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چکیده

آب از اهمیت ویژهای در منطقه آسیای مرکزی برخوردار است .کشورهای این منطقهه بهه دلیهل
واقع شدن این منطقه ،در نواحی خشک و نیمه خشک مناطق کشاورزی جهان قرار دارند .تنش بر سر
آب ،آسیای مرکزی را فراگرفته و کشورها را از حرکت به سوی همکاری با یکدیگر باز مهیدارد .ایهن
کشورها به دنبال تضمین مسائل مرتبط با آب هستند .دغدغه های توسعه اقتصادی ،نیهاز بهه کنتهرل
تنش های قومی ،شورش اجتماعی و نیاز به مدیریت آسیب های زیست محیطی و رشد جمعیت ،آنان
را بیش از پیش به این امر ترغیب میکند .ایجاد چنین تضمین ههایی ،دورنمهای سیاسهت مبتنهی بهر
تأمین آب را در منطقه به وجود آورده که این شرایط طبعاً ظرفیت های بالقوه ایجهاد همکهاری بهرای
استفاده از منابع آبی را از بین میبرد .اگرچه به نظر میرسد تالشها و تجربیات همکاری در زمینهه آب
و حل مشکالت میان کشورهای آسیای مرکزی در این خصوص بهر مبنهای نظریهه نههادگرایی ن هو
لیبرال قابل تبیین باشد ،اما با توجه به موفق نبودن این ترتیبات در حل مشکالت و ایجهاد بسهترهای
مناسب همکاری میان این کشورها ،میتوان با استناد به مبانی مطرح شده توسط نظریه سازه انگهاری
راه حل های مناسب تری را از جمله مدیریت جامع منابع مشترک برای ایجاد همکاری پیشنهاد داد.
زلیدواژه ها آب ،آسیای مرکزی ،اختالفات آبی ،حل و فصل اختالفات.

 ایمیل نویسنده مسئولpiltan_tpo@yagoo.com :
این مقاله برگرفته از دو طرح پژوهشی مشترک میان سازمان آب و برق استان خوزستان و دانشگااه آزاد اسگیمی واحگد وووگتر د
زمینه حل و فصل اختیفات آبی و حقوق حاکم بر آبهای زیرزمینی میان جمهو ی اسیمیایران و همسایاان است.
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مقدمه

موضوع آب و تقسیمات آبی یکی از مهمترین موضوعات در روابهط کشهورهای آسهیای مرکهزی
میباشد که از زمان استقالل این کشورها آغاز و تاکنون ادامه داشته است .آسهیای مرکهزی سهرزمین
پهناوری در قاره آسیا است که هیچ مرزی با آبهای آزاد جهان ندارد .آب از اهمیت خاصی در منطقه
آسیای مرکزی برخوردار است .با وجود برخی منابع آبی مانندرودهای جیحون و سیحون که از غرب و
شمال به سمت دریاچه آرال سرازیر هستند ،به دلیل واقع شدن این منطقه در نواحی خشهک و نیمهه
خشک مناطق کشاورزی جهان ،کشاورزی تنها به روش آبیاری میسر است که مستلزم سیستم ههای
پیچیده تقسیم منابع آب است .ذخایر آبی این منطقه تحت حاکمیت و یا در قلمرو دو کشهور بها آب
(تاجکستان وقیرقیزستان) قرار دارد و سه کشور دیگر (قزاقستان ،ازبکستان و ترکمنستان) کشهورهای
پایین آب هستند.منابع آبی آسیای مرکزی که روزگاری تمام نشدنی به نظر میرسهید ،در دههه ههای
 1960-1970میالدی رو به کاهش گذاشت .افزایش شدید تقاضا بهرای منهابع آبهی موجهب کهاهش
چشمگیر منابع آبهای زیر زمینی و جریان آب رودخانه ها شد و نیز کیفیت خاک و آب را دچار نقصان
ساخت .خشک شدن دریاچه آرال یکی از فجایع زیست محیطی عمده جهان به شمار مهیرود .چنهین
استنباط میشود که تنش بر سر آب ،آسیای مرکزی را فهرا گرفتهه و بهه همهین جههت ،جهو سیاسهی
ناآرامی به وجود آمده است که کشورها را از حرکت به سوی همکاری با یکدیگر باز میدارد .کشورهای
آسیای مرکزی به دنبال تضمین مسائل مرتبط با آب هستند که دغدغهه ههای اصهلی بهرای توسهعه
اقتصادی ،نیاز به کنترل تنش های قومی ،شورش اجتماعی و نیاز بهه مهدیریت آسهیب ههای زیسهت
محیطی و رشد جمعیت آنان را بیش از پیش به این امر ترغیب میکند .این شرایط طبعاً ظرفیت های
بالقوه ایجاد همکاری برای استفاده از منهابع آبهی را از بهین مهیبهرد( .موسهلو)2008،از سهوی دیگهر
تجربیات جهانی راه حل ها و مدلهای همکاری مختلفی را پیش روی دست اندرکاران گذاشته اسهت،
که به نظر میرسد استفاده از این تجربیات میتواند زمینه های همکاری میان کشهورهای منطقهه را در
این زمینه فراهم نماید.
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اول -مبانی ورویککدها نظک همکار و حل و فصل اختالفا

ببی در روابط بینالملل

جایگاه بب در روابط بین الملل

منابع آب همزمان با نفت و گاز به عاملی تأثیرگذار و جدی در روابط بین المللی تبدیل شده و روز
1

به روز قوت بیشتری مییابد .از اینرو به نظهر میرسهد امهروزه بایهد اهمیهت هیهدروپلیتیک را بعنهوان
جایگزینی بجای ژئوپلیتیک در نظهر داشهت .بهه همهین دلیهل تهالش ههای بهینالمللهی در جهتهی
سازماندهی شده است که موضهوع آب بهه عنهوان یکهی از مهمتهرین و کلیهدیتهرین موضهوعات و
چالشهای انسانی به مجمع عمومیسازمان ملل کشیده و سیاسی شود .عنوان شهدن مطهالبی ماننهد
ضرورت ایجاد شاهراه های آبی بهم پیوسته ،ایجاد بهازار جههانی آب ،مهدیریت حوضهه ههای آبریهز
مشترک از زبان مس و ن نهادهای بین المللی،گویای چنهین حرکهت مههم و حساسهی است(.سهاری
صههرا  )197،1384:در بسههیاری از نقههاط جهههان ،آب شههیرین از جملههه منههابع کمیههاب و در حههال
حاضر تنها درصد از آب موجود در این سیاره را تشکیل میدههد و  4درصهد از آن بهه راحتهی بهرای
مصر انسان قابل دسترسی است .از این میزان کوچک ،سهم قابل شرب به دلیل آلودگی و استفاده
برای کشاورزی و صنعتی کاهش پیدا کرده اسهت .علیهرغم ایهن ،بسهیاری از منهابع آب شهیرین در
میان دو یا چند دولت مشترک بوده و مدیریت آنها پیچیده است.تا سهال  ،2050بهیش از  37حوضهه
رودخانه ،در نقاط مختلف دنیا در معرض خطر جدی تبهدیل شهدن بهه تهنش ههای سیاسهی هسهتند
(.)Shlomi Dinar2,2012
همکار در نظکیه ها روابط بین الملل
 -2-1لیبکالیسم و همکار بین المللی

بسیاری اذعان دارند با توجه به مفروضههای مشترک لیبرالیسم و شاخه های آن راجع به واقعیهت
و جهان سیاست و تاکید بر امکان وجود همکاری و هماهنگی و صلح آمیز بودن روابهط بهین الملهل،
امکانات مکتب لیبرالیسم برای تبیین موضوع همکاری بین المللی بیشتر اسهت و بها وجهود مفروضهه
های مشترک ،هر نظریه لیبرالی ،یهک دسهتور العمهل متفهاوت بهرای ارتقهای همکاریهها در عرصهه
بین المللی ارائه میدهد( .بزرگی )1387،87:لیبرالیسم مبتنی بر یهک سلسهله گهزاره هاسهت از جملهه
امکان دست یابی به صلح به بهترین وجه از طریق اشاعه نهادهای دموکراتیک در سرتاسر جهان یها
وجود هماهنگی طبیعی میان منافع ملی و بین المللی و همچنین بکارگیری حکومهت قهانون و یهک
نظام قضایی بیطر در زمینه حل و فصل اختالفات میان دولتهها (قهوام .)34: 1388،از میهان شهاخه
1 - Hydropolitic
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های لیبرالیسم ،نهادگرایی لیبرال بیشتر به هنجارها و نهادهای بین المللی توجه و بهر نقهش آنهها در
ایجاد و گسترش همکاری های بین المللی تاکید دارد .نهادگرایان لیبرال معتقد بهه اخهالج جمعهی و
همکاری های فرا ملی مبتنی بر منافع مثبت در قالب نهادهای بین المللی بوده و از این نظر بسهیاری
از اموری را که دولتها توان انجام آن را ندارند ،میتوان به اینگونه نهادها واگذار نمهود .از ایهن دیهدگاه
1
سیاست خارجی دولت در نهادگرایی لیبرال هم به تعارض و هم به همکاری یکسان توجهه مینمایهد.
میترانی2همکاریهای فرا ملی را برای حل مسائل مشترک ضهروری و یهادآور شهد همکهاری در یهک
بخش میتواند به سایر بخشها تسری یابد (مشیرزاده .)60،1385:نهادگرایی ن هولیبرال نیهز مهیکوشهد
نشان دهد چگونه برغم وجود خصوصیاتی که نو واقعگرایان برای نظهام بهین الملهل قائلنهد،همکاری
شکل میگیرد .همچنین کوهن در چارچوب نظریه نوکارکردگرایی بر آثار نهادهها و عملکردههای بهین
المللی بر رفتار دولهت تاکیهد میکند.آنچهه کهه ن ولیبرالیسهم را از نوکهارکردگرایی متمهایز میکنهد ،دو
مفروض مهم است :یکی دولت محوری و دیگری اعتقاد به یکپارچگی کشورهاست .وجه اشتراک این
دو نظریه نیز اعتقاد بهه نقهش و تهاثیر نهادههای بهین المللهی در روابهط بهین الملهل اسهت (دهقهانی
فیروزآبادی .)568 :1387،از نظر ن ولیبرالیسم وجود آنارشی به معنای غیرممکن بودن همکاری میهان
دولتها نیست .رژیمها و نهادهای بینالمللی حتی قادرند وضعیت آنارشی را تخفیف دهنهد .دولهتهها
گرایش زیادی به همکاری با سایردولتها دارند ،حتی اگر در این تعامل و همکاریهها ،دولهت دیگهر
منافع بیشتری کسب کند باز هم به همکاری ادامه میدهند .البته از نظر کوهن این تعامهل همکهاری
بطور خودکار صورت نمیگیرد ،بلکه تحقق آن مستلزم برنامهریزی و مذاکره است (قوام-354 ،1383:
.)350
بطور کلی تحلیل ن ولیبرالها از همکاری بین المللی بر پایه این فرض است که کشورها در صحنه
بین المللی منافع مطلق را تعقیب میکنند و ترس از آن دارند که توسهط سهایر کشهورها فریهب داده
شوند .لذا اگر مشکل فریبکاری حل گردد ،همکاری در سطح بین المللی تسهیل میشود .ن ولیبرالیسم
روی کارکرد نهادها در کاستن نگرانی ها و حساسیت ها از طریق شکل دادن به انتظارات کشورها که
به نوبه خود منافع و رفتار کشورها را تعیین میکند ،تاکید میکنند .دولتها همچنین برای غلبه بر معضل
فریبکاری ،در عرصه نظام بین الملل ،بهه سهازمان ههای بهین المللهی متوسهل میشهوند .سهازمانها و
نهادهای بین المللی به روشهای مختلف بر مشکل فوج فائق آمده ،زمینهه همکهاری مهوثر را فهراهم
میسازد .از جمله از طریق :الف -ارائه اطالعات زم به کلیه اعضا اطالعات معتبر زمینه فریهب و نها
امنی ناشی از آن را از بین میبرد .ب -وضع مقررات و برخورد با بازیگران متخلف .ج -بازکردن راه را
1 - diplomatt.mihanblog.com
2 - David Mitrany
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برای گفتگو و مذاکره بمنظور کاهش هزینه همکاری (بیلیس و اسمیت.)431-430، 1383:
 -2-2رئالیسم و همکار بین المللی

