
Public Law Studies Quarterly, Vol. 51, No. 4, Winter 2022 
DOI: 10.22059/jplsq.2020.291848.2218 

 

The Principle of Cooperation in the Use of 

International Watercourses, with Emphasis on 

Iran-Iraq International Watercourses 
 

(Type of Paper: Research Article) 

 

Sangar Dawood Muhammed 1 , Azad Abdulqader Salih Waladbaigi 2 * 

 
Abstract 
Nowadays, the increased use of international watercourses for non-navigational 

purposes, such as agricultural, industrial, and trade use has put them in the spotlight. 

Meanwhile, global weather change, droughts, excessive uses of water resources, 

scarcity of water resources, and population growth have increased the conflicts over 

international waterways. One of the common principles in public international law is 

the principle of cooperation between the countries emphasized in the UN charter and 

a number of bilateral and multilateral agreements, including the 1977 Convention on 

the Law of Non-navigational Uses of International Watercourses. In recent years 

debates between Iran and Iraq over the use of international waters have intensified 

and it seems without cooperation between both countries these debates cannot be 

resolved. Therefore, the principle of cooperation regarding international 

watercourses has been chosen as the subject of this research. This research has 

applied descriptive and analytic methodology. The purpose of this study is to show 

to what extent the principle of cooperation is reflected or indeed implemented in the 

international and bilateral agreements on watercourses between Iran and Iraq. 
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با  ،یالمللنیب یهااز آبراهه برداریینۀ بهرهدر زم یاصل همکار
 عراق و رانیا یالمللنیب یهابر آبراهه دیتأک

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 
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 هدیچک

 ،یزکشهاور لههاز جم یرانیکشتریدر امور غ یالمللنیب یهاههبرداری از آبرابهره ۀبا توسع هامروز
 جهه بههوت بها نیاند. همچنههقرار گرفت جهمورد تو شیش از پیها بههآبرا نیا یو بازرگان یصنعت
 ،تیهجمع شیافهاا و یاز آب، کمبود منابع آبه یهرویبرداری ببهره ،یخشکسال ،یمیاقل راتییتغ

ر حقهو  د متهداو از اصهو   یکهیاسهت.  تههافی دیتشهد یلهالملنیب یهاههمنازعات بر سر آبرا
 ید و شمارکشورهاست که در منشور سازمان ملل متح نیدر ب یاصل همکار ،یعموم المللنیب

 از یرانیکشهتریغ یههاهاسهتااد ونیکنوانس لهاز جم بهو دوجان بهچندجان یالمللنیاز معاهدات ب
 نیدر ب یالمللنیب یهااست. منازعات آبراهه هشد دیبر آن تأک ١٩٩٧سا   یالمللنیب یهاآبراهه

دو  نیبه یبدون همکهار کهاست  تهخود گرف به یصورت حادتر ریاخ یهاو عرا  در سا  رانیا
 عنوانبهه یالمللهنیب یهاآبراههه ینهۀزم در یهمکار اصل رونی، ازاستیوفصل نکشور قابل حل

 اسهت. یلهیتحل و یایتوصه قیهتحق نیهااست. روش  تهقرار گرف جهمورد تو قیتحق نیموضوع ا
های نامههدر موافقت یحهدود چههتها  یاصل همکهار نشان دهد کهاست  نیا قیتحق نیهدف ا

انعکها   یالمللنیب یهاآبراهه ینۀعرا  در زم و رانیا نیب بۀهای دوجاننامهو موافقت یالمللنیب
 است.  هعمالً اجرا شد یحدود چهو تا  تهافی
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 هممقد

 لیتبهد ریاناپذیگر یضرورت بهتنها نه یالمللنیب یهاآبراهه ینۀدر زم یالمللنیب ی، همکارهامروز
واقهع در  یالمللهنیب یشهود. همکهاریمه هافهاود ایهآن ن تیهروز بهر اهمبهروز کهاست، بل هشد
مختله   یهاینهها در زمدولت ربازیاز د رایز ست،ین یعموم المللنیدر حقو  ب نینو یاههدیپد
 اند.تهداش گریکدیبا  یمتعدد و گوناگون یهایهمکار یو نظام یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس

 نیدر به یمختلاه یههاظهور منازعهات و تنش سبب ری، ناگایالمللنیب یهابرداری از آبراههبهره
 یههاهویشه بههمنبهع،  یههادولت کههاسهت  نیدا  بر ا یخواهد شد. شواهد عمل یساحل یهادولت

ظههور  مسهئله سهبب نیا کهباشند  تهها داشآبراهه نیاز ا ه رااستااد نیشتریب کهدارند  یمختل  سع
ها هآبراهه نیهو معقهو  از ا نهمنصاا ۀخواهد شد. استااد یساحل یکشورها نیدر ب یاهدیمنازعات عد

 .ردیقرار نگ جهکشورها مورد تو نیا نیماب یدر روابط آب یممکن نخواهد شد، اگر اصل همکار

در  یالمللهنیب یسازمان ملل متحد، اصل همکار سیدوم و تأس یجنگ جهان مۀاز خات پس
 قیهامهر از رر نیها کههشهد  لیسهازمان تبهد نیا یترین اصو  کاراز مهم یکی بهها دولت نیب

 نیدر به نهروابهط دوسهتا عۀ، منع استعما  زور و توسایآممسالمت صورتبهعات وفصل منازحل
 ی، سهنگ بنهایالمللهنیب یهمکهار کههشود یمشخص م بیترتنیاست. بد پذیرکشورها تحقق
 .استجهان  یکشورها نیدر ب نهروابط دوستا

 دیهبااسها  ن نیاست و بهر همه یآب خود زندگ کهبل ست،ین یزندگ مۀآب الز گرید هامروز
ضرر  به، هکشور در آبرا کیبرداری و منافع بهره کهباشد  ینحوبه یالمللنیب یهاتعامل با آبراهه

ارهراف  مهۀمنافع ه کهباشد  یقیرر به دیبا یروابط تجار کهگونهکشورها تمام شود. همان گرید
 نیرا تهأم ناهعیذ یههامنافع تمام دولهت دیبا این یالمللنیب یهاتعامل با آبراهه د،کن نیرا تأم
مشهترک در  ی. وابسهتگسهتین پهذیرکشورها تحقق نیدر ب یمهم بدون اصل همکار نیو ا کند

از  شیجهان را ب یکشورها نیو تعاون در ب یهمکار ۀبالقو ینۀتواند زمیم یالمللنیب یهاآبراهه
اسهت  یآبهبر سر منابع  یبارز عدم همکار یهانهنمو ازآرا ،  چۀایدر یۀگسترش دهد. قض شیپ

 شد. لیتبد یطیمحستیبارگ ز جعۀفا به که

رقابهت کشهورها  دیتشد سبب ن،یزم ۀدر سطح کر نیریش یهاآب نۀناعادال یپراکندگ و عیتوز
 یاسهیس یاختالف، تنش و تضهادها جادیا به مسئله نیهم کهاست  همشترک شد یبر سر منابع آب
هها از سها  یالمللنیب عۀجام که روستنیاشود. ازیم منجر جهان یکشورها نیدر ب یو بعضاً نظام

انعقهاد  بهه ت،یهدر نها کههده اسهت کهرمشکل آغهاز  نیفصل اوحل منظوربهرا  یتالش وافر شیپ
از  یکهی. شهدمنجهر  ١٩٩٧در سا   یالمللنیب یهااز آبراهه یرانیکشتریغ یهاهاستااد ونیکنوانس
قهرار  جههمهورد تو گهرید بۀو چندجان بهجاناز معاهدات دو یاریو بس ونیکنوانس نیدر ا که یاصول
 است.  یالمللنیب یهاآبراهه ینۀکشورها در زم نیدر ب ی، اصل همکارتهگرف
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 یالمللهنیب هآبهرا نیچنهد یدارا کهه یهدو کشور همسها عنوانبه عرا  و رانیا یمنازعات آب
در و عهرا   رانیها ۀنامهمشهکل موافقت نیهوفصهل احل یدارد، و برا مهادا ربازیاز د ،ندامشترک
امضا  بهدو کشور  نیدر ب 20١2تااهم سا   ادداشتیو  ١٩٧٥سا   یمرز یهانهرودخا خصوص

سا   یرانیکشتریغ یهاهاستااد ونیکنوانس به جهبا تو ی، اصل همکارلهمقا نیاست. در ا هدیرس
در  همنعقد تااهم ادداشتیو  یمرز یهانهو عرا  در مورد رودخا رانیا نیب ۀنامو موافقت ١٩٩٧

 .شودمی یدو کشور بررس نیب
 

 یالمللنیب یهاههآبرا ینۀدر زم یمفهوم اصل همکار

 «رقابهت» ۀنام رابرت اوون در مقابل واژ به یسیبار توسط فرد انگل نینخست «یهمکار»اصطالح 
دانجا کار بستند، تا بهبه یمتااوت یو کارکردها میرا با مااه هواژ نیا یکار رفت. پس از آن برخبه
 هگایجا ،یاجتماع-یاقتصاد یهایهدر نظر «ییگرایهمکار» یو حت «یهمکار»نهضت  لۀمقو که
دهنهد. یقهرار مه «یهیگرابههکجانی» ۀرا در مقابهل واژ «یهمکار»اصطالح  هامروز. افتی یاهژیو

 قیهاز رر کههدارد  هاشار گریکدیکردن با  از کار ینوع مشخص بهخاص خود   یدر تعر یهمکار
اهداف مشهترک را  به یخاص، دسترس یتیریمد یهاروش یریکارگو به یسازمان رسم لیتشک

 یهمکهار کهه گاهتتهوان یگرا، مهکل هدگاید کی(. از ٦2: ١3٩2 ،یسازد )پورهاشمیممکن م
 ییههاینهها و زمهدر حوز یاسیس گریباز ای یاسیچند واحد س ای کی انیعبارت است از تعامل م

آن را  بهه لیمنافع مشترک خواهند بود و همامان تما یتعامل دارا نیز اا گرانیآن باز کهخاص 
 (. ٩3: ١38٧،یدارند )مراد این

و تعههدات  ریاز تهداب یاعههمشترک، مجمو یدر مورد منابع آب یهمکار به یمنظور از تعهد کل
منهافع  قحقهو ت یبرداری بهتر از منابع آببهره یبرا ناعیذ یهادولت یاز سو دیبا کهمتقابل است 

 ی(. همکهار١3: 20١٧)الصهحراوی،  ردیهقرار گ جهمورد تو یساحل یهادولت مۀه یبرا یحداکثر
 کهههاست دولت مۀه یبرا یتوازن در منافع مل جادیا یمنافع مشترک بر مبنا قتحق منظوربهذاتاً 
انهد توی، و مههبهود یو نظهام یاسهیس یریهتهنش و درگ نهجستن از هرگو یدور منظوربهامر  نیا

 (. ٤٩: 20١2 دی،یکشورها باشد )الرش نیا نیروابط در ب ایآممسالمت عۀروش توس نیبهتر

حقهو   ینهۀ، بهاخخص در زمالملهلنیترین اصو  حقهو  باز مهم یاصل همکار یکل روربه
و  یاصهو  حسهن همجهوار بههاصهل در واقهع  نیها یشۀ. ررودیشمار مهب یالمللنیب یهاآبراهه
در  یفردو منحصربه زیاد تیاهم ی. اصل همکارگرددیبرم المللنیر روابط بمستقر د تینحسن
ضهرر  رادیهو معقو  و منع ا نهمنصاا ۀاستااد اصو  تحقق رای، زدارد یالمللنیب یهاآبراهه ینۀزم
 نیدر به ی(. اصهل همکهار238: 20١8اسهت )علهوان،  هخهورد هگهر یبا اصل همکار گرانید به

 نیبهتهر نیهکشورها اسهتوار اسهت و ا نیا نی، بر احترام متقابل در بهمشترک در آبرا یکشورها
قواعهد و  بههها دولت کهامروز  یایخصوص در دنهاست، ب نیمابیف هدیچیپ یحل اختالفات آبراه
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 یالمللهنیب یههاهههبهرداری مشهترک از آبراامر مهانع بهره نیا کهند بندیپا یریرناپذییاصو  تغ
 تهداشه یمنابع را در پ نیبهتر ا ۀادار کهاست  یوضع ضوابط ازمندیل، نمتکام یآب ۀشود. اداریم

 سهتیممکهن ن همشهترک در آبهرا یههادولت انیدر م یبدون اصل همکار ایمهم ن نیباشد، و ا
 (.2١١-2١2: 20١8)جاسم، 

تهرین مسها ل در از مهم ینهیرزمیز یها و منابع آبهچهایمشترک اعم از رودها، در یمنابع آب
 یبهرا یمحمل ایمشترک  یهایهمکار یبرا یبستر به توانندیم کهکشورها هستند  انیروابط م

