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Abstract 

About 80 countries with over 1.1 billion populations don’t have regular 

access to healthy freshwater resources. According to Organization for 

Economic Co-operation and Development findings (OECD), due to the 

excessive usage and climate changes, lots of freshwater resources will be 

disappeared by 2030; therefore over 3.9 billion people all over the world will 

face a fresh water shortage. Lack of water resources will cause political, 

social and economic crisis and will also result in extensive migrations and 

finally triggers regional conflicts. One outcome of the colonization of 

tsarism and then the Soviet era was destroying natural infrastructures 

including water resources (e.g. drying the Aral Sea), creating marginal areas, 

and making Central Asian countries a single product economy. The single 

product agricultural industry in the Central Asian socialist economy 

completely depends on the irrigation system. To irrigate cotton planting 

farms in Turkmenistan, Uzbekistan, and Kazakhstan, more than 90 percent 

of existing water supplies being used. This amount becomes more 

catastrophic where in some areas, about 10.000 cubic meters of water were 

used for every hectare of the cotton farm. After the independence, this 

competition continued between 5 Central Asian countries. Increasing cotton 

production in Turkmenistan and Uzbekistan made these two countries 

pioneers in the world. Between 2004-2005, these two countries accounted 

for 65 percent of the world’s cotton production. This policy in the agriculture 

industry results in severe depletion of farms, excessive use of chemical 

fertilizer as well as a reduction in cotton production in the last ten years, so 

this reduction in addition to population growth, makes these 5 Central Asian 
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countries import food products. Decreasing freshwater quality, increasing 

the amount of salt in the soil, and farms salinity along with fast population 

growth were some causes of appearing marginal areas in Central Asian 

countries. Marginal areas because of the lack of social, educational, healthy, 

and cultural services and facilities are a place for future crises. Based on the 

World Council’s estimates about International Panel on Climate Change 

(IPCC) studies, Central Asia is among areas that are severely affected by 

water shortages; the drying of the Aral Sea was a disaster and some parts of 

Central Asia were depopulated. Based on World Bank predictions, water 

shortages in this area will reach 25 to 30 percent by 2050 and it is also 

predicted that the population of Central Asia will increase to 90 million. It 

shows that we should expect a different crisis in Central Asia in which the 

results will be expanded all over the area including the Middle East, Europe 

and Central Asia. On the other hand, the area is located at the crossroads of 

international interests in the new geopolitical and geo-economic conditions 

which were created in the last decade of the twentieth century. From then on, 

it has highlighted the importance of this region in political stability and 

global security. In new conditions, Germany was always trying to find a 

suitable place to increase its economic and political presence in the region. 

At the beginning of 1990’s, political leaders of Germany showed some signs 

of independence of action in foreign policy by adopting a multilateral policy 

in the international system and gradually approaching other centers of 

powers; to this end, areas such as Central Asia became a place to show the 

power and the economic, commercial and almost political presence of 

Germany. On the other hand, political and security conditions in Afghanistan 

and their effect on multiple crises in Central Asia as well as conflicts among 

Ukraine and Russia and its effect on the gas transmission to Europe 

increased the importance of Kazakhstan and Turkmenistan. Germany as the 

biggest industrial unit in the European Union is the most important exporter 

of technology and industrial goods. Because of the dilapidated economic and 

production structure left from the Soviet Union, Central Asian countries 

have the potential needs to accept technology and Germany’s investment in 

different sectors. Therefore, during years after independence, Germany tried 

to take advantage of these needs and increase its share. But Central Asian 

countries tend to face the crisis due to different factors including extremism, 

terrorism, drug trafficking, poverty, unemployment, extensive addiction, 

tribalism, the unfinished process of state-nation building in these countries, 

fragile security and educational structures (intelligence Police), low 

legitimate governments based in Central Asia, the intervention of regional 

and trans-regional countries including Russia, China and United States and 



Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science, Vol. 13, No.2, Autumn & Winter 2020-21   571 

the most important factor water storages. A crisis that if remains pervasive, 

will not only have social, political, economic and environmental 

consequences in Central Asia but also leads to the growth of extremism, 

terrorism, increased drug trafficking, disruption in energy flow and 

migration to Europe. Also, it poses a serious threat to Germany’s interests, 

especially its economic interests in the region. Therefore, Central Asia and 

countries within its sphere became of strategic importance to Germany in 

various ways, including in diversifying energy demands, economic, trade, 

security and cultural resources after the end of the cold war. So, all these 

factors have caused concern in German Foreign policy and this country has 

tried different measures to manage water resources. According to the 

aforementioned items, by using a descriptive-analytical method based on the 

theoretical framework of neoliberalism institutionalism, this paper seeks to 

investigate German measures to manage water resources in Central Asia and 

prevent political and social crisis caused by lack of sustainable management 

in the field of vital water resources in Central Asia. The results of this paper 

show that despite obstacles such as lack of mutual trust between the 

governments, the dominance of some Central Asian countries, low level of 

cooperation between 5 countries of the region concerning water resources 

management, and a series of structural problems, Germany has been able to 

work through multilateral cooperation between institutions and scientific 

centers and carry out important and significant measures, both technical and 

academic. Data collection in this article is based on library methods. 

 
Keywords: Central Asia, Germany, Neoliberal Institutionalism, Regional 

Convergence and Cooperation, Water Resources Management. 
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 مدیریت بحران آب آسياي مركزيدر  نقش آلمان

 خسرو كارخيران خوزانی
 الملل، دانشگاه اصفهان دانشجوی دکتری روابط بین

 سعيد وثوقی
 الملل، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه اصفهان دانشیار روابط بین

 شهروز ابراهيمی
 ، دانشگاه اصفهانالملل، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری دانشیار روابط بین

 (80/91/8200تاریخ تصویب:  -32/90/8201)تاریخ دریافت: 

 
 چکيده

دلیهل اممیهت    بهه دلیل وجود منابع انرژی، بلکهه   به تنها نهآسیای مرکزی پس از حدود یک قرن انزوا دوباره 
شهی از  ی قرار گرفتهه اسهتب باهران کمبهود آب کهه نا     الملل نیبنبود مدیریت منابع آب در حوزۀ منازعات 

در  شهده  شهناتته ی مها  باهران  ازی غلط دوران استعمار تزاریسم و سپس دوران شوروی اسهت  ما استیس
ی مها  یریه درگبا تطر  تواند یم مدت انیمو حتی  درازمدترا در  منطقۀ آسیای مرکزی است که این منطقه

ان از بهدو اسهتق     رو سازدب در این میان بر اممیت مدیریت منابع آب ممهواره از سهوی آلمه    تونین روبه
ی منهابع آب و قهراردادن آن در   ا منطقهه طوری که مدیریت پایدار  شده است؛ به دیتأککشورمای این منطقه 

ی آلمان با کشورمای آسیای مرکزی، نشان از اممیهت ایهن موعهور در سیاسهت     ما یممکارمستۀ مرکزی 
تالیلهی و بها    -سهتفاده از رو  توصهیفی  رو، در این نوشهتار بها ا   تارجی آلمان در این منطقه داردب از این

مهایی   این پرسش مستیم که آلمان چهه اقهدام    دنبا  پاسخ نظری نهادگرایی نولیبرا ، به چارچوباستفاده از 
ه کدمد  نشان می نوشتار این برای مدیریت پایدار منابع آب در منطقۀ آسیای مرکزی انجام داده است؟ نتایج

 ی برتی از کشورمایطلب یبرتری حاکم، ما دولتود اطمینان متقابل میان آلمان با وجود موانعی ممچون نب

 نیممچنه بودن سطح ممکاری میان پنج کشور منطقه در حوزۀ مهدیریت منهابع آب و    آسیای مرکزی، پایین
ی چندجانبهه میهان نهادمها و مراکهز     ما یممکارسیلۀ  و به ی از مشک ت ساتتاری، توانسته استا مجموعه

ی پیشهگیری و کنتهر    مها  حوزهدانشگامی و ممچنین کمک به کشورمای آسیای مرکزی در و  علمی، فنی
 مای مهم و درتور توجهی انجام دمدب ی آبی، اقدامما باران

 
 واژگان اصلی

 بیا منطقهو ممکاری ممگرایی  ،نولیبرا ی مرکزی، آلمان، مدیریت منابع آب، نهادگرایی ایآس
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 مقدمه
میلیارد نفر به منهابع بهداشهتی    8،8 بر  بالغور جهان با جمعیتی در حا  حاعر حدود مشتاد کش

 8اقتصهادی  ۀی سازمان ممکاری و توسهع برآوردما بر اساسب ندارندآب شیرین دسترسی منظم 
از میان  3929جوی تا سا   مایو نیز تغییر هیرو یبدلیل برداشت  بسیاری از منابع آب شیرین به