اعتقاد رئالیسم به ناهماهنگی منافع در جهان ،و تأکید آنان بر منازعه آمیز بودن روابط بین الملل،
چشم انداز همکاری را در این دیدگاه ضعیف نموده است .در تفکر رئالیسم ،همکاری برای بهره مندی
مشترک بسیار مشکل است ،زیرا اعتماد وجود ندارد ،افق های زمانی محدودند و دولت ها نسهبت بهه
نیات آینده یکدیگر نامطم ن هستند(.ونت )60: 1385 ،پس دو عامل عمده مانع همکاری مهی شهود:
مالحظات مربوط به دستاوردهای نسبی و نگرانی از فریب )91-60, pp.1995Jones.M. Lynn (.با
این وجود ،همکاری از نظر رئالیست ها غیرممکن نیست .دولت ها تنها در صورتی دست به همکهاری
خواهند زد که این سیاست در خدمت منافع ملی آنها باشد و این کار قدرت ملی آنها را افزایش دههد.
مثالً منطق توازن قدرت اغلب موجب میشود کشورها علیه دشمنان مشترک ،اتحادهایی تشکیل دهند
و با هم همکاری نمایند .یا کشورها از جمله رقبا یا متحدین ممکن است برای حمله بهه یهک کشهور
ثالث با یکدیگر همکاری کنند .بعالوه ممکن است معامالتی که بازتاب توزیع قدرت باشد انجام گیرد
و نگرانی های مربوط به فریب را مرتفع نماید(.قاسمی )85-86 ،1379:اما همهین همکهاری هها نیهز
بسیار آسیب پذیر و شکننده است (ونت.)509 ،1385:
ن ورئالیسم نیز بسیاری از مفروضه های رئالیسم کالسیک مانند دولهت محهوری ،قهدرتمحهوری،
یکپارچه و عاقل بودن دولت ها را قبول دارد ،اما استد ل می کند ریشهه جنهو و صهلح در سهاختار
نظام بین الملل نهفته است ،نه سرشتانسان و ماهیت کشورها .ن ورئالیسم ،ماهیت و امکان و احتمهال
همکاری های بین المللی را نیز بر اساس ساختار آنارشیک بودن این نظام تجزیه و تحلیهل میکنهد .از
نظر آنها پیامدهای آنارشیک بودن نظام بین الملل دو مانع را بر سهر راه همکهاری ههای بهینالمللهی
ایجاد میکند که دست یابی به آن را بسیار مشکل میسازد :ترس از اسهتثمار شهدن و فریهب خهوردن
(دهقانی فیروزآبادی )569 ،1387:دولت ها از آنجا که در یک نظام غیرمتمرکز و خودیار قرار گرفتهاند،
ماهیتی تدافعی دارند و حتی در شرایطی که همکاری متضمن سود مطلهق نیهز مهیباشهد ،محتاطانهه
عمل میکنند .لذا با وجود اینکه دولت ها ممکن است از همکاری سود اقتصادی ببرند ،امها عوایهد آن
تحت الشعاع منافع سیاسی قرار میگیرد (مشیرزاده .)116 ،1384:رئالیست ها معتقدند که ن ولیبرال ها
در مهورد نقهش نهههاد ههای بهین المللههی زیهاد تاکیهد میکننههد و آنچنهان کهه آنههها میگوینهد باعههث
همکاری نمیشود دارای نقش هستند ،ولی مطلق نیستند .منتقدان نوواقع گرا به ن ولیبرالیسم به سبب
کم توجهی به میزان تاثیرگذاری ناسیونالیسم و تاکید بیش از حد نهاد گرایان نولیبرال بر نقش نهادها
در کاهش آشفتگی های نظام بین المللی خرده میگیرند.از سوی دیگر کم توجهی ن ولیبرالها به نقهش
انگاره ها و عوامل فرهنگی مورد انتقاد سازه انگاران است (مشیرزاده.)110 ،1384:
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 -2-3سازه انگار

1

برخال نگرش عقل گرایانه نهاد گرایی نولیبرالی و نوواقعگرایی ،نظریههایی که عموماً زیر مقوله
سازه انگاری اجتماعی قرار میگیرند ،با رویکردی جامعه شناسانه تر به نظام بین الملل مینگرند .این
نظریهها روی جنبه هنجاری و بینا ذهنی همکاری بین المللی تکیه میکنند و این تفکر را نمیپذیرنهد
که همکاری و نهادگرایی را بخوبی میتوان بر اساس تعامل اسهتراتژیک دولهتههای طالهب بیشهینه
2

سازی مطلوبیت تبیین نمود .این نظریه ها این فرض دولت گرایانه را رد میکنند که ملتها بهازیگرانی
یکپارچه با یک مطلوبیت ثابت یا با مجموعه واحهدی از هنجارهها و ارزشهها هسهتند و بهه بررسهی
چگونگی تأثیرگذاریتعامالت داخلی روی اولویتها و هنجارهای سیاستگذاران مسه ول مهیپردازنهد.
این نظریهها با تکیه بر سطحی خردتر از کل دولت یها ملهت ،روی نقهش انهواع واحهدهای دولتهی و
بازیگران غیر دولتی در داخل مثل گروههای ذی نفوذ یا سازمانهای غیر دولتی تأکیهد میکننهد .سهازه
انگاران استد ل میکنند دولتها براساس قواعد رفتار میکنند و همکاری و نهادسازی بهین المللهی را
بدون توجه به ساختارهای هنجاری جا افتادهای که به هویت دولتها شکل میدهند ،نمیتهوان درک
کرد(.بزرگی )94، 1387 :بر این اساس کم توجهی ن ولیبرالها به نقش انگهاره هها و عوامهل فرهنگهی
مورد انتقاد سازه انگاران است (مشیرزاده.)110 ،1384:
در چارچوب تحلیل سازه انگاری منافع و هویت های انسانها از طریق همهان اعتقهادات مشهترک
شکل گرفته و تبیین میشوند و نمی توان سیاست بین الملل را در حد یک سلسهله تعهامالت و رفتهار
های عقالیی و در چارچوب های صر مادی و نهادی در سطوح ملی و بین الملهل تقلیهل داد .زیهرا
تعامالت دولت ها بر اساس یک سلسله منافع ملی تثبیت شده ،شکل نگرفتهه اسهت .بلکهه در طهول
زمان به صورت نوعی الگوی رفتاری ازطریق هویت ها شهکل مهییابنهد (T . 1998pp. 324- 348
 )Checkelو یا باعث تشکیل هویت میشوند .از آنجا که هویت دولت ها بهه زمینهه ههای سیاسهی،
فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد ،بنابراین در وضعیت متغیر به سر میبرند ،منافع مانند هویهت هها از
طریق عملکرد های اجتماعی حاصل میشود .در این رویکرد ساختار و کارگزار به شهکلی متقابهل بهر
هم تاثیر می گذارند .ساختار جدا از رویه های کنشگران وجود ندارد .در این رویکرد دولتهها نهادههایی
هستند که موجود یت و خصوصیتشان وابسته به باز تولید انواع خاصی از رویهه هاسهت .دولهت صهرفا
1 - constructivism
 -2یکی از موا د اولیه کا برد سازنده اناا ی اجنماعی د تحلیل ژیم تجا ی بین الملل ،مقاله اثر گذا اگی د با ه«لیبرالیسم
یشه دا » است که به تجزیه و تحلیل نظام تجا ی چند جانبه بعنوان یک «چا چوب معنایی بنیاد ذهنی» پرداخته است .د مطالعه
ژیم تجا ی از سازنده اناا ی کمتر از نولیبرالیسم و نو واقعارایی استفاده وده است .ولی همانطو که بعداً خواهیم دید ،سازنده
اناا ی یک د یچه جدید و جذاب به وی همکا ی تجا ی باز میکند.
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واحههد حقههوقی و یهها سههازمان رسههمی نیسههت )2001, p80. Kubálková(.بلکههه مجموعههه ای از
رویههاست که به شکل هنجاری قوام یافتند.
دیدگاهها و رویککدها مختلف در خصوص همکار در زمینه بب

بر مبنای نظریه های فوج در خصوص موضوع همکاری یا عدم همکاری در زمینه آب در روابهط
بین الملل دیدگاه و رویکردهای متفاوتی میان کشورها و محققان حوزه آب شکل گرفته است کهه در
ادامه مورد اشاره و بررسی قرار میگیرند.
 -3-1دیدگاهها

در خصوص موضوع همکاری یا عدم همکاری در زمینه آب در روابط بین الملل دو دیدگاه وجهود
دارد .یک دیدگاه که بر مبنای نظریه واقع گرایی قرار دارد که در آن منافع ملهی اولویهت کشهورها در
نظام بین الملل معرفی میشود و دیدگاه دیگری که مبتنی بر نظریه لیبرالیسم موضوع ایجاد رژیم هها
برای رسیدن به منافع مشترک را مطرح میکند (کو یی.)10، 1392:
 -3-1-1بب عامل منازعه

برخی آب را سبب بروز جنگهای آنهی و دوران سهاز میهان کشهورها توصهیف میکننهد .بهه طهور
مثال،گلیک 1بر این عقیده است که آب و سیستم ههای تهأمین آب احتمها ً جهزو اههدا نظهامیو
ابزارهای جنگی خواهند بود )Gleick,1991،47( .تارتون 2معتقد است رکن اساسی ایجهاد یهک درک
پویا در باره منازعات آب ،حضور تهدید دائمیاست که به عنوان متغیر میانجی در تصمیم سازی عمل
میکند و نتیجتاً تهدیدات را به واقعیت مرتبط میسازد از این رو ،به نظر میرسد تضمین مسائل مرتبط
با آب ،خطر بروز جنو را افزایش دهد .موسسه تحقیقات صلح بین المللی اسلو 3اخیراً تحقیقهاتی بهه
عمل آورده که ارتباط بین کمبود آب و بروز جنو را تأیید میکند .احتمال درگیری نظامی ،وقتی کهه
رودخانه ها به جای ایجاد خط مرزی از مرزها میگذرند ،افزایش مییابد ،زیرا این امر ،مس له تعیهین
جهت مسیر آب رودخانه را پیش میکشد.
-3 -1-2بب عامل مشارز

و همکار

برخی دیگر از نویسندگان برعکس ،این ویژگی ایجاد جنو را برای آب منتفی میدانند و معتقدنهد

1 -Gleick
2 - Turton
3 -PRIO
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شواهد تاریخی دال بر این است که حکومت ها همواره راهی ابتکاری و مشارکتی برای مدیریت تنش
1