 یکشورها انیدر م ینهزم نیدر ا همعاهد 300از  شیند. در حا  حاضر بشوبد   یرینااع و درگ
را با  یاست تا اختالفات خود بر سر منابع آب نیکشورها بر ا نیاست و تالش ا هجهان منعقد شد
(. ١٦: ١3٩٦پور، ی)محمدعل ندکنوفصل حل ایآممسالمت قیبرداری و به رربهره ۀتوافق در نحو

، گرددیبرم المللنیروابط ب یاز اصو  اساس یاعهمجمو به یهمکار بهتعهد کشورها  یکل یشۀر
و  ی اسهتو حسهن همجهوار تیهنحسن ،یارض تیکشورها، تمام نیدر ب یاصو  برابر لهاز جم
 قیهتحق نههالزم اسهت  تیهبذ  عنا بهتعهد  ،یبندیپا نیا کهر دور داشت امر را از نظ نیا دینبا
 دیهبهر آن تأک این یالمللنیکار ب یۀو رو یالمللنیب یها، دادگاهیالمللنیدر معاهدات ب که یجهنت
 (. ٩٦: 20١١است )الشاکر،  هشد

 ایهن یعمهوم المللنیدر حقو  ب یشهر ،یهمکار بهها الاام دولت که داشت دور نظر از دینبا
 یو جههان یاقه، منطبه، چندجانبهاعم از معاهدات دوجان یالمللنیب ۀدارد و وجود هااران معاهد

(. ٦3: ١3٩2 ،یسازد )پورهاشهمیم انیها را در سطوح مختل  نمادولت گریبا د یهمکار به ازین
ارتبها   یالمللنیب یهاآبراهه ضۀکردن روابط در درون حو نهیو نهاد ینهادساز یلاوم تالش برا

 انیهدر داخهل و در م راهبهردی افتیو داشتن ره یهماهنگ یو ارتقا عهتوس ۀبا مسئل یتنگاتنگ
 (.٤2-٤3: ١3٩٤ ،یدارد )عراقچ یآب فرامرز ضۀحو کیواقع در  یکشورها

 هآبرا یکشورها یبرا یاهدیعد دیفوا یساحل یهادولت نیدر ب یهمکار که است ذکر انیشا
 برشمرد: نیآن را چن دیاز فوا یتوان شماریم کهبا  دارد دنبه یالمللنیب

، ضههحو یطیمحسهتیز سهتمیس تیریبهبهود مهد بهه یجههدر نت کهها حااظت از آبراهه .١
 ؛منجر خواهد شد زیستیآب و تنوع  تیایک

چهارچوب  نیهکشهورها در ا نیب یهمکار رای، زهآبرا یهابرداری بهتر از ثروتبهره قتحق .2
محصهوالت  شیافهاا بهه یجههدر نت کههخواهد شهد  هآبرا تیریمد ییتوانا شیافاا سبب

  ؛شودمیمنجر  یها و خشکسالبهتر سیالب تیریبر  و مد دیتول ،یکشاورز

هها ینههکهاهش ها موجهب ییاجرا یهاهپروژ ینۀها میتقس لیدلبه کشورها نیب یهمکار .3
 ؛خواهد رفت نیاز ب ایها ندر روابط کشور ینیآفرتنش ینۀها تهگذش نیخواهد شد، از ا

امهر سهبب بهبهود روابهط در  نیها که ضهها در خارج از چارچوب حومنافع دولت شیافاا .٤
 (. 2٦: 200٥کشورها خواهد شد )اخمم المتحدۀ،  نیدر ب یو اقتصاد یاسیس یهاینهزم
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 یالمللنیب یهاآبراهه ینۀدر زم یاصل همکار یاساس حقوق

نهد. دارنظهر اختالف یالمللهنیب یاصل همکار ی، در مورد اسا  حقوقالمللنیدانشمندان حقو  ب
منهافع  نیبهتر قتحق منظوربهو منافع متقابل  یارض تیتمام ،ینیسرزم تیدر حاکم یبرابر یبرخ

 نیهبر ا این گرید یدانند. برخیم یاصل همکار یحقوق یرا مبنا یالمللنیب هاز آبرا یکاف تیو حما
 ایهن یگهرید هگهردد. گهرویبرمه یاصهل حسهن همجهوار بههاصهل،  نیا یاسا  حقوق کهباورند 
 نیها یتوان گات اسا  حقوقیدانند. میم یاصل همکار یرا اسا  حقوق ایآممسالمت یستیهما
شهود تها یهها مهدولت نیدر ب یهمکار سبب کهگرددد یها برمدولت تیدر حاکم یبرابر بهاصل، 
 یهابر آبراههه یمتساو ینیسرزم تیشک، حاکمی. بندکنخود اعما   نیخود را بر سرزم تیحاکم

در آن  یسهاحل یههادولت یتمهام کههواحهد متکامهل  کی عنوانبهتعامل با آن  ۀو نحو یالمللنیب
 یحداکثر ۀاستااد منظوربه یالمللنیب یهااز آبراهه نهمنصاا برداریبهره لیاند، عامل تسهمشترک
 (. 2١٥-2١٧: 20١8اف خواهد شد )جاسم، منافع آن براسا  قواعد انص میو تقس

اصهل  نیهبهر ا یالمللهنیمشترک باشند، تعامهل ب یالمللنیب هآبرا کی در کشور نیاگر چند
باشهد تها  انیهکشهورها در جر نیها انیهگو و مشورت در موگات ،یهمکار یدبا کهاستوار است 

تمهام  یسهاحل یههادولت مهۀهسهود  بهامر  نیا کهببرند  هآبرا نیمنافع را از ا نیشتریبتوانند ب
 ایآموفصهل مسهالمتحل یرا بهرا هاصهل، را نیا بهشک، تعهد و احترام گذاشتن یخواهد شد. ب

منازعههات  ایهخشهونت  بههتوسهل  بهه یازیهن کههخواههد گشهود، بهدون آن هنهدیاختالفهات در آ
 (.٥٩-٦0: 20١٥ ،گیدبهلهوهباشد ) یاقهمنط نهمحدودنگرا

 

 یالمللنیب یهاآبراهه ۀنیدر زم یموانع تحقق اصل همکار

 یههامند در خصهوص آبنظام یهمکار منظوربه ینهنهاد یاز فقدان ساختارها یناش یهاچالش
 ضههدر حو دروهژمونیه یکشورها یهمکار یپا کهشود ملمو  و آشکار می یهنگام یفرامرز

، امها کننهدیکت نممشهار ضهحو تیریمد ۀچندجانب یکشورها اغلب در نهادها نی. ادیآ انیم به
الشهعاع قهدرت معمهوالً تحت ضههشود و مسا ل حوحس می هآنها هموار یحا  اثر وضع نیدر ع

تهرین موانهع تحقهق اصهل مهم تهوانیم یکله رور(. بهه٤0: ١3٩٤ ،یبرتر آنها قرار دارد )عراقچ
 د:کر هخالص ریز مواردرا در  یهمکار

اسهت  یاصل همکار قترین موانع تحقمهمها از دولت تیحاکمها: دولت تیاصل حاکم .3.1
در  یههر دولته کههمعناسهت نیمطلق، بد تیشود. حاکممی میمحدود تقس ایدو نوع مطلق  به که

 هآبهرا یسهاحل یههادولت گهرید تیوضهع وجههچیهو به اسهتاقدامات و اعمها  خهود کهامالً آزاد 
هها بها دولت نیهاز ا یکهیرفتار  کهد تر خواهد شبغرنج یامر زمان نی، اکندینم تیرا رعا یالمللنیب
بهارگ در  یعنوان مهانعبهه یمله تیهحاکم لیدل نیدر تضاد باشد، به هم گرید یهادولت استیس
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معناست کهه حاکمیهت . حاکمیت محدود نیا بدینظهور خواهد کرد یامنطقه یهایمقابل همکار
المللهی و قواعهد حقهو  بهینکه متهأثر از تغییهرات  است یماهومای ندارد، بلکه ماهوم جامدگونه

 (.2١٧-2١8: 20١8)جاسم،  الملل بوده و همسو با اصل همکاری در تغییر و تحو  استبین

 یالمللهنیب یهابهرداری از آبراهههبهره کههاز آنجا  :یاسیعوامل و اعتبارات س ریتأث.3.2
 ایهقهاد معاههدات هها از انعدولت لیهدل نیها در تضاد است، بهه همهدولت یاتیبا منافع ح اناًیاح
بها  یبار تعهدات مناف ریاز ز اندلیما یشهها همدولت رای، زروندیم هرار ایآممسالمت یهاحلراه

 هنهدیخهود را در آ یدر اعما  و رفتارهها هعمل گسترد یو حق آزاد ردهک یخال نهمنافعشان شا
بهرداری از ت بهرهمشهکال کههشهود می انینما شتریب یمسئله در مواقع نی. عادتاً اکنند نیتضم

و  کننهدمیخهود قلمهداد  یداخله تیهاز حاکم یها آن را جا دولت رایز د،یآ انیم به یمنابع آب
احکام قانون  به یبندیحالت پا نیدر ا کهآنان تمام شود  یمنافع اقتصاد مل انیز بهممکن است 

و  دههدیقهرار م ریأثها را تحهت تهدولت یالمللنیروابط ب یجهو در نت سازدمی دشوار شانیرا برا
 (.١٧٤: ١٩٦٧ظهور منازعات و تنش خواهد شد )القاضی،  سبب

ترین عوامهل اوضاع از مهم نیبدون شک، ا: یو نظام یاقتصاد ،ییایجغراف تیوضع .3.3
 تواندیم رونیازا ییایجغراف تی. موقعشودیمحسوب م یساحل یهادولت نیدر ب یهمکار قتحق
 یههایتوانمنهد نیهبهر اهدولهت مصهب، عالو ایر دولت منبع است دولت مذکو ایآ که باشد مهم

 یهادولت نیروابط در ب یریگو در شکل همؤثر بود زمینه نیا درتواند یم این یو نظام یاقتصاد
، با اعما  ورزندیم دیبر حاظ منافع خود تأک کهها از دولت تهباشد. آن دس کنندهنییتع یساحل

 اتیمقتضه ن،یبر اهکنند. عالویم یتراشمانع یتحقق همکار هدر را یمللالنیب یهاناوذ بر آبراهه
: 20١8حداقل خهود برسهد )جاسهم،  بهموانع  نیا کهسبب خواهد شد  یالمللنیب یهایهمکار
 جهادیا سهبب هرور بهالقوبهه تواننهدیم یی زیهرایه(. کارشناسان معتقدند چهار عامل جغراف2١8
 ،یآبهکم ایهمنابع، کمبود  لیو تحل یآلودگ: کشورها شوند یاهنرودخا یو تنش در مرزها عهمناز
 (.٦٤: ١3٩0 ،ی)زرقان یحوادث انسان ای یعیرب یاینامناسب و بال یبندیهو سهم نهناعادال عیتوز
 

 یالمللنیو معاهدات ب هاهیدر اعالم یاصل همکار

و  یتله  جههاندر سهطوح مخ کهاست  المللنیاز اصو  مهم حقو  ب ،یبدون شک اصل همکار
 یعمهوم الملهلنیحقهو  ب یوجهود ۀاز جوهر یالاام نیاست، و چن هشد تهکار گرفبه یاقهمنط
، مههه نیهشهود، بها ایم یتلق یتعهد عرف کی یالمللنیب یاصل همکار هنکی. با اردیگیت مأنش

ل اصه کهه یاگونهاست، به تهاصل پرداخ نیا به لیتاصبه ١٩٤٥منشور سازمان ملل متحد سا  
منشهور  ١مهادۀ  3نهد . در بدههدیم لیرا تشک دیجد المللنیحقو  ب یهایهاز پا یکی یهمکار

و  یاقتصهاد بۀجن یدارا هک یالمللنیدر حل مسا ل ب یالمللنیب یحصو  همکار»سازمان ملل 
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 یهایحقو  بشر و آزاد بهاحترام  قیو تشو شبردیدر پ ،است یبشردوست ای یو فرهنگ یاجتماع
 تههقهرار گرف دیهمورد تأک «مذهب اینژاد، جنس، زبان  ثیاز ح ایهمگان بدون تما یراب یاساس

 ییاهیهتوص ١٩٧٧آب سازمان ملل در سا   ۀکنگر در نیهمچن(. ٦3: ١3٩2 ،یاست )پورهاشم
وجهود  همشهترک در آبهرا یههادولت نیدر ب یالمللنیو ب یامنطقه یهایهمکار ینۀچند در زم

مشترک براسا  منشور ملل متحهد و  یمنابع آب تیریدر مد یرت همکاردر آن بر ضرو کهدارد 
 ۀاست. معاهد هشد دیتأک یارض تیو تمام تیدر حاکم یو براسا  برابر المللنیاصو  حقو  ب

در  ١٧/3/١٩٩2در  هکه یالمللهنیب یههاچههایو در یفرامرز یهابرداری از آبراههو بهره تیحما
 یسهاحل یههادولت نیدر به یخود بر همکهار 2مادۀ  ٦ ندب در ،است هدیامضا رس به ینکیهلس