میلیارد نفهر در منهاطم ملتلهه جههان بها کمبهود و        2،0بیش از  صورت نیادر  بتوامند رفت
اقلیمهی و   مهای  دلیهل  مهوازات   به(ب Kramer, 2009: 5)رو توامند شد  هباران آب آشامیدنی روب

نیهز  در تقسیم این منابع  مدیریت نبودمدیریت یا  نبودجوی در کمبود منابع آب شیرین، باید به 
ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ممچنهین باهران   ما انبارب کمبود منابع عامل ایجاد کنیماشاره 

ب کشهورمای آسهیای   دشهو  یمه ی ا منطقهه  مای هی گسترده و عامل برتوردما و منازعما مهاجرت
وجود مزارر وسیع کشهت   مانندکشاورزی  ۀیپا تکوابستگی شدید به تولیدات  ۀواسط بهمرکزی 

بهدیل مهزارر کشهاورزی بهه منهاطم      جمعیت پس از اسهتق  ، افهزایش ت   ۀسابق یبپنبه، افزایش 
 بمستندرو  هتوسعه و ثبات روب ۀمسکونی با وععیت شکنند

 ی ملتلهه ممکهاری میهان    مها  حهوزه مدیریت پایدار منهابع آب در آسهیای مرکهزی یکهی از     
ب شهایان توجهه اینکهه در آسهیای مرکهزی،      دمهد  یمه تشهکیل   آلمان و کشورمای آسیای مرکزی را

ماسهوب   2یکیتیژئوپلبازیگران  عنوان به، روسیه و چین متاد  االتیاند و آلمان مان 3اتاادیۀ اروپا
تهود   4دنبا  منافع رامبهردی  ویژه آلمان به شوند، اما این بدان معنا نیست که اتاادیۀ اروپا و به نمی

 ازی از مشهک ت مشهترم میهان کشهورمای آسهیای مرکهزی       ا مجموعهدر آسیای مرکزی نیستندب 
ی، رسان آبی ما شبکهمنابع آب و مدیریت منابع آب شیرین و نوسازی  ودکمبی ما حوزهدر  جمله

ی فنهی و مهدیریتی   مها  آمهوز  ی مایط زیسهتی و سهطح پهایین    ما بارانکمبود انرژی مصرفی، 
ی گسترده میهان ایهن کشهورما و آلمهان باشهندب بهر اسهاس        ما یممکاریی برای ما حوزه توانند یم

 ازمنطقۀ آسیای مرکزی  6سی سی پی آی یجوی مطالعات و شورای جهان 5برآوردمای بانک جهانی
کمبهود   3959تها سها     کهه   یطور بهکمبود منابع آبی قرار دارد؛  ریتأثدر  شدت بهمناطقی است که 
منطقهۀ   توانهد  یمه که در صورت نبود مدیریت آن، درصد توامد رسید  29تا  35آب در منطقه به 
(ب بهر ممهین   Karamzadi, 2018: 176) سهازد  رو  روبهی تونین ما یریتطر درگرا با  آسیای مرکزی
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و با ت   آلمان، رامبرد اتاادیۀ اروپا در آسیای مرکزی به تصویب رسهیدب   3992اساس، در سا  
ی اتاادیهۀ اروپها و   ا فرامنطقهه ی مها  اسهت یسرامبردی که نشان از اممیت رامبردی این منطقهه در  

شهده اسهتب باه      دیتأکو مدیریت منابع آب شیرین در این رامبرد بر مشکل کمبود  آلمان داردب
مای سیاسی آلمان بهوده   مقام دیتأکمنابع آب شیرین ممواره مورد  بر سری منازعات ما نهیزموجود 
ثبات شکنندۀ منطقه را برمم زند و تود سهبب گسهتر  باهران بهه      توانند یممنازعاتی که  است؛

 اروپا شودب جمله ازجوار،   مناطم مم
 منشهأ و مهم   مها  کشهمکش و  مها  تهنش ی ما سرچشمهیکی از  توانند یمی فرامرزی ما رودتانه
کشهورمای واقهع در قسهمت     معمهو  طور  جواری و ممکاری شودب در سراسر جهان، به حسن مم
 ریتهأث بر سرنوشت و روند توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورمای پهایین رود   توانند یمباالی رود 

تغییر مسیر رود یا تهدید به انجهام آن، کشهورمای در مسهیر رود را بهه      با توانند یم ما آنندب گذارب
تود سوق دمندب بر این اساس، دسترسی به آب سهالم بهرای    نظر موردی ما استیسی وسو سمت

در  نیبنهابرا  مسائل در آسیای مرکزی تبدیل شده اسهتب  نیتر سلتآشامیدن و آبیاری به یکی از 
و بهر مبنهای چهارچوب نظهری      یله یتال -یفیه از رو  توصه بها اسهتفاد   تهوامیم  می نوشتار نیا

 یریشهگ یو پ یمرکز یایمنابع آب در آس تیریآلمان در رابطه با مد مای اقدام 8،نهادگرایی نولیبرا 
را آب  یاتیه منهابع ح  ۀدر حوز داریپا تیریمد نبوداز  یناش یو اجتماع یاسیس یما از بروز باران

 بایم آوری کرده گرد یا رو  کتابلانه یبر مبنارا ات اط عبررسی کنیمب  یمرکز یایدر آس

 
 چارچوب نظري

از  یاریکهه بسه   دارنهد  دیه تأکمسهتند و   قائهل ی الملله  نیب ینهادما ایبری ا ژهیو نقش 3ما برا یل
ارنسهت  » نمونهبرای  بکردبه نهادما واگذار  توان یما توان انجام آن را ندارند م که دولت مسائلی
کهه   دانسهت  یمسهتقل مه   یمها  دولهت  یعرور یممتا ی راا و منطقه یلمللا نیب ینهادما «ماس
جهوزف  »و  «کهومن رابرت »رو به کامش گذاشته استب  یرفام یما مدف ۀادام یبرا تشانیظرف
 و یتیچنهدمل  یمها  ، شهرکت نفهوذ  یذ یمها  مانند گروه یگرانیباز یبر نقش ماور ممواره «ینا

 یاز نهادمها  تهوان  یمه  گوینهد  مهی و  انهد  داشهته  دیأکت یردولتیو غ یدولت یالملل نیب یما سازمان
 شیو افهزا  یمتقابهل اقتصهاد   یسهتگ واب ماننهد  صهلح  یایه مزا تیه تثب ای شیافزا یبرا یالملل نیب

 (بGhavam, 2010: 70-75) استفاده کرد تجاوزم یجمع هیتنب راهجنگ از  یما نهیمز
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انتشار کتهاب   با اوب شود یم نهادگرایی نولیبرا  ماسوب پرداز هینظرترین  رابرت کومن مهم
 وی تهود نوینی از نههادگرایی ارائهه کهرد کهه      شکل 8022در سا   «قدرت و وابستگی متقابل»

 مهای  فهر  یی نیهز تکیهه داشهتب کهومن ایهن      گرا واقعاندازه که وامدار لیبرالیسم بود بر ممان 
ی بهر آن، بهازیگر   اریه تودبهودن اصهل    و حاکم الملل نیببودن نظام  8آنارشیک مانندیی گرا واقع
 یمها  میه رژ جادیا انیمو وجود رابطه  ما دولتکردن  ی عملو عق ن کپارچه، ی دولتبودن  اصلی

 دیبر تعار  تأک حد از  شیبکه  یانگرا واقع اما کومن برت فب ردیپذ یم را و قدرت یالملل نیب
 یزدگه  آشهوب وععیت  ی ظرفیت این را دارند تاالملل نینهادمای ب و ما میرژکه  گوید می، دندار
اسهت کهه    ایهن  برا ینهول  یینههادگرا  یا هیاور پا(ب بMoshirzadeh, 2011: 64-66) دمند کامشرا 

 کهرد، یرو نیبر اساس ا نیاستب ممچن شیرو به افزا یو جهان یا منطقه مای سطحدر  ییممگرا
احسهاس  اگهر   یحته  ،توسعه دمنهد  گرانیرا با د شیتو یدارند تا ممکار لیتما اریما بس دولت

 بیهان ب بهه  شهود  مهی  بشهان ینص یشتریمنافع ب ،یتعامل و ممکار نیاز ا گرید یما کنند که دولت
 4انیه گرا واقهع نواسهت کهه    2یتر از منافع نسهب  مهم 3منافع مطلم نولیبرا  انیانهادگر یبرا ،گرید
 دسهتاوردمای مطلهم تهود را بهه     کوشهند  یم گرانیباز (بGhavam, 2010: 75) مستنددنبا  آن  به

 شیافزا بازیرا معتقدند مستند؛  تفاوت یب گرانیبرسانند و نسبت به دستاوردمای د بیشترین حد
سهود   شیافزا سبباگر ممکاری  در نتیجه ؛ابندی یدست م شترییما به منافع ب دستاوردما، دولت

