر حقاقی التين « »Sic utere tuo ut altenum non leadasمبين اين اصول
ده حقا داخلی يا بينالمللی است که «از ملک خاد چنوان
استفاد کن که به ملک ديگری صرمه نصاهد».
 .44ده همين معنا هجان کنير به ماد  4قهعناموه مصواب
انستيتا حقا بينالملل ده اجالسويه سوالزباه ده :1961
«يک دولت نميتاانر بوه فعاليت وا يوا اسوتفاد هايی از
آبرا دست يا زد که به امکان استفاد ديگور دولت وا از
همان آب وا بوهبواه جوری آسويب مويهسوانرا مگور آنکوه
برخاهداهی اين دولت ا از امتيازات حقه آنان ها تضومين
کنر ...همچنين رامتی کافی برای ضره و زيان وای واهد
بپردازد».
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از اين هوا دولوت اوايين دسوت بايور از
آثاه ساء جزئی فعاليت وای همسوايه خواد
بپاشرا زيرا اين ا مشکالتی اسوت کوه

چش

ناخاا

خاا

با همجااهی ارير میآير .به

همين دليلا برح کميسيان حقا

بينالملول

فقط شامل «زيان وای قابول مالحظوه» اسوت
ماد

 .)3اما انتصاب معياههايی واقعوی

و مهلاب برای تشصي
ساد

ايون ميوزان چنوران

نيست .تعيين حری که از آن به بعور

ديگر نمیتاان ضوره ها ناديور

انگاشوتا

قرهی دشااه است .با تاجه بوه گانواگانی
وا ده
وی هاهگشو
وال کلو
وادن اصو
وااهد و نبو
مو
اينخصاصا هر يک از مااهد آزمان خاصی ها
میبلبر که همه خصاصويات آن ها بايور از
نظر گذهانور .بورای موااهد اختالفوی کوه
منظاه ماست باير دو ماهد ها از ه

جورا
ده

کرد :ماهدی که کاهم آب قابل استفاد

اايين دست بر اثر انحراف جريان آب استا
و موواهدی کووه سووهح آبوورا
ب ر برداهی بيم از انراز

بووه سووبب

کشاه باالدسوت

اايين میآير.
الف .غيرقانونی بودن تغيير مسير آبراه:

بهباهکلیا تغيير دادن مسويرا عوالو
نظام حقوقي منابع آب...
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بر منت ی شرن بوه مصورف هموه آب و ت وی
گشتن يا نيموهخشوک شورن آبوراءا امکوان
تغيير بستر آبرا

ده خها

مورزی ها هو

باجاد ميآوهد .انستيتای حقا

بينالملول

ده سال  1911تغيير دادن بستر آبورا
عملی زيانآوه قلمراد کرد
ووال
هو

ها

ا ست .سواازه

وواد ده
ووز ده دهس خو
 )Suaser-Hallنيو

آکادمی الهه به سال  1953بور هموين نظور
است .به اعتقاد او ايجاد تغيير ده محول
جريان آب کشاه اايين دست يا منحرف کردن
بهگانهای که حاضه آبريز آن تغيير

آبرا

کنرا عملی خوالف هوابوط دوسوتانه و حسون
همجااهی دولت

است39.

همچنين تأثير چنين

تغييراتی بور محويط زيسوت ها نمويتواان
نادير

گرفت و چنانچه اين گانه اقرامات

تعادل ببيعت و محيط ها بره
حک

اصل بيست و يک

زنرا مشمال

اعالميوه اجوالس ملول

متحر برای محيط زيست خااهر باد .مهوابق
اين اصل که آن ها بيان قاعر ای عرفی ده
ايوون بوواه

ميداننوور60.

«دولت ووا ده

ب ر برداهی از منابع خايم و مهوابق بوا
سياست ای خاد حوق حاکميوت داهنورا اموا
79. G. Sauser-Hall "L'utilisation industrielle des fleuves internationaux", Recueil des Cours de
l'Academie de droit international , 1953, II, p. 539.

80. A. Kiss "Droir international de l'enuironnement", Pedone,1989, P. 34.
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مکلفنر ده محرود

صالحيت يا منوابق تحوت

نظاهت خاد بهگانهای فعاليت کننر که سبب
زيان و خسواهت بوه محويط زيسوت دولت وا
نشاد» .به يقوينا «اموروز ه مه ده ايون
نکته ه

سصنانر که حقا

حاکميت سرزمينی

به يک دولت حق نميدهر اقرام بوه منحورف
ساختن جريانی کنر که به ديگور دولت وای
کناه

آن آسيب واهد

ميآوهد»61.