 (. ١١٧-١١8: 2008 دۀ،یاست )الردا هدیورز دیمثل تأک به لۀمقاب لۀبراسا  مساوات و معام

شناسهد و ینم تیرسم بهآب مرزها را »است:  هآمد ١٩٦٧آب در سا   ییاروپا ثا یم ١0 ۀدر ماد
 یمجمهع عمهوم مهۀدر قطعنا. «متوسهل شهد یهمکار به ینهزم نیدر ا کهالزم است  لیدل نیبه هم

در »اسهت:  هها( آمهددولت یاقتصاد  یحقو  و وظا ثا ی)م 328١/١٩٧٤ ۀسازمان ملل متحد شمار
 منظوربهههر دولت  که یستیبا شتر،یب ایدو کشور  نیمشترک در ب یعیبرداری از منابع ربهنگام بهره

 گهرانید یسوبه یدست همکار ،یاخطار و مشورت قبل تمسیمنابع براسا  س نیبرداری بهتر از ابهره
 یهۀ(. اعالم20-2١: ١٩٩٤)داوود،  «دشهووارد ن یانیهز گهرانیمنافع مشروع د به که ینحوبه ند،دراز ک

 ٥١ ۀدر مهاد ،اسهت هسهازمان ملهل صهادر شهد ستیز طیمح ۀدر کنگر که ١٩٧2استکهلم در سا  
 یههادولت کههشهود می یهتوص»است:  هدکر هاشار یموضوع همکار به لیخود به شرح ذ هاییهتوص
گرفتن هر راهکهار  شیدر پ بهنسبت  ای ندکن جهها تونهرودخا ضۀحو یتۀکم لیتشک بهنسبت  ناعیذ

مشهترک اقهدام  یمنهابع آبه ینهۀدر زم ناهعیذ یههادولت نیدر ب یهمکار منظوربه یگریمناسب د
در  ١٩82سها   ش شسهتمین کنگهرۀ خهود درگاار در المللنیحقو  ب کمیسیون نیهمچن«. کنند

از تعههدات  یعنوان بخشه، بههیالمللهنیب یهمکهار تیهاهم به از قواعد یاعهبا انتشار مجمومونترا  
 یسهتیمهواد با نیهاحکام ا یاجرا منظوربه»است:  هآن آمد ٤ ۀو در ماد هکرد هاشار یساحل یهادولت
 (. ٩١-٩2: 2000، محمد دی)رش «کنند یهمکار گریکدیها با دولت که

 ١٩٩٧سها   یالمللنیب یهااز آبراهه یرانیکشتریغ یهاهاستااد حقو  به مربو  ونیکنوانس
سهازمان  ی، مجمع عمهوم١٩٧0است. در سا   ینهزم نیدر ا یالمللنیترین سند بو مهم نیآخر

 ونیسهیرا بهه کم یالمللهنیب یهااز آبراهه یرانیکشتریمصارف غ حقو  در خصوصملل مطالعه 
 یالمللهنیب یهااز آبراههه یرانیرکشهتیغ یهاهاستااد ونیداد. کنوانس شنهادیپ المللنیحقو  ب

 یههاتیهفعال گهریاستااده و د خصوصآور در الاام یجهان یسند قانون نیاول ١٩٩٧سازمان ملل 
حقهو   یاصهو  و قواعهد عرفه نیتهدو لیدلسهند بهه نیاست. ا یالمللنیب یهامربو  به آبراهه

اسهت.  تیهحها ا اهم هیهالحاق کیهمهاده و  وهاتیدر هاهت بخهش، سه یالمللنیب یهاآبراهه
منصاانه  ۀبه توافق و استااد دنیرس منظوربه یو مذاکره با قصد واقع یاصو  همکار ون،یکنوانس
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(. ٧8-٧٩: ١3٩٤ ان،یرازیشهناخته اسهت )شه تیرا بهه رسهم یالمللنیب یو معقوالنه از منابع آب
المللهی های بینگانه کنوانسیون، تعیین چارچوبی حقوقی و جهانی برای آبراهه3٧ ماحصل مواد

ی بهوده المللهنیبههای و کشورهای دارای مرز آبی بر مبنای اصو  و قواعد عرفی حقهو  آبراههه
برداری منصاانه و معقهو ، تعههد بهه عهدم است. این چارچوب اصولی اساسی همچون الاام بهره

)عابهدینی،  ردیهگیبرمه همکاری و مشارکت از منابع آبهی مشهترک را در ورود خسارت، تعهد ب
 بیسهازمان ملهل متحهد تصهو یدر مجمع عموم ١٩/٥/١٩٩٧در  ونیکنوانس نیا(. 203: ١3٩٧
 کهه دیرس یحد نصاب قانون به ونیکنوانس نیا به یالحاق یشمار کشورها ١٩/٥/20١٤و در  شد
 یهیاجرا ونیکنوانس ١٧/8/20١٤در  یعنیروز  ٩0پس از  ونیو براسا  کنوانس استکشور  3٥

 (. ١١٦-١20: 20١٧خواهد شد )داود، 

در  یبراسها  برابهر یالمللهنیب هآبهرا یههادولهت»اسهت:  هآمد ونیکنوانس نیا 8مادۀ  ١ نددر ب
و  یالمللهنیب همنافع بهتهر از آبهرا قیتحق منظوربه تینسود متقابل و حسن ،یارض تیتمام ت،یحاکم
 ونیکنوانسه 8مهادۀ  2 نهددر ب نیهمچن «.کردخواهند  یهمکار گریکدیاز آن با  یکاف تیماح نیتأم

برحسب ضرورت نسبت  هآبرا یهادولت نیدر ب یهمکار نیروش ا نییهنگام تعبه»است:  همذکور آمد
 یو راهکارهها ریو اتخهاذ تهداب یدر همکار لیتسه منظوربهمشترک  یهایتهکم ای سازوکار لیتشک به
 هاسازوکارارچوب چدر  یهمکار قیامر از رر نیا کهد کراقدام خواهند  لهدر پرتو تجارب حاص هورمرب
 Convention on the Law of) «خواههد شهد یمشترک موجود در منارق مختل  عمل یهایتهو کم

the Non-navigational Uses ofInternational Watercourses 1997.) 

 نیدر به یو معقهو  بهدون همکهار نهبهرداری منصهاابهره کهه شهودمی معلهوم بیترتنیبد
، ملمهو  و نههعادال یههاحلعامهل تحقهق راه یهمکار رایممکن نخواهد شد، ز هآبرا یهادولت
امهر  نیها کهه کندیها بروز مبرداری از آبراهههنگام بهرهبه کهاست  یاز مشکالت تهآن دس عیسر
، 8مهادۀ  2 نهدب براسها  نیهمچنه. شهد خواهد سریمدا م  یگو و هماهنگوگات هتنها از را این

مشهترک  یهاتههیو کم سازوکار لیخواستار تشک ،یدر اصل همکار لیتسه منظوربه ونیکنوانس
 ناهعیذ یکشهورها بهالزم را اختیارات  ینهزم نیاست و در ا یالمللنیب هآبرا یکشورها نیدر ب
 (. 22١-222: 20١8)جاسم،  دکننخاذ الزم را ات ماتیاست تا برحسب ضرورت تصم هدکراعطا 

 یراهکهار موضهوع یاعههمجمو بههشکل واضح  به ونیکنوانس نیدر ا یاصل همکار به یتعهد کل
بهر تبهاد   همهاد نیهاسهت. در ا هشد دیتأک مسئله نیبر ا ونیکنوانس ٩ ۀدر ماد کهمنجر خواهد شد، 

 کیهاکولوژ ک،یدرولوژیه تیوضع بهو  و باخخص ارالعات مرب هها و ارالعات در مورد آبراهمنظم داد
انهد ملام هآبهرا یههااز دولت کیههر نیاست. همچنه هآمد انیم بهسخن  هآبرا هریو غ یشناسنیو زم

ارالعهات را در صهورت  نیو ا گیرندکار به  ارالعات مربو یآورجمع یتمام توان و تالش خود را برا
 (.2٤8-2٤٩: 200٧العادلی، آنان قرار دهند ) اریها در اختدولت گرید بۀمطال

 عنوانبهه ١٩٩٧سا   یالمللنیب یهااز آبراهه یرانیکشتریغ یهاهاستااد ونیکنوانس رشیپذ
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 ی، ههدفیالمللنیب یهاوفصل اختالفات و منازعات در خصوص آبراههالخطاب و مرجع حلفصل
 یجههان عۀجام یز سوآن ا نیتأم برایو تالش  تهافیتاکنون تحقق ن که رودیشمار مبهارزشمند 

اسهت  یتالشه ونیکنوانس نیا گر،ید ی(. از سو٥0: ١3٩٤ ،یاست )عراقچ ریپذیهاز هر نظر توج
خارر  تیموجب رضا که ینحوبهمنبع و مصب  یهامنافع دولت نیتوازن در ب جادیا یدر راستا

بها  سهت کهها هدکهر ایمه یساحل یهادولت یبرا ایرا ن یکل یبر آن، چارچوبهشود. عالو نیررف
از  ینههزم نیهدر ا نیمهابیمعاهدات ف میتنظ بهنسبت  یراتییتوانند با اندک تغیاز آن م هاستااد

 (. ٥٦: 200٦)محمد،  ندیآن سود جو

از معاههدات و  یادیهدر شهمار ز کهه یاصهل همکهار تیاهم که شودیم معلوم بیترتنیبد
 یالمللهنیب یهاآبراههه یرانیرکشتیغ یهاهاستااد ونیو باخخص کنوانس یالمللنیب یهاهیاعالم
 یهادر حقهو  آبراههه شدهتیاصو  تثب گریاز د جهوچیهبهاست،  تهبدان اشارت رف ١٩٩٧سا  

و  سهتیکمتهر ن گهرانید بههنرساندن  انیو معقو  و ز نهبرداری منصاابهره له، از جمیالمللنیب
آن  یعهدم اجهرا ایر صورت مخالات ند، و داآن یاجرا بهمعاهدات ملام  نیعضو در ا یهادولت

 خواهند شد. یالمللنیب تیمتحمل مسئول
 

 یالمللنیب یهادادگاه یمنظر آرا از یاصل همکار

در  لههو از جم الملهلنیدر روابط ب یقواعد حقوق نییدر تع ی، نقش مهمیالمللنیب ییقضا یآرا
بهر  ،یدادگسهتر یالمللهنیب وانید ۀماساسنا ٥3 ۀماد کهنیا اها دارند. بآبراهه بهمنازعات مربو  

 ییقضها ینۀشهیملهام اسهت و پ عههارراف مناز یتنها برا ییاحکام قضا کهدارد  دیتأک تهنک نیا
و  یالمللهنیب وانیهدر برابهر د عههارهراف مناز که ستین هدیپوش ی، اما بر کسشودیمحسوب نم

 یبر وجهود قواعهد حقهوق یلیو آن را دل کنندمی احکام سابق خود استناد  به وان،یخود د یحت
 (.١١٩-١20: 2000دانند )المنصور، یم

 یالمللهنیب یهاتعامل آبراههه ینۀدر زم یاز اصو  اساس یکی عنوانبه یاصل همکار کهاز آنجا 
اسهت. از  تهمورد استناد قرار گرف این یالمللنیب یهادادگاه یدر آرا رونی، ازاتهقرار گرف جهمورد تو

 یۀدر مهورد قضه 2٥/٩/١٩٩٧در  یدادگسهتر یالمللهنیب وانیهد یرأ بهه توانیموارد م نیا لۀجم
 کهرد هاشهار یاسهلواکو  مجارسهتان یههادولت انیهدر خصوص اختالف م مارو یناگ -کوویگابچ

 توانیمالمللی تنها از رریق همکاری بین کهدارد  دیتأک مسئله نیبر ا وانی(. د2٤0: 20١8)علوان، 
 .(International Court of Justice Rep, 1997: para.17)قدام کردبه کاهش این مشکالت ا

 یدر خصهوص اجهرا یمجارستان و چکسهلواک نیبه اختالف ب مارو یناگ -کوویگابچ یۀقض
امضا شد. موضوع ایهن قهرارداد  نیررف نیب ١٩٩٧که در سا   شودیمربو  م یتعهدات قرارداد

رور مشهترک بهه نیودخانه دانوب بود که ررفر یبندها رواز آب یااحداث مجموعه خصوصدر 
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بهود  شهدهی رراحه لیو حااظت در برابر س یناوبر یارتقا ،یآب بر  دیتول یآن را ساختند و برا
علت بهه یدولت اسلواک که کندیم قیتصد یهقض نیدر ا وانید نی(. همچن١١١: ١3٩٥ ،یای)عا
 هرا نقه  کهرد المللنیحقو  بتعهدات خود، تحت عنوان  «تیبراسا  حسن ن یعدم همکار»