های حاصل از مدیریت آب های فرا مهرزی یافتهه انهد" .ولهف" و "ههامنر" در "پایگهاه اطالعهاتی
اختالفات بر سر آب های آشامیدنی فرا مرزی" از ویژگی های ایجاد همکاری از طریق آب های فهرا
مرزی یاد میکنند .از این دیدگاه آب به طور بالقوه هم میتواند به بروز جنو دامن بزند و همین طهور
پلی برای ایجاد روابط باشد .آب های فرامرزی تقریباً همیشه موجب بروز تنش میهان جهوامعی اسهت
که آنها را به هم می پیوندد .این تنش ها را نباید به صورت جداگانه در نظر گرفت ،زیرا ایهن آبهها بهه
واسطه عواملی به هم گره خورده اند که بزرگتر از روابط بین کشورها است و دغدغه های امنیت ملی،
فرصت های اقتصادی و حفظ محیط زیست را شامل میشود (موسلو.)2008 ،
 .2رویککدها مختلف محققان بب نسب

به ببها مشتکک

 -3-2رویککد امنیتی

این محققان با رویکردی رئالیستی به معضل کمبهود آب ،بها اطمینهان پهیش بینهی میکننهد کهه
کشورها برای تامین مستمر آب برای رفع نیازهای کنونی و آینده اشان خود را برای جنو با یکهدیگر
در آینده آماده میکنند در این رویکرد محققان آب معتقدند آب یک منبع قدرت است و کمبود آب یک
معضل استراتژیک و حیاتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که ملت ها را تحت تاثیر قرار داده
و در پی آن قدرت سیاسی آنها تهدید میکند (.)Gleick,1991،47
 -3-3رویککد اقتصاد

در این رویکرد آب کا یی است مانند سایر کا های مورد نیهاز بهرای برطهر کهردن احتیاجهات
زندگی .از نظر اقتصاددانان مس له آب به راحتی حل شدنی است ،چون آب یکی از منابع قابل تجدیهد
و قابل بازیافت است و در سطح جهان بیش از اندازه در دسترس است ،مشروط بر آنکه مهردم هزینهه
احیاء را بپردازند.از این منظر ،تبدیل آب به کا تنش بر سر آن را کاهش میدهد و این به نوبهه خهود
کشمکش مصر کننده ها را در سطح محلی ،ملی و بین المللهی کهاهش میدههد( .دولتیهار و گهری:
)1389،53
 -3-3رویککد حقوقی

از این منظر پیش نیاز زم برای اعمال تدابیر اقتصادی در خصوص مساله کمبود آب ،وجود یهک
محیط قانونی است و قانونگذاری مناسب برای پایه ریزی حقوج آب در سهطوح ملهی و بهین المللهی
ضروری ترین عنصر است .در حال حاضر فقدان سازو کارهای قانونی مناسب ،اسرا و سوء اسهتفاده
1 -Wolf and Hamner
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را ترغیب میکند .به گفته "روبین کالرک"1فقدان توافقات بین المللی مربوط به حقوج آبی هر کشور
ساحلی احتمال جنو را افزایش میدهد.
-3 -3رویککد تکنولوژیکی

این رویکهرد بهر مهارتهها و نهوآوری ههای تکنولهوزیکی تاکیهد دارد و طرفهداران آن بهر خهال
اقتصاددانان معتقدند که کمبود آب مربوط به مس له "تخصیص" است نه "عرضه" و تاکیهد میکننهد
وقتی تقاضا رشد میکند ،مردم مهارتها و روشهای مناسبی را برای حل معضل کمبود آب پیدا میکنند.
همچنین اعتقاد دارند هیچ مکانی آنقدر خشک و دور از منابع آبی قرار ندارد و اگهر در ظهاهر بحهران
شدید محلی وجود دارد به دلیل ضعف فناوری و یا مدیریت نامناسب است .مسهاله اصهلی کمبهود آب
نیست ،بلکه کمبود سرمایه گذاری برای تسهیالت فن آوری و یا کمبود مهارت های مهدیریتی اسهت
که استفاده فراگیرتر و کارآمدتر از منابع موجود را ناممکن میسازد (دولتیار و گری 70 ،1389:و .)76
 -3-3رویککد زیس

محیطی(توسعه پایدار)

طرفداران این رویکرد معتقدند زمین سیاره ای متناهی با منابع و ظرفیت های محهدود اسهت کهه
استفاده ما را فراتر از تواناییهای محیط زیست برای بازیابی و ذخیره مجدد ،محدود میکند .با توسل به
فن آوری نمیتوان به رشدی غیرمحدود و پایدار رسید و رویکرد مهندسی محور به توسعه منهابع آبهی
نمیتواند بحران آب را حل کند و برای غلبه بر این مساله باید راهبرد و راهکار جدیدی اتخهاذ شهود و
آن توسعه پایدار 2است .توسعه پایدار رویکرد کامال جدیدی به رشد اقتصادی دارد و مها را بهه سهمت
تقسیم ع اد نه منابع محدود ،استفاده موثر از منابع و توسعه فناوری هایی که مخهرب محهیط زیسهت
نیستند ،سوج میدهد .این رویکرد از ما میخواهد که اهدا اقتصادی و رشد صهنعتی را بها معیارههای
اکولوژیکی هماهنو کنیم .بحث اساسی تر این رویکرد این است که توسعه پایدار غیهرممکن اسهت،
مگر اینکه عناصر و اجزای سازنده محیط زیست یعنی خاک ،آب ،جنگل ها و حیات وحش و غیره بهه
شکل پایدار و سالمیادامه حیات دهند (دولتیار و گری.)86،1389:
 .4انواع مدلها همکار ببی بین المللی

تاکنون مدلهای همکاری مشترک مختلفی میهان کشهورها در خصهوص آبههای فرامهرزی میهان
1 -Robin clark
 -2توسعه پایدا که به منظو استفاده پایدا کشو ها از منابع طبیعی ایجاد ود مسئولیت بین المللی کشو ها ا د این زمینه
به همراه خود آو د .سه عنصر مهم اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیست فاکتو های مهمیتحت مفهوم توسعه پایدا هستند که می-
توانند حفاظت و مدیریت بهتر منابع طبیعی ا تسهیل کنند .از اینرو این مفهوم نقش مهمی ا د توسعه ژیم حقوقی بینالمللی برای
حفاظت از منابع طبیعی از جمله آبراههای بینالمللی ایفا میکند) 2003، Kaya(.
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کشورها در مناطق مختبف جهان شکل گرفته است:
 - 4تشکیل کمیسیون مشترک :مانند کمیسیون بین کشوری میان کشهورهای آسهیای مرکهزی
برای همکاری در زمینه آب )ICWC( 1کمیسیون مشترک رودخانههاى هنهد و بهنگالدش در 1990
(طاهری ) 1391 :کمسهیون مشهترک آبهی اسهراییل و فلسهطین ،کمیسهیون مشهترک نیکاراگوئهه و
هندوراس ()www.britannica.com
کمیسیون دوجانبه فنی آرژانتین -اروگوئه ( ،)http://www.answers.comکمیسهیون بهین
المللی مرکب کانادا -آمریکا بر سر رود رودخانه کلرادو در سال )www.bashgah.net( 2000
 -4تشکیل کمیته فنی دو یا چند جانبه  :مانند کمیته چند جانبه فنی بررسی پیامدهای ساخت سد
بر سه کشور سودان ،مصر و اتیوپی( www.tabnak.irکمیته فنی مشهترک دو کشهور موریتهانی و
مالی ( )www.afran.irکمیته فنی چند جانبه ترکیه ،سوریه ،عراج بر سر تقسیم آب رودهای دجلهه
و فرات در سال .)www.shana.ir ( 1992
 -4تشکیل شورای بین کشهوری :ماننهد شهورای بهین کشهوری بسهتر دریاچهه آرال (2 )ICAB
()pyragy.blogfa.com
 -4سایر ترتیبات نهادی:مانند سازمان ارزش افزایی سنگال ،سنگال -موریتانی و یا صندوج بهین
المللی برای حفاظت از دریاچه آرال()IFAS
 -4تدوین اصول :مانند اصول مندرج در کنوانسیون آبراههای بین المللی در سال  1997مهیالدی
و یا تدوین اصولی بین پنج کشور قزاقسهتان ،قرقیزسهتان ،تاجیکسهتان ،ترکمنسهتان و ازبکسهتان در
چارچوب پیمان آلماتی 1992
-4-6امضای تفاهم نامه :مانند عهدنامه  7اکتبر 1894هندوراس و نیکاراگوئه بر سر رودخانه سهه
گوویا یا پیمان  1387اردن و سوریه در مورد چگونگی و میزان بهره برداری از ذخهایر آبههای حهوض
یرموک و توافقنامه  1999کشورهای اصلی حوزه نیل در مورد نحوه توزیع آب نیل یا توافقنامه 1960
بین هند و پاکستان در مورد تقسیم آب رود سند (پیمان آب ایندیوس  )IWTیا موافقهتنامهه 1972
هند– بنگالش در مورد مشکل آب و مرز آبی و...
 -4-7اجرای برنامه مشترک نظارت  :مانند برنامه مشترک نظارت  2000آرژانتین و اروگوئه بهر
محیط زیست رودخانه اروگوئه ()www.answers.com

)1 -Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia(ICWC
)2 - Interstate Council for the Aral Sea Basin(ICAB
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ببی در بسیا مکزز

 -1منابع ببی
 -1-1دریاچه برال (مشتکک میان ازبکستان و قزاقستان)

دریاچه آرال (خوارزم) یک دریهای بسهته اسهت کهه در میهان دو کشهور ازبکسهتان در جنهوب و
قزاقستان قرار دارد .دو رود آمودریا و سیردریا حوضه آبریز این دریاچه میباشند .آرال در گذشته یکهی
از چهار دریاچه بزرگ دنیا بود که  68هزار کیلومتر مربع وسعت داشت .اما از دههه  1960کهه دولهت
شوروی انحرا مسیر رودخانههای آمودریا و سیردریا به صحرای قرهقهوم (بهه منظهور کشهاورزی) را
آغاز کرد ،این دریاچه رفته رفته آب رفت و در سال  1987به دو دریاچه کوچهک آرال شهمالی و آرال
جنوبی تقسیم شد.در سال  2004مساحت آن به  ٪25مساحت اصلی رسیده و درصد شوری آب آن 5
برابر شد .دو دریاچه شمالی و جنوبی در سال  2007به  4دریاچه یکی دریاچه آرال شمالی ،دو دریاچه
در شرج و غرب دریاچه جنوبی پیشین و یک دریاچه کوچک بهین دریهای شهمالی و جنهوبی تقسهیم
شدند که همگی در مجموع  10درصهد مسهاحت اصهلی دریاچهه را داشهتند .در سهال  2009تصهاویر
ماهوارهای نشان داد که دریاچه شرقی و دریاچه جنوبی هم به کلی خشک شده و دریاچه غربی نیهز
بسیار کوچکتر شدهاست ( .)www.columbia.eduبخش کوچک بهاقیمانهده ایهن دریاچهه ههم
گرفتار آلهودگی ههایی نظیهر دور ریزههای آزمایشههای نظهامی ،کودههای شهیمیایی ،آفهتکهشهها،
وپسماندههای پروژههای صنعتی و همچنین درصد نمک بسیار با شدهاست.
 -1-2سیکدریا (سیحون) (مشتکک میانقکقیزستان ،تاجیکستان و قزاقستان)

طو نی ترین رودخانه آسیای مرکزی است که دارای  3019کیلومتر طهول و  219ههزار کیلهومتر
مربع حوضه آبی بوده وحدود  %75آب آن از قرقیزستان %15 ،از ازبکستان %7 ،از قزاقسهتان و  %3از
تاجیکستان تهامین مهی شهود و ایهن رودخانهه از خهاک قرقیزسهتان ،تاجیکسهتان و قزاقسهتان عبهور
میکند(.موسلو ) 2008،سیحون دو سرچشمه دارد ،یکی کوههای "تین شان" در قرقیزستان کنونی و
دیگری شرج ازبکستان .این رود در  2220کیلومتر در غرب و شمال غربی سرچشهمه دارد و پهس از
گذر از جنوب کشور کنونی قزاقستان به دریاچه آرال میرسد (.)wikipedia.org
 -1-3بمودریا(جیحون) (مشتکک میان تاجیکستان ،ازبکستان تکزمنستان)

