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چکیده
ذب اغلب بهعنوان ی

منبع استراتژی

کلیدی کنار تهدیدات امنیت جهانی مورد تأکید قرار میگیرد .ماهیت سیال

ذب و عبور ذن از مرزهای ملی عالوه بر همکاری؛ زمینه تنش ،منازعه و گاه جنگ بی دولتها را فراهم مینماید.
منابع ذب فرامرزی با توجه به اهمیت ذن در تمام جهان نیازمند توجه بیشتر از سوی محاف سیاسی و دیپلماتی
است .ازای رو ،مدیریت ذبهای فرامرزی مسئلهای محوری در سیاست جهانی و سیاست خارجی کشورها به شمار
میرود .در پژوهش حاضر به نقش دیپلماسی ذب در ح وفص منازعات ذبی بی المللی نی پرداخته شده است .سؤال
اصلی ذن است که دیپلماسی ذب در ح وفص منازعات بی المللی حوضهی رود نی چه نقشی ایفا کرده است؟ در
پاسخ ،ای

فرضیه مطرح شده است که دیپلماسی ذب با افزایش همکاریها در نهادهای ذبی و موافقتنامههای

بی المللی در حوضهی ذبی نی به ح وفص مسالمتذمیز منازعات کم

کرده است .برای بررسی فرضیه یاد شده از

روش تحلیلی -توصیفی و نرمافزار SPSSبا چارچوب مفهومی دیپلماسی ذب استفاده شده است .یافتههای پژوهش
و تجزیه و تحلی ذن با بررسی رویدادهای حوضهی ذبریز بی المللی نی نشان میدهد دیپلماسی ذب در چارچوب
سیاست خارجی هوشمند میتواند برای مقابله با تهدیدات پیشرو مانند تهدیدات زیستمحیطی ،تغییر اقلیم و کمبود
ذب به توسعه همکاریهای دو و چندجانبه درباره ذبهای فرامرزی یاری رساند.
کلید واژگان :دیپلماسی ذب ،ح وفص اختالفات ،منازعات ذبی ،نهادهای بی المللی ذب ،حوضهی ذبریز بی المللی
نی .
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.1مقدمه
خطر«جنگ ذب» بهصورت گسترده از اوای دهه  1990در محاف دانشگاهی و پژوهشی مطورح
شده است .چند ویژگی وجود دارد که گمانهزنیها را در ارتبواط بوا جنوگ ذب بسویار جوذاب
میکند .اول از همه؛ ذب ،بهطور مسلم یکی از مهمتری منابع محدود جهان است و یو

منبوع

حیاتی برای بقای شخصی و ملی است و زندگی بدون ذن امکوانپوذیر نخواهود بوود؛ بنوابرای
منطقی است فرض کنیم که درجه کمبوود ذب مویتوانود بوهراحتوی یو

شوکاف جودی بوی

همسایگان دارای روابط دوستانه و صلحذمیز ایجاد کنود .دوم اینکوه ذب یکوی از منوابع حیواتی
معدود است که مرزهای سیاسی را نمیشناسد و بنابرای نیاز به«حفوظ منوافع متقابو

ینفعوان

مختلف» دارد .عدم انجام ای کار بهطور بالقوه منجر به اختالفاتی میشود که میتواند بهسرعت
به درگیریهای خشونتذمیز تبدی شود بخصوص اگر پیشبینیها درباره تهدید ناگهانی کمبود
ذب بهدرستی صورت نگیرد).(Shinkovskaia,2014
در مناطق خش

و نیمهخش

جهان ازجمله خاورمیانه و شمال ذفریقا ،ذب یکی از موضوعات

حیاتی به شمار میرود که کشورهای همسایه یا واقع در ی

حوضه ذبهای فرامورزی نیازمنود

همکاری و توافق در خصوص ذن هستند .بدون چنی فرذیندی صلح و توسعه امکانپذیر نبوده
و امنیت منطقهای با تهدید اساسی روبرو خواهد شد .اختالفات ارضوی و مورزی ،چوالشهوای
امنیتی و مهاجرت گروههای انسانی ناشوی از کوم ذبوی ،مسوائلی اساسوی هسوتند کوه بوا ذب و
موضوعات مرتبط با ذن پیوند دارند .عدم مدیریت پایدار ذب ،توسعه کشورها را تهدید کورده و
ثبات و امنیت داخلی واحدهای سیاسی را با چالش بزرگی روبرو میکند .بحران کمذبوی خطور
منازعات را در مقیاسهای محلی ،ملی و منطقهای افزایش میدهد .حوضوهی رود نیو هوم بوه
عنوان ی

حوضهی مشترک بی المللی بی کشورهای اتیوپی ،سودان ،مصر ،اوگاندا ،جمهووری

دمکراتی

کنگو ،کنیا ،تانزانیا ،رواندا ،بوروندی ،اریتره و سودان جنوبی همواره شاهد تونش در

سطحهای مختلف از حاد تا مالیم بوده اسوت .از ایو حیوث بایود بطوور جودّی موورد توجوه
سیاسوتمداران و متخصصووان قوورار گرفتوه و در ایو حوضووه بایود اقوودامات دیپلموواتیکی قابو
مالحظهای با توس به ابزارهای دیپلماسی ذب صورت گیرد.

______________ نقش دیپلماسی ذب و نهادهای ذبی بی المللی در ح وفص منازعات77....................

باید توجه داشت که؛ دیپلماسی بهعنوان ابزار ح وفص اختالفات ،ایجاد فضای مناسب جهوت
تعام  ،جلوگیری از جنگ و توسعه روابط صلحذمیز همواره موردتوجوه و نیواز جواموع بشوری
بوده است) .(Zarif and Sajjadpour,2012:35دیپلماسی ذب با بهره بوردن از ابزارهوای متنووع
خود از جمله تأسیس نهادهای بی المللی چنانچه در منازعوات حوضوه نیو و نیوز دیپلماسوی
شخص ثالث که در واقع مداخله دولت یا ی

سازمان بی المللی دولتی و یا غیردولتوی بووده و

نیز از طریق معاهدات و پیمانهایی کوه در شوک گیوری ذنهوا نقوش داشوته و زمینوه را بورای
همکاریهای ذب فرامرزی و درنتیجه ح وفص مناقشات بی المللی ذب فراهم نموده است.
نویسنده مقاله در ای پژوهش تأکیود دارد کوه ایجواد ظرفیوت نهوادی قوویتوری روش بورای
جلوگیری و ح اختالفات ذب است با وجود نواقص ذن .ای پژوهش بر رویکردهوای نهوادی
برای تقویت همکاری بی کشورهای اطراف حوضهی نی برای مدیریت بدنههای حوضه ذبریز
فرامرزی و برای توسعه پایدار حوضهی ذبریز بی المللی و کم

به حوضه تمرکز دارد .فورض

ای است که منابع ذب به اشتراک گذاشته ،میتوانند اساس همکاری و اشتراک منافع را بهجوای
جنگ فراهم کنند ،به شرطی که تهدیدات مربوط به ذبهای بی المللی بهطور عینی به رسومیت
شناخته شوند و ساختارهای سازمانی برای همکاری ایجاد شوند.
 .1-1پیشینهی پژوهش

ذثار فارسی بسیار اندکی نسبت به منابع التی در راستای پژوهش حاضر که به دنبال ح وفص
منازعات ذبی در حوضهی ذبریز بی المللوی بوا ابوزار دیپلماسوی ذب و بوهویوژه نهادهوای ذبوی
بی المللی باشد وجود دارد .در بررسی مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در راستای موضووع
ای پژوهش الزم است منابع را به دو قسمت منابع فارسی و منابع انگلیسی تقسیمبندی نمایم.
در کتاب «دیپلماسی ذبهای فرامرزی و نظام بوی الملو  ،درسهوایی بورای سیاسوت خوارجی
جمهوری اسالمی ایران») (Araqchi,2015در سه فص چارچوب نظری مفهومی ،سیاسوت ذب
در جنوب ذفریقا و دیپلماسی ذبهای فرامرزی در جمهوری اسالمی ایران است کوه تنهوا منبوع
قاب تأم و اساسی در حوزه دیپلماسی ذبهای فرامرزی است که نویسونده در ایو کتواب بوا
نگاه علمی و حقوقی به بحث دیپلماسی ذب پرداخته و ادبیات قاب اعتنایی در حوزه دیپلماسی
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ذب تولید نمووده اسوت .مباحوث کتواب بوه جایگواه ذبهوای فرامورزی در نظوام بوی الملو ،
هیوودروپلیتی