 (. ٧2: ١3٩2 ،یاست )پورهاشم

النو بر  چۀایدر یۀدر خصوص قض ١٩٥8در سا   این ایو اسپان سهفران نیدر ب تیحکم هدادگا
 تهداشه یهمکار گریکدیبا  تیبا حسن ن دیبا یالمللنیب هآبرا یهادولت هدارد ک دیتأک تهنک نیا

 یههادولت نیبر لاوم تباد  ارالعات در ب یرأ نیدر ا نی(. همچن١١8: 200١باشند )الجندی، 
(. ربهق ١22: 20١٦ سهاوی،یاسهت )الع هشد دیدر دست احداث تأک یهاهدر مورد پروژ یساحل
 یمنهافع خهود بپهردازد و در اجهرا یابیهارز به سهفران یاریبا هم توانستیم ایاسپان ،وانید یرأ

 (. ١١٤: ١3٧٤کند )ممتاز،  هسود خود استااد بهدهد و از آن  یررح، نظرات

در مهورد  کههبهود  هدرخواست شد یدادگستر یالمللنیب وانیادر از د یالمللنیب هآبرا یۀدر قض
 ی. در رأدکناظهارنظر  ١٩١٩سا   یورسا ۀرود ادر براسا  معاهد یالمللنیب ونیسیکم تیصالح

 یحهق حقهوق کیه ادیهبن یرانیرود قابهل کشهت کیهمنافع و مصالح در  عۀجام»است:  هآمد وانید
از تمهام رود  هدر استااد یساحل یهاکامل تمام دولت یحق برابر نیا یاساس ۀمشترک است. چهر

 (.88-8٩: ١3٩٦ پور،ی)محمدعل «هاستدولت گریهر دولت در ارتبا  با د ۀژیو ازاتیو حذف امت
 

 یاصل همکار یاجرا ینمادها

و معاهدات  ونیاز کنوانس یشمار دیو تأک یمللالنیب ۀدر گستر یاصل همکار تیاهمبه  جهبا تو
 ونیاصل را با اسهتنبا  از کنوانسه نیا یاجرا یترین نمادهامهم توانیباره، م نیدر ا یالمللنیب

 برشمرد:  لیبه شرح ذ ١٩٩٧سا   یالمللنیب یهااز آبراهه یرانیرکشتیغ یهاهاستااد

 المللنیترین اصو  حقو  باز مهم ی، اصل همکاریکل روربه :یه همکارب یتعهد کل .6.1
ههر دو اصهو  حسهن  بههآن  یشهۀر کههاسهت  یالمللهنیب یهاحقو  آبراهه ینۀباخخص در زم

 ینهۀزم در یفراوانه تیاهم یاصل همکار گردد.یبرم المللنیدر روابط ب تیو حسن ن یهمجوار
 قتحق اتیترین مقتضاز مهم رایدارد، ز یرانیکشتریدر امور غ یالمللنیب یهابرداری از آبراههبهره

 یسنگ بنا  کهشود یمحسوب م گرانید به نرساندن انیو معقو  و ز نهبرداری منصاااصو  بهره
 کههاسهت  لیهدل نی(. به همه238: 20١8)علوان،  شوندیقلمداد م یالمللنیب یهاحقو  آبراهه

بهر  8مهادۀ  ١ند در ب ١٩٩٧  سا یالمللنیب یهااز آبراهه یرانیکشتریغ یهاهاستااد ونیکنوانس
الزم از آن  تیهحما نیو تهأم هبرداری بهتر از آبرابهره منظوربه هآبرا یهادولت یهمکار بهتعهد 

است. تعهد  هدیورز دیتأک تیمنافع متقابل و حسن ن ،یارض تیتمام ت،یدر حاکم یبراسا  برابر
سهند  نیماهاد چنهد یاجهرا یدر راسهتا ،است تهبدان اشارت رف مذکور ۀدر ماد که یهمکار به
 یهمکهار عۀدر آن از توسه کههب از منشهور ملهل متحهد /١3/١ ۀماد لهاست، از جم یالمللنیب
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اسهت.  تههسهخن رف یو بهداشت یآموزش ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاینهدر زم یالمللنیب
و سند  تسیز طیمح یتیحما یهامهدر چارچوب برنا ١٩٧2استکهلم در سا   یۀانیدر ب نیهمچن
سهازمان ملهل متحهد در  یالمللهنیب ۀو کنگهر ١٩٧٧ها در سا  مارد  پالتا در مورد آب ۀکنگر
اسهت )جاسهم،  هشد دیساحل تأک در یک مشترک یهادولت یبر همکار ١٩٩2در سا   نیدوبل

 دشویمشخص م ١٩٩٧سا   ونیکنوانس 8مادۀ  2 ندبراسا  ب ن،یبر اهعالو (.222-22١: 20١8
 یههایتههو کم سهازوکار لیخواستار تشک ،یدر اصل همکار لیتسه منظوربه ونیوانسکن نیا که

 یکشهورها بهالزم را  اختیارات ینهزم نیاست و در ا یالمللنیب هآبرا یکشورها نیمشترک در ب
 Convention on the)ندکنالزم را اتخاذ  ماتیاست تا برحسب ضرورت تصم هدکراعطا  ناعیذ

Law of th Non-navigational Uses of International Watercourses 1997.) 

مهذکور، قبهل از انجهام ههر  ونیکنوانسه ١2 ۀبراسا  مهاد: یو مشورت قبل. آگهداد 6.2
ممکهن  کهه هشهدینیبشیپ ریتدب نههرگو یقبل از اجرا ای هآبرا یهادولت کیهر یاز سو یعمل

در وقهت مناسهب دولهت  کههالزم است باشد،  هآبرا یهادولت گرید یبرا ریاست منشأ ضرر خط
آثهار اعمها   لههاز جم د،کنهمنضهم  ایهالزم را ن یها و ارالعات فنهو داده کردهمذکور را مطلع 

، ه اسهتمورد اخطهار واقهع شهد که یآن تا دولت یطیمحستیآثار ز یابیارز منظوربهه گرفتانجام
، هشددولت مورد اخطار واقع ١3 ۀ  ماد. براسادکنالزم را اتخاذ  ریو تداب یابیرا ارز یآثار احتمال
دولت اخطاردهنده ابالغ  بهرا  جیو نتا هدخود را انجام د یابیو ارز قیمهلت دارد تا تحق هشش ما

-Convention on the Law of the Non)اسهت  دیهقابهل تمد گهرید همهلت تا شش ما نی. ادکن

navigational Uses of International Watercourses 1997, 2٦٧: 20١٤ ل،یفض.) 

 شهدهتبلیه  واقعمهورد  یهادارد، اگر دولت دیتأک مسئله نیمذکور بر ا ونیکنوانس ١٧ ۀماد
و  نهبرداری منصهاابهره به)متعلق  ونیکنوانس ٥ ۀشده با ماداعما  انجام یآثار احتمال که دندید

موضهوع  بههدادن  انیهپا منظوربهه، اسهتنرساندن( در تعارض  انی)در مورد ز ٧ ۀمعقو ( و ماد
 تیگو با حسن نومشورت و گات یدگو خواهند پرداخت و باومشورت و گات به نهعادال صورتبه

 (. 2٤٦: 20١8لحاظ شود )علوان،  این گریو حقو  و منافع مشترک دولت د ردیانجام پذ

ه آبهرا یسهاحل یههااز دولت کیهبهدون شهک هر ها و اطالعات:منظم داده لۀمباد. 6.3
منافع خهاص خهود  ی،المللنیب هآبرا بهها و ارالعات مربو  هداد به افتنیدست  ی، برایمللالنیب

 یهاآبراههه بههوفصهل منازعهات مربهو  ارالعهات، حل نیها به افتنیبدون دست  رایرا دارند، ز
 ونیکنوانسه ٩ ۀمهاد لیهدل نی(. بهه همه223: 20١8ممکهن نخواههد شهد )جاسهم،  یالمللنیب

دارد و آن را  دیتأک مسئله نیبر ا ١٩٩٧سا   یالمللنیب یهااز آبراهه یرانیشتکریغ یهاهاستااد
هها و هو خواستار تبهاد  مهنظم داد کندمیقلمداد  8 ۀمندرج در ماد یهمکار هاز تعهد ب یبخش

 بهه مربهو  آب تیهنوع و کیاکولوژ ،یآب یشناسنیوهوا، زمآب تیوضع ک،یدرولوژیارالعات ه
 (. Hussein, 2016: 290است ) هآبرا یهادولت نیر بد یالمللنیب هآبرا
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تمهام  یدبا ارالعات، دولت دوم نیا افتیدر یبرا هآبرا یهااز دولت کیدر صورت درخواست هر
 بههمتعههد  هآبهرا یههااسا ، دولت نی. بر اردیکار گبه هخواست نیا یاجرا منظوربهتالش خود را 

 و معقهو  از نهبهرداری منصهاابهره منظوربههرالعات الزم را ها و اهداد دیو باند گریکدیبا  یهمکار
عهات مربهو  ارال ون،یهمان کنوانس 3١ ۀو براسا  ماد یستتعهد مطلق ن نیاما ا ند،کناعطا  هآبرا
سن حچوب اصو  در چار یداستثنا با نی، اما اندهستامر مستثنا  نیاز ا یمل تیاسرار دفاع و امن به
 (.:Shirani, 2017 6؛ 223-22٧: 20١8جاسم، باشد ) یو حسن همجوار تین

، تنهها یالمللنیب یهااز آبراهه همشکالت استااد: یالمللنیه بآبرا مشترک تیریمد .6.4
د، مهور نیهدر ا هاز مشهکالت عمهد یکهی. سهتین ناهعیذ ای یساحل یهاتوافق دولت بهمحدود 

 یالمللهنیدفتر به ای ونیسیکم ایسازمان  کی جادیا قیمعموالً از رر کههاست نهرودخا تیریمد
 نیتهرقهاسابآنها را ب دیبا کهدفاتر  ایها نوع سازمان نیا کهاست  یهی. بدگیردیانجام م یتخصص
 ونیسهیآن، کم نیتهریمیقهد کههوجود آمدنهد بههدانست، ابتدا در اروپا  یالمللنیب یهاسازمان
و در  ر استراسهبورگ قهرار داردآن در شهه مقر کهرن است  نۀدر رودخا یرانیکشت یبرا یمرکا
 (. 83: ١3٦٧است )فرشاد گهر،  هشد سیتأس ١8١٥سا  

 ییهسهتند. آنهها سهکو یهمکهار یبهرا یمهم لیمؤسسات وسا گرید ایمشترک  یهایتهکم
 یریگمیو تصم یاسیو س یدر سطوح فن یساحل یهادولت نیگو و کنش منظم در بوگات یبرا

سا   یرانیکشتریغ یهاهاستااد ونینقش مهم، کنوانس نیا شناختن تیرسم بههستند. با وجود 
مشهترک موجهود در  یهاسهازوکارو  هاونیسیدر کم یهمکار قیاز رر لهتجارب حاص به ١٩٩٧

 Convention on the Law of the Non-navigational Uses of) دارد  همنهارق مختله  اشهار

International Watercourses 1997, Article 8/2 and Leb, 2013:153). 
 کهه رسهدینظر مبهه ،یاقهمنط یهامسبق همانند سازمان یهمکار یاقهمنط یهاسمیمکان
ت مثبه ریبهارز تهأث نۀدو نمو ینوبج یقایها شوند: اروپا و آفرآبراهه تیریشدن مد ینهنهاد سبب

 . (Schmeier, 2010: 11ند )امشترک یهاآبراهه تیریبر مد ییهاسازوکار نیوجود چن

 یهاآبراههه تیریمهد یمشهترک بهرا یههایتهمؤسسات و کم ون،یسیکم گرید یهانهاز نمو
و  ١83١در سها   نیهرا نههرودخا یتۀکم به توانیم ،یجمعهدست ای نهصورت دوگابه یالمللنیب

 ونیکنوانسه 2٤ ۀمهاد ١بند کرد. براسا   هاشار ١8٥٦دانوب در سا   نۀرودخا بهمتعلق  یتۀکم
 تیریاحهداث مهد منظوربههها، دولت نیاز ا کیدرخواست هر بهبنا  هآبرا یهالتدو ١٩٩٧سا  

عبارت است از  "تیریمد"، ههمان ماد 2مشورت خواهند پرداخت. براسا  بند  به همشترک آبرا
و  یهیاجرا یهاهانجام دادن پروژ یکردن برا و کار یالمللنیب همداوم آبرا عۀتوس یبرا یایرمهبرنا

معقهو  و بهتهر.  یاهویش به هآبرا میو تنظ تیرر  ممکن و حما به هبرداری از آبراهاستحکام بهر
ضهمانت  منظوربهه کههاسهت  هآمهد 200٤در سها   ١نیقواعهد بهرل ٦٤ ۀماد ١بند در  نیهمچن