آمودریا ،از کوههای تاجیکستان سرچشمه می گیرد و دارای طولی معادل  2540کیلومتر و حوضهه
آبی  310کیلومتر مربع است و  %75از آب آن از تاجیکستان و  %14آن از افغانستان تامین مهیشهود،
این رودخانه از خاک ترکمنسهتان ،تاجیکسهتان و ازبکسهتان عبهور مهیکند(.موسهلو) 2008،آمودریها
پهههرآبتهههرین رود آسهههیای میانهههه اسهههت و حهههدود  1126کیلهههومتر از آن در قسهههمت مرزههههای
شمالی افغانستان با تاجیکستان ،ازبکستان و ترکمنستان جاری است.این رود در گذشته در دورهای بهه
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دریای خزر میریخته بعدها مسیر آن تغییر کرده و با پیوستن به رود سیر دریا به دریاچه آرال میریزد،
با اینحال تمامیآب آن در طول مسیر و با کانالکشی هایی که بهرای کشهاورزی صهورت گرفتهه بهه
مصر میرسد (موسلو.)2008 ،
 -2اختالفا

میان زشورها بسیا مکزز بک سک استفاده از منابع بب

 -2 -1اختالف میان زشورها پایین بب با زشورها باا بب بکساکجکیان بب رودخاناه هاا سایحون و
جیحون

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،کشورهای حهوزه آسهیای مرکهزی تهالش کردنهد نحهوه
استفاده ازمنابع آبی منطقه را در چارچوب منافع خود بررسی کنند و در این شرایط ،کشهورهای"پهائین
آب" (ازبکستان ،ترکمنستان و قزاقستان) خود را در نقش بازنده معرفی و ادعا کردند کهه کشهورهای
"با آب" (تاجیکستان و قرقیزستان) در بهره برداری ازرودخانههای مشهترک ،منهافع آنهان را لحها
نمیکنند .براساس آمار ،حدود 90درصد منابع آبی آسیای مرکزی در تاجیکستان و قرقیزستان جریهان
دارد و این درحالیست که افزایش جمعیهت و رشهد صهنایع ،دو کشهور ازبکسهتان و قزاقسهتان را بهه
بزرگتر ین مصر کنندگان آب منطقه تبدیل کرده است ،اما قزاقستان  45و ازبکستان فقط  14درصد
نیاز آبی خود را از منابع داخلی تامین میکنند و به همین دلیل برای تامین آب مورد نیاز خود ،همواره
به جریان آب رودخانه های سیردریا و آمودریا که از قرقیزستان و تاجیکستان سرچشهمه مهیگیرنهد،
چشم دارند .در واقع اختال آبی این کشورها بر سهر (میهزان) اسهتفاده از رودخانهه ههای آمودریها و
سیردریا است .مقامات تاجیکستان و قرقیزستان میگویند با توجه به افزایش جمعیت کشورشان و نیاز
به تامین نیروی برج و نداشتن سوخت های فسیلی ،چاره ای جز ساخت سد و نیروگاه ههای آبهی بهر
روی این دو رودخانه ندارند و مقامات ازبکستان می گویند ایجاد سهد راغهون بها ارتفهاع  335متهر در
تاجیکستان و نیروگاه قمبراته در قرقیزستان ،سبب کاهش جریان آورد این رودخانه ها به کشورشهان
شده که گسترش صحراهای قره قوم  ،قزل قوم و خشک شدن دریاچه آرال در دهه های اخیر نیهز
نتیجه همین سیاست ها است موضوعی که مقامات تاجیکستان آن را ناشی از سهوء مهدیریت منهابع
آبی در ازبکستان میدانند ( .)www.ettelaat.comمس له تها جهایی عمهق پیهدا کهرده اسهت کهه
کشورهای پاییندست وجود طرحهای انرژی کشورهای با دست را تهدیهد بهرای منهافع ملهی خهود
می دانند و در مقابل ،کشورهای با دست نیز به کشورهای پایین دست به عنوان عامهل بازدارنهدگی
توسعه اقتصادی و اجتماعی خود نگاه میکنند (خبرگزاری فارس.)1392:
 -2 -2اختالفا

ازبکستان و تکزمنستان بک سک مدیکی

بستک جیحون

مناقشات بر سر مدیریت بستر بزرگترین رودهای منطقه یعنی سهیحون و جیحهون پهس از سهال
 1991میالدی شروع شد که عمدتاً بر میزان آزاد سهازی آب ،نگههداری زیرسهاخت ههای مربوطهه و
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ارزش اقتصادی آب متمرکز بوده است .در طول سالیان متمهادی ،همهواره گهزارش ههایی مبنهی بهر
تصاحب عدوا نی تأسیسات آبی رودخانه ترکمنستان به دست نیروهای ازبک وجهود داشهته و در سهال
 2001حتی شایعاتی نیز در مورد قتل عام تعداد کثیری از نیروهای ازبکی در ترکمنستان بر سر زبهان
ها بود .این گزارش ها ،به رغم غیرمستند بهودن ،نشهانگر تهنش ههای مهداوم بهین دو کشهور فهوج
میباشند.
 -2-3اختالف قزاقستان و تکزمنستان بک سک ساخ

دریاچه طالیی بک رودخانه جیحون

یکی دیگر از عوامل ایجاد تنش در منطقه ،ساخت دریاچه طالیی توسط ترکمنسهتان اسهت .ایهن
دریاچه وسیع مصنوعی با مساحت  2000کیلو متر مربع در ریگزار قراقوم با تغییر جههت آب رودخانهه
جیحون احداث خواهد شد.در تابستان سال  2000مهیالدی و متعاقهب آن در سهال  ،2001بهه علهت
احداث دریاچه طالیی سطح آب رودخانه جیحون در مناطق پایین دست به شدت افت کهرد .در سهال
 2001میالدی ،تعداد کثیری از مردم قاراقالپکستان و خوارزم بها کمبهود آب آشهامیدنی و کشهاورزی
مواجه و به همین دلیل و جمع کثیری از ساکنان منطقه به نواحی همسایگی ترکمنستان و قزاقسهتان
هجوم بردند .این فرآیند برای مردمان کشورهای فوج ،تهدید تلقی و از اینهرو ،دلیهل مهوجهی بهرای
امنیتی کردن گفتمان آب در سطح ملی بوده است (.)www.humanitiesportal.com
 -2-4اختالفا

قکقیزستان ،تاجیکستان و قزاقستان سک مدیکی

بستک سیحون

در بستر رود سیحون نیز احتمال درگیری به طور بالقوه بسیار با است .این رود جلگه فرغانهه را
فرا گرفته است که به دلیل قرارداشتن این جلگه در سه کشور ازبکستان ،قرقیزسهتان و تاجیکسهتان،
حساس ترین بخش آسیای مرکزی کنونی به شمار میرود .ساختار پیچیده جغرافیای انسانی و حضور
قومیت های گوناگون به بروز درگیری های شدیدی در سال  1989میالدی منجر شد.
 -2-5منازعه بین قکقیزستان و زشورها قزاقستان و ازبکستان بک سک دریاچاه پشا

ساد توزتوقاال در

مسیک رود سیحون

دریاچه پشت سد توکتوقال نیز منشاء بروز اختال شده است .این سد بزرگ نیروگاه آبی در دههه
هفتاد میالدی در بخش قرقیزی رود سیحون توسط شوروی ساخته شد و به تأسیسات عظیم کنتهرل
آب بر همین رودخانه متصل گردید .اما اکنون ،کوکتوقال به منشاء عمده منازعهه بهین قرقیزسهتان و
کشورهای پایین دست تبدیل شده است .قرقیزستان راهبرد خودکفایی بیشتر در زمینه تأمین انرژی را
دنبال میکند .بنابراین ترجیح میدهد در فصل زمستان آب پشت این سد را تخلیه کند تا نیاز گرمهایش
و دیگر نیازهای خود را تأمین نماید ،در حالی که قزاقستان و ازبکستان بهرای آبیهاری مهزارع پنبهه و
محصو ت دیگر در فصل تابستان به آن آب نیاز دارد .این تناقض ازبکستان را وادار نموده است خهط
مشی افزایش خود کفایی و کاهش وابستگی به دریاچه سد کوکتوقال را دنبال کند که این خط مشی،
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احههداث سههدی بهها قابلیههت ذخیههره سههازی 2.5میلیههارد متههر مکعههب آب را نیههز شههامل مههیشههود
( .)www.humanitiesportal.comهمچنین افزایش قیمت گاز صادراتی ازبکستان به قرقیزستان و
تاجیکستان و در افزایش قیمت برج صادراتی این کشورها به ازبکستان ،در کنهار تهاثیر گهذاری ایهن
رفتار بر استفاده مشترک از منبع آبی منطقه ،به بروز اختالفات و کاهش تولیهد کشهاورزی ازبکسهتان
شده است (.)tajik.irib.ir/persian
 -2-6اختالف میان تاجیکستان و ازبکستان بک سک نیکوگاه بکق ببی راغون

تاکنون بیش از  60درصد عملیات نیروگاه برج آبی راغون انجام شده اما مقامات ازبکسهتان بهه
دلیل اینکه این نیروگاه در یک منطقه زلزلهخیز احداث میشود با احداث آن مخالفهت مهیکننهد .بهه
ادعای تاشکند ،ساخت این نیروگاه همچنین پیامدهای سنگینی به وضعیت زیستمحیطی منطقهه بهه
دنبال داشته و احتمال اتفاقات و حوادث غیرمترقبه طبیعی در آسیای مرکهزی را بیشهتر مهیکنهد .در
همین حال ،برخی کارشناسان معتقدند ازبکستان به عنوان تامین کننده برج منطقه ،تا حهد امکهان در
تالش است از امکان دستیابی کشوری دیگر در همسایگی خود به تولید برج جلوگیری کند .به گفتهه
آنان از دیگر عوامل مخالفت تاشکند این است که تاجیکستان با ساخت سد  335متری ایهن نیروگهاه
میتواند تنظیم آب رودخانه وخش 1را که بخش عمده نیاز واحدهای کشاورزی ازبکستان را بهرآورده
میسازد ،در اختیار داشته باشد (.)www.farsnews.com
سوم -تالشها و تجکبیا

همکار در زمینه حل مشکل بب در بسیا مکزز

تاکنون تالشها و مدلهای گوناگونی توسط کشورهای آسیای مرکزی در خصهوص حهل و فصهل
اختالفات آبی و همکاری در زمینه آب میان خود اتخاذ شده است که در ادامه بطور اختصهار بهه آنهها
پرداخته میشود.
 -1امضا تفاهم نامه
 -1-1توافق نامه«بلماتی»  « 1992همکار در زمیناه مادیکی