و نقووش ذن در توسووعه مفهوووم دیپلماسووی ،ضوورورت دیپلماسووی ذب در منطقووه

خاورمیانه ،اقدامات سیاسی و حقوقی بهمنظور تنظیم رژیم حقوقی ذبهای فرامورزی در سوطح
بی المل  ،ذبهای مجازی ،دیپلماسی ذب در جنوب ذفریقا و دیپلماسی ذب جمهوری اسوالمی
ایران با همسایگان ذبی خود اشاره دارد در بخشی از ای کتاب تقویت نهادها بهصوورت خیلوی
مختصر بیانشده است.
در کتاب «حقوق استفادههای غیرکشتیرانی از ذبراههای بی المللی؛ مطالعه موردی رودخانههوای
موورزی و مشووترک ایووران») (Mohammad Alipour,2017ابتوودا بووه بررسووی رژیووم حقوووقی
استفادههای غیر کشتیرانی از ذبراههای بی المللی پرداخته شده و با توجوه بوه کنوانسویون 1997
سازمان مل متحد با عنوان «حقوق بهرهبرداریهای غیور کشوتیرانی از ذبوراههوای بوی المللوی»
مهم تری اصول مطروحه در حقوق ذبراههای بی المللی شناسایی گردیدهاند .سپس با عنایت بوه
رودخانه های مشترک میان ایران و همسوایگانش ،مناسوبات ذبوی در عرصوه اسوتفادههوای غیور
کشتیرانی از رودهای مرزی و مشترک بهعنوان مطالعه موردی بررسی شده است.
مقاله «دیپلماسی ذب ،از منازعه تا همکاری») (Araqchi,1393محقق سؤال میکند کوه سیاسوت
خارجی چگونه میتواند از طریق همکاری های دوجانبه و چندجانبه ،ضم فراهم کردن زمینوه
مناسب برای تأمی ذب مورد نیاز جوامع در زموان و مکوان مناسوب ،توسوعه پایودار کشوور را
تضمی و از تشدید و تعمیق تنشهای ناشی از فشار بیشازحد به منابع ذب جلووگیری نمایود؟
که نویسنده در ایو مقالوه معتقود اسوت سیاسوت خوارجی بوا اسوتفاده از مفواهیم و دادههوای
«هیدروپلیتی

ذب» و «ح وفص مسالمتذمیز منازعات ناشی از ذن»« ،ذب و محویطزیسوت»،

«ذب و امنیت» و در نهایت «ذب ،فرهنگ و جامعه» میتواند زمینه توسوعه همکواریهوای دو و
چندجانبه میان کشورها که در نهایت به توسعه پایدار منتهی گردد را فراهم نماید .منابع محدود
فارسی دیگری را نیز میتوان بهصوورت پراکنوده در منوابع هیودروپلیتی

و یوا سوخنرانیهوا و

روزنامهها و مجالت مالحظه نمود .از منابع خارجی هم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

______________ نقش دیپلماسی ذب و نهادهای ذبی بی المللی در ح وفص منازعات79....................

در مقاله «مدیریت منابع ذب فرامرزی :درسهایی از همکاریهای بی المللی برای پیشوگیری از
درگیری») ،(Uitto and Duda,2002ای مقاله بر رویکردهای نهادی برای تقویت همکاری میان
کشورها برای مدیریت بدنه های حوضه ذبریز فرامرزی و کم

به حوضههوا بورای حمایوت از

انتقال به توسعه پایدار تمرکز دارد .فرض ای است که منابع ذب به اشتراک گذاشوته مویتواننود
اساس همکاری و اشتراک منافع را به جای جنگ فراهم کنند ،به شرطی که تهدیدات مربوط بوه
ذبهای بی المللی به طور عینی به رسمیت شناخته شوند و ساختارهای سازمانی برای همکاری
ایجاد شوند .اساس بحث ای است که همکاری میان کشورها و بی فعاالن مختلوف درون هور
ی  ،باید بر اساس علم استوار و ی

تحلی واقعی از مشکالت و فرصتهوا و پتانسوی ذنهوا

باشد.
در مقاله «شناسایی و انودازهگیوری اختالفوات احتموالی در نهادهوای ذبوی» شاخصوی را بورای
اندازهگیری پتانسی تعارض بوا اسوتفاده از اطالعوات نظرسونجی در موورد نگورشهوای ذب و
باورهای افراد در سه گروه در ی

مطالعه موردی در فلوریدا ایجاد میکنود .ایو شواخص بوه

ارزیابی توانایی کنونی نهاد جهت کاهش درگیری کم

میکند .نتایج نشان مویدهود کوه نهواد

مؤثر است ،اما تغییرات ممک است به کارذمدتر کردن استفاده از فرذیند اجازه ،بهبود برنامههای
ذموزشی و جستجوی هماهنگیهای الزم نهادی بورای کواهش مناقشوه ذتوی در موورد اسوتفاده
اقتصادی از ذب کم

کند).(Milon et al,2007

در مقاله «نقش قدرت و نهادها در دیپلماسی ذبوی») (Rees,2010ایو مقالوه بوه بررسوی توأثیر
قدرت و نهادها در تعیی فرذیند و نتایج تعامالت درون دولتی بر روی ذب فرامرزی میپوردازد
و به دنبال ای مسئله است که ذیا چارچوب نهادگرایی نئولیبرال یا نئورئالیسم ی

ابزار مفیودتر

برای تجزیه و تحلی تعامالت و همکاری بی دولتها بر سر امنیت ذب است؟
در مقاله «ذبهوای مشوترک :تعوارض و همکواری») (Wolf,2007نویسونده بوه شواخصهوای
انعطافپذیری و ذسیبپذیری هیدروپولیتیکی و اثرات بی المللی تنشهوای ذبوی بوی المللوی و
رابطه ذب با نهادها و توسعه ذنها توسط جامعه بی المللی بهطور مفص پرداخته است.
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در کتاب «منابع ذبی در خاورمیانه») (Shuval and Dweik,2007و پوروژه حوضوههوا در خطور
) (The Basins at Risk project;BARکه توسط محققان دانشگاه ایالتی ارگوان در سوال 2001
انجام شده ی

سری از شکافهای گسترده ای را که در تحقیق در مورد منابع حوضوه ذبریوز و

درگیریهای بی المللی وجود دارد با ارائه ی

اکتشاف کمی در مقیاس جهوانی در رابطوه بوی

منابع حوضه ذبریز و مناقشات بررسی شده است .هودف ایو تحقیوق شناسوایی شواخصهوای
تاریخی درگیری و همکواریهوای بوی المللوی ذب شویری و همکواری ذنهاسوت و از ذنهوا
چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی حوزههوای بوی المللوی رودخانوه در معورض خطور بوالقوه
درگیریهای ذب شیری در ذینده ایجاد میکند .موارد مذکور از ذثار مهمی است کوه در حووزه
مسائ ذب و دیپلماسی و منازعات بر سر حوضوههوای ذبریوز مشوترک فرامورزی بوه نگوارش
درذمدهاند  .ذثار فوق با تمرکز بر روی بحث بحوران و کمبوود ذب ،دیپلماسوی ذب را راهکواری
برای جلوگیری از مناقشات مطرح نمودهاند.
.2چارچوب مفهومی پژوهش
چارچوب نظری پژوهش بر مبنای مباحث دیپلماسی ذب است به همی خاطر مفاهیم ذن،
کنشگران ،دامنه ،اهداف و فرذ یند دیپلماسی ذب را باید مورد مالحظه و پژوهش قرار داد که در
ی به ذن پرداخته شده است.
.2-1مفاهیم و تعاریف دیپلماسی آب