                                                           
منابع آبهی  ۀانسانی در زمین ۀمحیطی و حقو  اولیمنظور حل مشکالت زیستبه (ILA)انجمن حقو  بین الملل . ١
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 یههادولت کههالزم اسهت  ان،یهز نهجستن از هرگو یآب و دور یشگیو هم نهبرداری عادالبهره
ضهۀ آبگیهر حوچهۀ کپاری تیریمهد منظوربهمشترک،  یتۀکم ایمان ساز سیتأس بهنسبت  ضهحو
 بههها، پرداختن آبراهه یالمللنیب تیری(. در مد2٥٤-2٥٧: 20١8)علوان،  ندکناقدام  یالمللنیب

بها  یآبه ضهۀمجهاور حو یکشهورها دیو با ستین ریپذکشور امکان کی قیتنها از رر یمسا ل آب
 یو عرفه یاهاعم از معاهد یالمللنیمقررات ب یریکارگو به یآبهای نامهو انعقاد موافقت یهمکار

 (. ١8٧: ١38٩ ،یکنند )موسو تیریخود را مد یمسا ل آب

 یسهیونبار در کم نیموضوع نخست نیا :اضطراردر حاالت خطر و  آگهداده بتعهد  .6.5
 یههاهاداسهتا ونیکنوانسه 2٧ ۀمورد بحث قرار گرفت. در مهاد ١٩8٩در سا   المللنیحقو  ب

 کههاسهت  هشهد هموضهوع اشهار نیها بهه این ١٩٩٧سا   یالمللنیب یهااز آبراهه یرانیکشتریغ
 بههرسهاندن  انیهموجهب ز کهه یهنگام وقوع حهوادث ،یفرد ای یجمع صورتبه هآبرا یهادولت
 نی. همچنهنهدکناقهدام  انیهز  یتخا ای جلوگیری بهاند نسبت شود، ملام هآبرا گرید یهادولت

و  گههرید یهههابهها سههرعت دولت یههدبا هآبههرا یهههار، دولتمههذکو ونیکنوانسهه 28 ۀمههادبراسهها  
وقوع آنهان بهه نیدر سهرزم کهه اضهطراریمتخصص را از هرگونه حالهت  یالمللنیب یهاسازمان

ههها و دولت گههرید یالزم را بهها همکههار یعملهه ریتههداب مههۀه بالفاصههلهو  ه کههردهآگهها ،ونههددیپیم
 به. ندکنو کنتر  آن اتخاذ   یو تخا انباریمنع آثار ز منظوربهص متخص یالمللنیب یهاسازمان

بها  ییارویهرو منظوربههالزم را  یایربرنامهه گریکهدی یبا همکهار هآبرا یهاهنگام ضرورت، دولت
 (.٤٥-٤٦: ١٩٩8 لی،یانجام خواهند داد )الجواضطراری حالت 

 

 و عراق رانیا یالمللنیب یهادر آبراهه یاصل همکار

 یاهعمد مسا ل از عرا ، و رانیا روابط در آن از پس و یعثمان و رانیاختالفات در روابط ا وجود
 یهآماسه بههمعهروف مهۀ عهدنا کهه یالدیم ١٥٥٥از سا   یعنی تهسا  گذش ٤20 یر کهاست 

 انیهم یو حسهن همجهوار یمرز مۀعهدنا که ١٩٧٥تا سا   دیامضا رس به یو عثمان رانیا انیم
 رانیها انیم یمرز مۀعهدنا 20است و تاکنون حدود  همطرح بود ها شد، هموارو عرا  امض رانیا

 نیهیوفصهل اختالفهات و تعسابق( در مورد حل ی)و عثمان یعرا  فعل یعنی اشیغرب یۀو همسا

                                                                                                                                        
در برلین تصویب کهرد  200٤در آگوست  ILAای از قواعد تکمیلی خود را در هاتادویکمین کنارانس مجموعه
تغییهر نهام  «واعهد بهرلین در منهابع آبق»المللی بهه دلیل پوشش قواعد مذکور بر منابع آب داخلی و بینکه به

فصل تقسهیم شهده و بسهیار جهامع و بها جا یهات بهوده و  ١٤ماده است که به  ٧3از یافت. این قواعد متشکل 
المللههی و داخلههی را فراتههر از قواعههد هلسههینکی و کنوانسههیون هههای بینمسهها ل مختلهه  منههابع آب در حههوزه

گیرد. در تدوین ایهن قواعهد، از حقهو  برمی در ١٩٩٧المللی سا  نهای بیههای غیرکشتیرانی از آبراههاستااد
مربهو  بهه جنهگ و درگیهری  ۀالمللهی حقهو  بشهر قهوانین بشردوسهتانالمللی محیط زیست، قوانین بینبین

 گیری شده است.بهره ١٩٩٧های بین المللی سا  های غیرکشتیرانی از آبراههمسلحانه و کنوانسیون استااده
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 نیدر ا کهاست  یتعداد برخوردها و منازعات ۀدهندامر نشان نی، و اهدیامضا رس بهمرز دو کشور 
 (. ٥: ١388است )سجادپور،  سابقهیب رانیا یمرزها ریسا بهنسبت  کهت اس تهمرزها وجود داش

 نیبومهد یههوار وسهارت بها سهرانجام کشهور، دو نیبه یههاها اختالف و تنشپس از سا 
دو بهار  هریدر خال  اجال  سران اوپک در الجا نیو صدام حس رانیا هشا ر،یالجاا جمهورسیر 

 نیهمهواد ا کههدند کررا صادر  هریمشهور الجا یۀاعالم ٦/3/١٩٧٥ خیکردند و در تار داریبا هم د
 اند از:عبارت یهاعالم

 دیهجلسات تحدو صورت ١٩١3بو  نخود را براسا  پروتکل استا ینیزم یمرزها نیررف .١
 ؛کنندیم نییتع ١٩١٤حدود سا  

 ؛کنندیم نییخود را براسا  خط تالوگ تع یآب یدو کشور مرزها .2

 نههدفهع هرگو منظوربهو مؤثر  قیدق یخود کنترل یدر مرزها که شوندیم متعهد نیررف .3
 ؛اعما  کنند ،باشد تهداش نهخرابکارا بۀجن کهو ناوذ  نهرخ

از  کیهنقه  هر یجهه، در نتهبهود یحل کلراه کی یبرا ریناپدیهعوامل تجا مذکورموارد  .٤
 است. هریبا روح توافق الجا ریمغا یادشدهمااد 

 ١3مهار  تها  ١٥ر از یهعهرا  و الجاا ،رانیا جۀخار ی، وزرایهاعالم نیاصو  ا یاجرا منظوربه
ژو ن  ١3دادند و سرانجام در  سهجل لیو بغداد تشک هریدر تهران، بغداد، الجا بیترتبه ١٩٧٥ژو ن 
 بههآن راجهع  بههپروتکهل منضهم  سههدو کشهور و  نیب یو حسن همجوار یمرز مۀعهدنا ١٩٧٥
 رانیهو عرا  از ررف وز رانیا نیب یمرز تیو استقرار امن یمرز آب نییتع ،یمرز خاک یگذارعالمت
 بهه ریهشهرح ز بهنامه پنج موافقت ١٩٧٥دسامبر  2٦در  نی. همچندیامضا رس بهدو کشور  جۀخار

و  رانیها نیب ۀنامالعرب، موافقتدر شط یرانیکشت بهمقررات مربو   ۀنامه دربار: موافقتدیامضا رس
قرارداد مربو  به وضع مقررات سار اتباع ایهران و  ،یمرز یهاهاز رودخان هتااداس در خصوصعرا  

 ۀنامهه دربهارو موافقت یکالنتران مرز ۀنامه دربارموافقت ،عرا  برای زیارت اماکن مقدسۀ دو کشور
 (.2٤٩-2٥0: 20١١موفق الشاکر،  قیان؛ 2٤ -2٩: ١3٧8 ،یجهرم یاحشام )خادم  یتعل

 ١3و عرا  در  رانیا نیب یو حسن همجوار یالمللنیمرز ب بهمربو   مۀدنادنبا  انعقاد عهبه
 کههدنهد کررا آغاز  همذاکر یمرز یهانهاز رودخا ه، هر دو کشور در خصوص استااد١٩٧٥ژو ن 

 ١٩٧٥دسامبر  2٦در  یمرز یهانهاز آب رودخا هاستااد بهنامه راجع موافقت یامضا بهسرانجام 
مشهترک وفهق  ونیسهیکم لیاختالفات دو کشور در چارچوب تشهک فتریمنجر شد و انتظار م

ها نهرودخا نیذکر است شمار ا انی(. شا١٤0: ١3٩٦پور، یوفصل شود )محمدعلنامه حلموافقت
مهوازات  بهاز آنان  یرسد، برخیم نهرودخا ٦١ هب ،شودوارد خاک عرا  می یشرق یاز مرزها که

 تیو در نها نوردندمیدو کشور را در یمرزها این گرید یخو بر اندانیدو کشور در جر یخط مرز
 یمهرز یهارودخانه ایآبر ضۀ(. حو2٥٩-2٦0: 20١٦ ساوی،یشوند )العیم ریخاک عرا  سراز به
، لههتا زمکان، هواسان تها الونهد، آب ناهت تها چنگو روانیزاب، س ضۀرحویو عرا  از پنج ز رانیا
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قهرار  رانیهمشترک بها عهرا  در ا یاغلب منابع آبچشمۀ است و سر هشد لیتشک رجیو دو یمهم
 (. ١3٩: ١3٩٦پور، یدارد )محمدعل

 کههاسهت  هماد ٧و  مهمقد کیشامل  ،یمرز یهانهاز آب رودخا هاستااد در خصوصنامه موافقت
در  کهه یمحاذ یهانهرودخا یکیاند، هشد میتقس تهدو دس بهدو کشور  یمرز یهانهرودخا ١ ۀدر ماد

دو کشهور را  یخط مهرز هک یمتوال یهارودخانه گریدارند و د انیدو کشور جر نیب یمرزامتداد خط 
 میتقسه "ج"و  "ب"و  "أ" هگهرو 3 بههدو کشهور  یمرز یها، رودخانه2 ۀ. براسا  مادکنندیقطع م
چهم،  اند از: الونهد، کنجهانعبارت "ب" هگرو ؛ریتو و گنگه، قورتهاند از بناواسوعبارت "أ" هاند. گروهشد
 یدر بنهدها کهه یو متهوال یمحهاذ یهاهم عبارت است از رودخانه "ج" هگرو ؛رجی( و دویمه)م بیت
 یمهرز یههاهاز رودخانه هاسهتااد در خصوصو عرا   رانیا نیب ۀنام)موافقت اندذکر نشده "ب"و  "أ"
 بهه ریهتهو و گنگه، قورتهبناواسو یهانه(. آب رودخا8٧: ١٩٧٦ ۀ،یالعراق ۀیوزارۀ الخارج ،١٩٧٥/2٦/١2

 یههانهه، آب رودخاهمهاد نیهموجهب ا به نیاست. همچن هشد میدو کشور تقس نیب یدو سهم مساو
و  رانیهحهدود ا دیهتحد ونیسهیجلسهات کمبراسا  صهورت رجی( و دویمه)م بیالوند، کنجان چم، ت

 نیها ربق این یو متوال یمحاذ یهانهرودخا ریخواهد شد. آب سا نییو عرف تع ١٩١٤مورخ  یعثمان
 (.83: ١388 ،یولدان یخواهد شد )جعار مینامه تقسموافقت

متشهکل از تعهداد  کههمخهتلط  یفن یدا م ونیسیکم کی نیمتعاهد نی، ررف3 ۀبراسا  ماد
   بههو نظهارت بهر مسها ل مربهو یانجام مطالعات فن یدولت خواهد بود، برا کارشنا  دو یمساو
 میتنظه در زمینهۀجملهه از مطالعهات  نیهخواهنهد داد. ا لیتشهک یو متهوال یمحهاذ یهانهرودخا
 کههآب(  یریهگه)انهداز کیدرومتریه یهاستگاهیو ا ساتیتأس جادیا نیمشترک و همچن یهاررح
 گرفهتموجهود انجهام خواههد  یههاسهتگاهیو ا سهاتیتأس لیهتکم ایدهند  صیتشخ دیما نیررف

  ی(. وظها2٦/١2/١٩٧٥ یمهرز یههاهرودخانهاز  هاسهتااد هو عرا  راجع ب رانیا نینامه ب)موافقت
 یههانههبهتهر از رودخا هامکانهات اسهتااد یعبهارت اسهت از: بررسه ٤ ۀمذکور ربق ماد ونیسیکم

نامهه، موافقت یامضها خیاز تهار کیدرولوژیهسها  ه کی یمنظور ر نیا یبرا که یو متوال یمحاذ
 ،ردیهگیتعلهق م نیاز رهرف کیره به 2 ۀماد «ب»مذکور در بند  یهانهاز آب رودخا کهرا  یسهم
نامهه، موافقت یامضها خیاز تار کیدرولوژیمدت دو سا  ه یر ونیسیکم نی. همچنکندیم نییتع