مشاتکک و حفااا

از رخاایک مناابع ببای

بیندولتی» بین  5زشور

این توافقنامه بر مبنای بیانیه مشترک ( 12اکتبهر )1991رؤسهای نهادههای مهدیریت منهابع آبهی
 -1وخش یا سُرخآب ودی است که د تاجیکستان و قرقیزستان وان است و یزوااه آن ود آمود یا است .ود وخش با حوزه
آبریز  32هزا و  1۵0کیلومتر مربع یکی از بز گترین ودهای تاجیکستان میباود .طول این ودخانه د تاجیکستان  ۵2۴کیلومتر
است و سرواخههای آن د قرقیزستان واقع میباود و متوسط آو د آن حدود  ۶31مترمکعب د ثانیه است .تاجیکستان بر وی این
ود سد و نیروگاه سنگتوده  2ا ساخته است و برای آبیا ی زمینهای پنبه و دیار زمینهای کشاو زی از آن استفاده گستردهای
میوود .این ود برای تولید نیروی برق آبی تاجیکستان نیز مهم است و وخش به همراه ودخانه پنج بیش از  ٪۷۵ذخیره نیروی
برقآبی این جمهو ی ا د خود جای دادهاند.
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کشورهای مذکور امضاء شد (پاپلی یزدی و وثوقی .)160، 1390:بیانیه مذکور اولین گام مهم سیاسهی
و ابتکار عمل کشورهای آسیای مرکزی بود که در تاشکند بهه تصهویب رسهید و نقطهه شهروع رونهد
مذاکرات بین کشورهای آسیای مرکزی در استفاده از منابع آب رودخانه های فرامهرزی بها توجهه بهه
منافع همه کشورها بود ) (Сергей Жильцов,2015همکاری در زمینه مدیریت آب برای اسهتفاده
و حفاظت از منابع آبی از اهدا اولیه پیمان آلماتی بود (پاپلی یزدی و وثهوقی .)160، 1390:تأسهیس
یک نهاد واحد در قالب کمیسیون بیندولتی هماهنوسازی مدیریت منهابع آبهی در مهورد مشهکالت
تنظیم ،استفاده منطقی و حفاظت از ذخایر منابع آب مهرزی از جملهه توافقهات بهود(tajik.irib.ir) .
همچنین طرفین توافق نمودند به سهمیه بندی آب زمان شوروی پایبند باشند براساس این توافق در
حالیکه تاجیکستان و قرقیزستان سرچشمه دو رود آمودریها و سهیردریا هسهتند ،کمتهرین سههم را در
استفاده از آب این رودخانه ها دارند .علیرغم اینکه هر پنج کشور منطقه این سند را امضا کرده بودند،
با این حال ،بررسی ها نشان میدهد که این سند از فضایی خوشبینانهه اشهباع شهده و بهه اسهتثنای
برخی بندها ،سایر بخشها فاقد مواردی برای الزامآور کردن طر ها جهت اقدام در این رابطه اسهت.
بعنوان نمونه ماده  2این سند مبنی بر این که «طرفین متعهد بهه رعایهت دقیهق مقهررات تهوافقی و
قوانین مقرر برای استفاده و حفاظت از منابع طبیعی میباشند» .همچنین ماده  3که در آن هر طهر
«متعهد می شود تا در قلمرو خود از اقدامات ضد منافع طر های دیگر و با قابلیت آسهیبرسهانی بهه
منافع آنها جلوگیری کند» و همچنین ماده  6که در آن طر ها «درباره استفاده مشترک از ظرفیهت
تولیدی منابع اقتصادی آبی جمهوریها تصمیمگیری کردهاند» (tajik.irib.ir).براساس توافهق نامهه
 1992تنها جریان های رودخانه پیانو ،وخش ،کافرنهان و نیز آمودریا تابع تخصیص و مدیریت آبهی
بین دولتی ا ست .این طرحها به عنوان پایه قانونی تخصیص و مدیریت آبی مشهترک میهان مصهر
کنندگان آب در آسیای مرکزی عمل میکنند (کو یی.)15 ،1392:
 -2-2تعهد نامه  1993قیزل اردا قزاقستان در خصوص دریاچه برال توسط سکان پنج جمهور

این تعهدنامه در ماه مارس سال  1993میالدی ،توسط سران پنج جمهوری مذکور در شهر قیزیل
اردای قزاقستان و در خصوص اقدامات مشترک جهت حل مشکالت دریاچهه آرال و سهرزمین ههای
مجاور برای دفع بهداشتی فاضالب و توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه دریاچه آرال به امضهاء رسهید.
در این تعهدنامه ،اقدامات کلی نظیر "مصر منطقی منابع آبی محدود برای تضمین توسعه اقتصادی
اجتماعی در منطقه آرال"" ،احیای اکوسیسهتم پیچیهده دلتهای رود جیحهون و سهیحون" و "توسهعه
کیفیت آب و وضعیت بهداشت ساکنان منطقه" به رسمیت شهناخته شهده انهد .همچنهین بهه منظهور
هماهنو کردن اقدامات ،شورای بین الدولی بهرای مشهکالت بسهتر دریاچهه آرال تشهکیل شهد کهه
فدراسیون روسیه به عنوان ناظر و تأمین کننده نهایی کمک های علمیو فنی تعیین گردیهد (موسهلو
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.)2008،
 -1-3توافقنامه بیندولتی «در استفاده از منابع ببی-انکژ حوضه ببی رودخانه سیکدریا»  17مارس 1998

این توافق بین جمهوریهای قزاقستان ،قرقیزستان و ازبکستان امضاء و بدنبال ارائه یک چهارچوب
برای بهره برداری از توکتوگهل بهرج آبهی آبشهار بهود )2010. Stephen Hodgson(.در ایهن سهند،
طر ها تعریف موقتی از فصل کشاورزی ،غیرکشهاورزی و همچنهین سهال آبهی بهرای ایجهاد یهک
چارچوب برای عرضه و ذخیره آب در بخش با دست ارائه کردند.در عین حال ،این توافق حاصل شد
که «انرژی الکتریکی اضافی تولیدشده توسط نیروگاه برج-آبی سد «نهارین-سهیردریا» در رابطهه بها
رژیم عرضه آب برای آبیاری در فصل کشاورزی و تنظیم چندساله جریان در مخزن سد «توکتوگهل»
که بیش از نیازهای جمهوری قرقیزستان میباشد ،به طور مساوی به جمهوری قزاقستان و جمههوری
ازبکستان عرضه میشود».در عین حال« ،جبران آن از طریق عرضه حجم معادل منابع انرژی (زغهال
سنو ،گاز ،فرآورده های نفتی و انرژی برج) و همچنین سایر محصو ت (نیروی کار ،خدمات) و یا به
صورت پولی بر طبق توافق ،به منظور ایجاد ذخایر آب سا نه و چندساله زم در مخهازن آبهی بهرای
نیازهای آبیاری انجام میشود»)tajik.irib.ir(.
 -1-4توافق ازتبک  2008توسط قزاقستان ،قکقیزستان و تاجیکستان

این توافق بمنظور تامین متقابل آب ،نفت و زغال سهنو بهوده ولهی بها ایهن حهال بهدلیل عهدم
مشارکت ازبکستان غیرعملی شده است.این کشور بها اسهتفاده از یهک نسهبت بها یی از منشهاء آب
رودخانه در تاجیکستان و قرقیزستان تامین کننده اصلی گاز به این کشورها است.

 -2تدوین اصول
 -2-1اصول مندرج در بیانیه  12ازتبک سال 1991

این بیانیه را می توان نقطه آغازی در استقرار رژیم حقوقی بین المللی در مس له استفاده مشترک از
منابع آبی در آسیای مرکزی دانست.در ایهن سهند مشهترک بهه ویژگهی اسهتثنایی دریاچهه «آرال» و
همچنین نیاز به اقدام مشترک برای مقابله با خشک شدن آن اذعان شده است .عالوه بر این ،در این
سند درباره استفاده مشترک از منابع دریاچه آرال براساس برخی اصول تاکید شده است.مانند:
 همکاری پیوسته منافع متقابل تمام کشورهای منطقه حلوفصل منصفانه بهرهبرداری از ذخایر آن با لحا کردن منافع همه طر ها سهمیهبندی عاد نه" منابع آبی بین کشورهای با دست و پایین دست توجه به جنبههای مهمیمانند تبادل کامل اطالعات در استفاده از منابع آبی◊ 128
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 عدم آسیبرسانی به کشورهای همسایه (.)tajik.irib.irبا این وجود این واقعیت که این توافقات به جای روسای دولتها ،توسط وزرای مسه ول منهابع آب
در کشورهای متبوع خود به امضا رسید ،موجب کاهش اعتبار آن بود ()StephenHodgson.2010
اما توافقنامه «آلماتی» که بر اساس آن به امضاء رسید ،یک موفقیت حقوقی برای کشورهای آسیای
مرکزی به شمار میرفت.
 -2-2اصول مندرج در چارچوب پیمان بلماتی

همانطور که اشاره شد  5کشور آسیای مرکهزی سهال  1992در چهارچوب پیمهان آلمهاتی توافهق
نمودند به سهمیه بندی آب زمان شوروی پایبند باشند و همکاری در زمینه مدیریت آب برای استفاده
و حفاظت از منابع آبی از اهدا اولیه پیمان آلماتی بود .در واقع بر اساس پیمان مهذکور طهرفین بهر
اصول ذیل توافق نمودند:
 استفاده برابر و نیز مس ولیت متقابل برای حفاظت و استفاده منطقی بر اساس منابع آبی منطقهه(بند )1
 خودداری از هر گونه اقدام در سرزمین خود که منافع گروه های دیگر را نادیده بگیرد و موجبایراد خسارت به آنان شود جلوگیری کند( .بند )2

1

 -3زمیسیون بین زشور بکا همکار در زمینه بب)ICWC( 2

چنانکه اشاره شد براساس توافقنامه «آلماتی»  ،1992مقرر شد یک نهاد واحد سازمانی در قالب"
کمیسیون بین دولتی هماهنو سازی مدیریت منابع آبی" در مورد مشکالت تنظیم ،استفاده منطقی و
حفاظت از ذخایر منهابع آب مهرزی تاسهیس گهردد .ترکیهب ایهن کمیسهیون شهامل اولهین رؤسهای
سازمانهای مدیریت آبی کشورهای منطقه بود .عالوه بر این ،توافق شهد کهه در سهاختار کمیسهیون
بین دولتی هماهنگی مدیریت منابع آبی ،انجمنهای مدیریت منابع آبی حوضههای آبی «سیر دریا» و
«آمودریها» ماننهد سهازمان آب حوضهه" آمودریها" و "سهیردریا"  -در اوایهل دههه Нигора ( 90
 )Бухари-заде,2015به عنوان نهادهای اجرایی وارد شوند که مس ول مدیریت منهابع آبهی مهرزی
این رودخانهها میباشند )tajik.irib.ir(.عالوه بر آن ،کمیسیون در زمینه اداره مرکز اطالعات علمی

3

 ،آموزش مقامات مرتبط با آب و ایجاد پایگاه جامع اطالعاتی که برای اعضهای کلیهه کشهورها قابهل
دسترسی است ،فعالیت دارد .مقامات اجرایی کمیسیون  ،انجمن مدیریت آب رود جیحهون و مهدیریت
 -1اصول ذکر وده د قوانین  1۹۶۶هلسینکی و کنوانسیون  1۹۹2هلسینکی  UNLECد خصوص حفاظت و اسگتفاده از آبگراه
های فرامرزی و د یاچه های بین المللی ،د آن لحاظ وده است.
)2 -Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia(ICWC
)3 - Scientific Information center(sic
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آب بستر رود سیحون ،به اجرای دستورات رسیدگی میکنند و اجازه دارند در تغییر مسیر جریان آب به
اندازه  15درصد اعمال دخالت کنند (.)www.humanitiesportal.com
 -4شورا بستک دریاچه برال )ICAB( 1و صندوق باین المللای باکا حفااا