دیپلماسی به معنای فرذیند ارتباط بی

بازیگران بی المللی است که قصد دارند از طریوق

موذاکره ،تعارض را بدون جنگ ح وفص کنند .بنابرای دیپلماسی با تالشهایی برای مدیریت
و ایجواد نظم در محدودة ی

نظام جهانی در ارتباط است و هدف از ذن ،ممانعت از تبدی

تعوارض بوه جنگ است .در چشمانداز خرد ،دیپلماسی را میتوان ابزاری سیاسوی تلقوی کورد
کوه بوازیگران بی المل از ذن برای اجرای سیاست خارجی استفاده میکنند تا بتوانند به اهداف
سیاسوی خوود برسند) .(Bilis and Smith,2004:16-713ماهیت دیپلماسی ذب هم که موضوع
بحث ما در ای مقاله می باشد از شاکلهی اصلی دیپلماسی جدا نیست.
در واقع دیپلماسی ذب) (Water Diplomacyمفهوم نسبتاً جدیدی است که در محاف سیاسی
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و علمی جایگاهی کسب کرده است .در گفتگوهای سازمان مل متحد در سال  ،2012ایرینا
بوکوا) (Irina Bokoaمدیر ک یونسکو خواستار «تعهد مجدد به دیپلماسی ذب» بهعنوان ابزاری
برای «جهانی صلحذمیز» شد).(UNESCO 2012

ضم

اینکه در هفته جهانی ذب ،موسسه بی المللی ذب استکهلم(Stockholm International

)Water Institute;SIWIسال  2013نتیجه گرفت که دیپلماسی دقیق ذب ،برای مدیریت ذب
فردا ضروری است).(Stockholm International Water Institute,2013;7

سازمان مل متحد سالهای  2012و  2013را به ترتیب به عنوان سالهای «ذب و محیطزیست»
و «دیپلماسی ذب» اعالم کرد.
با ای

وجود ،علی رغم شور و اشتیاق در مورد دیپلماسی ذب و فهرست رو به رشد از

طرفداران و مفسران و شارحان ذن؛ به نظر نمیرسد که توافق وسیعی درباره شمول ذن وجود
داشته باشد .دیپلماسی ذب معموالً بهعنوان تماس و ارتباط دوجانبه و چندجانبه بی بازیگران
دولتی و یا بازیگران غیردولتی بر سر منابع ذبهای فرامرزی با هدف بازدارندگی درگیریها و
ترویج همکاری شناخته و فهمیده میشود).(UNITAR et al,2013;Hefny,2011
دیپلماسی ذب به صور مختلف تعریف شده است؛ 1با ای حال ،تعریفکنندگان درک مشترکی
از اهمیت داشت منافع چند بعدی و دارای ینفعان متعدد در روند همکاری دارند .پیشگیری و
ح منازعات ذبی عمدتاً نتیجهی فرذیندهای تحقیق و دستیابی به حقایق ،مذاکره ،میانجیگری
و مصالحه است که ریشه در درک مستمر از شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،محیطی و
زمینه سیاسی دارد که مستلزم ذن است با ارزیابی صحیح و تجزیه و تحلی یکپارچه از سیستم
ذب پشتیبانی و حمایت شود).(Pohl et al,2014

با ای حال ،به دلی مسائ پیچیده مربوط به ذب(چه در سطح محلی و همچنی فرامرزی) و به
دلی روابط پیچیده ذب با مسائ متعدد در حوزههای طبیعی و اجتماعی و به دلی ارزشها و

( .1برای مطالعه بیشتر در زمینه تعاریف دیپلماسی ذب از نظر صاحبنظران مختلف به قسمت پیوست ای منبع رجوع شود
)Kata Molnar, Rosa Cuppari, Susanne Schmeier, Siegfried Demuth,2017:33-37
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منافع متفاوت ،رسیدن به تعریف مشترک و مدیریت و همچنی

راهح های ممک  ،دشوار

است) .(Hoppe and Hisschemöller,2001دیپلماسی ذب ،بر اساس رویکرد به دست ذوردن
منافع مشترک ،ممک است نقش مهمی در جلوگیری ،کاهش و ح وفص اختالفات در حال
رشد ذب بازی کند.
با توجه به نکات یادشده ،دیپلماسی ذب را میتوان چنی تعریف کرد :دیپلماسی ذب شام
تمام اقداماتی است که توسط بازیگران دولتی و غیردولتی انجام میشود که میتواند برای
پیشگیری از درگیریهای در حال ظهور یا ح مسالمتذمیز درگیریهای موجود و تسهی
همکاری در رابطه با دسترسی به ذب ،تخصیص یا استفاده بی

دولتهای واجد حاکمیت

صورت میگیرد .در نتیجه ،تالشهای مربوط به دیپلماسی ذب میتواند و در بسیاری از سطوح
بسته به شرایط خاص صورت گیرد .ای میتواند شام تعامالت رسمی سطح دیپلماتی

بی

دولتهای حوضه[ذبریز] ) (Riparian Statesو یا ایجاد رابطه با گفتگوی غیررسمی
سازمانهای جامعه مدنی باشد .عناصر اصلی در اینجا عبارتنداز :شناسایی واقعیتها و مشارکت
طرفهای سوم ،چرا که ذنها از گفتوشنود بر پایه توافق و تفاهم مشترک که از نظرشان
توسعهیافته ،حمایت میکنند.
لذا دیپلماسی ذب با وجود نواقص ذن از طریق ایجاد ظرفیت نهادی ،قویتری روش برای
جلوگیری و ح

اختالفات ذب و تسهی

همکاریهای ذبی است .بخشی از تالشهای

دیپلماسی ذب دولتها برای جلوگیری ،کاهش و ح وفص مسالمتذمیز اختالفات ذبی در
تمای کشورها به پیوست به توافقنامههای مختلف در حوزه ذبهای مشترک و شک گیری
نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی بی المللی ذبی نمایان است.
.2-2فرآیند دیپلماسی آب و ورود اشخاص ثالث
دیپلماسی ذب اغلب به عنوان ی

فرذیند تعریف میشود .دیپلماسی ذب بر اساس ی

بی تعارض و همکاری و بهعنوان ی

زنجیره

فرذیند ،میتواند در مراح مختلفی وارد شود .فرذیند

دیپلماسی ذب میتواند از اختالفات به یکپارچهسازی از طریق اقدام ی جانبه ،هماهنگی،
همکاری و اقدام مشترک اعمال شود).(Sadoff and Grey,2005:5
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.2-3اهداف1و دامنه دیپلماسی آب

اهداف دیپلماسی ذب را میتوان به شرح زیر طبقهبندی کرد:
گفتگو و مذاکره
پیشگیری از مناقشه
زمینهسازی برای همکاری
تعام و مشارکت ینفعان در سطوح مختلف
بهبود روابط خارجی
ترویج صلح
دیپلماسی ذب می تواند اشکال مختلفی داشته باشد :دوجانبه بی دو کشور یا بیشتر(بهعنوان
مثال سهجانبه یا چهارجانبه) و چندجانبه به عنوان مثال در مجمعهای سازمان مل متحد و
سازمانهای وابسته به ذن است.
.2-4کنشگران دیپلماسی آب

بازیگران دیپلماسی ذب چه کسانی هستند؟ ذیا امکان مشارکت ینفعان جدید وجود دارد؟
بنابرای چه کسی]کسانی[مسئول دیپلماسی ذب است؟ ای سؤال به اشکال گوناگونی در میان
گروههای مختلف با رویکردهای متفاوتی مطرح میشود که به دنبال مشارکت در گفتگوها
میباشند تا به ح منافع متضاد(خود) ،ابهام و عدم اطمینان و همچنی تغییر نیازهای رقابتی
دست یابند.
اتخا ی