 یرا بررسه «ج»مذکور در بند  یهانهنحو احسن از آب رودخابه هاستااد یبرا باتیترت نیترمناسب
 (.2٦/١2/١٩٧٥ یمرز یهاهخاناز رود هاستااد در خصوصو عرا   رانیا نیب ۀنام)موافقت کندیم

 یههانههموجهود در رودخا یههاآب یعهیرب انیهانهد جره، دو کشور متعهد شد٥ ۀموجب ماد به
 هاسهتااد از نینهد. همچنهکن نینامه تأمموافقت نیا در مقرر میتقس باتیرا ربق ترت یو متوال یمحاذ

 گهریمنهافع د بهه ایه هنامه بهودافقتمو نیبا ا ریمغا که یمقاصد یبرا یو متوال یمحاذ یهانهاز رودخا
 یاجهرا ایه ریتاسه در زمینهۀ(. اختالفهات ١٥٩: ١٩٩3)جاسهم،  دورزنه ی، خوددارکندیوارد م مهلط

اخهتالف  نیمتعاهد نیاسا ، ررف نی. بر اگرفتنامه انجام خواهد موافقت ٦ ۀنامه براسا  مادموافقت
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 نیبه یو حسن همجهوار یمرز دولت بهمربو   مۀعهدنا ٦ ۀدر ماد شدهینیبشیپ نییرا ربق آ لهحاص
د کههروفصههل خواهنههد حل ه اسههت،در بغههداد امضهها شههد کههه ١٩٧٥ژو ههن  ١3و عههرا  مههورخ  رانیهها

 (.2٦/١2/١٩٧٥ یمرز یهاهاز رودخان هاستااد در خصوصو عرا   رانیا نیب ۀنام)موافقت

از  سههجل نیران و دومهدر تهه لیآور 22تا  ١٦ خیاز تار 3 ۀمذکور در ماد ونیسیکم سۀجل نیاول
 لیجلسات بها تشهک نیو عرا  در ا رانیا یفن تیأشد. ه لیدر بغداد تشک ١٩٧٧نوامبر  ١0تا  ٥ خیتار
محهل  دربهارۀال ، ب و ج تنهها توانسهت  هگرو یهانهرودخا یبرا ییمشترک صحرا یفرع یهایتهکم
کهار  مهۀو اداکنهد را اتخهاذ  یتمایال  تصهم هگرو یهانهآب رودخا میتقس ۀو نحو یریگهانداز هستگایا

 یمه وب )الوند، کنجان چم، م هگرو یهااز آب رودخانه کیهر یبرسهم اانیم نییتع یبرا ونیسیکم
آن  لیتشهک کهه( موکو  شهد ١٩٧8 یۀاجال  تهران )فور به( نهرودخا 30ج )بال  بر  ه( و گرورجیدو
 (. 2٧: ١38٥ ،یراد)م شدن ریپذآن زمان امکان یاسیاوضاع س لیدلبه این سهجل

 ،یق دوستیعال میبرشمرد: تحک نیچن توانیمااد آن م به جهتو بانامه را موافقت نیاهداف ا
 نیه. اصهو  حهاکم بهر ایو متهوال یمحهاذ یههانههاحسهن از رودخا ۀو استااد یحسن همجوار

ع ررف متعاهد مناف به مهدو دولت، احتراز از لط یهمنافع عال تیاند از: رعاعبارت اینامه نموافقت
 بهاتیربهق ترت یو متهوال یمحهاذ یههانهموجود در رودخا یهاآب یعیرب انیجر نیتأم گر،ید

 ریبا مقاصهد مغها یو متوال یمحاذ یهانهاز رودخا هنامه، احتراز از استاادمقرر در موافقت میتقس
 یمحاذ یهانهرودخا بهو نظارت مشترک بر مسا ل مربو   ینامه، مطالعات فنبا مقررات موافقت

اختالفههات  ایآموفصههل مسههالمتمخههتلط و حل یفنهه یدا مهه ونیسههیکم لیبهها تشههک یو متههوال
 (.١٤2: ١3٩٦پور، ی)محمدعل

بهرداری از آب بهره بهرفقهط نهاظر  کههگاهت  دیهنامهه باموافقت نیها یابیدر ارز یکل روربه
 ،یریگیماننهد مهاه رگیمسا ل د گریاز د یذکر لیدل نیاست. به هم یها در امر کشاورزنهرودخا
 منظوربهه یسهازهواریهو د یها و سدسازنهرودخا به یو خانگ یکشاورز ،یفضوالت صنعت یۀتخل
در خصهوص  یها مقرراتهنامهاز موافقت یاریاست. در بس هامدین انیمه آب ب یو سامانده میتنظ

 همنعقهد ۀامهنموافقت بهه توانیم لهشود، از جمیم هدید یجار یهاآب میتنظ یاحداث سد برا
 (. 8٦: ١388 ،یولدان یکرد )جعار هدر مورد رود ار  اشار یو شورو رانیا نیب

را در  یمرز یهانهبرداری از رودخابهره یخود برا یهاررح رانیا کهیدرصورت رودیانتظار م
 یتیوضهع نیچنه رایهز کنهد،دو کشهور بهروز  نیماب یاختالفات جد د،کناجرا  یسطح حداکثر

را  ییههاکشور ررح نیا کهی، درحالدهدیرا م یکنون یهاتیتداوم فعال ۀرا  اجازع به یسختبه
 از یبخشه در رانیها کههنیا بهه جههرسهد بها توینظر ممصارف خود در نظر دارد. به عۀتوس یبرا

شود، اتخهاذ یمشترک محسوب م یمنابع آب دستنییبا افغانستان، دولت پا ژهیوبه خود یمرزها
 یمهرز یهانهبرداری از رودخاو حق عرا  در بهره ستین رانیا یاع منافع ملن به یموضع نیچن

تبهاد   یمشهترک بهرا ونیسهیکم لیبا تشهک رودیانتظار م.شود همحترم شمرد دیو مشترک با
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اختالفهات دو کشهور در  ،یمهرز یههانهرودخا ۀنامدر چارچوب موافقت یریگمیارالعات و تصم
 (. ١٤٦-١٤٧: ١3٩٦پور، یعلد )محمدشووفصل حل یحیصح یمجرا

 ١٦/2/20١2مشهترک، در مهورخ  یمنهابع آبه ینهۀو عهرا  در زم رانیهروابط ا تیتقو منظوربه
شهامل  کههدر تهران امضا شد  رانیا یروین ریعرا  و وز یمنابع آب ریبا حضور وز یتااهم ادداشتی
 یمنابع آبه ینۀدر زم نیررف یهمکار عۀبر توس ادداشت،ی نیا مۀاست. در مقد هماد ٧و  مهمقد کی

خهود را از  یخوشهحال نی، رهرف١ ۀاسهت. در مهاد هشهد دیتأک یاریآب یهاهپروژ یمشترک و اجرا
و بهر آن  تهدو کشور ابراز داش نیب یمرز یهانهرودخا ینۀمشترک در زم یدا م یفن یتۀکم لیتشک
 یتههکم نیها  یو وظا اعما  ادداشت،ی نیا یروز از امضا 20ظرف  یدبا یتهکم نیا کهدارند  دیتأک
 ههایهدور فین نسبت بهه برگهااری، رر2 ۀ. در ماددکن لهخود را مباد ندگانینما یو اسام نییرا تع
ضهمن  نی، رهرف3 ۀانهد. در مهادهدکهرمشترک توافق  یمنابع آب ینۀو تباد  تجارب در زم یآموزش

 راتییهغو ت یمشهترک در مواقهع خشکسهال یمنهابع آبه تیریمهد ینهۀعرض تجهارب خهود در زم
و  یاریهآب یههایتوانمنهد عۀو توسه یبهتر منابع آبه تیریبر مد ،یمنابع آب تیو محدود ییوهواآب
 (.١2٩-١30: 20١٥، گیدبهلهوهدند )کر دیآب تأک عیانتقا  و توز کۀشب

 یو انجهام دادن راهکارهها یکهاهش آلهودگ منظوربه که، هر دو کشور متعهد شدند ٤ ۀدر ماد
کنتهر  خهود بهر  یرانهی، رهرف ا٥ ۀ. در مهادنهدکن ییالعهرب را شناسهاشهط یالزم، منابع آلهودگ

را از  یو رهرف عراقه داردمیاعالم  ،شوندیم ریعرا  سراز یسوبه را که یکشاورز یآب یهاپسماند
متخصهص  یههامشارکت شرکت یخود را برا لیتما ی، ررف عراق٦ ۀ. در ماددنکیامر مطلع م نیا
 ٧ ۀدارد. در مهادیرا اعهالم مه یآب ساتیو تأس یو سدساز یاریآب یهاهپروژ یاجرا ینۀدر زم یرانیا
 لیتشهک بهر ،یدر مورد مسا ل آبه بهدوجان یهمکار دیجد یهاینهشناخت زم منظوربه نیررف این

د کهراز هر ررف در آن مشارکت خواهند  هندینما چهار هک دندیتوافق رس بهمشترک  یکار یتۀکم
هر شهش  یتهکم نی. اندکن نییتع یتهکم نیخود را در ا ندگانینما هما کیدر مدت  نیررف یدو با
وزارۀ  نیخواهد داد )مهذکرۀ تاهاهم به سهجل لیمتناوب در بغداد و تهران تشک صورتبه بارکی هما

 (.20١2 ۀ،یرانیاال ۀیاالسالم ۀیالعرا  و وزارۀ الطاقۀ فی الجمهور ۀیفی جمهور ۀیالموارد الما 

 یینهادهها نبهودو  یههمسها یبها کشهورها رانیا یاقهو منط یفرامرز یرعوامل فقدان همکا
 لههاز جم قهه،منط یههادولت انیم یحل اختالفات و هماهنگ کردن منابع مشترک آب منظوربه

انداز (. چشههم١22: ١38٩ ان،یهههاد شههگاهیاسههت )پ یمشههترک مههرز یرو شیپهه یهههاچالش
دو  راهبهردیو  ییایه. موقهع جغرافردیهگیدر برمرا  یاگسترده دامنۀو عرا   رانیا یهایهمکار

 نیها از یبخشه ،یو ترابهر یبازرگهان ،یمراودات اقتصاد ،یو فرهنگ یفراوان مذهب قیکشور، عال
 (. ٧٥: ١388 ،یرزا یهاست )مینهزم

 قهۀمشهکل بهاخخص در منط نیها یحهل ممکهن بهراتنها راه یمشکالت آب ینۀدر زم یهمکار
 ریپهذامکان یاقههمشهترک منط یهاهپروژ یاجرا قیاز رر یا  همکاراس نیاست، بر ا نهایخاورم
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امهر از  نیها کهه اسهتنظام واحد  کیدر درون  یآب یهاضهمستلام قرار گرفتن حو کهخواهد شد 
(. ٥3: 20١١ممکهن خواههد شهد )الطها ی،  همشترک در آبهرا یهادولت مۀه یگذاریهسرما قیرر

با  ههمرا یو همکار رلبدیرا م ناعیذ یهادولت نیماب قیعم یمشترک همکار یموضوع منابع آب
 هنهدیدر آ یآفها  همکهار عۀان خارر و توسنیارم ینه سببزم نیکشورها در ا نیدر ب تیحسن ن

شهود.  قههتهر در کهل منطهگسهترد یسهاز همکهارینههزم هندیتواند در آیامر م نیا کهخواهد شد 
در آن  کههد شهومنعقهد  یمنابع آب ینۀدر زم یاهگسترد یالمللنیب ۀمعاهد کهالزم است  نیهمچن

 یخیهر کشهور و حقهو  تهار یازهایو ن ودمشخص ش نهصورت عادالمنابع به نیسهم هر کشور از ا
: 20١٥)شهروف،  ردیهقرار گ جهمورد تو یانیضرر و ز چیبدون ه المللنیآن براسا  قواعد حقو  ب

ههر دو کشهور،  نیتاهاهم در به ادداشهتی و یمهرز یهانهاز آب رودخا هاستااد در خصوص(. ٤8٦
 بهه جههبها تو هدارنهد. هرچنهد امهروز دیهمشترک تأک یمنابع آب ینۀدر زم یهمکار مۀادا بر نیررف

 مهۀه مهذکورتاهاهم  ادداشتینامه و ، موافقتیالمللنیب یهابرداری از آبراههگسترش و تنوع بهره
حها   نیهبها ا رنهد،یگیهر دو کشور را در برنم یالمللنیب یهابرداری و منازعات آبراههجوانب بهره

اسهت و  ینههزم نیهدر ا نیمحهدود رهرف یهمکار ای یعدم همکار ،دشویم هدر عمل مشاهد چهآن
 شهدهینیبشیپ یسازوکارها بهخود  های مرزیمشکالت متعلق به رودخانهوفصل حل یبرا نیررف

