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دربارۀ مرکز

مرکز مطالعات و برنامه ریزی البیان، مرکزی مستقل و غیرانتفاعی میباشد که دفتر مرکزی آن در 
بغداد مستقر است، و مأموریت اصلی آن -عالوه بر مسائل دیگر- ارائۀ دیدگاهی معتبر درخصوص 
مسائل سیاستهای عمومی و خارجی است که بهطور خاص به عراق، و بهطور عام به منطقه 
خاورمیانه مربوط میشود. این مرکز همچنین در جهت اجنام حتلیلی مستقل، و یافنت راهحلهایی 
عملی و مبرهن برای مسائلی پیچیده میکوشد که مورد اهتمام حوزههای سیاسی و دانشگاهی 

است.
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شراکت در آب راه  های بین املللی در پرتو حقوق بین امللل

امروزه مسئلۀ شراکت در آب های بین املللی در منطقۀ خاورمیانه با مشکالت عدیده  ای 
مواجه است، که این امر به سبب نیاز به احداث پروژه های متعدد بر رودخانه ها و یا ایجاد 
سدها به منظور رفع کمبود آب در برخی از مناطق کشورهای حوضۀ آبخیز است؛ همان طور 
که با ساخت سد روی رودخانۀ دجله، در ارتباط با تركیه و عراق، یا در اتیوپی و مصر و با ساخت 

سد النهضه روی رودخانۀ نیل رخ داد.

این کشورها در جهت احداث پروژه هایی بر این رودخانه ها به منظور حداکثر بهره  برداری 
ساخت  همچنین  و  کشاورزی  زمین های  از  بزرگ تری  مساحت  آبیاری  برای  آن  آب  منابع  از 
نیروگاه های تولید برق گام برداشتند تا بتوانند از آنها برای صادرکردن برق استفاده کنند و یا 

کسری و نقص موجود در سطح تولید مواد غذایی و یا انرژی برق را جبران کنند.

شراکت بین املللی آب در بین کشورها با بسیاری از مشکالت حقوقی نیز روبه رو است، 
با  ارتباط  دریاهاست. در  یا  رودخانه ها  آن  در  به  طور مشخص، در میان کشورهای شریک  و 
دریاها، مشکالت موجود پیرامون آب  های سرزمینی و یا مرزهای دریایی،1 موضوع کشتیرانی 
و ناوبری مشترک و یا ماهیگیری و غیره، که متام این مسائل با موافقت نامه ها و معاهدات 
بین املللی و مطابق با حقوق بین امللل عمومی و قواعد و هنجارهای بین املللی تعیین می شود.

بااین حال، آن  چه که به رودخانه ها مربوط می شود، از حلاظ توافق نامه ها و معاهدات 
از  رودخانه  آبریز که  و  آبخیز  و همچنین تقسیم حق  آبه میان کشورهای حوضۀ  بین املللی 
خاک آنها می  گذرد، کامالً متفاوت است. عالوه بر این، قوانین بین املللی که سهمیه بندی 
آب رودخانه های مشترک میان کشورها را مشخص می  کنند، تابع طرف  هایی هستند که در 
کنوانسیون ها یا معاهداتی شراکت دارند که ممکن است بخشی از آنها باشد؛ ازاین رو ملزم 
به اجرای مفاد کنوانسیون و مقررات آن است، یا این  که به آن معاهده یا کنوانسیون ملحق 

1- آب های سرزمینی: به حاشیه ای از دریا که مجاور ساحل است گفته می شود. این قسمت از دریا به همراه فضای باال، بستر دریا و زیر بستر 
آن حتت حاکمیت کشور ساحلی قرار دارد. به آب های آن سوی آب های سرزمینی معموالً آب های بین املللی گفته می شود. محدودۀ دریای سرزمینی 
براساس کنوانسیون 1982 م، حقوق دریاها حداکثر دوازده مایل دریایی از خط مبدأ دریا است. خط مبدأ پائین ترین حد جزر دریا است. قاعدۀ 

تعیین حداکثر دوازده مایل به عنوان دریای سرزمینی در حال حاضر به عنوان قاعدۀ حقوق بین امللل عرفی پذیرفته شده است.