تعریف وسیعتر از دیپلماسی ذب ،فراگیر از تعامالت بی و هم داخ دولت ،مستلزم

تعام و گنجاندن طیف گستردهای از ینفعان در فرذیندهای دیپلماسی ذب برای دستیابی و
حفظ همکاری مؤثر ذب است .بازیگران درگیر در دیپلماسی ذب چند جانبه میتوانند گروههای

( . 1برای مطالعه بیشتر اهداف دیپلماسی ذب از نگاه صاحبنظران مختلف به منبع ی رجوع شودKata Molnar, :
)Rosa Cuppari, Susanne Schmeier, Siegfried Demuth,2017: pp.33-37
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مختلفی از کنشگران دولتی و غیردولتی را تشکی دهند .لذا در دیپلماسی ذب هر چه قدر منافع
ینفعان مختلف در نظر گرفته شود دستیابی به همکاری های باثباتتر و طوالنی مدت فراهم
می شود.
بازیگران رسمی که عمدتاً شام وزارت امور خارجه ،وزارت نیرو و دیگر وزارتخانهها و
ادارات دولتی اغلب مشهود هستند .نقش ذفرینان غیررسمی یا غیردولتی نیز نقش مهمی در
گفتگوهای دیپلماسی ذب به عنوان نمایندگان سازمانهای مدنی ،دانشگاهها و اتاقهای تفکر،
رسانهها تشکی میدهند و همچنی میتوانند به افزایش فرصتها و به دست ذوردن فرصتها
برای ایجاد روابط و مشارکت در دانش مشترک بر روی منابع ذب مشترک تأثیرگذار باشند.
بازیگران خارجی مانند ذژانسهای توسعه چندجانبه و شرکای توسعه دو جانبه ،کارگزاریهای
سازمان مل

و دیگر سازمانهای بی المللی ،سازمانهای منطقهای و بان های توسعه نیز

نقش های مهمی در ایجاد محیطی توانمند برای دیپلماسی ذب بازی میکنند .بطور کلی در
عرصهی بی المل

بازیگران دیپلماسی ذب شام

بازیگران دولتی ،بازیگران غیردولتی،

سازمانهای بی المللی ،سازمانهای غیردولتی ،اتاقهای فکر ،سازمانهای حوضه رودخانه
) (River Basin Organizations;RBOsمی شوند و تمرکز ای پژوهش نیز پرداخت به نقش
سازمانهای حوضهی رود به عنوان نهادهای ذبی بی المللی غیردولتی در ح وفص منازعات
ذبی میباشد.
.3تعریف نهادهای بینالمللی آبی و اشکال سازمانهای حوضهی رود( River Basin
)Organizations;RBOs

بر اساس تعریف موسع از نهادها ،نهادها شام بدنه و چارچوبها یا سازمانهوایی هسوتند کوه
اغلب در قالب گروهها و کمیتههای بی المللی شک گرفتهاند کوه از طریوق توافقوات رسومی و
قانونی مانند معاهدات مربوط به مدیریت منابع ذبهای فرامرزی بی المللوی تأسویس شودهانود.
ای نوع مدیریت نیاز به همکاری همهی دولتهوای حوضوه مشوترک(یا کشوورهای حاشویهی
رودخانهی مشترک) دارد ،چنانچه اقدامات ذنها و گاهی اوقات بیمیلی به اقدام ،بر سوایر شورکا
در همان بدنه و چارچوب ذب تأثیر میگذارد) .(Kliot et al,2001:307نهادهای ذبی بی المللی
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بهطور کلی به دو دسته نهادهای بی المللی دولتی مانند سوازمانهوای بوی المللوی دولتی(بانو
جهووانی ،فووائو ،یونسووکو و )...و نهادهووای بووی المللووی غیردولتووی ماننوود شووورای جهووانی ذب،
سازمانهای حوضه روخانه) (RBOمث کمیسویون مکونوگ ،کمیسویون حوضوه رود نیو و)...
تقسیم میشوند.
بهطور کلی سه نوع  RBOوجود دارد:
کمیتهها یا شوراهای حوضه رودخانه که عموماً با کمی تشریفات مشوخص مویشووند .ذنهوافقط بهعنوان نهادهای مشاوره عم میکنند و بدنهها یا ارگانهوایی بورای اجورا ندارنود .ماننود
کمیتهی مکونگ که به کمیسیون مکونگ تغییر ماهیت داده است.
کمیسیونهای حوضه رودخانه که دارای درجهی معوی و مشخصوی اسوتقالل از کشوورهایعضو خود هستند اما فقط وظایف هماهنگی دارند .مانند کمیسیون رود دانوب
مقامات ،ادارات ) (Authoritiesحوضه رودخانه ،دارای دستورالعم هوای گسوتردهای هسوتندکه اجرای و مدیریت زیرساختهای مشوترک را پوشوش مویدهود .ذنهوا نسوبتاً خودمختوار و
مستق در رابطه با دولت حوضوه(ذبریز) هسوتند) (Wingqvist and Nilsson 2015, 6-7ماننود
ادارهی حوضه ذبریز کاگرا.
تعداد کمی از RBOsها اخیراً به نقش تحسی شده خود در دیپلماسی ذب اشاره کردهاند .دلیو
ای امر تقریباً واپسگرا شدن ذب در بسیاری از حوضه ذبریز فرامورزی اسوت .بوهعنووان مثوال،
کمیسویون رودخانوه مکونوگ) (Mekong River Commission;MRCخوود را در اسوتراتژی
توسعه حوضه مکونگ ،بهعنوان «بدنه فنی و دانش» توصیف میکند و اشاره میکند کوه «بیشوتر
میتواند نقش ی

تسهی کننده صادق به مردم در کشورهای حوضه ذبریز با ارائوه اطالعوات و

مشاوره علمی و دست نیافتنی در مورد جنبههوای فنوی بپوردازد و بوهطوور فعوال راهحو هوا و
توافقات را تسهی کند») .(MRC 2016یکی دیگر از دالی ممک است ای باشد کوه بسویاری
از RBOsها همچنان به اهدا کنندگان بی المللی مانند بان

جهانی تکیه میکننود .مشوهورتری

نمونه های شناخته شده ،معاهده رود ایندوس ،کمیسیون رودخانه مکونگ و ابتکار حوضوه رود
نی است که برای ترویج همکاری میان کشورهای ساحلی تشکی شده است.
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.4نقش نهادها و موافقت نامههای آبی بینالمللی در کاهش منازعات
جامعه بی المللی از دیرباز با ترتیبات نهادی مؤثر برای مدیریت منابع ذب مشترک دستوپنجوه
نرم کرده است .از بی المللی گرفته تا محلی ،دستوپنجه نرم کردن با مفواهیم بنیوادی ذبهوای
مشترک ،شک های زیادی از اعالمیههای بی المللی توا اصوول معاهودات و مودیریت محلوی را
هدایت میکند .جامعه بی المل در واقع با حمایت از توسعه نهادی در ذبوراههوای بوی المللوی
نشان داده است برای مدیریت ذب اهمیت قائ بوده و ذن را دارای مزایای زیادی میدانود؛ لوذا
در قرن بیستم توجه جدی بوه توسوعه و بهینوهسوازی اصوول مودیریت مشوترک داشوته اسوت.
تحقیقات نشان داده است که ی

سابقه هماهنگی بی

ینفعان ،از طریق ایجواد ظرفیوت نهوادی

در قالب موافقتنامهها ،معاهدات و یا روابط غیررسمی میتواند به کاهش احتمال وقووع منازعوه
و درگیری کم

کند .در مجموع در طول زمان اثبات شده است هنگامی که ظرفیت نهادی بی

بخشها شک بگیرد باعث می شود حتی در شورایطی کوه منازعوه بوی کشوورهای حوضوهی
مشترک در دیگر مسائ وجود دارد باز هم انعطافپذیری برای همکاری در حووزهی ذبهوای
مشترک فراهم گردد .پیچیدگی در حوضه ذبریز ،مدیریت ذب را ی