از دریاچاه برال

2

()IFAS

شورای بین کشوری بستر دریاچه آرال و صندوج بین المللی برای حفاظت از دریاچه آرال در سال
 1993بنیان یافته و در سال  1997میالدی ادغام شدند که عمده اهدا آن رسهیدگی بهه مشهکالت
دریاچه آرال و تأمین کمک های اقتصادی ،اجتماعی و… به مردمان این نواحی بود .این سازمان هها
به این امید تشکیل شده بودند که فعالیت های خود را با وزارتخانه هایی که مس ول مهدیریت آب در
هر یک از کشورهای آسیای مرکزی هستند ،یکپارچه کنند .با این وجود ،تعیین دستور کاری که مورد
پذیرش همگان باشد ،میسر نشد و در نتیجه ،تعهد نامه های دوجانبه و چندجانبه ای مبنی بهر تعیهین
جریان آب ضرورت یافت (.)www.humanitiesportal.com
چهارم  -ماهی

و د یل عدم موفقی

زشورها بسیا مکزز در زمینه حل و فصل اختالفا

ببی

 -1وابستگی شدید به منابع مشتکک ببی

کشورهای آسیای مرکزی همه توسط منابع آب مشترک به هم متصل و با مشهکالت عمهده آب
مواجه هستند )http://www.gwp.org( .این کشورها در حوضه رودخانه ای دریهای آرال(آمودریها و
سیر دریا) با هم سهیم هستند و در یک سیستم هیدرولوژیکی وابسته به یکهدیگر در داخهل مرزههای
ملی محصور قرار دارند (امیر احمدیان.)6 ، 1392:
 -2عدم تناسب میان منابع و مصکف بب

ذخایر آبی این منطقه تحت حاکمیت و یا در قلمرو دو کشور با آب (تاجیکستان وقیرقیزسهتان)
قرار دارد و سه کشور دیگر پایین آب (قزاقستان ،ازبکستان و ترکمنستان) در مصب رود های موجهود
واقع شده اند )strategicreview.blogspot.com (.کل مجموعه جریان آبی سها نه ههر دو رود
سیحون و جیحون برابر حدود  116/5میلیارد متر مکعب است .دو کشور با دست با هم  87درصهد از
کل جریان آبی حوضه دریای آرال را تأمین میکنند در حالی که سه کشور پهایین دسهت 73درصهد از
مجموع آبهای سطحی حوضه دریهای آرال را جهذب میکننهد(.امیر احمهدیان  ) 192، 1386:در واقهع
درصد عمده ای از ذخایر آب آسیای مرکزی در قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان واقع شهده کهه بههره
بیشتر از این منابع را ازبکستان،ترکمنسهتان و قزاقسهتان مهیبرنهد 6 .درصهد آب سهیردریا در قلمهرو
)1 - Interstate Council for the Aral Sea Basin(ICAB
)2 -The International Fund for Saving the Aral Sea (IFAS
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قزاقستان شکل میگیرد ولی این کشور  38درصد از آب رودخانه یاد شده را مورد استفاده قرار میدهد.
دو کشور پایان آب دیگر (ازبکستان و ترکمنستان) نیز همین وضهع را دارنهد (http://www.dw-
.)world.de
 -3زمبود و زاهش بب ،مصکف بی رویه و شور شدن بب

بر اساس گزارش های بانک جهانی در ترکمنستان سرانه مصر آب  5و نیم هزار متر مکعب و
 13برابر آمریکاست .همچنین ازبکستان و قرقیزستان در رده بندی جههانی مصهر آب دررده ههای
چهارم و پنجم قرار گرفته اند و تاجیکستان و قزاقستان نیز در این رده بندی هفتم و یازدهم هسهتند.
در گزارش های این بانک تاکید شده است هم اکنون  90درصد دریاچه آرال خشکیده ،در ترکمنستان
روند بیابان زایی سرعت گرفته و در ازبکستان  50درصد از زمینهای قابل کشت ،به شهوره زار تبهدیل
شده اسهت )1395 http://www.faratab.com (.در کنهار بحرانههای دیگهر دریاچهه آرال ،مسه له
شورشدن آب دریاچه نیز بسیار مهم است .این دریاچه سالها جز دریاچه ههای آب شهیرین محسهوب
میشد و اکوسیستمی متناسب و هماهنو با دریاچه های آب شیرین داشته است .امها ورود نمهک بهه
وسیله باد و آب باران از بیابانهای اطرا دریاچه که پیشتر ،بستر دریاچه بهوده انهد ،مهمتهرین عامهل
شورشدن دریاچه بوده است .همچنین ورود کم آب به دریاچه که در برخی از سالها قطع نیز میشود در
کنار میزان تبخیر زیاد سبب غلظت بیشتر آب شده است .افزون بر آن ،اینکه فعالیتهای کشهاورزی در
طول مسیر رودخانه و انجام عملیات زهکشی در منهاطق با دسهت رودخانهه سهبب ورود کهود ،مهواد
شیمیایی و نمک به رودخانه و انتقال آن به حوزه های پهایین دسهتی و در نهایهت بهه دریاچهه شهده
است.آب و هوا و تغییرهای به وجود آمده پس از عقب نشینی ساحل دریاچه و به وجود آمدن نمکهزار
و بیابان به همراه کاهش آبهای زیرزمینی مناطق ساحلی سبب تغییرههای آب و ههوایی و بدترشهدن
اوضاع برای سکونت در اطرا دریاچه شده است (درخور ،فرجی راد ،میرهاشمی.)43-44، 1392:
 -4وابستگی توسعه اجتماعی -اقتصاد زشورها منطقه به بب

در آسیای مرکزی آب اساس توسعه اجتماعی  -اقتصادی برای کشورهای منطقه و همچنین یک
عامل عمده برای امنیهت ملهی و منطقهه ای اسهت .بهیش از  90درصهد از منهابع آب منطقهه بهرای
کشاورزی ،که تشکیل دهنده حدود  ٪30از تولید ناخالص داخلی منطقه و در برگیرنده بهیش از ٪60
از جمعیت این منطقه است ،استفاده میشود .نسبت های منطقه از کل برج مصهرفی اسهتفاده ٪27.3
است .در برخی از کشورها (تاجیکستان و قرقیزستان) این رقم به بهیش از  ٪90رسهیده و ایهن یهک
واقعیت است که نشان میدهد وابستگی روشنی میان اقتصاد این کشورها و در دسترس بودن منهابع
آب وجود دارد ( Sulton Rahimov,2009،38 ).براسهاس برآوردههای بانهک جههانی کمبهود آب
آشامیدنی درآسیای مرکهزی در سهال  2050موجهب کهاهش  11درصهدی تولیهد ناخهالص ملهی در
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کشورهای ایهن منطقهه خواههد شهد )1395 http://www.faratab.com ( .در مجمهوع اقتصهاد
منطقه رابطه تنگاتنگی با حوزه آبی دریاچه آرال دارد .کشت پنبهه ومحصهو ت کشهاورزی کهه وجهه
غالب اقتصاد منطقه است و مهمترین عامل تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی در کشورهای منطقه به
شمار میرود به وسیله آبهای سطحی انجام میگیرد (درخور ،فرجی راد ،میرهاشمی.)43-44، 1392:
 -5سیاستها دوران اتحاد جماهیک شورو

در دوران اتحاد شوروی نیازهای کشاورزی بدون توجه بهه پیامهدهای زیسهت محیطهی ناشهی از
مصر بی رویه آب در کشاورزی تامین میشد .در این دوران برای اجرای استراتژی رشد گسسهترده
در مسیر و میزان آب رودخانه های آسیای مرکزی دگرگونیهای اساسی ایجاد شهد .در حهوزه دریاچهه
آرال نیز با استفاده از آب رودخانه هایی که به ان دریاچه سرازیر میشهد ،اراضهی وسهیعی زیهر کشهت
رفت .در دوران حاکمیت برژنف برای تامین آب مورد نیاز کشتزارهای پنبه روسیه و جمههوری ههای
اروپایی دیگر اتحاد شوروی (به طور عمده اکراین) طرحهایی برای تغییر مسیر رودخانه ها در آسهیای
مرکزی تنظیم شد .از مهمترین این طرحها انحرا رودخانه های شمالی در بخش اروپهایی روسهیه و
دیگری تغییر مسیر رودخانه های سیبری بود ،تا از این طریق آب دریاچه آرال تا  50درصهد افهزایش
یابد .تالشهایی که در این دوران برای افزایش تولید پنبه سرعت گرفت ،امروزه آسیای مرکهزی را بها
بحران شدید خشک شدن دریاچه آرال مواجه ساخته است (کو یی.)130، 1393:
این پنج کشور در دوران اتحاد جماهیر شوروی مطابق نظام زیرساختی و تجاری خاص آن دوران
که برای مدیریت منابع آب این منطقه طراحی شده بود ،از آب این دو رودخانهه اسهتفاده مهیکردنهد.
طبق این نظام ،دو جمهوری قرقیزستان و تاجیکسهتان کهه در قسهمت با دسهتی ایهن منطقهه قهرار
داشتند ،صاحب سد و نیروگاههای برج آبی شده بودند و در طول سال با استفاده از آب ایهن رودخانهه
ها مبادرت به تولید برج میکردند و همچنین آب مورد نیاز برای آبیاری اراضهی کشهاورزی جمههوری
های پایین دست یعنی ازبکستان و ترکمنستان را فراهم میساختند .جمهوری های پهایین دسهت نیهز
چون صاحب منابع عظیم ذغال سنو و گاز طبیعی بودند ،به سهم خود ،نیازهای انرژی جمهوریههای
با دست را فراهم میساختند (.) http://www.bashgah.net
در مجموع دشوارترین میراث اتحاد شوروی که حکومت های منطقه ای به واسطه استقالل خهود
با آن مواجه شدند ،ارتباط تنگاتنو و تعمدی بین سیستم های مدیریت آب منطقه ای بود ،ارتباطهاتی
که به م رزهای جدید سیاسی اعتنایی نداشت .در عین حال ،توسعه اقتصادی یک جانبه اتحاد شهوروی
موجب زوال و آسیب محیط زیست شده بود .ماهیت تمرکزی برنامه مهدیریت آب در اتحهاد شهوروی
موجب گردید کشورهای منطقه برای فعالیت های اقتصادی خود کامالً به آب وابسته باشهند (موسهلو،
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.)2008
 -6استقالل زشورها و پیامدها بن

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل کشورهای حهوزه آسهیای مرکهزی نیهز موجهد برخهی
مشکالت در زمینه آبهای مشترک این حوزه گردید .مهمترین این مکالت عبارتند از:
 -6-1بین المللی شدن موضوع بب و عدم وجود توافقا

با استقالل کشورهای آسیای مرکزی همه چیهز از نظهر مهدیریت منهابع آب تغییرکهرد .مرزههای
اداری ،مرزهای بین المللی شد و حوضه دریاچه آرال به موضهوع حوضهه بهین المللهی تبهدیل شهد و
موضوع قوانین حقوج بین الملل و یا به طور خاص ،قانون آبهای بین المللی گردید .همزمان هیچ چیز
تغییر نکرده است جریان رودخانه ها ادامه یافته ،زیرساختهای منطقه باقی مانده بود ،نیاز به آب تغییر
نکرده بود ،البته برخی از کانال های بزرگتر تبدیل به کانال فرامرزی شدند.از نقطهه نظهر صهرفا فنهی
طراحی کانالها ،سدها ودیگر آثار هیدرولیک بدان معنی است که درجه با یی از همکاری معمول بین
کشورهای جدید برای نگه داشتن سیستم در عمل زم بود .لذا ،پرسش از مصر آب و بهه اشهتراک
گذاری آب اولین بار بود که در میان دولتهای جدید آسیای مرکزی مطهرح و صهراحتا یهک چهالش
جدید به وجود آمد .با این وجود ،قوانین بینالمللی قوی میان کشورهای تازه اسهتقالل یافتهه آسهیای
مرکزی وجود نداشت (.)2010. Stephen Hodgson
 -6-2مساله قومی