شراکت در آب راه  های بین المللی در پرتو حقوق بین الملل

ونشتۀ امين عبدالكرمي حسني *

* ، پژوهشگر مرکز مطالعات و برنامه  ریزی البیان



4

مرکز مطالعات و برنامه ریزی البیان

نشود و در نتیجه مفاد و مضمون آن کنوانسیون را اجرا نخواهد کرد، که برای منومه می توان 
از آب های بین املللی( اشاره کرد که ترکیه در آن  به کنوانسیون )قانون استفادۀ غیرناوبری 

عضویت ندارد.

عراق از دو رودخانۀ اصلی، دجله و فرات، که هر دو خارج از مرزهای کشور سرچشمه 
می  گیرند، تغذیه می کند. این دو رودخانه 98درصد آب های سطحی عراق را تأمین می کنند2. 
جریان این دو رودخانه از طریق سدهای احداث شده است بر روی آنها، اجنام می گیرد و آب آنها 
را در ترکیه و سوریه هدایت می کنند. همچنین رودخانۀ فرات آب را از شاخه های طبیعی در 
داخل عراق دریافت منی کند، بلکه از آب های زیرزمینی فصلی دره ها تغذیه می شود. در مقابل، 
رود دجله که آب را از طریق شاخه های اصلی مانند زاب کوچک، زاب بزرگ، خابور، رودخانۀ 
دیاله، و رودخانۀ العظیم دریافت می کند و نسبت آبی که خارج از خاک عراق رودهای کشور 

را تغذیه و یا به سمت آن جریان می  یابد، 70درصد است3. 

مشکل تقسیم آب در این دو رودخانه بین عراق و ترکیه از یک طرف، و سوریه و ترکیه   
از طرفی دیگر، موضوع جدیدی نیست، زیرا در طول سال ها، مشکالت متعددی وجود داشت 
باوجود  بود، و  آنها  بین دو کشور جهت بررسی  که مستلزم تشکیل کمیته های مشترک 
موافقت نامه های متعددی که در این زمینه بین دو طرف منعقد گردید، طرف ترکیه  ای گاهی 

اوقات به آنها اهمیتی منی داد. 

ترکیه در 1947 م، موافقت کرد که نظارت بر این دو رودخانه را آغاز کند و اطالعات 
مربوط را با عراق به اشتراک بگذارد. ترکیه و عراق در 1980 م، توافق قبلی برای تشکیل 
کمیتۀ فنی مشترک درخصوص آب  های سرزمینی را معین کردند و دو سال بعد، سوریه به این 
کمیته پیوست4. اما به  جز تعهدات ترکیه مبنی بر زیان ندیدن در تقسیم آب میان کشورهای 
و  انسانی  بر منابع  نظارت  و  ایران  با  به جنگ  فرات، ورود عراق  و  دجله  رودخانه های  حوضۀ 
مالی در قبال این جنگ، و کنار گذاشنت پروندۀ آب برای یک دورۀ زمانی، هیچ توافق عمده ای 
ارزش  به  در دهۀ 80 سدۀ 20 م، کار ساخت سدهایی  زود  نگرفت. ترکیه خیلی  صورت 

2- Barbooti, Evaluation of Quality of Drinking Water from Baghdad, Iraq. 
Science World Journal. 2010.