 شیممکهاری گهرا  سوی  ما به دولت بنابراین (بKeohane, 1984: 27اقدام کرد )به آن  دیبا شود یم
 ولهی دمنهدب   شیرا افهزا  روابطرا کامش و  موعور نیموانع موجود در ا کنند می دارند و ت  

نهادمها   بنهابراین  ؛مسهتند رفتارما  تیریمرکزی برای مد ازمندین روابطو  ما یممکار جادیبرای ا
ارتبها  و   جهاد یبها ا  بیه جملهه تقلهب و فر   موانع ازکردن  و برطرف ما یممکار تیریبرای مد

 ۀجه یکه نت شوند یم جادی، اشود می ما مدفاز  یو آگام یساز منجر به شفاف امل کهگستر  تع
ملتلهه توامهد بهود کهه      یمها  و حهوزه  مها  در سطح یو ممامنگ ممکاری شیروند، افزا نیا

  (بDehshiri and Bahrami, 2015: 36) کند یم لیمنافع مشترم را تسه ژهیو به منافع به یابی دست

و رقابهت   یممکهار  ۀنه یرا اصه   و زم  یالملله  نیآلود ب ابهام یفضا ،ینیبا وعع قوان نهادما
و  کننهد  لیرا تعهد  ینظم یب یامدمایپ توانند میممچنین ب آورند یما را فرامم م دولت میانسالم 
و  یبکهار یکامش سطح فر راهرا از  یما کمک کنند تا مشک ت اقدام جمع به دولت لهیوس نیبد

                                                           
1. Anarchic  
2. Absolute Gains 
3. Relative Gains 
4. Neorealism  
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 شهتر یاط عهات ب  ۀیه را با ته فهیوظ نیب نهادما اکنندو مقررات حل  قواعد تیرعا زانیم شیافزا
انجهام   بکهاران یمجهازات فر  لیو تسهه  مانظارت بر انجهام تعههد   یما نهیاعضا، کامش مز یبرا
در  کننهد  مهی  یریتها  جلهوگ   یقدرت ۀاز سلط نکهیعمن ا یفرامل نهادمای واقع درب دمند یم

کمهک   سهم یآنارش لیبرآمهده و بهه تعهد    زیه ن یاسه یتار سرف یالملل نیب یاستانداردما نییمقام تع
 (بDehghani Firouzabadi, 1998: 576-577) کنند یم

کهه   ییو نهادما بر توان کشورما ما میرژ مستمر ریقسمت است که به تأث نیادر  قتیدر حق
مها کهه    بهودن دولهت   یبا توجه بهه عق نه   رایز ؛شود یدر ممکاری دارند توجه م یمنافع مشترک

مستند، استفاده از نهادمها   گرانید مایدستاورد زانیبدون توجه به م دهیدنبا  کسب سود و فا به
 بآورنهد  یو نهادما رو مه  ما میرژسوی  آن به تداوم ممکاری و شیما به افزا و دولت افتهی شیافزا
و  مها اصو ، قواعد و منجارما کهه انتظار ی از ا مجموعه»عبارت است از  میکومن، رژ دگاهیاز د

 (بMoshirzadeh, 2011: 70)« کنهد  یمه  کیبه مم نزد یتاص یموعوع ۀدر حوز را ما رفتار دولت
ب شهود  یمه  سکیر که تود موجب کامش رییپذ ینیب شیپ یعنیرفتاری،  مایانتظار یکینزد نیا

قهدرت، منهافع    ۀموازنه  در مهایی رییتغ جهاد یا بها وجهود  کهه   ابنهد ی یما درم دولت بیترت نیبه ا
 تداوم ممکاری نهفته استبدر  بلندمدتشان

  کییآنارشه  نظهام  را در یثبهات  یبه  ،یینهادگرا معتقدند که نههادگرا  یما برا یل ،یکل یدید در
ب شهوند  مسلط مهی  ما دولت انیم یاعتماد ینهادما بر ب رایز ؛کند یم لیتعد یتوجه  قابل زانیبه م
 بهه   منجهر  عضهو،  یمها  ولهت د انیه مناسب برای تباد  اط عهات م  ۀنیامکان و زم جادیما با ا آن

  بشهوند  یمه  مطلهع  گریکهد ی مهای  مدفاز زیرا  ؛دنشو یما م دولت انیرفتاری م مای کامش ابهام
بهرای مهذاکره    یآنان ماله  نیب ممچنابدی یما کامش م ن دولتایمی تیمعمای امن جادیا جهینت در
 متقابهل را  کهه اعتمهاد    دنشهو  یگونهاگون مه   مهای  ملتله و سهطح  یما حوزه در گرانیباز انیم

 نهادمها، اسهتمرار و ثبهات را در     قهت یب در حقدنبلشه  یمه  میه تعم را مها  داده و اشترام شیافزا
ما را بهرای کسهب سهود متقابهل و ممکهاری       ما دولت آن رایز؛ کنند یفرامم م یالملل نیب ستمیس

 کننهد ، کمهک  رود یکه در آن انتظار صلح باثبات مه  ییفضا جادیا به توانند یو م کنند یم میتشو

(Jackson and Sorensen, 2012: 157ب) ان یم ینهادما با گستر  ممکاری و ممامنگ ،نیع وه بر ا
 مهای  فضا اتت ف نیدر ا توانند یما م آن در نتیجهب کنند می وابسته گریکدیما را به  آن گران،یباز

 کهه بها  لهت  ه ایهن ع ب بکنندحرکت  ما اشترام سمت و به کنند حل زیآم شکل مسالمت تود را به
امکهان   گرانیشهده اسهت و بهاز     فرامم شهیبرای تباد  اط عات و اند الزم ۀنیزم ،وجود نهادما
با توجه به  گرانیباز ،ما میاندب در درون نهادما و رژ دست آورده را به شترییبی زن مذاکره و چانه
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موجهود در   رانگیبهاز زمینه  نیب در اکنند یو اجرا م یتود را طراح اعما  و ما استیس گریکدی
 لیه دل د و بهه ابنه یحضهور   الملهل  نیدر نظهام به   شهتری ینهاد با قدرت ب قالب در توانند ینهادما م

توامد  بردار نهیمادود و مز اریما بس برای آن یامکان تلط ،نهادما اصو  و ما مدفبه  بندییپا
رفتهار   گریکهد ی و بها توجهه بهه    یالملل نیب ۀدر عرص یشتریب ا یبا احت گرانیباز ،جهینت دربودب 
 (بDehshiri and Bahrami, 2015: 38) کنند یم

در  شهتری یب تیقابل این نظریهگفت که  توان یم نولیبرا نهادگرایان  یما دگاهیبه د یبا نگام
در راسهتای   منطقهۀ آسهیای مرکهزی   ی آلمان در ما تیفعال نییبرای تب جیرا یما هیبا نظر سهیمقا
ی در ا ژهیه ونقهش  از نهادمها   کهرد، یرو نیه ب بهر اسهاس ا  اردد یآب یما و کنتر  باران یریشگیپ

اسهت بها   کهرده   ت  میان کشورما دارندب بر ممین اساس، آلمان  ما یممکارراستای گستر  
در  یو دانشهگام  یفنه  ،ینهادمها و مراکهز علمه    انیچندجانبه م یما یممکار مانندیی ما تیفعال
نهادمها و  ، از ظرفیهت  قهۀ آسهیای مرکهزی   منطدر  یآبه  یما و کنتر  باران یریشگیپ یما حوزه
رسیدن به ایهن   در زین سهیونیو  ونسکویوابسته به سازمان ملل متاد مانند  یمال یما سازمان

 استفاده کندب مدف تود در این منطقه
ی ما حوزهدر  گرا کثرتدارای ساتتاری  ،قدرتی ژئواکونومیک در مرکز اروپا عنوان بهآلمان 

کشهورمایی کهه دولهت     بهرت ف طهوری کهه    ب بهه استعی و فرمنگی سیاسی، اقتصادی، اجتما
اجتمهاعی دارد، ایهن    سیاسهی، اقتصهادی و   یمها  یریه گ میتصهم در  کننهده  نییتعنقشی  ییتنها به

 بگذارنهد ی دولت اثر گذار استیسی ندمایفرابر  توانند یمی مستقل و ملتله مستند که نهادما
موتوری مارم در پیشبرد منافع این  عنوان بهتی یی دولرامبردماحا ، تود در قالب  ممانو در 

دولهت و   ،دیگهر  بیهان ب بهه  کننهد  یمه ی عمهل  الملله  نیبی و ا منطقهملتله  مای کشور در سطح
گستر  و پیشبرد منهافع ملهی    برایمتقابل قرار داشته که  ای ی رسمی و مستقل در رابطهنهادما
بطه بها رامبهرد سیاسهت تهارجی     مشلص و در را طور بهب ندشو یممم ظامر  دوشادو آلمان 