و عدم انطباق با مکزها جدید

تنوع قومیکشورهای آسیای مرکزی ،که یکی از اقدامات مصنوعی دوران اتحهاد شهوروی اسهت،
موجب شده است اکثر جمهوری ها مسائل سرزمینی– قومیرا در اولویت قرار دهنهد .بها بهین المللهی
شدن مرزها ،جمعیت بیگانه زیادی در مناطق همجهوار جمههوری ههای مهوطن خهود بهاقی ماندنهد.
ناسازگاری فوج احتمال بروز درگیری های ارضی را در پی خواهد داشت ،به ویژه زمانی که فشارهای
زیست محیطی ،جغرافیای مردمیو مسائل اقتصادی ،تنش های موجود را شدت مهیبخشهد .احتمهال
بروز درگیری در این منطقه به دلیل عوامل دیگری نظیر افزایش رشد جمعیت نیز تشهدید مهیشهود.
(موسلو)2008،
 -6-3مساله ساختار سیاسی

آسیای مرکزی هنوز با فرآیند تشکیل هویت ملی دست به گریبان است هنوز غالباً هویهت ههای
قومی ،مذهبی و ملی با اعمال خشونت تفتیش میشود .روابط بر پایهه منهابع آبهی بهین طهر ههای
درگیر ،به ساختار قدرت سیاسی داخلی و تمایل آنها به انجام اصالحات اقتصادی و اجتماعی بسهتگی
دارد .قزاقستان و قرقیزستان دموکراسی معتدل و اقتصاد بازار محور را برگزیده اند ،در حالی که قدرت
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سیاسی در ترکمنستان و ازبکستان هنوز در دست طوایف سنتی اسهت .در تاجیکسهتان ،پهس از دوره
کوتاه اختال اسالم گرایی و ملی گرایهی بهین سهال ههای  1992 -1997مهیالدی ،سهازمان ههای
قدیمیدوباره قدرت را به دست گرفته اند (موسلو.)2008 ،
 -6-4پیدایش عالیق ملی وامنیتی زکدن مساله بب

تشکیل کشورهای جدید ،به پیدایش عالیق ملی متفاوت انجامید ،بطوری که هر کشهوری حهر
خود را در مورد آب و منابع آبی پیش میبرد .از سوی دیگر درک کشورهای منطقهه از منهابع آبهی بهه
مثابه ابزاری برای معامله – که در آن سود یکی در گرو زیان دیگری است – سد راه همکهاری شهده
است .سه عامل عمده در شکل گیری این وضعیت نقش دارند -1 :بافت سیاسی (استقالل و رهبریت
ضعیف در سطح دولت)  -2بافت اجتماعی (رشد فزاینده جمعیت و تنش بین گروه های قومی) و -3
بافت اقتصادی (تمایل اقتصاد سیاسی بهه سهوی خهود کفهایی و تهنش بهین بخهش ههای انهرژی و
کشاورزی) .بنابراین ،کشورها به دنبال حصول امنیت خاطر از جانب مسائل مرتبط با آب بوده اند کهه
این امر ،نگرش آنها را به سطح مسائل امنیت ملی ارتقا داده است .از سهوی دیگهر همهان گونهه کهه
پیداست آب در آسیای مرکزی یک مس له ملی است و به دلیل آن که به طور بالقوه میتواند به بهروز
درگیری بین کشورهای منطقه دامن زند ،پنج جمهوری منطقه آب را در دستور کار امنیت ملهی خهود
قرار داده اند .راهبردهای ملی ،هشدارهای مرتبط با آب را به عنوان سپر بال قرار داده اند کهه دغدغهه
های حوزه اجتماعی و اقتصادی داخلی آنها بر آن مبنا قرار دارد .به طور کلی ،امنیتی کهردن گفتمهان
آب ،مانع همکاری بین کشورها در سطح منطقه ای است (موسلو.)2008 ،
 -7نازار بمد معاهدا