. www.mowr.gov.iq/ar/node/309 ،3- حسن الجنابی، وزیر منابع آب عراق
4-Iraqi Ministries of Environment, Water Resources, Municipalities and Public 
Works, New Eden Master Plan for Integrated Water Resources Management in 
the Marshlands Area, 2006.
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32میلیارد دالر را آغاز کرد که حتت عنوان »پروژۀ آناتولی جنوب شرقی« و با نام اختصاری 
)GAP )Güneydoòu Anadolu Projesi معروف است. این سد مجموعه  ای از سدها 
احداث شده است که تعداد آنها به 22 سد می  رسد، و همچنین 19 نیروگاه تولید برق آبی 
در امتداد رودخانه  های دجله و فرات ساخته شد5. با حتوالت سیاسی و اقتصادی در منطقۀ 
غیرناوبری،  مقاصد  برای  بین املللی  آب  های  از  استفاده  سبب  به  خاص  به طور  و  خاورمیانه 
از  انسجام همراه شد، لذا مجمع عمومی سازمان ملل  و عدم  ابهام  با  وضعیت حقوقی 
کمیسیون حقوق بین امللل، مطالعه و بررسی قانون استفاده غیرناوبری از آب های بین املللی را 
جهت تدوين مجدد آن به منظور همخوانی با حتوالت به  وجودآمده در رودها را خواستار شد 6. 

سازمان ملل متحد در 1997 م، کنوانسیون »قانون استفادۀ غیرناوبری از آب های 
بین املللی« را تصویب کرد، که سندی مختص استفاده و حفاظت از آب های مرزی، ازجمله 
آب های سطحی و زیرزمینی است که افزایش تقاضا برای آب و تأثیر رفتار انسان بر آن را نیز 

مد نظر دارد.

سازمان ملل متحد پیش نویسی را برای کمک به حفاظت از آب و مدیریت منابع آب 
برای نسل های کنونی و آینده تدوین کرد و این کنوانسیون پس از پیوسنت ویتنام به آن در اوت 
2014 به اجرا در آمد، تا تعداد اعضای مورد نیاز جهت تصویب را طبق آن  چه در مادۀ 36 
این  به  که  کشورهایی  جمع  در  ترکیه  این کنوانسیون آمده است، کسب کند. بااین حال 

کنوانسیون پیوستند، حضور ندارد.

مواضع ترکیه در قبال کنوانسیون 1997 م 

دولتی  از سوی مقامات  امر  دارد. این  داللت  در عراق  آب  بر وخامت   وضعیت  واقعیت 
میان  مسئول رسیدگی به پروندۀ آب در وزارت منابع آب عراق و اعضای کمیته های ذی ربط 
عراق،  آب  منابع  وزیر  اجلنابی،  حسن  دکتر  است.  شده  بیان  بار  چندین  برای  عراق  و  ترکیه 
رودخانۀ  دو  آب ریز  حوضۀ  پایین دست  کشور  کرد: »عراق  تصریح  موضوع  این  به  اشاره  با 
دجله و فرات است و همچنین در طرف دریافت  کنندۀ متام مشکالتی قرار دارد که بر منابع 

5- Barbooti, Evaluation of Quality of Drinking Water from Baghdad, Iraq. 
Science World Journal. 2010.
)*( مفهوم آب راه بین املللی در مادۀ دوم کنوانسیون سازمان ملل متحد 1997 به عنوان نظام آب  های سطحی و زیرزمینی موجود در چندین 
کشور تعریف شده است که به  دلیل ارتباط فیزیکی، یک مجموعۀ واحد و منسجم را تشکیل می دهند که به طور طبیعی در یک نقطۀ 

مشترک به هم می رسند.

6- www.marefa.org .
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داشت که فعالیت های ترکیه در احداث سدها، و  اظهار  آب منطقه تأثیر می گذارد«7. وی 
افزایش تقاضای آب مورد نیاز توسعۀ اقتصادی در منطقه و همچنین تغییرات جوی، موجبات 

کاهش مقادیر توافق شدۀ آب عراق را فراهم کرده است.  