از اين هوا ميتاان اين ممناعيوت ها
شامل تلمبهزنی اسرائيل از دهياچه ببريه
دانست .البتوه اسورائيل مورعی اسوت کوه
تلمبهزنی

يور از انحوراف جريوان اسوت.

واقعيت نيز همين اسوتا زيورا مسوير هود
اهدن تغييری نکرد

است .ولی منشأ اصولی

کاهم آبورهی هود اهدن ده محول خوروج از
دهياچها چيزی جز عمليات اسرائيل نيست.
شاهای امنيت ده قهعناموه  446ده 11
موواهس 1939ا هيووأتی ها مووأماه برهسووی
«وضعيت گروه ای ساکن سرزمين ای اشغالی»
کرد .اين شاها ده قهعنامه  465خواد بوه
تاهيخ اول ماهس  1960از اين هيأت خااست
که به «تحقيق هاجعبه تقليل منابع ببيعی
بصصاص منابع آب بپوردازد» .ده آن زموان
81. CI. A Colliard, op. cit., P. 380.
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ايوون هيووأت چنووين گووزاهش داد کووه «ده
سرزمين ای اشغال شور
محساس

است»61.

اعوراب کمبواد آب

گزاهش ای سازمان ملل هو

مؤير ادامه اين وضعيت تاکنان اسوت و ده
عملا بصم قابل مالحظهای از نياز اسرائيل
از بريق همين عمليوات و برگوردان مسوير
هود اهدن تأمين ميشاد .اين مقراه حورود
 400ميليان مترمکعب ده سال اسوت .بوردن
چنان حج
شر

عظيمی از آب ای اين هودا سوبب

است تا امالح باقيمانر

آب ا افزايم

ايرا کنر و ده نتيجه مصواهف خوانگی يوا
وااهي ايی
وا دشو
وا آن بو
وزاهن بو
واهی مو
آبيو
هوبرو

شاد63.

صرفنظر از ماضان تنظي
کووافری

آبورهیا موک

)Mc caffreyا مصبوور ويووژ

ايشووين

کميسيان حقا

بينالملل ده مسأله «حقوا

وتفاد های
اسو

وای
وتيرانی از آبراه و
يرکشو

بينالمللی»ا بر اين نظر هاسخ باد

اسوت

که برای تأمين اسوتفاد های گانواگان از
آبراه ووا تضوومين و ابمينووان از حووراقل
82. Doc S/14268, 25 Novembre 1980, Conseil de Securite, Doc off. 35 annee, Supplement
d'october, Novembre, December 1980, pp. 57 et suiv.

83. "Souverainete Permanente sur les ressources nationales dans les territoires Palestiniens et
autres territoires arabes occupes", Rapport du Secretaire General A/39/326, 29 juin 1984, PP. 11
et 15.
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آبرهی آبرا

ضروهتی تام

داهد64.

وتفاد
شايان ذکر است مهابق اصول اسو
منصفانها که اسرائيل با اسوتناد بوه آن
بصم عظيمی از آب ای يرماک ها نيوز بلوب
وورا65
میكنو

تازيوووع آب هود اهدن بايووور

بهگانهای باشر که هر برف بتاانر حراکثر
نيازهای خاد ها برآوهد

کنر .اما چنوين

بهنظر ميهسر که از هود اهدن بورينگانوه
استفاد

نميشواد .ده حوالی

که مقاموات

اسرائيلی بر همه منابع آب کرانه باختری
وو
هود اهدن «چنو

وو
وور» و سو
انراختهانو

اسرائيل و کسانی که بوه منوابق اشوغالی
کاچ کرد انر  560ميليان مترمکعوب اسوتا
س

فلسوهينیهوا از  110ميل يان فراتور

68
نمیهود.

84. 5 Rapport, Doc. A/CN. 4/421/Add 2, P. 9. On a parle a cet egard de "minimrm flow
Doctrine".

85. Cf. supra, note 38.
86. Evolution recente de la situation economique dans les territoires palestiniens occupes",
Rapport du Secretaire General de la CNUCED. TD/B/1221, 18 Juillet 1980, p. 17.