و ساختارها تأسیسی در سطح منطقه ا

هر چند پنج جمهوری آسیای مرکزی رسماً به استقالل از سیستم مدیریت آبی تمرکزی متعلق به
اتحاد جماهیر شوروی سابق دست یافته اند ،سازمان کنهونی همچنهان از وجهود ضهعف ههای عمهده
حکایت دارد .ازجمله اختیارات محدود به طور مثال ،کمیسیون همکاری در زمینه آب( ،)ICWCصرفا
مجاز به تمرکز بر تقسیم آب است و قادر نیست به بخش کشاورزی و انهرژی بپهردازد کهه بیشهترین
میههزان مصههر آب را دارنههد.همچنین آزادی مقیههد کمیسههیون همکههاری در زمینههه آب ( )ICWCو
صندوج بین المللی دریاچه آرال ( )IFASکه موجب شده است تا نهادهای مهذکور بهه مکهانی بهرای
رقابت بین دولتها تبدیل شوند .ایهن دو موسسهه بهه فقهدان شهفافیت و عهدم همکهاری مناسهب بها
سازمانهای غیر دولتی ( ،)NGOانجمن مصر کنندگان آب ( )WUAو دیگر گروه ههای ذینفهع در
فرآیند تصمیم گیری متهم هستند ( .)ICG,2002،9این موضوع که هر دو موسسه یاد شده در کشهور
ازبکستان واقع شده اند موجب بروز شبهاتی مبنی بر عدم رعایت عدالت به نفع کشهور میزبهان شهده
است .عملکرد ضعیف موسسات مانند کمبود تخصص فنی ،تامین ناکارآمدی نیروی انسانی و ضهعف
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دستورالعمل اجرایی در تعیین اهدا و پروژه ها از ویژگیهای بارز موسسهات مهدیریت آب در آسهیای
مرکزی به دلیل میراث باز مانده از دوران کنترل آب توسط مسکو ،که هیچگونه استقاللی در مدیریت
آب را بر نمیتافت ،است .عالوه براین ،تصمیم گیری در ههر دو موسسهه  IFACو ICWCاجمهاعی
است و به همین دلیل زمانیکه منافع کشورها در تضاد باشد به تعطیلهی مهیانجامهد .بودجهه ناکهافی
فرآیند مذاکره بر سر ایجاد مدیریت کارآمد آب به اندازه دستاورد آن حائز اهمیت است .لکن ،مذاکرات
بیطرفانه پر هزینه هستند زیرا مستلزم مدت زمان طو نی است و به اطالعات فنی و تخصصهی نیهاز
است .به طور مثال IFAC ،قرار بود به عنوان مکانیزم تامین مالی اجرای برنامهه ههای دریاچهه آرال
فعالیت نماید ،معهذا ،از جمع آوری بودجه کافی از  5کشور آسیای مرکزی بازماند که عمدتا بهه دلیهل
وضعیت بی ثبات اقتصادی آنان بود و از زمان تاسیس خود دستاورد چندانی نداشته است .کشهورهای
عضو به لحا سیاسی خود را در برابر سازمانهای مرتبط با آب متعهد نمیدانند .عدم احساس نیاز بهه
تمهیدات نگهداری مشارکتی ،وضعیت بودجه را وخیم تر کرده است .فقدان مناسبات الزام آور توانایی
موسسات در اعمال معاهدات نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است ،زیرا نبود الزام به اجرای تعهدات از
اعتبار موسسات کاسته و انگیزه پایبندی به معاهدات بررسی شده را از بین میبهرد .در سهالهای 1996
و 1997میالدی ،پس از سالها بحث و مذاکره ،دو معاهده برای دستیابی به راه حل تسهیم برابر آب و
بهره برداری منابع انرژی در رود سیحون به امضاء رسید .با وجود این ،طرفین به تعهدات خهود عمهل
نکردند و مناسبات الزام آوری برای اعمال آنها وجود نداشت .موسسات با چنهدین مشهکالت اجرایهی
دست به گریبانند که عدم دسترسی آزاد و بدون دخالت به همه کشورها را شهامل میشهود .بهه رغهم
وجود نیروی انسانی در تمام مکانهها ،برخهی از کشهورها اخهذ روادیهد را بهرای مقامهات عهالی رتبهه
الزامیمیدانند که مانع از بازرسی غیر مترقبه میشود .به عالوه ،بودجه کافی برای تجهیزات و نظارت
و هیچ نیروی الزام آوری برای تعطیل کردن تاسیسات یا جریمه کردن آنههایی کهه از سههمیه مجهاز
تخطی میکنند ،وجود ندارد (موسلو.)2008،
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علیرغم تالشها و تجربیات مختلف هنوز اختالفات میان کشورهای آسیای مرکهزی بطهور کامهل
حل و فصل نشده و همکاری قابل اتکایی میان این کشورها در این زمینه شکل نگرفته است .د یل
این عدم موفقیت را از هم از منظر ت وریک و هم از منظر کارکردی میتوان مهورد توجهه قهرار داد .از
منظر ت وریک چنانکه اشاره شد به نظر میرسهد ایهن تالشهها و تجربیهات بیشهتر بهر مبنهای دیهدگاه
نهادگرایی ن ولیبرالی قابل تحلیل بوده که به دلیل کم توجهی به نقش انگاره هها و عوامهل فرهنگهی
مورد انتقاد سازه انگاران بوده است .همچنین رئالیست ها از این نظر که ن و لیبرال ها در مهورد نقهش
نهاد های بین المللی زیاد تاکید میکنند و عواملی مانند منافع ملی و تهدیهد و تهوازن قهوا را در نظهر
نمیگیرند ،این نظریه را مورد انتقاد قرار داده اند .منتقدان نوواقعگرا نیز به ن ولیبرالیسم بهه سهبب کهم
توجهی به میزان تاثیرگذاری ناسیونالیسم و تاکید بیش از حد نهاد گرایان نولیبرال بر نقش نهادهها در
کاهش آشفتگی های نظام بین المللی خرده میگیرند.
از نظراجرایی نیز شکا بین دیدگاه های کشورهای آسیای مرکزی در استفاده از منابع آبی که در
آن دولتهای با دستی و پایین دستی به ترتیب در توسعه بخهش کشهاورزی و پتانسهیل بهرج–آبهی
سرمایهگذاری کردهاند ،که در مقیاس منطقهای خود را به ظههور گذاشهته اسهت و همچنهین اهمیهت
جنبههای آبی -انرژی همکاری که به هیچ وجه در توافقنامههای سالهای  1992و  1993یهادآوری
نشده بودند و اینکه تجربه عملی همکاری که جهای خهود را بهه رویکردههای بهازاری جدیهد و کهادر
متخصص با چشماندازهای جدید توسعه ملی منابع آبی موجب عدم حل و فصهل اختالفهات و نتیجهه
بخش بودن همکاریهای قبلی شده است .کشورهای آسیای مرکزی به دنبال حل تضمین شده مسائل
مرتبط با آب هستند دغدغه های ملی برای توسعه اقتصهادی ،نیهاز بهه کنتهرل تهنش ههای قهومیو
شورش های اجتماعی و نیز میل به مدیریت زوال زیست محیطی و رشد جمعیت از د یلی است کهه
آنان را به این امر تحریص میکند .واقعیت دیگر آن است که نگاه جمهوری های منطقهه بهه انهرژی
نگاهی ابزاری است و همین نگرش سبب بروز اختالفات ینحل میهان آنهان شهده اسهت .ضهعف و
ناکارآمدی معا هدات و مؤسسات موجود برای مدیریت منابع آب مشترک در منطقه آسیای مرکزی ،از
دیگر د یل بروز اختال و رقابت بر سر منابع انرژی از جمله آب در منطقه است .در مجمهوع نتهایج
بررسی ها نشانگر احتمال بروز درگیری بر سر مسائل مهرتبط بها آب در منطقهه اسهت.با ایهن وجهود
احتمال درگیری نظامی بر سر آب در آینده ای نزدیک بسیار اندک اسهت .لهیکن نقهش آب در روابهط
متشنج بین  5کشور آسیای مرکزی بیش از پیش مهم است و اهمیت خاصی در درگیری های منطقه
ای ایفا میکند .تجربه تاکنون در آسیای مرکزی ،به ویژه در دره فرغانه ،نشان میدهد که IWRM
مبنایی بر ای افزایش امنیت آب و این به معنی ارائه پایدار آب به تمام بخش ههای اقتصهاد ،از جملهه
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توسعه اجتماعی ،و مالقات با الزامات محیط زیسهت اسهت .امنیهت آب در پیونهد بها پویهایی و رشهد
اقتصادی با ثبات اجتماعی و زیست محیطی است (.) http://www.gwp.org
تجزیه تحلیل این اقدامها نشانگر این است که اگر دو مساله برطر شود اختال نظر های جدی
بین کشورهای با دست و پایین دست وجهود نخواههد داشهت.یکهی سههم بنهدی منطقهه ای آب و
دیگری طراحی ساز و کارهای جبرانی برای آسیب هها و زیانهها .سههم بنهدی آب عاد نهه بهه نظهر
نمیرسد .براساس توافق نامه  1992کشورهای آسیای مرکهزی تنهها جریهان ههای رودخانهه پیانهو،
وخش ،کافرنهان و نیز آمودریا تابع تخصیص و مدیریت آبی بین دولتی است .این طرحها بهه عنهوان
پایه قانونی تخصیص و مدیریت آبی مشترک میان مصهر کننهدگان آب در آسهیای مرکهزی عمهل
میکنند(.کو یی )15 ،1392:همچنین از راههای حهل مسه له آب در آسهیای مرکهزی مهیتهوان بهه
مدیریت آب ،اجرای دقیق برنامه تنظیم خانواده و تشویق به کاهش جمعیت ،اعمال مدیریت یکپارچه
آب و مهههمتههر از همههه همکههاری و همههاهنگی بههین کشههورهای حههوزه آسههیای مرکههزی اشههاره
کرد(.امیراحمدیان )1392:بطور خالصه راهکارها و پیشنهادات عبارتند از:
یافتن راه حلی برای توافق بر سر تسهیم آب بر اساس اصول و مقررات بین المللهی ماننهد اصهل
بنیادین استفاده منصفانه و معقول و اصل منع ایراد ضرر به دیگر دولهت هها و همچنهین کنوانسهیون
 1997بهره برداریهای غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی
اعتماد سازی بین کشورهای منطقه و افزایش توانایی دو سازمان منطقه ای موجود یعنی IFAS
و ICWCاز طریق ایجاد چارچوبی برای همکاری از سطح ملی آغاز در تعیین قوانین آب های داخلی
با استفاده از تجربیات جهانی مانند پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقها ( )SADCدر زمینهه ههایی
مانند توسعه همکاری نزدیک تر برای حصول مدیریت هماهنو ،پایدار و بی طرفانه ،حفاظت و بههره
برداری از آبراه های مشترک و مبنی بر اتحهاد منطقهه ای و از بهین بهردن فقهر ،ایجهاد مؤسسهات و
تعهداتی در خصوص آبراه ها جهت تشویق هماهنگی و یکنواخت سازی قانونگذاری و سیاستگذاری و
تبادل اطالعات و تحقیقات  ،آموزش حرفهای در خصوص مدیریت آب ههای مشهترک ،همکهاری در
گردآوری اطالعات و متمرکز کردن مدیریت (.)www.humanitiesportal.com
در نظر گرفتن عامل جامعه مدنی که موقع پیش بینی طرح ها بهرای همکهاری منطقهه ای حهائز
اهمیت است .قضیه کمیسیون رودخانه مکونو 1از این منظر نمونه موفقی اسهت .نمونهه دیگهر ،میهز
مذاکرات بین المللی رود نیل است که به منظور گسترش مشارکت گروه های جامعه مدنی در ابتکهار
 -1از سال  2002مییدی ،از نمایندگان منتخب جامعه مدنی برای ورکت د نشست های وو ا و کمیته مشترک دعوت به
عمل آمده است که باعث می وود دیدگاه آنان د فرآیند تصمیم گیری لحاظ وود .نمونه دیار ،میز مذاکرات بین المللی ود نیل
) (Nile International Discourse Deskاست که به منظو گسترش مشا کت گروه های جامعه مدنی د ابتکا بستر
ود نیل ) (Nile Bastin Initiativeایجاد وده است.
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بستر رود نیل ایجاد شده اسهت .سهازمان ههای  IFASو  ICWCبهه منظهور تشهویق بهه مشهارکت
صمیمانه سازمان های غیر دولتی ) (NGOو انجمن های استفاده کنندگان آب ) (WUSمیتوانند از
الگوهای اخیر استفاده کنند و با این عمل باعث شوند نگرانی های کلیه طر های ذینفع در مدیریت
آب در منطقه مرتفع شوند.
نشان دادن منافع مشارکت در توسعه سیاستگذاری با توجه به اینکه تهاکنون در آسهیای مرکهزی
پروژههایی که صرفاً ماهیت فنی دارند دنبال شده که حاصل چندانی در بهر نداشهته اسهت ،همکهاری
منطقه ای را فقط از طریق نشان دادن منافع مشارکت در توسعه سیاستگذاری و پروژه های هماهنو
و دوجانبه میتوان پیش چشم مجسم کرد ،که برای شرکت کنندگان متعدد منافعی در بر داشته یها از
ایراد خسارت جلو گیری میکنند.
دادن اختیارات کامل به سازمانهای ذیربط به ویژه سازمان ههای  ICWCدر بسهتر دریاچهه آرال
و IFASسازمان توسعه رود سنگال نیز نمونه خوبی از یک سازمان منطقهه ای اسهت کهه اختیهارات
کاملی به آن محول شده بود.
همچنین استفاده از ظرفیت سازمانهای منظقه ای مانند سازمان همکاریهای شانگهای برای حل
مشکالت و اختالفات میان این کشورها چند جانبه گرایهی و اراده سیاسهی بهه عنهوان یهک راه حهل
مشکل آب در این منطقه بمنظور تهیه یک چارچوب فراملی ،مبتنهی بهر راه حهل پیچیهده ای از آب،
انرژی و مسائل کشاورزی و اجبار کشورهای منظقه به مذاکره و رعایت سهمیه مصهر آب و ایجهاد
یک پلیس بین المللی آب و مجازات استخراج غیر قانونی آب)Нигора Бухари-заде,2015( .
با این وجود به نظر میرسد مدیریت جامع منابع آب (IWRM) 1به عنوان یک راه حل جامع کهه
میتواند هم نواقص نظری و هم اشکا ت اجرایی موجود را پوشش دهد و هم در برگیرنده راهکارهای
پیشنهادی مذکور است ،به عنوان مهمترین راهکار میتواند مورد توجه قرار گیرد .نهاد همکاری جهانی
آب ( ،)GWPمدیریت یکپارچه منابع آب را چنین تعریف مهی کنهد« :مهدیریت یکپارچهه منهابع آب،
فرایندی است که توسعه و مدیریت هماهنو آب ،خاک و منابع وابسته را بهمنظور حداکثرکردن رفهاه
اقتصادی و اجتماعی به شیوهای عاد نه ،بدون لطمهدیدن پایهداری اکوسیسهتمههای حیهاتی تهرویج
میکند ».روال عمومیمدیریت و سیاستگذاری آب در سطح جهان تها آغهاز دههه  ،1980صهرفاً بهه
دنبال عرضه آب بیشتر برای تأمین تقاضای جمعیت رو به رشهد بهود .متهأثر از ایهن رویکهرد ،مبنهای
توسعه منابع همواره تک منظوره بود .چنین رویکردی به روابط درونی و پیچیدگیهای محیط طبیعهی
و انسانی و برهمکنش آنها توجهی نداشت .به بیانی دیگر ،طهرحههای توسهعه صهرفاً در پهی کنتهرل
فیزیکی آب در راستای منافع اقتصادی بودند و به تأثیرات زیستمحیطی و اجتماعی نیز توجه چندانی
)1 - Integrated Water Resources Management (IWRM
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نمیشد .افزون بر اینها ،مشارکت مردمیدر فرایندهای تصمیمگیری بهنهدرت وجهود داشهت .چنهین
رویکردی آثار نامطلوب و گاه جبرانناپذیری را بر اکوسیستمها و جوامع برجای میگذاشت .ایهن امهر
جامعه جهانی را به واکنش و اتخاذ نگرشهی جدیهد در مهدیریت بخهش آب وادار کهرد .تهالشههای
بینالمللی  30سال اخیر ،ضرورت جامعنگری را به الگوی جدید مدیریت آب تبدیل کهرده اسهت کهه
«مدیریت یکپارچه منابع آب» و «مدیریت یکپارچه حوضه» از مظاهر آن به شمار مهیرود (مهدیریت
یکپارچه منابع آب .)http://www.iswm.ir/iwrm
مدیریت یکپارچه منابع آب امکان بهینه سازی مشارکت بخش آب در دستیابی به توسعه پایدار را
فراهم میکنهد( .نهوری اسهفندیاری .انهوش و شههاب عراقهی نهژاد )1385 :ایهن روش یهک نظریهه
علمینیست که نیاز به اثبات یا رد داشته باشد .مجموعه توصیههایی است که از فهم متعهار دربهاره
عناصر مهم مدیریت آب برگرفته شده است .روش مدکور رویکهردی انعطها پهذیر بهه مهدیریت آب
داشته تا بتواند با شرایط متنوع (محلی و ملی) انطباج یابد و مستلزم آن است که تصمیمگیران دربهاره
مناسب ترین پیشنهادها ،اصالحات ،ابزارها و ترتیبهات نههادی بها توجهه بهه زمینهه خهاص فرهنگهی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و زیست محیطی به قضاوت بنشینند.از نقاط قوت مهم مدیریت یکپارچهه
منابع آب این است که به جامعه آب زبان مشترکی داده است که در سطوح محلی تا ملی و منطقهای
قابل استفاده است .بر این اساس امکان تبادل دانش و تجربه و توافق (در آبهای مشترک) و پهایش
سیاست ها و اهدا ارتقای مدیریت منابع آب برای تصمیمگیران و مدیران فراهم میگردد( .مهدیریت
یکپارچه منابع آب )http://www.iswm.ir،جامع نگری در مدیریت آب ،بدین معناسهت کهه مسهائل
اقتصادی ،زیست محیطی ،فنی و اجتماعی ،در عین تضمین پایداری منابع آب بهرای نسهلههای آتهی
مورد توجه قرار میگیرد .مدیریت یکپارچه منابع آب مفهومیتجربی است که مبتنی بر تجربه جامعهه
آب برپا شده است .با اینکه سابقه این مفهوم به چند دهه قبل باز میگهردد ،امهروزه ایهن مفههوم در
سطح گسترده مورد توجه مدیران آب ،تصمیمگیران و سیاستمداران در سراسهر جههان قهرار گرفتهه
است و به نظر میرسد میتواند بعنوان مبنای مناسبی برای همکاری کشورهای آسیای مرکزی و حل و
فصل اختالفات موجود قرار گیرد.
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