ترکیه در حال حاضر روی چندین پروژۀ اقتصادی با هدف توسعۀ پایدار کار می کند. عالوه 
بر این، عراق و سوریه که کشورهای هم  ساحل ترکیه هستند، تاوان این پروژه ها را خواهند 
پرداخت، بدون آن  که ترکیه به اثرات منفی آنها بر این دو کشور اهمیت بدهد، باوجودی که این 
دو کشور قبالً از اقدام ترکیه در ساخت سدها شکایت کرده  اند که به دنبال تأمین مقادیر آب 
مورد نیاز برای زمین های کشاورزی جدید به منظور تولید محصوالت غذایی مورد نیاز خود و 
احداث نیروگاه های برق جهت پاسخگویی به نیازهای انرژی در سرزمین خود گام بر  می  دارد. 
با تقسیم آب  ها میان  بررسی مفاد قانونی چندین معاهدۀ بین املللی مرتبط  بااین وجود، با 
کشورهای هم  ساحل، خواهیم دید که ترکیه از یک سو حقوق بین امللل در خصوص تقسیم 
از طرف ترکیه  اقداماتی  از چنین  از سوی دیگر، آسیب های ناشی  و  را نقض می کند  آب  ها 
متوجه کشورهای هم  ساحل با آن می  شود. به نظر می رسد که ترکیه اهتمامی نسبت به 
وضعیت غم  انگیز و فاجعه  بار این پروژه ها ندارد و آن را با این منطق توجیه می کند که بخش 
اعظم آب  ها از خاک خودش سرچشمه می  گیرد )بیش از 95درصد آب رودخانۀ فرات و حدود 
43درصد آب رودخانۀ دجله(، پس باید از حق استفاده از این آب  ها به نفع خود برخوردار باشد.

تقسیم  توافق  به  اما در خصوص عراق و توافق دوجانبۀ آن با ترکیه، طرف ترکیه  ای 
آب که حتت کنوانسیون 1946 م است و طرفین آن را امضاء کرده  اند، پایبند نیست. این 
کنوانسیون ترکیه را ملزم می کند که عراق را از هر پروژه ای که احداث می کند و ممکن است 
بر جریان آب این رودخانه ها تأثیر بگذارد، مطلع سازد8، اما طرف ترکیه  ای وامنود می  کند که 
این فعالیت ها به منظور بهینه سازی جریان آب این دو رودخانه اجنام می گیرد. این نکته را هم 
باید در نظر گرفت که ترکیه جزو سه کشوری )ترکیه، چین و جمهوری بوروندی( است که 
در سازمان ملل متحد و در جلسۀ مجمع عمومی سازمان ملل در 1997 م به »کنوانسیون 
آبراه  های بین املللی« رأی مخالف دادند9. این کنوانسیون بر استفادۀ عادالنه و منطقی از هر 

7- مصاحبۀ مطبوعاتی با وزیر منابع آب عراق در خصوص عملیات پروژۀ سد الیسو در ترکیه،

 http://www.mowr.gov.iq/ar/node/309 
8- پروتکل شمارۀ 1 در خصوص تنظیم آب های دجله و فرات، احلاقی به معاهدۀ دوستی، همسایگی و حسن همجواری میان عراق و ترکیه که 

در تاریخ 29/3/1946 به امضاء دو کشور رسید.

9 -UN International Watercourses Convention 1997
 http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf 
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آب راه مرزی بین کشورها تأکید می کند، به همراه پایبندی به عدم اجنام هرگونه فعالیتی که 
در قلمرو کشوری صورت پذیرد و به کشورهای هم  ساحل آن آسیب جدی برساند. احتمال 
دارد ترکیه در نهایت امر، خود را وابسته به حسن نیت عراق و مسائل دیگری همچون نفت و 

جتارت بین دو کشور بیابد که برای منافع آن از اهمیت باالیی برخوردارند.

این احتمال وجود دارد که ترکیه در مقابل همسایگان اروپایی خود در وضعیتی بغرجن 
از آب های  بیش  اروپا، موضوعی که  احتادیۀ  در  آن  پذیرش عضویت  دلیل  به  قرار گیرد، آن  هم 
دجله و فرات خواستار آن است و اغلب به عنوان مانعی بر سر راه ورود به احتادیۀ اروپا مطرح 

می شود.