کار پیچیده میکنود اموا در

ای پیچیدگیها ،فرصتهای زیادی برای هر دو همکاری و درگیری وجود دارد.
اسناد تاریخی از جنگ ذب و همکاری نشان میدهد که منابع ذبی بی المللوی مویتوانود باعوث
تنش بی کشورهای حوضه مشترک شود ،اما خشونت حاد استثنا و نه قاعده است .محتم تری
سناریوی ممک ای است که کاهش تدریجی مقدار ذب یا کیفیت ،یا هر دو ،بور ثبوات داخلوی
ی

کشور یا منطقه تأثیر میگذارد که ممک است بهنوبوه خوود بور عرصوه بوی المللوی توأثیر

بگذارد .با ای حال ،همکاری اولیه در میان کشورهای حوضه مشترک میتواند بوه عودم تشودید
منازعات کم

کند .در واقع میتوان گفت اختالفات بی المللی ذب ممک اسوت اتفواق بیفتود

چرا که هیچ نهاد ،توافق یا قرارداد ضمنی همکاری وجود ندارد که حقوق و مسئولیتهوای هور
کشور را در رابطه با ذب مشترک ترسیم کند).(Shinkovskaia,2014

نهادهای مدیریت همکاری جویانه ذب در پیشبینی جنگ و ح اختالفات طوالنیمودت موؤثر
هستند ،به ویژه هنگامی که ساختار مدیریت اجازه دهد که ینفعان در پروسههای تصمیمگیوری
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قرار گیرند و ضم ذموزش کارکنان ،دادههای الزم و منابع مالی برای بخشها برای کار بوا هوم
فراهم شود .ای نهادها میتوانند طیف وسیعی از اختالفات را کاهش دهند و اقدام بوه تأسویس
ی

انجم برای انجام مذاکرات مشترک کننود کوه نوه تنهوا منوافع طورفی را در طوی مراحو

تصمیمگیری در نظر میگیرد بلکه دیدگاههواو منوافع متعودد شونیده مویشوود و ایو از نتوایج
مدیریت جدید با دستیابی به راهح های برد-برد است).(Carius,2006

نهادها هم چنی ممک است فرصتی برای طرفی برای همکاری و مشوارکت در یوافت حقوایق
مشترک فراهم کنند و منجر به تصمیماتی شوند که احتماالً توسط ینفعان و گروههای ینفع در
هر دو طرف پذیرفته میشود ،حتی اگر اجماع کلی صورت نگیرد .نهادها ،مؤثر در طوول زموان
و به شدت مقاوم هستند ،بهخصوص اگر ویژگیهایی نظیر نظارت مؤثر ،چوارچوب تخصویص
واضح و اجرای مناسب را داشته باشند .نمونهای که اغلب کرشده ،پیمان ذبهوای هنود اسوت
که بیش از  60سال است باوجود دو جنگ بی هند و پاکستان هنوز وجود دارد .اشخاص ثالث
میتوانند در میانجیگری مذاکرات بی طرفی منازعه و کاهش خطرات همکواری نقوش داشوته
باشند.
شواهد تاریخی بزرگی نیز وجود دارد که نهادهای مودیریت ذب ،حتوی درزموان درگیوریهوای
شدید ،بهطورانعطافناپذیر و تعجبذور استوار هستند .مثالً کمیسیون رودخانوه مکونوگ ،یو
سازمان بی دولتی است که در سال  ،1957توسط کامبوج ،الئوس ،تایلند و ویتنام ایجاد شد کوه
باوجود جنگ ویتنام ،همکاری کشورهای حوضه ی مشترک ادامه داشت؛کامبوج ،الئوس ،تایلند
و ویتنام ،از سال  1957در چارچوب کمیسیون رودخانه مکونگ همکاری داشتهاند و ذنهوا در
طول جنگ ویتنام تبادل فنی داشتهاند؛ مورد دیگر کمیته دائمی ایندوس است کوه از اختالفوات
متعدد و همچنی جنگهای هند و پاکستان در سالهای  1971 ،1965و  1991جان سوالم بودر
برد) .(Carius,2006از سال  1955اسرائی و اردن مذاکرات منظم بر سر اشتراک رودخانوه اردن
برگزار کردهاند ،حتی زمانی که در ی

وضعیت قوانونی جنوگ بودنود .در چوارچوب حوضوه

رودخانه نی هم که در ذن  160میلیون نفر زندگی میکننود و در میوان  10کشوور بوه اشوتراک
گذاشته شده است؛ در فوریه  1999بهمنظور مبارزه با فقر و تقویت توسعه اقتصوادی در منطقوه
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با ترویج استفاده عادالنه و مزایای استفاده از منوابع مشوترک ذب توافقواتی صوورت گرفوت9 .
کشووور حوضووه رودخانووه نیجوور نیووز در ی و

چووارچوب مشووارکت مشووابه توافووق کووردهانوود

) .(Shinkovskaia,2014از سوی دیگر معاهودات بوی المللوی هوم در کواهش و پیشوگیری از
تنشها و مناعات ذبی به شک بارز و مؤثری به تقویت و موفقیت دیپلماسی ذب کمو

نمووده

است  .طبق گفته سازمان غذا و کشاورزی(فائو) 3600 ،معاهده مربوط به منابع ذب بی المل از
سال  805میالدی تنظیم شده است) .(Shinkovskaia,2014اکثر ای ها مربووط بوه کشوتیرانی و
محدودیت مرزی بوده است .تمرکز مذاکره و ایجاد معاهده در قرن گذشته از کشتیرانی بهسوی
استفاده ،توسعه ،حفاظت ،حمایت از منابع ذب تغییر کرده است .توافقات حقوقی انجام شده در
حوضههای مشترک حتی زمانی که درگیریها بر سر مسائ دیگر وجود داشت؛ توافقات توداوم
داشته است.
از سوی دیگر دولت و بازیگران غیردولتی نقش مهمی در موذاکره بورای پیموانهوای ذبهوای
بی المللی و نیز تأسیس سازمانهای حوضه رودخانه بازی کردهاند .بهعنووان نمونوه دیپلماسوی
ذب بان

جهانی را میشود عنوان کرد که؛ تا به امروز بانو

جهوانی فعوالتوری اعطاکننوده و

تسهی کننده در همکاری ذبهای فرامرزی بوده است).(Genderen and Rood,2011
اهداف توسعه اقتصادی بان  ،کاهش فقر و محیطزیست پایدار بهشدت وابسته به حو وفصو
اختالفات و منازعات کشورهای ساحلی و همکاری مؤثر در زمینوه توسوعه ذبهوای فرامورزی
هستند) .(World Bank,1997بان

به طرز چشمگیری درگیر در دیپلماسی ذب شوخص ثالوث

در ایندوس ،نی  ،مکونگ و حوضههای رودخانه دجله و فرات بووده اسوت .مداخلوه بانو
حوضه ایندوس بهعنوان یکی از بزرگتوری موفقیوتهوای دیپلماتیو
میشود) .(Genderen and Rood,2011بان

جهانی بوهعنووان یو

در

ذب ذن در نظور گرفتوه
شوخص ثالوث بویطورف

بهمنظور تسهی تهیه پیشنویس و امضای پیمان ذبهای ایندوس را بهوسیله ارائه دفاتر خود به
هند و پاکستان به طور مشترک برای ایجاد طرح مدیریت مشوترک ،بوا پیشونهاد راهحو تقسویم
رودخانه حوضه ایندوس ،زمانی که مذاکرات متوقف شود و بوا بسویج منوابع موالی الزم بورای
اجرای کشورهای کم کننده عم کرد) .(World Bank,1997تأسیس پیمان ذبهای اینودوس
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توسط بسیاری از محاف علمی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است تا ی

مثوال عوالی بورای
1

ح وفص موفقیتذمیز منازعات بی المللی ذب از طریوق دیپلماسوی ذب شوخص ثالوث باشود.
علیرغم پیچیدگی مشکالت و مسائ  ،سابقه نشان میدهند که اختالفات ذب میتواند به شوک