مدیریت منابع آب و جلوگیری از باران و بر اسهاس چهارچوب   برای آلمان در آسیای مرکزی 
ماننهد  ی از نهادما ا مجموعهمیان دولت آلمان و  ما یممکار، شامد نولیبرالیسمنظری نهادگرایی 

 بمستیمعلمی و دانشگامی  مالی، ی صنعتی، تجاری،نهادمای سیاسی، ادمایبن
 

 بحران در آسياي مركزي ةمنبع بالقو ،آب
بسهترمایی   تواننهد  یم ما اچهیدرو  ما رودتانهملتله مانند  مای شکلمنابع آبی میان کشورما به 

بستری برای منازعات و حتی جنگ  توانند یمممچنین ب برای ممگرایی، ممکاری و صلح باشند
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ست، اما توزیع نهابرابر منهابع منجهر بهه     آیندب اگرچه آب در این منطقه منوز کمیاب نی حساب به
بهر   ژهیه و به ما رقابتده استب این شاستفاده از این منابع میان کشورمای منطقه  شیوۀرقابت در 

 مهای   دورهسهیاون( در   و جیاون) 3و سیردریا 8اصلی این منطقه یعنی آمودریا ۀسر دو رودتان
عات نظامی نیز کشانده استب با ایهن  کشورمای آسیای مرکزی را به مرز برتورد و مناز ،گذشته
علهت نهاتوانی در    که بهه  استمناطقی  ازاین دو رودتانه  وجود با منطقۀ آسیای مرکزی شرایط،

ب در واقهع علهت اصهلی ایهن     استتونین  مای هو حتی منازع ما باران بسترمدیریت منابع آب، 
 ۀمرکزی یعنهی دو رودتانه   را باید مربو  به منابع آبی مشترم میان کشورمای آسیای ما باران

 (بAbdolvand and Others, 2015: 902کنیم )جو و آمودریا و سیردریا جست
قرقیزسهتان  ) اونیجی سیاون و ما رودتانهمیان کشورمای باالدستی  ما اتت ف موازات به

و تها حهدودی    ازبکستان، ترکمنسهتان رودتانه )ی این دو دست نییپاو تاجیکستان( و کشورمای 
توسعه و افزایش جمعیهت در افغانسهتان و    ۀمسئلن( بر سر تقسیم آب این دو رودتانه، قزاقستا

 سهازد  یمه رو  همرزی آمودریا، این منطقه را با باران جدیهدی روبه   ۀرودتان سهم این کشور از

(Wetlands International, 2010: 5ب)  ی جلوگیری از فراگیرشدن باران آب در آسیای برابنابراین
ی در آسهیای  طه یما سهت یزو  ی اجتماعی، سیاسهی، اقتصهادی  ما باراندنبا  تود  همرکزی که ب

مدیریت منهابع آب   برایی الملل نیبمرکزی را به ممراه دارد، عرورت ورود نهادمای تلصصی 
 جلهوگیری از ایهن  بهرای  مالی  کارشناسانی و آموز  رسان آبی ما شبکه نوسازی نیممچنو 

 رسهد  یمه نظهر   این حا  بهبا  (بStrickman and Porkka, 2008: 13) استرا افزایش داده  ما باران
حفه   برای ی مصنوعی دوران استالین را ما یمرزبندی مر پنج کشور آسیای مرکزی ما حکومت

ی مها  یریه درگدر مقیهاس   تصمانهبرتوردمای  دلیلآرامش در منطقه پذیرفته باشندب به ممین 
ی نظهامی  مها  یریه درگنپیوسته اسهت و بهه غیهر از     به وقورنظامی بعد از استق   این کشورما 

و نیهز   8000در سها    2فرغانهه  ۀیی از درمها  بلهش مادود میان ازبکستان و قرقیزستان بر سهر  
 میه ا نبهوده ی نظهامی در آسهیای مرکهزی    مها  یریه درگی داتلی در تاجیکسهتان، شهامد   ما جنگ

(Bichsel, 2006: 14 ب)یانهرژ ذتایر  دارندۀی ما تقدرمیان  آشکاری ما تفاوت وجود با نیممچن 
قرقیزسهتان و تاجیکسهتان(   آب )منهابع   دارندۀی ما قدرتترکمنستان( و  ازبکستان، قزاقستان و)

پایهداری وعهعیت    بهرای تضهمینی   گونه چیماستب با این حا   پیش نیامدهی مرزی ما یریدرگ
ی مها  حهوزه در  میلیون نفهر شهاغل   33کنونی برای آینده وجود نداردب در شرایطی که  زیآم صلح

                                                           
1. Amu Darya  
2. Syr Darya  
3. Fergana Valley  
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نههاد   یمها  نیتلمو بر اساس  مستندمستقیم وابسته به منابع آب  طور بهی پرور دامکشاورزی و 
درصهد تولیهد ناتهالص     2میلیهارد دالر یعنهی حهدود     8،2 8سازمان ملل متاد ۀبرنامه و توسع

 ، بیشهتر بهه  رود یمی به مدر رسان آبی ما شبکهبودن  کشورمای آسیای مرکزی به علت فرسوده
 (ب74Sehring :2009 ,) میبر یمبودن آرامش کنونی پی  شکننده

ی نابودسهاز و سپس دوران اتاهاد شهوروی،    3مای منفی دوران استعمار تزاریسم یکی از نتیجه
آمهدن  وجود بهه شهدن دریاچهۀ آرا ،    نابودی منابع آب مانند تشک جمله ازی طبیعی ما رساتتیز

Penati ,) اقتصاد کشورمای آسهیای مرکهزی اسهت    کردن یماصول تکی و ممچنین ا هیحاشمناطم 

ی اصهلی  مها  شاته یکی از عنوان بهی در آسیای مرکزی ماصول تک(ب صنعت کشاورزی 162 :2019
طوری کهه بهرای آبیهاری     وابستگی کامل به سیستم آبیاری داشته استب به 2در اقتصاد سوسیالیستی،

ترکمنسهتان و ازبکسهتان و قزاقسهتان    درصهد منهابع آب موجهود در     09مزارر کاشت پنبه بیش از 
که در مناطقی برای مر مکتهار مزرعهه    دشو یم بارتر فاجعهشده استب این مقدار زمانی  مصرف می

 8999است؛ به بیانی، برای مهر متهر مربهع     شده یممزار متر مکعب آب مصرف  89زیرکشت پنبه 
نمونهه مصهرف آب در ازبکسهتان سهه      (ب برایInternational. Crisis Group Brussels, 2014: 1) تریل

 (بSchönbrodt-Stitt and Others, 2017: 2است )برابر بیشتر از مصرف در مقیاس جهانی 
رقابت میان پهنج کشهور آسهیای مرکهزی ادامهه       چارچوبپس از استق  ، این سیاست در 

و  در پیشهتازان تولیهد ایهن ماصه     شد ازبکستان و ترکمنسهتان  سببتولید پنبه  افزایشیافتب 
 درصهد کهل    65 دو کشهور ایهن   3995و  3994ی مها  سها  طوری که در  به ؛سطح جهانی شوند

ایهن  (ب Cox and Others, 2005: 134) بودنهد تولید پنبه در سطح جهان را به تود اتتصا  داده 
 ۀشدید مهزارر زیهر کشهت در کنهار اسهتفاد      شدن فرسودهکشاورزی ع وه بر  ۀسیاست در حوز

ایهن   کهه  ده اسهت شه افت شدید تولید پنبه در ده سا  گذشهته   سببشیمیایی ی کودماک ن از 
کامش تولید با توجه به رشد جمعیت، مر پنج کشور آسیای مرکزی را وابسته به واردات مهواد  

نمک در تهام   از حد  شیبآمدن کیفیت آب آشامیدنی، ازدیاد  غذایی کرده استب ممچنین پایین
ی در ا هیحاشه گسهتر  منهاطم    سببسریع جمعیت  افزایشر مزارر در کنافزایندۀ و شورشدن 
اسههت منازعههات ملتلههه  ۀده اسههت کههه تههود از منههابع بههالقوشههی آسههیای مرکههزی کشههورما

(Hoechstetter and Others, 2013: 53ب) 
به دو صورت متفهاوت بهروز    توانند یمی ا هیحاشو منازعات در مناطم بیرونی و  ما اتت ف

                                                           
1. UNDP: United Nation Development Program 
2. Tsarism  
3. Socialist Economics 
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شهکل درگیهری میهان دولهت مرکهزی و منهاطم ماهروم         ورت او  بهاین منازعات در ص ؛کنند
ی در چهارچوب تقسهیم آب و   ا هیحاشه و در شکل دوم باران در مناطم  کند یمی بروز ا هیحاش
ی، ا هیحاشه ی بروز توامد کردب باید توجه داشت که در بهروز باهران در منهاطم    رسان آب ۀشیو