عراق از کنوانسیون 2014-1997 م چه سودی می  تواند ببرد؟

عراق در حال حاضر از شرایط و امکانات مناسبی برای رسیدگی به پروندۀ آب برخوردار نیست، 

مگر آن  که از طریق گفت وگو و رسیدن به توافق براساس قوانین بین املللی و مشخص منودن 

دو  میان  موجود  دیپلماتیک  کانال  های  طریق  از  می  تواند  همچنین  بردارد.  گام  خود  حقوق 

این  که مسئلۀ سد  کند، کما  تضمین  را  مقادیر حق  آبۀ خود  بتواند  کند، تا  اقدام  کشور 

الیسو که سبب نگرانی عراق شده است، درحال حاضر از موضوعات تأثیرگذار در مسئلۀ آب 

میان دو کشور است؛ پس از آنکه عراق این اقدام را گامی در جهت احتکار آب پشت این سد 

از سوی ترکیه دانست. این سد سبب بحران آب عراق شد، باوجوداین  که فاحت ییلدیز، سفیر 

ترکیه، با مواضع خود در این باره به عراق اطمینان داد و اظهار داشت: »ترکیه بدون مشورت با 

کشورهای همسایه پیرامون نحوۀ همکاری و ارائۀ پشتیبانی برای هرگونه مشکل مشترک، 

دست به هیچ  گونه اقدامی نخواهد زد«10. 

و  فرات  و  دجله  رودخانه های  در  ترکیه  سوی  از  آب  مقادیر  جریان  کاهش  روند  ادامۀ 
عمده ای  زیست محیطی  فاجعۀ  منایانگر  عراق،  در  طبیعی  سطح  از  کمتر  بارندگی های 

10 -Turkish Dam Project Threatens Rift with Iraq Over Water Shortages, 
https://www.reuters.com/article/us-iraq-turkey-dam/turkish-dam-project-
threatens-rift-with-iraq-over-water-shortages-idUSKCN1J11YL 
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است که در خشک شدن تاالب  ها و مهاجرت دهقانان از روستاها منود یافته است11، به عالوۀ 
مشکالتی که مردم در جنوب عراق در ازدست دادن بسیاری از زمین های کشاورزی با آن دست و 
پنجه نرم می  کنند، پس از آن که عراق در سال های گذشته با بهره  وری از زمین های کشاورزی 
به منظور تأمین نیازهای غذایی کشور، همچون: گندم، جو و برجن، به مراحل پیشرفته  ای 
قرار  در معرض خشکسالی  را  مناطق  در حال حاضر، این  ترکیه  اقدامات  یافت، اما  دست 

خواهند داد و ممکن است زمین  های مناسب و حاصلخیز را از کشاورزی محروم کنند. 

از مسائل  برخی  با  تعامل  و  پرداخنت  جهت  اساسی  عنصری  ترکیه پروژۀ GAP را 
سیاسی با کشورهای هم  ساحل به کار می گیرد، اما عراق می  تواند از طریق جامعۀ بین املللی 
با منایندگی سازمان ملل متحد و سازمان های بین املللی، و همچنین از طریق اعمال فشار بر 
ترکیه در مسئلۀ آب، از کنوانسیون 1997 م در این راستا استفاده کند. همچنین امکان 
استفادۀ عراق از مسئلۀ مبادالت جتاری با ترکیه و مذاکره در خصوص آن، که می توان نکات 
مهم این کنوانسیون سودمند برای عراق و ملزم ساخنت ترکیه در عمل به آن را به شرح زیر 

خالصه کرد:12 

میان کشورهای  در  آب  منابع  از  منصفانه  و  عادالنه  استفادۀ  و 10 بر  مواد 5، 6، 
هم  ساحل تأکید دارند، و همچنین بر ایجاد هماهنگی میان عوامل و شرایط مناسب جهت 
تقسیم کمی و نسبی آب و استفاده از آنها در شیوه ای مولد، ثمربخش و عقالنی برای همۀ 

کشورهای هم  ساحل اشاره می  کنند.