 عهمراج این ١٩٧٥های مرزی سا  دخانهایران و عرا  در خصوص استااده از آب رو ۀنامدر موافقت
در  لهحاصه یهاشهرفتیها و پآبراههه نیا ینۀدر زم نیمشکالت درازمدت ررف به جهاند. با تونکرده
موجهود  اتیهواقع یمذکور جوابگو ۀنامموافقت ،یدر سطح جهان یالمللنیب یهاحقو  آبراهه ینۀزم
 ازمنهدیامهر ن نیها که ستین نیمابیف یالمللنیب یهاوفصل منازعات آبراههبرداری و حلبهره یبرا

، اما تا انعقهاد استو عرا   رانیا نیب یالمللنیب یهاآبراهه ینۀکامل و شامل در زم یاهانعقاد معاهد
تاهاهم  ادداشهتیو  ١٩٧٥سا   ۀناممااد موافقت یاجرا بهتوان عجالتاً نسبت یم یاهمعاهد نیچن

 نیرهرف نیدر به ینامه و عهدم همکهارموافقت نیا یز عدم اجراا ی. خوددارکرداقدام  20١2سا  
و عهدم  یاعتمهادیب ینهۀ، و زمبگهذارد یبر روابهط دو کشهور بهر جها یمنا ریتأث هندیدر آ تواندیم

 هر دو کشور است. یضرر منافع و مصالح مل بهامر  نیا که سازدرا فراهم ن شتریب یهمکار
ی دانوب اشاره کهرد هاونیسیکمتوان به کاری میهای موفق اجرایی کردن اصل هماز نمونه

اداری تشکیل شد. در آغاز وظهای  -عنوان نهادی اجراییبه ١٩٤8که براسا  کنوانسیون بلگراد 
های منسجم آن شامل قواعد یکپارچۀ کشتیرانی، تسهیل عملیات کنتر  سیل، حمایت از برنامه

ههای حهوزۀ آبریها ، اما متعاقب نگرانی دولتهای آبرسانی بوده استتولید انرژی و ترغیب پروژه
ژو هن  2٤رودخانۀ دانوب در خصوص وضعیت محیط زیسهت و کهاهش شهدید کیایهت آب، در 

توسط کشورهای اتریش، بلغارستان، کرواسی، آلمان، مولداوی، چک، اسهلواکی، رومهانی،  ١٩٩٤
تأسههیس کمیسههیون منظور ی، اوکههراین، مجارسههتان و جامعههۀ اروپهها کنوانسههیونی را بهههاسههلوون
شد. کارکردههای  االجراالزم ١٩٩8المللی حااظت از رودخانۀ دانوب امضا کردند، که از سا  بین



 1477...   یالمللنیب یهااز آبراهه برداریینۀ بهرهدر زم یاصل همکار

 ژهیوبههمشورتی و اختیهارات متعهددی در زمینهۀ مهدیریت کهل حهوزۀ آبریها رودخانهۀ دانهوب 
هها و هایی مانند تخلیهۀ پسهاب، آلهودگی، مصهارف خهاص آب، احهداث و فعالیهت سهازهفعالیت

سازی اقدامات دو  عضو در زمینۀ مدیریت حوزۀ آبریا بهه کمیسهیون أسیسات آبی و هماهنگت
 (. ٤28-٤2٩: ١3٩2مذکور واگذار شد )دانته آگوستو کاپونئرا، 

 

 یریگجهینت

 یهاکاهش منازعات و رقابت بر سر آبراههه منظوربه یالمللنیب عۀجامشد  همشاهد کهگونههمان
 بهتوان یترین آنها ماز مهم کهاست، ه دکر  هارا ینهزم نیرا در ا یمختلا یهاحله، رایالمللنیب

و معاههدات  ١٩٩٧سها   یالمللهنیب یهااز آبراههه یرانیکشتریغ یهاهاستااد ونیانعقاد کنوانس
 بههو چندجان بهدوجان یهایهمکار قیاز رر یبر حل منازعات آب کهد کر همختل  اشار بۀدوجان
 یالمللهنیب یهااز آبراهه یرانیکشتریغ یهاهاستااد ونیبعد از انعقاد کنوانس هوزدارند. امر دیتأک

الزم اسهت  که تهداش جهتو شایانملحوظ و  یشرفتیپ یالمللنیب یها، حقو  آبراهه١٩٩٧سا  
و  ودواقهع شه جههمهورد تو یسهاحل یههادولت یاز سو ونیکنوانس نیموجود در ا یدستاوردها

 3٩ ۀشهمار قهانون بی. عرا  بها تصهوردیقرار گ یالمللنیب یهات آبراههوفصل منازعاحل یمبنا
 یاقهدام ینهزم نیهنوز در ا رانیاست، اما ا هدر آمد ونیکنوانس نیا تیعضو بهعمالً  200١سا  

و جوانهب  یبهر اصهل همکهار ون،یکنوانسه نیهدر ا شهد، هاشهار هکگونهاست. همان هانجام نداد
 است.  هشد دیتأک یساحل یکشورها نیگوناگون آن در ب

های مرزی در مورد نحوۀ اجرایی شدن اصل همکاری در بین ایران و عرا  در زمینۀ رودخانه
 ١٩٧٥سها   یمرز یهانهاز آب رودخا هاستااد در خصوص ۀ ایران و عرا نامموافقت به جهبا تو
 ،یهمکهار بهه لیهههر دو کشهور متما کههگرفت  یجهنت توانی، م20١2تااهم سا   ادداشتیو 

 بههرا منهو   یمهرز یههانههاز رودخا هو اسهتااد هبود یو حسن همجوار یدوست قیعال میتحک
 میدر مهورد تقسه نینامه، ررفموافقت 2 ۀدر ماد نیاند. همچندو کشور کرده یۀمنافع عال تیرعا

 یفنه یدا مه ونیسهیکم لیبهر تشهک ایهن 3 ۀ. در مادانددهیتوافق رس به یمرز یهانهآب رودخا
سا   یرانیکشتریغ یهااستااده ونیکنوانس 8 ۀمنطبق با ماد ایامر ن نیا کهدارند  دیلط تأکمخت

 مهذکور ۀمنهدرج در مهاد یههایتهکم لیتشک سازوکارو  یهمکار به یتعهد کل ینۀدر زم ١٩٩٧
 یو متهوال یمحاذ یهارودخانه بهو نظارت بر مسا ل مربو   یانجام مطالعات فن نیاست. همچن
 هذکهر شهد ١٩٧٥سها   ۀنامموافقت ٤و  3در مواد  هها کنهرودخا نیبهتر از ا ۀاستاادو امکانات 

هها و ارالعهات مهنظم هداد تبهاد  مورد در ١٩٩٧ سا  ونیکنوانس ٩ ۀاست، عمالً همسو با ماد
ها و آبراههه ینهۀگو در زمودر مهورد مشهورت و گاهت ١١ ۀو ماد یالمللنیب یهاآبراهه بهمربو  
 است.  یالمللنیب یهامشترک آبراهه تیریمد ینۀمذکور در زم ونیکنوانس 2٤ ۀماد نیهمچن
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 یههاهاسهتااد ونیسها  قبهل از کنوانسه 22 یاز نظر زمهان ١٩٧٥سا   ۀنامهرچند موافقت
 یاسهت و فاقهد چهارچوب حقهوق همنعقد شد ١٩٩٧سا   یالمللنیب یهااز آبراهه یرانیکشتریغ
 و یهمکهار یمنهافحها   نیهاست، بها ا یالمللنیب یهابراههحقو  آ ینۀدر زم یامروز تۀشرفیپ

و منطبهق بها  دیهجد یاهو تا انعقاد معاهد ستیها نآبراهه نیا ینۀزم در عرا  و رانیا نیب تعاون
سا   مۀناد. در موافقتکرآن اقدام  یاجرا بهتوان ی، میالمللنیب یهاحقو  آبراهه یامروز ریمعا

دو  نیبه یو عهرا  بهر اصهل همکهار رانیا نیب همنعقد 20١2سا  ت تااهم ادداشیو در  ١٩٧٥
 است.  هشد دیمشترک تأک یمنابع آب ینۀکشور در زم

ۀ بهین دو سهالهشتدر وقهوع جنهگ  تهوانیمموانع اجرایی اصل همکاری در بین دو کشور را 
ستقرار های فرمانروایی حاب بعث، عدم ادر سا  دو کشور( و روابط تیرۀ بین ١٩80-١٩88کشور )

ی فرامهرزی در ههایهمکار، نبهود 2003ی بنیادین دولهت عهرا  بعهد از سها  هاضع سیاسی و 
ی، خشکسالی و کمبهود المللنیبهای ای در زمینۀ آبراهههای دوررفه و منطقهچارچوب کمیسیون

 های مابین دو کشور خالصه کرد. نامهمنابع آبی باخخص در ایران و عدم اجرای دقیق موافقت

 یاصهل همکهار ی، بهدون اجهرایالمللهنیب یهاآبراهه ینۀزم در عرا  و رانیا نیختالفات با
 عۀتوسه و تیهجمع شیافهاا ،ی، خشکسهالیمیاقل راتییتغ به جهبا تو هامروز و ستین شدنیحل
 یضهرور روازایهناسهت،  تهافیدو کشور گسترش  نیدر ب یمنازعات آب ،یبرداری از منابع آببهره
 نیمشهترک به ی. منابع آبردیقرار بگ جهمورد تو یو عمل یصورت جدبه یکاراصل هم کهاست 

توانند یدو کشور شوند، م نیشدن اختالفات ب ترقیعم یبرا یاینهزم کهنیا یجاو عرا  به رانیا
 عۀتوسه بهه کههآب شهوند، بل بههمسها ل مربهو   ینهۀتنها در زمنه بهدوجان یهمکار عۀپل توس
 د.نرسان یاری این یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس یهاینهدر زم نیررف یهمکار

بهرداری از و مشهمو  قواعهد بهرهاند مشترک یو عرا  منابع آب رانیا نیب یالمللنیب یهاآبراهه
 یالمللهنیب یهااز آبراههه یرانیکشهتریغ یههاهاستااد ونیمندرج در کنوانس یالمللنیب یهاآبراهه
رغم ، امها بههندهست ١٩٧٥سا   یمرز یهاآب در خصوص یران و عرا مۀ اناو موافقت ١٩٩٧سا  
 است. یقوت خود باق بهدو کشور همچنان  نیماب یمنازعات آب مۀناقواعد و موافقت نیوجود ا

 یالمللهنیب یهاآبراههه یعنوان دولت منبع بهر روبه رانیا یگوناگون از سو یآب یهاهپروژ یاجرا
عنوان دولهت مصهب بها عهرا  بهه یهمکهار به یها و تعهد کلتباد  داده ،یقبل آگهدادبدون مشورت، 

 ریهرا ز یاصل همکهار ییربنایامر اصو  و قواعد ز نیا کهاست،  هکشور شد نیا بهرساندن  انیسبب ز
 رساند. یحداقل ممکن م بهرا  یدو کشور در مسا ل آب نیب یهمکار ینۀبرد و زممیا  ؤس

 ت،یهن ، حسهنیبها در نظهر گهرفتن اصهو  حسهن همجهوار معاصهر، یعموم المللنیحقو  ب
و  یحقهو  اکتسهاب بههاحتهرام گذاشهتن  گهران،ید بهنرساندن  انیو معقو ، ز نهمنصاا برداریبهره

کنهد. یدعوت م یالمللنیب یهاآبراهه ینۀدر زم یاصل همکار بهرا  یساحل یهاجبران ضرر، دولت
 نیدر به یو اقتصهاد یاجتمهاع ،یفرهنگه ،ینهید ،یخیاراشتراکات تهبه  جهالزم است با تورو ازاین
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و  هقلمهداد شهد یو فرهنگ یمشترک انسان راثیعنوان مبه یالمللنیب یها، آبراههقهمنط یکشورها
گسهترش  یبهرا یایلهوسه بههداشته شهوند تها دور نگه به یالمللنیو ب یاسیاز رقابت و منازعات س

در  یاقهمنط یهایهمکار عۀتوس ینهزم نیدر ا ینهگا نیشوند. بهتر لیتبد یاقهمنط یهایهمکار
و  یه، سهوریههترک لههاز جم یالمللهنیب یهامشترک در آبراهه یکشورها گریو عرا  و د رانیا نیب

 نیدر به یالمللنیب یهامشترک آبراهه ونیسیکم لیبا تشک ایامر ن نیا کهاست  یعربستان سعود
کشهورها در  گریتجارب موفق د به توانیم هبار نیدر ا نی. همچندشویممکن م ناعیذ یکشورها

 کنهدیم جهابیدو کشهور، ا نیب یبلندمدت و راهبرد هدگایمنارق مختل  جهان تمسک جست. د
 یمهؤثر و مقتضه یهها، گامیالمللنیب یهاآبراهه بهوفصل منازعات مربو  حلمنظور به نیررف که
 .ندیو ملمو  توسل جو یعمل یهایهمکار به ینهزم نیو در ا رندبردا