 داردالت اجتماعی و مشروعیت نظهام حهاکم   ی ارتبا  مستقیم با عدرسان آب ۀتقسیم آب و شیو
(Houdret, 2008: 2ب) 

 باسهت مدررفتن منابع آب در کل آسهیای مرکهزی    به مای دلیلی از رسان آب ۀسیستم فرسود
 ندارنهدب از نفهوذ آب بهه زمهین     جلوگیریی برای زیر بتن مای سطح ،ما کانا  بیشتر کهی طور هب

مهدررفتن آب   سهبب تبلیهر شهدید آب در تابسهتان     ،ما کانا دلیل سرپوشیده نبودن  ممچنین به
ی کشاورزی تنهها  ما تیفعال ممۀافزایش تولید پنبه و تمرکز  استیس(ب Bar, 2015: 256) دشو یم

 دهشه ی مشهلص اقلیمهی   مها  حوزهی در رسان آبمتمرکزکردن تطو   سببی تولید آن، بر رو
بهه  ی ا هیحاشه ی مها  شههرم ادی تعداد زیه  ،یرسان آبمراکز  ۀدر کنار و حاشی کهی طور هباست 
و  امکانهات و تهدمات اجتمهاعی، آموزشهی، بهداشهتی      نبهود دلیل  آمده است که تود به وجود

ب بر اساس برآوردمای بانک روند یمی ملتله در آینده به شمار ما بارانفرمنگی بستری برای 
میلیهارد   8،2 ساالنه بهه میهزان   ه،سیاست تمرکزگرایی در تولیدات پنب مای تسارت 8آسیا ۀتوسع
بهرای  ی رقابت میان کشورمای این منطقه بوده که تنهها  ما حوزهب این سیاست یکی از استدالر 

یکهی از نتهایج    بشود می گرفته کار به منطقۀ آسیای مرکزیی اقتدارگرای ما دولتحف  حاکمیت 
بهود   پنبه ۀیرو یبتمرکز بر کشت  ۀنتیج سو کآرا  بود که از ی ۀشدن دریاچ این سیاست تشک
 ۀدر کنهار سیسهتم قهدیمی و فرسهود     مدیریت آب ناکارآمدی ما استیس ۀو از سوی دیگر نتیج

 (بGrewlich, 2010: 22-25) بودی رسان آب
حجم  داشتن نگاهباال دلیل  ی آمودریا و سیر دریا بهما رودتانهفشار بیش از حد بر منابع آب 

شهدن بهیش    تشک سبب ،سیای مرکزیی آکشورماتولید پنبه در دوران پیش و پس از استق   
مزار کیلومتر مربع چهارمین  61که با مساحتی حدود  اچهیدردب این شدرصد این دریاچه  09از 

 ۀفاجعه  نیتهر  بهزر   ،شهدن کامهل آن   و در صهورت تشهک   رفهت  یمه جهان به شهمار   ۀدریاچ
ر منطقهه  آن سراس بار بتیمصی ما بارانزمین توامد بود و نتایج و  ۀی بر روی کرطیما ستیز

(ب Shukla, 2015: 634فهرا توامهد گرفهت )   تاورمیانهه و اروپها را    جملهه  ازجهوار   و مناطم مهم 
درصهد توامهد    29تا  35کمبود آب در منطقه به  3959ی بانک جهانی تا سا  نیب شیپ براساس
میلیون نفهر برسهد    09به  منطقۀ آسیای مرکزیجمعیت  شود یمی نیب شیپدر ممین زمان  برسید
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 ی ملتلهه را در آینهده در آسهیای مرکهزی داشهته باشهیم      ما بارانباید انتظار دمد  می نکه نشا
(Karamzadi, 2018: 176ب) 

ی مربوطه به منابع آب فراروی کشورمای آسیای مرکزی در چارچوب ما چالشطور کلی  به
ت مهدیری  نبهود ی و رسهان  آبپنبه و در کنار ناکارآمدی سیستم  هیرو یبیی برای کشت تمرکزگرا

ب افهزایش  3 ؛زیه ت بارانی ا هیحاشآمدن مناطم وجود بهب 8 :مستند ما این آبمنابع  ۀتوزیع عادالن
 ۀب آلهودگی فزاینهد  2 ؛ی سنتی و روستایی تودکفها ما بافتتوردن  برمم ریتأثی و نیشهرنشرشد 

ی ماهیط  مها  حهوزه که تود عامهل باهران در    ما و پسماندما پسابمنابع آب و ناتوانی در دفع 
ی مها  فهراورده تولیهد و مصهرف    انیه مرفهتن تهوازن    میان از ب4 است؛س مت عمومی  ی وزیست

 پرمصرفمنابع آبی میان اقلیت  ۀتقسیم ناعادالندلیل  بهی اجتماعی ما باران جادیا ب5 ؛کشاورزی
 یبا هیحاشی رانده شده به مناطم ما تودهو 

 
 اهميت آسياي مركزي و مدیریت بحران آب براي آلمان هاي تعل

 ی در شههرایط جدیههد ژئههوپلیتیکی المللهه نیبههقرارگههرفتن آسههیای مرکههزی در چهههارراه منههافع  
 منطقهه را در ثبهات    ایهن  پایهانی قهرن بیسهتم، اممیهت     ۀآمده در دمه  به وجود و ژئواکونومیکی
آلمان ممواره در ت   بهرای یهافتن    ،شرایط جدید در جهانی برجسته ساتتب سیاسی و امنیت

 افزایش حضور اقتصهادی و سیاسهی تهود در ایهن منطقهه بهوده اسهت        جایگامی مناسب برای
(Pradetto, 2013: 155ب) 

مزار نفر از شهروندان کشورمای آسیای مرکهزی کهه    399یی مانند وجود بیش از ما تیواقع
ی تاریخ سیاسهی  ریگ شکلمهاجرت کرده و در  منطقهی پیش به این ما قرنبوده و از  تبار یآلمان

، حکایت از عمم روابهط  اند داشته ناپذیرانکاراعی کشورمای این حوزه نقشی و فرمنگی و اجتم
 (بMangold, 2008: 2) داردکشورمای اروپایی در آسهیای مرکهزی    دیگرتاریلی آلمان نسبت به 

 در آسههیای مرکههزی، از میههان   گانههه پههنجپههس از پایههان جنههگ سههرد و اسههتق   کشههورمای   
و پهس از اعه م    سهرعت  بهه ان تنهها کشهوری بهود کهه     ، آلماتاادیۀ اروپاکشورمای عضو  ممۀ

در این کشورما  تانه سفارتاستق  ، عمن به رسمیت شناتتن این کشورما، اقدام به گشایش 
 گرایانهه در   چندجانبهه  اسهت یس کهارگرفتن  بهه ، رمبران سیاسی آلمان با 8009 ۀشرور دم ب باکرد
یی از اسهتق   عمهل در   مها  نشهانه قهدرت،  و با نزدیکی تدریجی با دیگر مراکهز   الملل نیبنظام 

 عمهل در به ممین منظور، مناطقی مانند آسیای مرکهزی   بندگذاشتسیاست تارجی را به نمایش 
از  شهدب ی سیاسهی آلمهان تبهدیل    تا حهدود یی و حضور اقتصادی، تجاری و نما قدرت  ۀحوزبه 
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ی چندگانهه در آسهیای   ما بارانآن بر  ریتأثدیگر، شرایط سیاسی و امنیتی در افغانستان و  سوی
 اممیهت   ،انتقا  گهاز بهه اروپها    ربآن  ریتأثو میان اوکراین و روسیه  منازعاتمرکزی و ممچنین 

  در رامبرد سیاسهت تهارجی آلمهان افهزایش داد     را قزاقستان و ترکمنستان ویژه بهاین منطقه را 
(Bar, 2015: 114ب)  بهرای آلمهان در    آن درو کشهورمای ماصهور    منطقۀ آسیای مرکزیبنابراین

سازی منابع انرژی، اقتصادی، تجاری، امنیتی و فرمنگی پس از  در متنور جمله ازوجوه ملتله 
 بدارندپایان جنگ سرد اممیت رامبردی 

 نیتهر  مههم ، اتاادیهۀ اروپها   ۀواحد صهنعتی در مجموعه   نیتر بزر  عنوان بهممچنین آلمان 
ماور اصهلی   ،تاصادر که  یطور بهب رود یمر و کاالمای صنعتی به شما 8تکنولوژی ۀصادرکنند

 اتاادیهۀ اروپها  ی کشهورما  گهر یدعمیقهی بهر    ریتهأث اقتصاد این کشور بوده و رشد و کامش آن 
اقتصهادی و تولیهدی    ۀدلیل ساتتارمای فرسهود  کشورمای آسیای مرکزی به سوییاز ب گذارد یم
ی آلمهان در  گهذار  هیسهرما  پهذیر  تکنولهوژی و  منهد  شهوروی، نیاز از دوران اتاهاد   جامانده به