مادۀ 21 كنوانسيون بر ممنوعيت اقداماتی اشاره دارد كه هدف آن تغییردادن مسیر 
آب راه بني املللی يا منحرف  ساخنت و كاهش جريان آب و خسارت  رساندن به زمین  های كشورهای 
به  کورفو  تنگۀ  قضیۀ  در  م  در 1949  دادگستری  بین املللی  دیوان  همچنین  است.  ديگر 
خودداری از ایجاد آسیب های جدی به کشورهای دیگر در استفاده از آب راه بین املللی رأی داد.13 

11- Joost Jongerden, Dam and Politics in Turkey: Utilizing Water, Developing 
Conflict, Middle East Policy Council,
 https://mepc.org/dams-and-politics-turkey-utilizing-water-developing-conflict 

12- کنوانسیون )قانون استفاده غیرناوبری از آب های بین املللی(

 https//:www.marefa.org
13-https://gulfnews.com/news/mena/iraq/turkish-dam-project-deepens-anxiety-
in-iraq-over-water-shortages-1.2232391
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شراکت در آب راه  های بین املللی در پرتو حقوق بین امللل

کشورهای  برای  حاکمیتی  برابری  براساس  همکاری  الزام  بر  کنوانسیون   8 مادۀ 
هم  ساحل تأکید دارد، که این امر به منظور محقق  ساخنت منافع متقابل با هدف دستیابی 
به استفادۀ بهینه از جریان آب های بین املللی، پیشگیری از حوادث، کنترل آب و مشورت میان 
از  کشورها درخصوص برنامه های برنامه ریزی شده، به عالوۀ تأکید صریح آن بر مجموعه ای 

اقدامات جهت حل و فصل مساملت آمیز اختالفات میان کشورهاست.

مواد این کنوانسیون اصل همکاری بین کشورهای حوضۀ مشترک آب راه بین املللی 
و  و حل مشکالت  راه حل همکاری  بین املللی  قانون  داد که  نشان  و همچنین  نهاد  بنیان  را 
برابری حاکمیتی،  این امر براساس  اختالفات بین املللی است و خواستار آن شده است که 
منافع متقابل و حسن نیت اجنام گیرد. هدف از این اصل دستیابی به منافع عمومی و مطلوب 
بین کشورهای حوضۀ مشترک آب راه بین املللی است، کمااین  که کشورهای هم  ساحل را به 
استفادۀ بهینه و منطقی از آب راه ملزم می  کند، به همراه درنظرگرفنت منافع دیگر کشورها 

بدون آسیب رساندن و یا فراهم ساخنت موجبات لطمه زدن به منافع آنها.

آن  چه را که عراق می تواند از طریق این کنوانسیون کسب کند، این است که برای   
گفت و گو با همسایۀ خود، ترکیه، با جدیت تالش کند و آن را در برابر انظار جامعۀ بین املللی، 
به رعایت حقوق و سهمیۀ مقرر عراق از مقادیر آب ملزم کند. همچنین تعهد عراق به بهره  وری 
صلح آمیز و قانونی از سهمیۀ آب خود و انتفاع از آن به شیوه  ای که با استانداردهای حفاظت 
کافی از آب راه بین املللی مطابقت دارد، و کار مشترک با کشورهای هم  ساحل در برنامه ها و 
پروژه های سرمایه گذاری که سود اقتصادی را عاید کشور سازند، و تبادل منظم اطالعات و 
داده ها در مورد وضعیت سدها و حوضه های آبی مشترک را به همراه دارد. به  طوری که بتواند 
قدرت کشور را برای حفظ سهمیۀ مقادیر آب اختصاصی خود افزایش دهد، به عالوۀ تشکیل 
کمیته های مشترک با سوریه به منظور حل مشکالتی که بین خاک دو کشور پیش می  آید، 
که این کار باید حتت نظارت سازمان ملل متحد اجنام گیرد، تا برای توافق نامه  هایی که بین 
کشورهای حوضۀ مشترک ضمانت اجرایی ایجاد شود و پیرامون جریان آب رودخانه های دجله 

و فرات در منطقه اعمال شود.