دیپلماتیکی اداره بشوند .ای موارد منعکسکننده دو عنصر مهم همکاری بی المللوی منوابع ذبوی
است :نیاز به ی

نهاد موثر در راستای توسعهی همکاری و حمایت مالی شوخص ثالوث موورد

اعتماد توسط همه جناحها).(Shinkovskaia,2014

.5مختصری دربارهی حوضهی نیل
رودخانه نی طوالنیتری مسیر ذبی بی المللی در جهان است و از یازده کشور در شمال و شرق
ذفریقا یعنی مصر ،سودان ،رواندا ،اوگاندا ،تانزانیا ،سودان جنوبی ،اتیوپی ،کنیا ،بروندی ،جمهوری
دمکراتی

کنگو(زئیر) و اریتره میگذرد .منبع ای رودخانه از حوضههای ذبگیر اتیوپی و اوگاندا

است و مصر پایی تری کشور حاشیهی رودخانه است .بیش از  300میلیون نفر از کشورهای کنار
حوضه نی به ذب ای رود وابسته هستند و تخمی زده شده ای رقم تا سال  2025به 500
میلیون نفر برسد .چارچوب قانونی استفاده از ای رودخانه قبالً توسط بریتانیا ،فرانسه و ایتالیا در
طول دوران استعمار تعیی شد که به طور کام مورد استقبال مصر قرار گرفت .تنها ی

توافقنامه

پسا استعماری 2به صورت دو جانبه بی مصر و سودان همسایه در سال  1959به وجود ذمد که
در ذن مصر حق اکثریت وسیعی از ذب نی و حق وتو کردن پروژههای توسعه رودخانه را
داشت).(Gerdy,2010:22

.6کمیسیون( )Commissionنیل
از مهمتری توافقات و نهادهایی که در حوضهی نی صورت گرفته کمیسیون نیو اسوت .ایو
نهاد بر طبق توافقنامه بهرهبرداری کام از ذبهوای نیو ( ،)1959میوان مصور و سوودان ،گوروه
دائمی مشترکی جهت ح وفص اختالفوات مربووط بوه توزیوع ذب میوان دو کشوور موذکور و
 1برای مطالعهی بیشتر در ای زمینه به منابع زیر رجوع شود:
;Bank, 1997; Biswas, 1992 Salman &Uprety, 2002; Genderen& Rood, 2011; Clemens,2005
World
2.Postcolonial
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احداث سد ذسوان تشکی گردید .وظایف کمیسیون نی شام برنامهریزی ،نظارت بر تحقیقات
و اجرای پروژهها و هم چنوی نظوارت بور توزیوع ذب نیو اسوت .بور اسواس توافقناموه 1959
کمیسیون نی مرکب از ی

رک اصلی و کمیتهای متشک از چهار نماینده فنی از طرف دولوت

سودان و مصر تشکی شد .در توافقنامه مذکور بر بهرهبورداری کامو از ذبهوای نیو تصوریح
شده است ،لذا مرز مشترکی میان دو کشور معی گردید تا هر کشور در محدوده مختص خوود
اقدام به بهره برداری نماید .الزم به کر است که سازمان دیگری ،تحت عنوان اداره حوزه ذبریوز
کاگرا) (Kageraکه مستق از کمیسیون نی عم مینماید ،در حوزه ذبریوز نیو تشوکی شوده
است.
همچنی پروژهای تحت عنوان «هایدرومت») (Hydrometبا مشارکت دول همجوار نیو سوفید
(به استثنای اتیوپی) جهت جمع ذوری اطالعوات مورتبط اجورا گردیود« .هایودرومت» در سوال
 ،1992با ذغاز به کار«ت

کونی » پایان یافت .در سوال  ،1998وزرای منوابع ذب دول همجووار

نی  ،در چارچوب طرح ابتکاری حوزه ذبریز نی  ،تشکیالت سازمانی موقتی را بورای هماهنوگ
سازی اقدامات دول همجوار تشکی دادند که از سوال  1999بوا سواختاری مرکوب از شوورای
وزرای منابع ذب ،کمیته مشاوره فنی و دبیر خانه مستقر در انتب ،اوگانودا ذغواز بوه کوار نموود.
ازجمله وظایف«ت

کونی » میتوان به مسئولیت بررسی امکان حصوول بوه توافوق بوی المللوی

پیرامون بهرهبرداری از ذبهای نی که منافع کلیه دول حوزه ذبریز نی را توأمی نمایود ،اشواره
نمود .در حال حاضر ،برنامه ابتکاری حوزه نی جانشی «ت

کونی » شده است).(Wolf,2007

 .7نوع تنشها در حوضهی آبریز مشترک
همان گونه که گفته شد تنش و منازعات در کنوار همکواری بخوش جوداییناپوذیری از مسوائ
مربوط به حوضههای مشترک ذبریز میباشد در ای قسمت از پژوهش ماهیت تنشهای ذبوی از
حاد به مالیم با کد مطرح میشوند.
انواع تنش های ذبی شام  :اعالم رسمی جنگ(کد،)15اقدامات گسترده جنگی که باعث مورگ،
جابجایی یا هزینه باالیی استراتژی

میشوند( ،)14اقودامات نظوامی در مقیواس کوچو (،)13

اقدامات خصمانه سیاسی – نظامی( ،)12اقدامات خصمانه اقتصادی و دیپلماتی ( ،)11عبوارات
کالمی قوی که خصومت را در تعام نشان میدهد( ،)10عبارات کالمی مالیم کوه اخوتالف را
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در تعام نشان میدهند( ،)9اقدامات خنثی یا غیر مهم برای وضوعیت بوی الملو ( ،)8مبوادالت
رسمی کم ،گفتگوها یا بیان سیاستها-حمایت کالموی مالیوم( ،)7حمایوت کالموی رسومی از
اهداف ،ارزش ها یا رژیوم( ،)6موافقتناموه فرهنگوی یوا علموی یوا پشوتیبانی( ،)5موافقوت ناموه
اقتصادی ،تکنولوژیکی یا صنعتی غیرنظامی( ،)4پشوتیبانی اقتصوادی یوا اسوتراتژی
اتحاد مهم استراتژی (منطقهای یا بی المللی)( ،)2اتحاد داوطلبانه یو

نظوامی(،)3

ملوت( )1مویشووند کوه

شک گیری جنگ شدیدتری نوع تنش میباشد .بیشتری تنشهایی که در حوضه رود نی وجو
داشته از نوع تنش کد  10یعنی مخاصمات کالمی شدیدی می باشد که به اشکال مختلف ماننود
محکوم کردن شدید اقدامات یا سیاستها؛ محکوم کردن رهبوران ،سیسوتم یوا ایودئولوژی؛ بوه
تعویق انداخت دیدارهای سوران ایوالتی؛ امتنواع از شورکت در جلسوات یوا اجوالس ،حموالت
تبلیغاتی شدید ،عدم حمایت؛ مسدود کردن یا وتو کردن سیاست یا پیشنهادات در سازمان ملو
یا سایر نهادهای بی المللی مشخص میشووند هرچنود تونشهوای خصومانهتوری بوه صوورت
اقدامات خصمانهی سیاسی و اقتصادی هم در بی کشورهای حوضه به چشم میخورد
).(https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/

 .8بررسی رویدادهای حوضه رود نیل
 RBO.8-1ها و تنشها

همانطور که در نمودار( )1مشاهده میکنیم در  5مقطع زمانی نهادهای بوی المللوی در حوضوه
رود نی تشکی شدهاند .نمودار نشان میدهد که در سال  11 ،2002نهاد بی المللی در حوضوه
ذبریز رود نی تشکی شده است که برای ی