 

 منابع
 یفارس. 1

 هاکتاب( الف
عبهداللهی، محسهن؛ ترجمهۀ اصهو  حقهو  و مهدیریت آب، (، ١3٩2ه )دانت آگوستو کاپونئرا،.١

 های حقوقی شهر دانش. مطالعات و پژوهش ۀمؤسس، چ او ، تهران: عباسی، اصلی
تههران: مرکها  الملهل،نیبو نظهام  یفرامرز یهاآب یپلماسید .(١3٩٤عبا  ) دیس ،یعراقچ .2

 .یالمللنیب یهاآموزش و پژوهش

، چ او ، تههران: دفتهر و اروندرود یالمللنیب یرودها ینظام حقوق (،١3٦٧) فرشاد گهر، ناصر. 3
 .یالمللنیو ب یاسیمطالعات س

 ،یالمللهنیب یهااز آبراههه یرانیکشهت ریغ یهاحقو  استااده (،١3٩٦) هدیپور، فریمحمدعل. ٤
 .اانیمران: ته

اردن و  یههاهبر حوز دیبا تأک یالمللنیب یهاحقو  رودخانه (.١38٩) اهللفضل دیس ،یموسو. ٥
 ر.چ او ، تهران: دادگست ها،آب یایرمهو برنا تیریو مد یطانیل

 

 ب( مقاالت
اصهل همکهاری در  گاهیجا یبررس»(، ١3٩2) لدای ،یسحر؛ خلعتبر ،یعبا ؛ زارع دیس ،یپورهاشم. ٦

 .3٩سا  پانادهم، ش  ،یپژوهش حقو  عموم ۀفصلنام ،«ستیز طیمح المللنیقو  بح
مشترک هیهدروپولیتیک  یهاچالش(. »١38٩) رضایعل دیس ،یحجاز د؛یحم ان،یهاد شگاهیپ. ٧

، «ارونهد و هیرمنهد یمهورد ۀمطالعه 20١0تها  200١ایران با عهرا  و افغانسهتان، از سها  
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 .١2، ش 3 ۀدور لل،المنیمطالعات روابط ب ۀفصلنام
و عهرا  و حقهو   رانیا یمرز یاز منابع آب رودها هاستااد» (،١388)اصغر  ،یولدان یجعار. 8

 .2٦ش  ازدهم،یسا   تهران، است،یپژوهش حقو  و س ۀمجل ،«المللنیب
 یهیو همگرا یدر همکهار یمهرز ینقهش رودهها» (،١3٩0) نیام ،یلطا ؛یهاد دیس ،یزرقان. ٩

 . ١٦ش  ،یاهیناح ۀو توسع ایجغراف ۀمجل ،«یامنطقه
وفصل در حل یحقوق ینقش سازوکارها» (،١388) مقدم، رضا یریکاظم؛ ام دیسجادپور، س. ١0

، «الجاا هر ١٩٧٥و حسهن همجهوار  یمهرز ۀ: عهدنامهیمهورد ۀمطالعه یکیتیمنازعات ژ وپل
 .2سا  پنجم، ش  ک،یتیژ وپل ۀفصلنام

 یههااز آبراه رانییرکشهتیبرداری غحقو  بهره» (،١3٩٤) هیعط ،یبیخط ن؛یریش ان،یرازیش. ١١
 .٩٤، ش 2 ۀدور ست،یز طیتوسعه و مح ،یداریپا ،«داریپا ۀبه توسع یبا نگاه یالمللنیب
 ونیکنوانسه هبه رانیها وستنیضرورت پ» (،١3٩٧. عابدینی، عبداهلل؛ دعاگو ی هریس، کریم )١2

مجموعهه مقهاالت حقهو  آب ، «یلمللهانیب یههاهاز آبراهه یرانیکشهت ریهغ هحقو  استااد
 .تهران: مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران ،چ او ، و راهکارها هافرصت

 وانیه: نقهش دمهارو یناگ کُوویگهابچ ۀپرونهد»(،١3٩٥) یمههد دیسه ،یسهتار؛ موسهو ،یایعا. ١3
 .٥٥ش  ،یالمللنیب یحقوق ۀمجل ،«داریپا ۀماهوم توسع یسازدر برجسته یدادگستر یالمللنیب
 اسهتیدر س یهمکار کردیو تکامل رو یجهان یمدارحکومت» (،١38٥) یدمهدیس ،یمراد. ١٤
 .١0ش  است،یحقو  و س ۀدانشنام ،«المللنیب
 یحقهوق ۀمجل ،«هانیخاورم یالمللنیب یهاآب آبراه ینظام حقوق» (،١3٧٤) دیممتاز، جمش. ١٥
 .١8-١٩، ش ١3 ۀدور ،یالمللنیب
بهر  دیهو عهرا  بها تأک رانیها کیتیدروپولیهه یههاچهالش»(، ١388ی )محمهدعل ،یرزا یم. ١٦

 .2٦3-2٦٤ش  ،تهران ،یاقتصاد-یاسیارالعات س ۀمجل ،«اروندرود
 

 هانامهانیپاج( 
 ۀنامههانیپابغههداد،  ١٩٧٥ ۀاعتبههار معاهههد (،١3٧٧-١3٧8) یمحمههدعل ،یجهرمهه یخههادم. ١٧

 .رانی، تهبهشت دیشه هدانشگا ،حقو  ۀارشد، دانشکد یکارشناس
 و عهرا ، رانیها یدر روابهط مهرز یحقهوق یمشهکالت جهار (،١38٥) یمحمدمهد ،یمراد. ١8

 تهران. ،یبهشت دیشه هحقو ، دانشگا ۀدانشکد الملل،نیارشد حقو  ب یکارشناس ۀنامانیپا
 

 د( اسناد
 .2٦/١2/١٩٧٥ یمرز یهااز رودخانه هاستااد به مۀ بین ایران و عرا  راجعناموافقت .١٩
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 یعرب. 2
 هاالف( کتاب

المهوارد  هالتعاون بین الدو  على المستوى اإلقلیمی فهی مجها  ادار (،200٥) هاخمم المتحد. ١
 ورک.یویناإلسکوا،  هلبع  الدو  فی منطق ه: حاالت دراسهالما ی

 لألغهراض هیهالدول هیهالما  المجاری إلستخدام القانونی میالتنظ (،20١8) نیجاسم، عالء حس. 2
 .هدیالجد هالجامع دار :هیاإلسکندر ،هیحالمال ریغ

 عمان. ،یاالول هالطبع ،هیالدول هیالوضع القانونی للمجاری الما  (،200١)الجندی، غسان . 3

 .هیالعرب هدارالنهض :هالقاهر ،هیقانون اخنهار الدول(، ١٩٩8)سالم  دیسع لی،یالجو. ٤

 هیالما  المجاری استخدام قانون هیاتااق فی هالمااوض العراقی و قراء (،20١٧) لیداود، اسماع. ٥
 هیهالعرب هسسهمؤال :روتیهب ،یاالوله هالطبعه، ١٩٩٧ لعهام هیهرالمالحیغ اخغراض فی هیالدول

 .رللدراسات والنش

 ران،یها و العهرا  نیبه هالمشهترک هیالنظام القانونی للموارد الما  (،20١١)موفق  یانقالشاکر، . ٦
 .هیالخارج هوزار :بغداد

 التعهاون، ودیهو ق هیهدوافهع التنم نیو فرات ب هحوضی دجل هایم هأزم (،20١٥)، عصام شروف. ٧
 .للکتاب هیالسور هالعام هئیاله :دمشق

النهر الدولی الماهوم والواقع فهی بعه  أنههار المشهر   (،200٧) ریالعادلی، صبحی أحمد زه. 8
 .هیالعرب هالوحد دراسات مرکا :روتیب ،یاالول هالطبع العربی،

 الهدولی القانون ارار فی والقنوات اخنهار هیالدول هیالمجاری الما  (،20١8)علوان، جابر فهمی  .٩
 .ثیالحد الجامعی المکتب ،هیاإلسکندر العام،

أرمهاع الجهوار الجغرافهی  نیبه نیالرافهد هایهم هأزمه (،20١٦)د.سلمان شهمران  ساوی،یالع. ١0
 .هیالحقوق نیرات زمنشو :روتیب ،یاالول هالطبعوالقانون الدولی، 

 یعله هایهالم هفهی أثهر أزمه هدراسه هیوالعالقات الدول هایالم (،200٦) لیاسماع ایمحمد، دال. ١١
 مدبولی. همکتب ،یاالول هالطبع: هالقاهر ،هیالترک هیو نمط العالقات العرب هعیرب

 ا،یهترک هتجها هیالسهور هاسهیالس فهی هیهالما  هالمسهأل (،2000) هشحاد ایالمنصور، عبدالعا. ١2
 .هیالعرب همرکا دراسات الوحد :روتیب

 

 ب( مقاالت
ضهوء  یللحدود عل هالعابر هیللمجاری الما  هیالنظام القانون» (،20١٧) دیالصحراوی، عبدالحم. ١3

 ،«هیهرالمالحیفهی االغهراض غ هیالدول هیبشأن استخدام المجاری الما  هاالمم المتحد هیاتااق
 واحد والخمسون.العدد الوالقانون،  هالاق همجل
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قهانون  هعلهى وفهق اتااقیه همبهاد  اسهتغال  اخنههار الدولیه» (،20١٤)فضیل، احمد تقی . ١٤
 ،هیواسط للعلوم اإلنسان همجل، «١٩٩٧لعام  هلالغراض غیر المالحی هاستخدام المجاری الما ی

 .2٥واسط، العدد  هجامع
 

 هانامهج( پایان
 قههایتطب یو مهد هرالمالحهیلغ هیتغال  اخنهار الدولقواعد اس (،١٩٩3)جاسم، جعار خاعل . ١٥

 بغداد. هالقانون جامع هیکل یال هالمقدم ریالماجست هرسال فی العرا ،
 هالقهانون الهدولی للمیهاه وحقهو  المیهاه الالسهطینی (،2008)جما  محمد  یهد ،هدیالردا. ١٦

 هجامع ر،یالماجست هالرس الحوض الجوفی الغربی فی فلسطین فی ضوء القانون الدولی، هدراس
 .نیالقد /فلسط

فهی  ه: دراسههالمشهترک هیهللموارد الما  هالدول هاإلدار (،20١2)أحمد محمد  ههال دی،یالرش. ١٧
االقتصهاد  هیهکل ،هیالدول هیبشأن المجاری الما  ١٩٩٧لعام  هاخمم المتحد هیضوء أحکام اتااق

 .هالقاهر هجامع /هیاسیوالعلوم الس
 هرسهال ،هیهاالستخدام المنص  والمعقو  لألنهار الدول (،2000) نیحمد حسمحمد، م دیرش. ١8

 بغداد. هالقانون جامع هیکل یال هالمقدم ریالماجست
 هالمسهتخدم هیهالدول هیهبالمجهاری الما  هاخحکهام الخاصه (.20١١) وانیهصبری د بیالطا ی، له. ١٩

 الشر  االوسط، عمان. هحقو /جامعال هیکل یعل هالمقدم ریالماجست هرسال ،هیالمالح ریخغراض غ
 هو مشهکل هشهئون المالحه ریفی غ هیاستغال  اخنهار الدول (،١٩٦٧) قیالقاضی، ممدوح توف. 20

 .هالقاهر هجامع ،الحقو  هیکل یال هالمقدم هالدکتورا هارروحنهر اخردن، 
 

 د( اسناد
 .١٩٩٧عام  هیالحالم ریفی االغراض غ هیالدول هیاستخدام المجاری الما  هیاتااق. 2١
 هیهفهی الجمهور هالطاقه هالعهرا  و وزار هیفی جمهور هیالموارد الما  هوزار نیتااهم ب همذکر. 22

 .20١2 هلسن هیرانیاال هیاالسالم
 رانیهالعهرا  وا نیوحسن الجوار به هیالحدود الدول همعاهد (.١٩٧٦) هیالعراق هیالخارج هوزار. 23

 بغداد. ،١٩٧٥ هلسن
 

 ه(کنفرانس
، هالمشهترک هیالدول هایالقانون الدولی الخاص بالم، (٦/١0/١٩٩٤-3) دیداوود، ماجد عبدالمج. 2٤

 ررابلس. ،هیعیالطب هایللم هالمصادر المشترک هوادار عاتیوالتشر نیوالقوان هایرصد الم تمرمؤ
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 یکرد. ٣
 الف( کتاب ها

 یاسهای شهناییرو ربههلهه وانسهیر  هاویی ویریره یاسایی کخستنیڕێ(. 20١٥ ازاد ) گی،دبهله. وه١
 .ستانکورد ستراتیجی یوهلیکولینه رینتهسه مانی،ێسل گشتی، تیولهنیودده
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