 .با امضای ماافقتنامه فلسوهينی هوا بوا اسورائيل ده
و اهيحوواا و
اهديب شووت  1333ماسووام بووه تاافووق ووز
همانگانهکه از مقرمه آن برمی آيرا گايا «زموان اايوان
دادن به چنر دهه کشومکم فورا هسوير و دوهان شناسوايی
متق ابل حقا قوانانی و سياسوی و تحقوق صولح فراگيور و
مصالحه تاهيصی از ها فراينر سياسی آ از شور اسوت» و
کرانه باختری هود اهدن و نااه ز ده بال مرت انتقالی
به حاکميت فلسهينيان دهخااهر آمر.
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ب .استفاده باي

از حاد کشاور باالدسات از

آبراه:

ً دولوت عورا ا
دولت ساهيها و اخيورا
ترکيه ها مت

کرد انر کوه از آب فورات

بيم از انراز

و مغاير با منافع مشورون

آن دو استفاد

مويکنور .هور چنور زموان

اهزيابی همه عااقب خساهتباه اجرای بورح
«گاپ» فورا نرسوير

اسوت و لی نتوايج و

ابعاد اين برناموه جوای آن ها داهد کوه
عرا

و ساهيه نگران کاهم آبرهی فرات ده

اايين دسوت باشونر و بتاان نر ذخيور ای
منظ

ها از ترکيه بلب کننور .ترکيوه ده

ايمان صلح لازان ماه

ژوئيه  1913متع ر

بنا به وعر های داد شر ا ده اين مرت فلسهينی ها برای
گسترش و تاسعه اقتصادیا اداهاتی چان اداه بر ا اداه
اهاضیا بانک تاسعه و از جمله سازمان آب تأسيس خااهنور
کرد .از اين هوا ميتاان انتظاه داشت يکی از مسائل م
ماهد مذاکر و تاافق ای جزئی آينر ا ده ماهد منابع آب
ورائيل و هو
کرانه بواختری هود اهدن باشور کوه هو اسو
فلسهينيان محنت کشوير بورای بقوای خواد بوه آن نيواز
فراوان داهنر.
و
مهابق بنر  1اياست شماه  3تاافقنامه ماسام به ز
اهيحاا برناموه همکواهی ده اداه منوابع آب ده کرانوه
باختری و نااه ز و اسوتفاد عادالنوه هور دو بورف از
منابع آبی مشترک ده مرحله انتقوالی و بعور از آن اويم
بينی شر است برای مهالعه متن کامل ايم نوايس تاافوق
ساف و اسرائيل هک .فصلنامه خاوهميانها مرکر اژوهشو ای
علمووی و مهالعووات اسووتراتژيک خاوهميانووها س اولا ش 1ا
تابستان 1333ا ص  119به بعر).
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شر

است حقوا

مکتسوب اويم از فروااشوی

امپراتاهی عثمانی ها محترم براهد .ببوق
ماد

 109اين معاهر

تعيين مرز جريرا نظ

« هرگوا

بور اثور

و جريوان آب وا ده

يک کشاه به فعاليت ای دولت ديگر وابسته
قبل از

شاد يا اگر برحسب سابقه استفاد

جن ا از آب ايی که ده سرزمين يوک دولوت
جمع و هوان ميشوانرا دولوت ديگور ب ور
گيرد و يا نيروی آبی تالير کنورا بايور
بين دولت ای ذینفوع بوهگانوهای سوازش و
تفاه

برقوراه شواد کوه منوافع و حقوا

مکتسب هر يک محفوا

و ده اموان بمانورا

مگر آنکه به شکل ديگری تاافوق
از اين هوا ساهيه و عرا

شواد»63.

که با اضومحالل

قرهت عثمانی سر برآوهد انر حق داهنر با
استناد به اين مقره ا هعايت حقا

مکتسب

خاد بر آب وای فورات ها مهالبوه کننور.
اروتکل سال  1963نيز کوه بوی آن ترکيوه
تأمين حراقل آبورهی ها بورای سواهيه ده
هنگام آبگيری سر آتاترک تع ر کرد

استا

مؤير همين معناست .اما از آنجا که ايون
اروتکل ترتيبی ماقتی استا برفين ملتوزم
شر انر ده کاتا تورين زموان ممکونا بوا
87. Recueil des Traites de la Societe des Nations, vol. XXVIII, p. 94.
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همکاهی عرا

به تاافقی بورای تقسوي

آب

فرات دست يابنرا ولی تواکنان موذاکر ای
ده اينخصاص انجوام نشور

ا ست .بعوالو ا

ماضع ترکيه و تلقی سونتی ايون دولوت ده
دلصاا

استفاد
وادا ها
خو
ناهمااه

از آب وای ت حت حاکميوت

واافقی ها
وين تو
وه چنو
ويرن بو
هسو

میسازد66.

به همين دليل باد که اين دولت اويم
از آ از عمليات بزه

خاد ده قسمت عليای

فراتا از انجوام وظيفوهای کوه بصشوی از
حقا

بينالملل عام است خوادداهی کورد و

از ابالن ماضوان و مشواهت بوا دولت وای
 .44سليمان دميرل نصست وزير {وقت} ترکيوه بوه مناسوبت
افتتاح هسمی سور آتواترکا ده گفتگوای مهباعواتی ده 14
ژوئيه  1991اعالم کورد« :دجلوه و فورات و شوانههاي آنا
آب ايی هستنر که از کشاه جاهی ميشانر و به ترکيه تعلق
داهنر .ترکيه ه هور بواه کوه مايول باشور از آب وايم
استفاد ميکنر».
Keyhan International (Tehran), 2 Juillet 1992.