سال عدد قاب مالحظهای هسوت .در نموودار()2

میزان مناقشات و تعداد کشورهای درگیر در مناقشات را مشواهده مویکنویم .در سوال  1958بوا
افزایش اندکی در تعداد مناقشات ،کشورهای درگیر در ای تنشها به میوزان قابو تووجهی بواال
رفته است .ای سناریو برای سالهای  1989 ،2005،2003و  1990نیز تکرار شده است.
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نمودار( :)1تعداد  RBOها و تعداد کشورهای عضو در  RBOها (محور چپ) در حوضه رود نیل

با توجه با اینکه تعداد قاب توجهی نهاد بی المللی در سال  2002در ای حوضه تشکی شده
است ،با ای وجود مناقشات درست بعد از ی

سال به دلی کم بودن همکاریها ،تنش ها

حالت جهشی داشته است

نمودار( :)2تعداد مناقشات و کشورهای درگیر در مناقشات در حوضه رود نیل

در نمودار( )3نیز میزان مشارکت کشورهای حوضوه رود نیو در معاهودههوا و سوازمانهوای
بی المللی را نشان میدهد .همان طور که در نمودار نشوان داده شوده اسوت کشوورهای
تانزانیا ،اوگاندا و کنیا نسبت به سایر کشورها مشارکت بیشتری داشتهاند.
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نمودار( :)3میزان مشارکت کشورهای منطقه در  RBOهای تشکیل شده در حوضه رود نیل

با توجه به نمودار( )4متوجه میشویم که کشور مصر با اختالف بیشتری نسبت به سایر
کشورها تنش ذبی داشته است؛ و کشورهای اوگاندا و تانزانیا با توجه به مشارکت در سازمانها
و معاهدههای بی المللی ،تنشها و درگیریهای کمتری داشتهاند .در نمودار( )4اعداد روی
محور افقی نمایانگر نوع تنش و اسامی نشان دهنده کشور و حوضه ذبریز مربوطه و اعداد روی
محور عمودی نشان دهنده تعداد تنش و درگیری است .نتایج ای نمودار نیز نشان دهنده ذن
است که کشور مصر با توجه به همکاری و مشارکت کمتر در معاهدهها و نهادهای ذبی،
تنشهای زیادی را نسبت به سایر کشورها تجربه کرده است.

نمودار( :)4میزان درگیری کشورهای حاشیه رود نیل در مناقشات به تفکیک نوع تنش
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 .8-2تنشهای سال  1989و  1990در حوضه رود نیل

در سالهای  1989و  1990با توجه به درگیر شدن بسیاری از کشورها در تنشهای ذبی در
حوضه رود نی بر ذن شدیم تا جزئیات مطالب را عنوان کنیم .جدول( )1عوام مهم درگیری
فراگیر کشورها در تنشهای سال  1989را بیان میکند.
جدول( :)1عوامل مهم در افزایش کشورهای درگیر تنش آبی در سال 1990و 1989
کشورهای درگیر
بوروندی  -جمهوری دموکراتی

توضیحات
کنگو  -مصر -

ی

معاهده جدید بی  10کشور حوضه رود نی برای استفاده مساوی از نی

اریتره  -اتیوپی  -کنیا  -رواندا  -سودان -تانزانیا و

توسط مصر و سودان که خواستار تغییر در ماده  b14بودند ،در رابطه با امنیت

اوگاندا

ذب به تأخیر افتاد .توافق نامه جدید موافقت نامههای استعماری را که مصر و
سودان فراهم کرده بودند ،لغو میکند.
کنگو -

درگیری بی ایاالت حوضه رود نی به دلی شرایط خشکسالی گسترده ناشی

رواندا -بوروندی  -جمهوری دموکراتی

مصر  -اتیوپی  -تانزانیا  -کنیا  -سودان -اوگاندا-

از بارندگی کم منطقهای در حال وقوع بود .مقامات اوگاندا برای کاهش مجدد

اریتره

مخازن از رودخانههای رود نی استفاده کردهاند .کمبود ذب درگیری ایجاد
کرده بود.
کنگو  -مصر -

جلسه شش روزه بی ده کشور حوضه ذبخیز نی نتوانست توافقنامهای را برای

بوروندی  -جمهوری دموکراتی

اریتره  -اتیوپی  -کنیا  -رواندا  -سودان -تانزانیا و

چارچوب قانونی برای مدیریت جمعی نی به دست ذورد .ای

چارچوب

اوگاندا

جدید قرار بود جایگزی معاهدات استعماری در سال  1929شود که در ذن
زمان حاکم بودند.
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کشورهای درگیر

توضیحات

اتیوپی-سودان

وزیر ذبیاری و منابع طبیعی ابوشوره اتیوپی را به نقض توافقنامه منعقد شده بی دو کشور در سال  1902که
ممنو ع ساخت هرگونه نصب در امتداد رود نی قب از مشورت با دولت سودان است ،متهم میکند.

مصر -اتیوپی -

شمو ،وزیر اطالعات و فرهنگ سودان و سخنگوی رسمی دولت سودان ،اظهار داشته است که اتیوپی قصد دارد

سودان

بدون مشورت با دولت سودان ،سدهایی را در مبداء رودخانه نی ذبی«دریاچه تانا» بسازد .اتیوپی که نقش اصلی
در هیدروپلیتی

نی نداشته ،در سال  1957اعالم کرد که توسعه ی جانبه منابع ذب نی را در قلمرو خود دنبال

خواهد کرد.
کنیا  -اوگاندا -

چندی کشور ذفریقای شرقی خواستار مذاکره مجدد پیمانهای نی در سال  1929هستند .ای معاهده حق کنیا،

تانزانیا  -رواندا -

اوگاندا ،تانزانیا ،رواندا ،بوروندی ،اتیوپی و اریتره را بیش از استفاده از نی و شاخههای ذن محدود میکند.

بوروندی  -اتیوپی -

نخست وزیر تانزانیا بهطور علنی اعتبار پیمانهای دوره استعماری رود نی را رد کرد .تانزانیا از پیگیری پروتک

اریتره  -مصر

خودداری میکند و از کشورهایی مانند مصر برای استفاده از ذبهای نی درخواست اجازه میکند .اتیوپی با
توجه به توافقهای قبلی که تحت طرح ابتکار حوضه رود نی ( )NBIانجام شده است ،در حال برنامه ریزی
پروژههای ذبیاری و ذبیاری بود .حدس و گمان درباره درگیری احتمالی اقدامات اتیوپی را محاصره میکند؛ اما
هر پیشرفت پروژه میتواند با بقیه خنثی شود.

جدول( :)2مهمترین تنشهای حوضه رود نیل و زمینههای شکلگیری آن
کشورهای درگیر
مصر -ذمریکا

توضیحات
ایاالت متحده به دالی اقتصادی از پیشنهاد سد ذسوان مصر خارج شد؛
ایاالت متحده از پیشنهاد مصر برای تأمی بودجه و کم

به ساخت سد ذسوان خارج شد؛ ایاالت متحده هیچ

کمکی به سد نکرد.
مصر-بریتانیا
مصر -سودان

بریتانیای کبیر به دالی اقتصادی از پیشنهاد سد ذسوان مصر خارج شد.
مصر در سال  1958ی

اعزام نظامی ناموفق را برای مشاجره بی سودان و مصر به داخ خاک سودان اعزام

کرد و باعث شد روابط بی دو کشور تقریباً تا نقطه تقاب نظامی تخریب شود.
در تابستان سال  ،1959سودان بهطور ی

جانبه سد سنار را ایجاد کرد و بهطور کام از توافقنامه ذبهای نی

در سال  1929بی مصر و سودان خارج شد.
مصر -نوبیایی ها

مصر اسکان مجدد روستاییان نوبیان -سد ذسوان را جا به جا کرد.

(داخلی)
مصر  -اسرائی

مصر با اسرائی بر سر کانال ذل گانتراخ تا بندر سعید درگیرشد.
اسرائی به بندر سعید مصر و کانال ذب شیری حمله میکند.
مصر از به اشتراک گذاشت ذب با اسرائی امتناع ورزیده و کمبودهای محلی و منطقهای را منطقی میداند .دکتر
محمود ابوزید ،وزیر ذبیاری مصر ،هشدار داد که نیاز خاورمیانه به ذب فقط رشد خواهد کرد و خواستار مذاکره
برای جلوگیری از درگیریهای ذینده شد.
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مصر از کاهش ذب در بیابان با ذب ذسوان خبر داد.