ی و سهاز  راهی، رسهان  بهرق سهازی،   بندرسهازی، فرودگهاه   2الکتروتکنیک، 3ی الکترونیک،ما حوزه
 اسهت در ممواره سعی کهرده   آلمان بنابراین (ب and Others,Belitz 1 :2010-11مستند )داروسازی 

ایهن   مهای را در بازارو سههم تهود    ببهرد پس از استق   از این نیاز نهایت استفاده را  یما سا 
یی، گرا افرا  مانندملتله  مای دلیلبه  منطقۀ آسیای مرکزیمنطقه روز به روز افزایش دمدب اما 

، بیکهاری و اعتیههاد گسههترده،  فقههر و انتقها  مههواد ملهدر،   عیههتوزی بانهدما وجههود  4تروریسهم، 
بهودن سهاتتارمای    در این کشورما، شکننده یساز ملت -ناتمام ماندن فرایند دولت ، گرایی قبیله
مسهتقر در   یمها  حکومهت  تیبودن سهطح مشهروع   پایینپلیسی، اط عاتی( و آموزشی، ) یتیامن
و  نیچه  ه،یجملهه روسه   از یا و فرامنطقهه  یا منطقهه  یکشهورما  یمها  دتالهت ی، مرکهز  یایآس
 باهران اسهت   گرفتن شکلکمبود منابع آب ممواره مستعد  ،از ممه تر مهمو  کایآمر متاد االتیا
(Okrimenko, 2020: 1-2ب)  سهبب و تهود   نهد منطقه را برمم ز ۀثبات شکنند تواند یمبارانی که 

منافع اقتصادی ایهن   ژهیو بهمنافع آلمان  اروپا شود و ازجمله ،جوار گستر  باران به مناطم مم
 سازدب رو روبهکشور در این منطقه را نیز با تطر جدی 

منطقهۀ  سهی   سهی  پهی  آی یجومطالعات  براساس برآوردمای بانک جهانی و شورای جهانی
  کهه   یطهور  بهه کمبود منابع آبی قهرار دارد؛   ریتأث در شدت بهکه  استمناطقی  از آسیای مرکزی
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 در صههورت کههه درصههد توامههد رسههید 29تهها  35کمبههود آب در منطقههه بههه  3959تهها سهها  
 سهازد  رو  هی تونین روبما یریتطر درگرا با  منطقۀ آسیای مرکزی تواند یم نکردن آن، مدیریت

(Karamzadi, 2018: 176ب) ده و ایهن  شسیاست تارجی آلمان  ۀدغدغ سبب ما این عامل بنابراین
بارانهی در ایهن منطقهه     مرگونهه ی که ن از وقهور   ما یگذار هیسرمابا  است کرده ت  کشور 

آلمهان  چارچوب رامبردی سیاست تارجی  3993در سا   ب بر ممین اساس، ابتداکندجلوگیری 
در آسهیای   اتاادیهۀ اروپها   رامبهرد با پیگیری مستمر،  3992در آسیای مرکزی و سپس در سا  

ی مها  اسهت یسب رامبردمایی که نشان از اممیت رامبردی این منطقه در رسیدمرکزی به تصویب 
کمبهود و مهدیریت منهابع آب     مشهکل در این رامبردما  داردب اتاادیۀ اروپای آلمان و ا فرامنطقه

 (بKlinnert, 2015: 31)قرار گرفته است  دیتأکویژه مورد  رطو به

ی ممکهاری میهان آلمهان و    ما حوزهترین  مدیریت پایدار منابع آب در آسیای مرکزی از مهم
را ب البتهه نقهش عمهده ایهن مهدیریت و ممکهاری       دمهد  یمتشکیل  کشورمای آسیای مرکزی را
ی در کنهار نهادمهای   ردولته یغنهادمهای   ،دیگر بیانب به دمند انجام مینهادمای غیر دولتی آلمان 

 مای باران کنتر  و پیشگیری مای حوزه در دولتشانمد نظر  مای مدفبه  اند کرده ت   یدولت
بهرای  آلمهان   مهای  اقهدام در ادامهه  (ب Alymbekova, 2014: 43) این منطقه یاری برسهانند  در یآب
 بکنیم یان میرا ب منطقۀ آسیای مرکزیی در منابع آب داریپا تیریمد

 
 مدیریت پایدار منابع آبیبراي آلمان  هاي اقدام

ی از نیرومهها بهها ا مجموعهههبهها  ،مرکههزی در چههارچوب مههدیریت صههایح منههابع آب در آسههیای
ب مدیریت پایدار منابع آب در مستیمرو  هدارند روب گریکدیبر ی منفی ریتأثی متضاد که ندمایابر

 نداشهتن  سهازگاری کهه در صهورت    طلبد یمصلی را ا ۀمؤلفحداکثری این چهار  سازگاریعمل 
ب ایهن چههار   کننهد  یمه شکل موانع اصلی در مدیریت پایدار منابع آب در آسیای مرکزی عمل  به

مدیریت  گر ی تسهیلا فرامنطقهی و ا منطقهی ما یممکاردر چارچوب ما را  آن توان یم که مؤلفه
 مستند:ما  این دانستپایدار منابع آب 

 نوینی ما شبکه ۀلیوس بهواردات آن  راهزمای آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از نیا نیتأم ب8
و مراتهع و   مها  جنگهل مانند احیای  ستیز طیماحل مشک ت متعدد در رابطه با  ب3 ؛یرسان آب

 نیتهأم  ب2 ؛در چارچوب حفه  منهابع و مهدیریت آب    8صنعت توریسم ۀممچنین احیای توسع
در چهارچوب حهم    مها  رودتانهه  پاییندر  قرارگرفتهشورمای پایدار آب مورد نیاز کشاورزی ک
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انهرژی مهورد نیهاز کشهورمای      نیتهأم استفاده از منهابع آبهی در    ب4 شده؛ قانونی و توافم ۀاستفاد
 شهده  مقهانون توافه  ی کوچک در چهارچوب  ما روگاهین با ساتت ما رودتانه باالیقرارگرفته در 

(Grewlich, 2008: 45-46ب) 
پایۀ صهلح پایهدار    عنوان بهانع و ایجاد توافم، آسیای مرکزی نیاز به یک پیمان برای رفع این مو

داردب این پیمان ممانند پیمهان   ستیز طیماو حف   انرژی نیتأمی مدیریت منابع آب، ما حوزهدر 
ی را پس از پایهان جنهگ سهرد    امروز که توانست مستۀ اصلی اتاادیۀ اروپای 8سنگ و فوالد زغا 

ی در آسهیای  ا منطقهه ی مها  یممکهار سقفی عمل کند که ممهۀ   صورت به تواند یمآورد،  به وجود
 :Hirsch, 2018)در آسیای مرکزی جلوگیری کنهد   ما بارانمرکزی را تجمیع و از بروز منازعات و 

در حهوزۀ تغییرمهای جهوی و ماهیط      3ممین رابطه شورای علمی دولت فهدرا  آلمهان   در (ب267
را در مسیر حهل مشهک ت پهیش روی مهدیریت منهابع آب در       ی تودشنهادمایپی، جهانزیستی 

 کرده است: ارائه گانه مفت 2مای آسیای مرکزی را در قالب دیدگاه
در سهطح   لهزوم  در صهورت منابع آب و منابع انهرژی در آسهیای مرکهزی بایهد      موعور ب8
را کهه در   ییمها  باهران بتهوان   راه نیه اتا از  بگیرددرجه او  سیاسی مورد توجه قرار  مای مقام
 وسهیلۀ  بهه و در مقابهل   رسهانده  حهداقل بهه   نهد یآ یم به وجودمدیریت صایح منابع  نبود ۀنتیج
 ی مشترم استفاده از منابع آب و انرژی را مدایت و مدیریت کردبما طر 
زیربنای رشد پایدار اقتصهادی و   تواند یممشترم از منابع آب و انرژی در منطقه  ۀاستفاد ب3

و پاکسهتان   در افغانسهتان و تها حهدودی    آرامش و صلح در آسیای مرکزی نیتأم برای تضمینی
در منطقهه جلهوگیری    یی، فساد و مواد ملهدر گرا افرا فقر،  گستر  از تواند یم شودب ممچنین

 کندب
 یجها  بهه مگهاوات   29ی کوچک با توان حداکثر آب برقی ما روگاهیندادن به ساتت  برتری ب2

ی مها  تطهر نداشهتن   در کنهار  ی کوچک ما روگاهینارج منگفتب عظیم با مل یما روگاهینساتت 
پایهدار   ۀدر چهارچوب توسهع   سهت یز طیماه ساز بها   فنی و مم یما تیمزی، دارای گذار هیسرما