 .مهابق اصل  19اعالميه کنفرانس بين المللی محيط زيست
که ده ب اه  )1991 1331ده هيا دو ژانيرو برگزاه شورا
« دولت ا باير امکان به خهر افتوادن دولت وای ديگور ها
قبالً و بماقع ابالن دهنر .همچنين باير ابالعات تصصصوی ده
ماهد فعاليت ايی ها که احتماالً داهای آثاه سواء و جوری
هستنر و از محرود مرزها فراتور مويهونورا ده اختيواه
ديگر دولت ا بگذاهنور و بوا آن وا دهاسورن وقوت و بوا
اعتماد کامل مشاهت کننر» .کميسيان حقا بين الملل کوه
سرگرم ت يه برحی هاجوع بوه «مسوؤوليت بوين المللوی»از
اعمالی است که حقا بين الملل آن ها منع نکرد باشورا
ضمن تصريح به اين نکته که دولت ا آزادی عمل بی قيور و
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قسمت سفالی هود يعنی ساهيه و عرا

سرباز

زد69.

نتيجه
ده خاوهميانه کمباد آب چنان است که
تصوواه آزادی کاموول دولووت باالدسووت ده
ب ر گيوری از منوابع آب آبراه وا محوال
مينماير.
از آن گذشتها معاهورات دوجانبوه ده
ايوون بوواب حکايووت از حقووا
منهقووهای داهد کووه حقووا

بووينالملوول

حاکمووه دولووت

شر ده استفاد از سرزمين يا نقا تحت صالحيت و نظواهت
خاد نراهنرا آنان ها متع ور بوه همکواهی و ابوالن دادن
ماضان فعاليت خاد به دولت ای متضوره احتموالی دانسوته
است .ده اين ج ت حتی حقی نيز برای چنين دولتی ده نظور
گرفته شر است که به ابتکاه خاد با دولتی کوه فعاليوت
آن به ضرهش خااهور انجاميورا واهد موذاکر و اهزيوابی
ماضان شاد و برين بريق از منافع خاد دفان کنر.
Cf. Report of the international law commission on the work of its forty-fifth session, General
Assembly (1993), n 10 (A/48/10), P. 71.

سال ا ايم از اينا برخی از حقاقرانان برای ايشوگيری و
ور از برخوی
ارهيز از خهرات و توأثيرات اويم بينوی نشو
فعاليت ای انسانیا همه دولت ا ها متع ر دانستهانر کوه
ايم از آ از آن فعاليت به همکواهی و هايزنوی و برهسوی
ماضان با ديگران بپردازد.
Cf. C. W. Jenks: "Liability for ultra – hazardous activities in international law", R. C. A. D. I.,
1966, vol. 117, P. 194.

89. P. M. Dupuy "La gestion concertee des L'essources naturelles partagees: a propos du differend entre l'Argentine et le Bresil relatif au barrage d'Itaipu", A. F. D. I. vol. XXIV, 1978, pp.
881et suiv. et Julio A. Barberis, op. cit., pp. 49 et suiv. Cf. aussi la troisieme partie du projet
d'articles de la C. D. I. intitulee "mesures projetees". Art. 11 et 12.
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باالدست ها محرود و جريان منظ

آب ها به

نفع کشاه اايين دست و هفوع نيازهوای آن
ايمبينی میکنر .با اين همها باير دانست
برای مشاهکتی معقال و منصفانه از منابع
آبا همکاهی دولت ای کناه

جوز ده

آبرا

اوضاعی آهام و برون تنم ميسر نمیگردد و
ايوون همووان چيووزی اسووت کووه نبووادش ده
خاوهميانه از آفتاب هوشنتر است.



 .ده خاوهميانه که آبا دستک بهانراز مايع م می چان
ً يوافتن ها حل وای مشوترک
نفتا اهميت ايرا کرد ظاهرا
برای تقسي عادالنه آب ماهد تاجه قراه گرفته اسوت .تون
دادن اهدن به صلحی جرا از ساير اعوراب بوا اسورائيل و
نزديکتر شرن دولت ای عرب و اسرائيل و کاهم نقم ترکيوه
ده تأثير براماه سياسوی منهقوها نشوان از آن داهد کوه
هونر استفاد مشترک از منابع آب منهقه سمت مشوص توری
خااهر گرفت.
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