مصر (داخلی)

در  18سپتامبر ایاالت متحده موافقت کرد که برای مصر نصب توربی های جدید در سد بلند ذسوان ،ساخته

مصر -ذمریکا-روسیه

شده اتحاد جماهیر شوروی را تأمی کند ،کابینه مصر جزئیات نهایی ای توافق را در جلسهای تصویب کرد که
تصمیم به اخراج هفت دیپلمات شوروی و خاتمه قراردادهای حدود  1000متخصص اتحاد جماهیر شوروی
شد.
مصر -عراق – سودان

بیانیه حمایت عراق از رژیم سودان .منابع غربی میگویند تهدید جدی العربابی برای تالفی جویی در برابر مصر
با استفاده از ذبهای نی بهعنوان تراشه معامله ،بیانیهای برای مصرف عمومی نبود ،و اینها ی

برنامه همکاری با

عراق است و ای نشانگر توافق جدی بی دو کشور است .در ای راستا ،منابع فاش میکنند که بغداد برای
جلوگیری از رسیدن ذبهای نی به مصر ،به خارطوم(سودان) تمای دارد .کارشناسان کشاورزی و ذبیاری عراق
پیشنهاداتی را به خارطوم ارائه دادهاند ،ازجمله استرداد مناطق وسیع در سودان برای کشاورزی و ارائه ای
بهانهای برای بررسی مجدد سهم مصر از ذبهای نی که اکنون  55میلیارد متر مکعب تخمی زده میشود.
پیشنهاد دیگر ساخت سد سودان برای کنترل جریان ذبهای رود نی به مصر است .گزارشها حاکی است که
جمعی از کارشناسان عراقی هفته گذشته وارد خارطوم شدند و ذنها مطالعاتی را برای اجرای پروژههای سودانی
برای منحرف کردن ذب نی و بهرهبرداری از ذنها در سودان قب از رسیدن به مصر ذغاز کردهاند.
مسئول امور خارجه مصر و سفیر الهدی گفت :رژیم مصر در برنامه خود برای تشدید تنش با سودان با

مصر سودان

جلوگیری از ورود ذب ذشامیدنی به شهروندان منطقه حلب ،به روش جدیدی متوس شده است .وی با بیان
اینکه رژیم مصر برای اولی بار در تاریخ با محروم کردن مردم از ذب با هدف تحمی فشار بر سودان است،
افزود :همه دنیا به خوبی میفهمند که استان سودان از منابع ذبی مصر محروم شده است .ای منطقه در حال
حاضر توسط نیروهای مصر محاصره شده است که  10برابر بیشتر از نیروهای سودان در ذنجا هستند .علیرغم
محرومیت از ذب ،سودان از سرزمی خود عقب نشینی نمیکند .الهدی اظهار داشت که سودان از جامعه جهانی
خواسته است تا در ح وفص مناقشه از طریق گفتگو مداخله کند.
مصر اعالم کرد که قصد کنیا از کنوانسیون حوضه نی «،ی

مصر -کنیا

اقدام جنگی» علیه مصر است .کنیا و سایر ایاالت

نی خواستار استفاده گسترده از حوضه رود نی برای پروژههای توسعه ذب خودشان شدند.
سودان اعتراض سوریه به نقض قرارداد پیمان نی در سال  1929را رد کرد.

مصر -سوریه

.8-3تنشهای مربوط به سالهای  2003و 2005
جدول( :)3تنشهای مربوط به سالهای  2003و 2005
سال

نوع تنش

کشورهای درگیر

توضیحات

2003

12

سودان -سوریه

سودان اعتراض سوریه به نقض قرارداد پیمان نی در سال 1929

2003

10

سودان -سوریه -مصر

2005

11

کنیا  -اوگاندا  -تانزانیا  -رواندا -

را رد کرد.
سودان توافقنامه ذبهای نی در سال  1929را با مصر و سوریه
نقض میکند.
چندی

کشور ذفریقای شرقی خواستار مذاکره مجدد پیمانهای
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بوروندی  -اتیوپی  -اریتره –

نی در سال  1929هستند .ای معاهده حق کنیا ،اوگاندا ،تانزانیا،

مصر

رواندا ،بوروندی ،اتیوپی و اریتره را بیش از استفاده از نی و
شاخههای ذن محدود میکند.

10

2005

کنیا  -اوگاندا  -تانزانیا  -رواندا -

نخست وزیر تانزانیا بهطور علنی اعتبار پیمانهای دوره استعماری

بوروندی  -اتیوپی  -اریتره –

رود نی را رد کرد .تانزانیا از پیگیری پروتک خودداری میکند و

مصر

از کشورهایی مانند مصر برای استفاده از ذبهای نی درخواست
اجازه میکند.

.9نتیجهگیری
در ای

مقاله با توجه به دادههای مربوطه که از سایت Http://gis.nacse.org/tfdd/treaties.php

گرفته شده بود ،به تحلی و بررسی رویدادهای مربوط به حوضهی ذبریز رودخانهی نی و
معاهدات و سازمانهای بی المللی) (RBOتشکی شده در رابطه با مسائ ذب و موضوعات
پیرامون ذن پرداختیم .با توجه به ذنچه بیان گردید ای نتیجه حاص میشود که دیپلماسی ذب با
بهره گیری از ابزارهای دیپلماتی

و توس به نهادها و سازمانهای حوضهی رودخانه توانسته

است به کاهش تنازعات در حوضهی نی کم

نماید اما موفقیت ای نهادها در ح وفص

منازعات حوضهی نی را نمیشود پررنگ ارزیابی نمود .شاهد بودیم که سالهای  1989و
 1990تعداد تنشها افزایش یافته و میشود نتیجه گرفت افزایش تنشها و تداوم ذنها موجب
شد در سال  ،2002تعداد نهادها و موافقتنامههای بی المللی به منظور ح وفص تعارضات
کاهش یابد که در نتیجه با  11نهادی که در ای سال شک گرفت تا سال  2004مناقشات
کاهش یافته ولی به دلی عدم همکاری بعضی از کشورها بویژه مصر در ای حوضه سال 2005
شاهد افرایش مناقشات بودیم .از سوی دیگر رویکرد همکاریجویانهی کشورها هم موثر در
کاهش و عدم درگیری در تنشهای حوضه بوده است به عنوان مثال کشورهای تانزانیا ،اوگاندا
و کنیا نسبت به سایر کشورها در نهادها مشارکت بیشتری داشتهاند و لذا ذنها با توجه به
مشارکت در سازمانها و معاهدههای بی المللی ،تنشها و درگیریهای کمتری داشتهاند اما
کشور مصر به دلی عدم رویکرد همکاری جویانه با اختالف بیشتری نسبت به سایر کشورها
تنش ذبی داشته است.
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مجموع سخ

ذنکه مدیریت و حکمرانی ذبهای فرامرزی چالشها و فرصتهای قاب

مالحظهای را پیشروی سیاستگذاران سیاست خارجی و کارگزاران دیپلماسی بهمنظور
پیشگیری از منازعات و بهرهگیری از فرصتها و از جمله توسعه همکاریهای منطقهای قرار
میدهد .به نسبت کاهش کیفیت ذب ،توسعه اقتصادی-اجتماعی جوامع و افزایش تقاضا برای
ذب شیری  ،ب صورت مستمر بر اهمیت دو موضوع جلوگیری از منازعات و توسعه
همکاریهای منطقهای افزوده میشود .تغییرات زیستمحیطی احتماالً موجب تشدید منازعات
سیاسی-اجتماعی کنونی بر سر ذب و تشدید ذنها در ذینده خواهد شد .بهویژه در مناطقی که
فاقد نهادهای الزم جهت توسعه همکاریهای منطقهای هستند ،ای امر بیشتر محسوس خواهد
بود.
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