 بمستند آسیای مرکزی و مراتع در ما جنگلاقتصادی و احیای 
 ۀلیوسه  بهه و  ی باید با نگامی درازمهدت آب برقی ما روگاهینی ما حوزهدر  ما یگذار هیسرما ب4

صهنایع تولیهدی    ۀلیوس بهی و ممچنین گذار هیسرمای توسعه و ما بانکنهادمای تصوصی مانند 
 اقتصاد آب انجام گیردب ۀو تدماتی در حوز
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 ۀحفاظهت و اسهتفاد   جههت ی تنگاتنگ میان کشهورمای آسهیای مرکهزی در    ما یممکار ب5
، بنهابراین در اتتیهار   اسهت  تیه فیباکبهه آب   مشترم از منابع آب، شر  اصلی دسترسی مهردم 

ی تهانگی، بهداشهتی، صهنعتی و    مها  حهوزه در  کننهدگان  مصهرف بلهش   نهان یاطم قراردادن آمار 
علمهی و تلصصهی و کنتهر      مهای  برای پژومش تواند یمب این آمار استکشاورزی بسیار مهم 

ی و ی میهان کشهورمای آسهیای مرکهز    اعتمادسهاز برای ی باشد ا نهیزمگشا بوده و  ی راها مامواره
 نهادمای علمی و تلصصیب

تقویت نهادمای مستقل و پذیرفتن استانداردمای حقهوقی و قهانونی معتبهر حکهومتی در      ب6
 بستیز طیمای آب، انرژی و ما حوزه
نیرومای متلصص با شرایط متغیهرب   سازگاریی الزم و داشتن توان ما آموز  فراگرفتنب 2
ی و ممچنین ارتبا  ا منطقهملی و  مای طحدر س کارشناسانبرای  ای دورهی تلصصی ما آموز 

مدیریت پایدار آب در آسیای مرکزی  الزمۀ ،یا فرامنطقهی و ا منطقهبا مراکز علمی و دانشگامی 
 (بKramer, 2009: 14) است

از  یناشه  یما و کنتر  باران یریشگیپی این پیشنهادما که برای ساز ادهیپدولت آلمان برای 
شهده اسهت، عه وه بهر بهه تصهویب رسهاندن         ارائه یمرکز یایآس منابع آب در نشدن  یتریمد

 :ما را نیز انجام داده است تاکنون این اقدام ،3992و  3993رامبردمای 
تلصصی دانشگامی بها   یما رشته جادیا راهی از ا منطقه یو آموزش پژومشی ۀشبک جادیب ا8

مها و   ر پیوند با دانشهگاه کشورمای آسیای مرکزی د یما موعور مدیریت منابع آب در دانشگاه
مرکز مدیریت منابع آب در آسیای که  8دانشگاه پتسدامویژه با  به مراکز علمی و تلصصی آلمان

 (بWehrheim and Martius, 2008: 1-15) دمد یمرکزی را تشکیل م
 بیا مامواره یما مرکزی به کمک داده یمرزی میان کشورمای آسیا یما آب تیریب مد3
مشترم  یما یگذار هیمایط زیستی و مدیریت منابع آب به کمک سرما یام طر  اجرایب 2

 تصوصی و مالی آلمانب یکشورمای آسیای مرکزی و نهادما
اسهتفاده از منهابع آب در صهنعت     بهرای حقهوقی   روزآمهد ب به وجهودآوردن سهاتتارمای   4

 (بAuswaertiges-Amt, 2009: 1) کشاورزی

یه و استفاده از فاعه ب بهرای مصهرف صهنعتی و     تصف جهتپیشرفته در  یوراب انتقا  فن5
 کشاورزیب

                                                           
1. University of Potsdam  
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سیاسی، اقتصهادی،   ابعادنظرگرفتن  آبی با در-برق یما روگاهیبرای ایجاد ن یوراب انتقا  فن6
 (بWilde and Others, 2003: 195-201) و اجتماعی یطیما ستیز

ی آسهیای  قراردادمهای چندجانبهه میهان آلمهان و کشهورما      بستنسیاسی و  یما تیب حما2
 از تشونتب زیمرکزی در مدیریت مشترم منابع آب و پرم

اصهلی مهدیریت منهابع آب بهه شهمار       گلوگهاه کهه   ادشهده ی یما در حوزه یگذار هیسرماب 1
در کنهار صهنایع    8آلمهان  ۀتصوصی و ممچنهین بانهک توسهع    یما ب در این بلش بانکرود یم

 بها ملهابراتی در یهک ممهامنگی     تولیدی در بلش تکنولوژی آب و سدسازی، ممراه با صنایع
 (بAHK, 2014: 2-3) مستندمدیریت منابع آب مشغو   ۀدولت آلمان در حوز

مهدیریت پایهدار منهابع آبهی     بهرای  ی ملتله در کشورمای آسیای مرکزی ما طر ب انجام 0
 :مانند

 ایهن طهر  در قالهب    :3(کهاوا ) مرکزی آسیای در آب ای منطقه مای شبکۀ پژومش طر  اله(
در آلمهاتی   3981در اکتبهر   2ی و در چارچوب برنامهۀ موسهوم بهه فراینهد بهرلین     الملل نیبممایش 

کمبهود و متغیربهودن    ی ناشهی از طیما ستیزجلوگیری از تطرمای  مدف با دقزاقستان برگزار ش
ی و سهال  تشهک علهت   مصرف آب در میان کشورمای آسیای مرکزی و ممچنین در افغانسهتان بهه  

رانهش زمهین، رشهد سهریع      نشهده،  بینهی  ی پهیش مها  لیسبرف، وقور  کامش شدید بار  باران و
 (بSchöne and Others, 2019: 599-603) زند یمی جدی به اقتصاد این منطقه ما بیآسجمعیت که 

مهدیریت   طر  :مرکزی آسیای در 4آلمان ۀتارج وزارت مرزی مای آب مدیریت طر  (ب
ر مر پنج کشور آسهیای مرکهزی در یهک    آلمان د ۀی فرامرزی با سرپرستی وزارت تارجما آب
تشهویم   طهر  ب مهدف ایهن   استاجرا  حا در شد و شرور  3990زمانی ده ساله از سا   ۀدور

ی مها  آبرویکردمای عملی برای مدیریت پایدار منابع  کارگیری بهکشورمای آسیای مرکزی در 
 ۀدر چهارچوب برنامه  و  اتاادیۀ اروپا ۀلیوس بهآن  ۀکه بلشی از بودج طر ب این استی ا منطقه

، بر رویکردمای عملی کشورمای آسیای مرکزی و تقویت نهادمهای  دشو یم نیتأمفرایند برلین 
ب تاکهیم موقعیهت   کنهد  یمه حمایهت   مها  آنی در مدیریت منابع آب نظارت داشهته و از  ا منطقه

هادمهای  ی اجرایهی ن مها  برنامه برایی قانونی ما  نامه آیینسیاسی این نهادما و تدوین مقررات و 
ب در ممین ارتبا  حمایت از توافهم میهان   مای این طر  است از مدفی و مالی ا منطقه مربو 

                                                           
1. Entwicklungs Bank 
2. CAWa: Water in Central Asia 
3. Berliner Prozess 
4. German Federal Foreign Office, AA, Auswaertiges-Amt 
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 طهر  ی فرامهرزی در ایهن   مها  رودتانهه  ۀممکهاری در حهوز   ۀقرقیزستان و تاجیکستان در زمین
 (بSabathil and Goeldner, 2015: 146-150)گنجانده شده است 

ایهن طهر  را نههاد پژومشهی موسهوم بهه مرکهز         8:افایزد توسهعه،  پژومشی مرکز طر ( ج
ی ملتله منابع پایدار آب و در رابطهه بها   ما یآلودگی از ریجلوگمای توسعه در رابطه با   پژومش

دمهدب ایهن    انجام مهی  یۀ میزان کشترو یب باالبردنۀ واسط بهجلوگیری از تلریب مزارر کشاورزی 
در آلمان بها سهازمان یونسهکو و مرکهز      3مای مشترم میان دانشگاه بن طر  در چارچوب پژومش

و بها حمایهت    4فضهای آلمهان   -و مرکز مهوا  2در مناطم تشک مای کشاورزی ی پژومشالملل نیب
شهودب یکهی دیگهر از     اجرا مهی  دولت ازبکستان در منطقۀ جنوبی دریاچۀ آرا  و در استان توارزم

سهاتتن شهرایط    ز راه آمادهمای این طر  جلوگیری از تلریب زمین و اسکان دوبارۀ مردم ا مدف
ی جدیهد در  مها  حهل  راهدر قالهب ایهن طهر      (بWall and Lamers, 2004: 23) ی استطیما ستیز

راستای گستر  و توسعۀ پایدار آبیاری نوین در حوزۀ دریاچهۀ آرا  مهورد پهژومش و آزمهایش     
کشهاورزی،  ی آب، مها  حهوزه ما در  ی از پژومشا مجموعهبلش این طر   نیتر مهم بردیگ یمقرار 

و نیز نوسازی مهدیریت منهابع آب در    دهید بیآسی در جهت بازسازی مناطم شناس جامعهاقتصاد، 
 ,ZEF) اسهت ممهراه بهوده    رنهدگان یگ میتصهم جمهوری ازبکستان است که با حمایت مسئوالن و 

گفتهه   مای پیش ی علمی توب و رامگشایی برای رسیدن به مدفما یممکارممچنین  (ب11 :2006
و نهادمای پژومشی در دیگر کشهورمای آسهیای مرکهزی صهورت      5انشگاه دولتی اورگنشمیان د

ی بهه مهدیریت منهابع    بلش تیو اولومای اجرایی  تصمیم یو بررس لیتالطور کلی  گرفته استب به
منهد   ی نظهام کارما راهما و  مای انفرادی و رفتن به سوی تصمیم کردن از تفکر و تصمیم آب، دوری

و اجتماعی در راستای مدیریت منابع آب از دستاوردمای ایهن طهر     ، اقتصادیی فنیما حوزهدر 
 (بBuritz and Nalbach, 2018: 114)مشترم است 

ۀ ارائه ی ملتلهه،  مها  مهایی ماننهد انجهام طهر      که بررسی کردیم، آلمان با اقهدام  طور ممان
ی ما حوزهشگامی در و دان ی چندجانبه میان نهادما و مراکز علمی، فنیما یممکارپیشنهادما و 

طور کلی  استب به داشتهنقش مهمی  منطقۀ آسیای مرکزیدر  یی آبما بارانپیشگیری و کنتر  
سیاسهت پیشهگیری و    چارچوبنقش آلمان در مدیریت منابع آب در آسیای مرکزی را باید در 

 زیرا مرگونهه فراگیرشهدن باهران آبهی در ایهن     ؛ کنتر  باران در آسیای مرکزی در نظر گرفت
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ی در آسهیای مرکهزی   طیما ستیزو  ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادیما باران سبب تنها نهمنطقه، 
یی، تروریسم، افزایش قاچاق مواد ملدر، ات   در جریان انهرژی  گرا افرا رشد ؛ بلکه شود یم

منطقهه  وجودآمدن مرگونه بارانی در ایهن   به ممچنین و مهاجرت به اروپا را نیز به ممراه داردب
ب اسهت ی اقتصادی آلمان در این منطقه ما تیفعالبزر  با توجه به  یدادن بازار عنای ازدستبه م

و بررسهی  گفتیم که  یملتلف مای رو  باتا این کشور است شده  سبب مسائلاین  بنابراین ممۀ
 بکندجلوگیری  منطقهآمدن مرگونه بارانی در این  وجود ، از بهکردیم
 

  جهينت

و  مها  بارانو سیاسی کشورمای آسیای مرکزی بیانگر وجود  می، اجتماعیی اقلیما یژگیوواکاوی 
منازعات ناشی از نبود مدیریت صایح منابع آب در کنار تقسیم و توزیع نابرابر این منابع در طو  

ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی و قرارداشهتن   تیموقع سا  گذشته در این منطقه استب صد کبیش از ی
وگاز، ایهن منطقهه را    ذتایر عظیم نفت در کناریه، چین، مند و پاکستان ی روسا مستهچهار قدرت 

اسهتب در رابطهه بها     قهرار داده ی ا فرامنطقهه ی و ا منطقهه ی مها  قدرتمای  در کانون منافع و مدف
ی در ا منطقهه مهای داتلهی و    مای متعددی در سطح ی باران آب در آسیای مرکزی، عاملما شهیر

ی کهرد:  بنهد  دسهته به این صورت  توان یمما را به ترتیب  این عامل شیور باران آب دتالت دارندب
ی مها  اسهت یساله( قرار داشتن منابع در مناطم مورد مناقشه میان کشورمای آسیای مرکهزی؛ ب(  

شهوروی؛ (( پیامهدمای اقتصهادی، اجتمهاعی و سیاسهی      تزارمها و  تقسیم آب در دوران  بار فاجعه
آن بر باران آب در آسهیای مرکهزی؛ ت( نبهود مهدیریت      ریتأثناشی از فروپاشی اتااد شوروی و 

ی و استفادۀ غلط از منهابع آب؛ (( نداشهتن   رسان آبی ما شبکهبودن  صایح منابع در کنار فرسوده
ی جامع در راستای مهدیریت یکپارچهۀ   ا برنامهارادۀ سیاسی کشورمای آسیای مرکزی برای تدوین 

 یما دتالتی؛ چ( مرکز یایمستقر در آس یما ومتحک تیبودن سطح مشروع منابع آب؛ ج( پایین
  االتیه و ا نیچه  ه،یجمله روس از یا و فرامنطقه یا منطقه یدتالت کشورما مانند یرونیب مای عامل
 یهی مهذمبی،  گرا افهرا  ، بیکهاری و اعتیهاد گسهترده،    فقریی مانند ما مؤلفهوجود  ؛  (کایآمر متاد
ی در ایهن  سهاز  ملهت  -ماندن فرایند دولت  ناتمامو  ییگرا تتارمای تانوادگی پدرساالری، قبیلهسا

منابع آب، آسیای مرکهزی را بها    بر سری و وجود منازعات دنیکمبود آب آشامو ممچنین کشورما 
 بسازد یمرو  ی تونین روبهما یریتطر درگ

سیاست پیشگیری  چارچوبنقش آلمان در مدیریت منابع آب در آسیای مرکزی را باید در 
 مهای و ابتکار ما متار ممۀدر عمل  نقشان در آسیای مرکزی در نظر گرفتب این و کنتر  بار
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و ممچنین کمک  ی فرمنگی، علمی، اقتصادی، سیاسیما یممکار ۀتوسع ۀحوزدولت آلمان در 
ی پیشهگیری و کنتهر    مها  حهوزه در آسهیای مرکهزی در     اسهتق   نواین کشهور بهه کشهورمای    

را شامل با ممکاری نهادمای غیر دولتی این کشور ورما کمبود آب در این کش نتیجۀی ما باران
 3992و کشورمای آسیای مرکزی در سا   اتاادیۀ اروپابا تصویب سند ممکاری میان  بدشو یم

شده اسهتب در   دیتأکو آلمان  اتاادیۀ اروپای تارجی ما یگذار استیسبر اممیت این منطقه در 
 راهیری از منازعهات بهر سهر منهابع آب از     ی کهه بهر جلهوگ   ا ژهیه و دیه تأکاین سهند عه وه بهر    

 دیه تأک ،ی پایدار در چارچوب حف  منابع آب شیرین در آسیای مرکزی شهده اسهت  ما یممکار
ماننهد   یا و منطقهه  یجههان  یچندجانبهه بها نهادمها    یاسه یس یما یممکاربر شده است  یا ژهیو

اروپها و   ۀتوسهع  و تیه سهازمان امن  ،یسازمان تجهارت جههان   ،یسازمان ملل متاد، بانک جهان
بهرای   کها یو آمر نیچ ،هیدر منطقه مانند روس یاصل یبا کشورما یممکار استیس کارگرفتن به

دادن اقتصاد و  دتالتی و و قفقاز جنوب یمرکز یایدر آس تیثبات و امن یندمایفرا یساز مقاوم
و  ینگه و فرم یاقتصهاد  یردولته یمسهتقل و غ  ینهادمها  جهاد یا ،یاسیس یندمایبازار آزاد در فرا

دولهت   طهور کلهی   ب بهه کشورما نیملتله جوامع ا یما در حوزه یتوار مبارزه با فساد و رانت
ی کهه در  ا منطقهه آن با حف  صلح و ثبات و امنیهت   ۀآلمان با توجه به جایگاه منابع آب و رابط

و  ی اجتمهاعی، سیاسهی، اقتصهادی   مها  باهران  سهبب آن عهمن آنکهه    نکهردن  صورت مدیریت
منافع اقتصادی این کشور  ژهیو بهمنافع آلمان  تواند یم؛ شود یمسیای مرکزی ی در آطیما ستیز

ی مها  یممکهار ، مها برای جلوگیری از این تطرکرده  ت  در این منطقه را نیز به تطر اندازد، 
فرمنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی را با کشورمای این منطقه گستر  دمدب البته باید  ۀچندجانب

 مهای  مهدف شده و ممچنین منافع و  گفتهآلمان با توجه به مشک ت  مای اقدامتوجه داشت که 
 رو بوده استب هنیز روب یی متعددما چالشبا ی این منطقه ما دولتناممگون 
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