
	

	

سازمان ملل متحد راجع بھ  1997افغانستان و کنوانسیون 
استفاده ھای غیر کشتیرانی از منابع آبی بین المللی: 

 چھ اھمیتی دارد؟ کنوانسیون برای افغانستان
 

 
 محمد داود رضایی

 
 

 بھ راجع این سازمان 1997 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون
ستفاده شتیرانی غیر ھای ا سیون) المللی( بین آبی منابع از ک کنوان

ـــویب  1997ماه می  21را بتاریخ  کرد. تالش در جھت تنظیم میالدی تص
شاف، مدیریت و حفاظت از  ستفاده از منابع آبی بین المللی، انک ا
ـ اعم از آب ھای سطحی و زیر زمینی ایکھ در داخل  ـ ـ منابع آبی 

ستند، از جم شورھا محدود نی سیون خوانده مرزھای ک لھ اھداف کنوان
سیون بتاریخ  ست. کنوان ست  17شده ا صاب  2014آگ میالدی با تکمیل ن

ارایھ  طبق امارالزم اعضــا برای الزامیت آن، الزم االجراء گردید. 
ــازمان ملل متحد،  ــده از حانب س ــال جاری(ش  2017تا ماه فبروری س

و تعداد کشــورھای  36بھ  کنوانســیونعضــو میالدی) تعداد کشــورھای 
ضویت کامل آنرا تا ھنوز  ضاء نموده ولی ع سیون را ام ایکھ کنوان

	 1کشور میرسید. 16دریافت نکرده اند، بھ 
 

سازمان ملل یک معاھده کلی است  1997از لحاظ ساختاری، کنوانسیون 
سی مربوط بھ حقوق آبھای فرامرزی را  سا صول ا کھ چھارچوب کلی و ا

ضو واگزار میکند تعیین نموده و جز شورھای ع ئیات امر را بھ خود ک
شانرا با توجھ بھ  شترک  شکالت مربوط بھ منابع آبی م سایل و م تا م
مشخصات خاص حوزه ھای دریایی مشترک از طریق ھمکاری و گفتگو حل و 

صل نمایند.  شورھای مربوط بھ قاره ھا و مناطق مختلف ف ضی از ک بع
سیون ر ضویت کنوان صلا جھان کھ تاھنوز ع نموده اند، عبارت اند  حا

از انگلیســتان، فرانســھ، آلمان، ســویدن، و مجارســتان (اروپا)، 
نھ) و یا خاور م یھ، و قطر( نان، ســــور  ھمچنین عراق، اردن، لب

دولت جھموری  2ازبکستان کشور ھمسایھ افغانستان در آسیای میانھ.
صویب سیون و ت سوان ستان تاھنوز راجع بھ الحاق بھ کن سالمی افغان  ا

 آن تصمیم مشخصی نگرفتھ است. 
 

شتن حداقل چھار حوزه دریایی  ستان با دا ست کھ افغان این درحالی ا
سیون فرامرزی  صویب کنوان شکل قابل مالحظھ ای از ت ست بھ  ممکن ا

متاثر گردد. درکل، افغانســتان دارای پنج حوزه دریایی اســت  1997
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مند، حوزه کھ عبارت اند از: حوزه دریایی کابل، حوزه دریایی ھل
یایی ھریرود یایی پنج -در غاب، حوزه در یایی  -مر آمو، و حوزه در

شمال، بقیھ  ستثنایی حوزه دریایی  شد، بھ ا شمال. طوریکھ گفتھ 
چھار حوزه دریایی افغانســـتان حوزه ھای دریایی فرامرزی بوده و 
ــان  ــل می ــابع آبی موجود درآن طبق مقررات حقوق بین المل من

شورھای ھ ستان و ک شد. افغان شترک میبا سایھ م حوزه دریایی کابل م
میان افغانستان و پاکستان، حوزه دریایی ھلمند میان افغانستان و 

مرغاب میان افغانســــتان، ایران و  -ایران، حوزه دریایی ھریرود
آمو میان افغانستان، تاجکیستان و  -ترکمنستان و حوزه دریایی پنج

 ازبکستان مشترک میباشند. 
 

 ھای فرامرزی افغانستان  دریانقشھ 
 

 

 
ق بین الملل (اعم از مقررات حقوق بین الملل عرفی طبق مقررات حقو

ــمول مقررات  ــده در معاھدات بین المللی) بش و مقررات گنجانیده ش
سیون  شده در کنوان سازمان ملل متحد راجع بھ نحوه  1997پیش بینی 

استفاده از منابع آبی فرامرزی، کشورھای باال دست و پایین دست کھ 
شی دریا و یا دریاھای فرامرزی از  شان عبور نموده و یا بخ قلمرو
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ــکیل میدھند، مکلف اند تا از این منابع بھ  ــان را تش از قلمرو ش
شکل "عادالنھ" و "منصفانھ" استفاده نموده و از "ضرر رساندن" بھ 
ـــول مانند  ـــت کھ اص ھمدیگر خود داری نمایند. قابل یاد آوری اس

صفانھ" از منابع آبی فرامرزی و  ستفاده عادالنھ و من "خود داری "ا
ب مادکردن از اضــــرار  یب در  بھ ترت یک   7و  5ھای ھ دیگران" ھر

سیون  شمندان  1997کنوان صریح گردیده اند. دان صھ حقوق  مطرحت عر
بین الملل و ھمچنین حقوقدانان بین المللی باور دارند کھ اصــول 

ن ھای بین المللی یادشــده نھ تنھا از این جھت کھ در کنوانســیو
برکشورھای عضو الزم االجراء ھستند بلکھ از این  گنجانیده  شده اند

شی از مقررات حقوق بین الملل عرفی  صول در واقع بخ جھت کھ این ا
سیون را  سوان ضویت کن شورھاییکھ ع شکیل میدھند، نیز حتی برک را ت

 .میباشندندارند الزم االجراء 
 

ست کھ  شکھ ا ستانی و محاط بھ خ شور کوھ ستان یک ک ضا در افغان بع
ستان  سیای مرکزی موقعیت دارد. مطابق گزارش افغان سیا و آ جنوب آ
بھ کمیتھ مبارزه با تغییر اقلیم ســـازمان ملل متحد در کنفرانس 

شورھای  از لحاظپاریس: "  ستان در میان ک کم شدیدًا تیوری، افغان
متر مکعب آب  2775و خشـــک آب قرار نداشـــتھ و تخمینًا دارای  آب 

ساشیرین  شد. ھر النھ برای بطور  شک فرد میبا شکالت مانند خ ولی م
صلی،  سالیانھ، ف  یرافیایو جغسالی ھای متواتر، توزیع نابرابر 

بارندگی ھا و درنتیجھ منابع آبی موجود از یک طرف و پایین بودن 
ی منابع آبی در افغانستان، مسایل زقابل مالحظھ ای ظرفیت ذخیره سا

  3در این کشور تبدیل کرده است." مربوط بھ آب را بھ یک چالش جدی 
شتر از  ستان، حدود بی سمی دولت افغان  %80بطور مثال، طبق آمار ر

نفوس افغانســــتان از لحاظ شــــغلی و عایداتی متکی بھ زراعت و 
ولی درحال حاضــــر بدالیل متعددی از جملھ   4مالداری میباشــــد.

ــوء مدیریت منابع آبی، ا ــالی، س ــکس ــتفاده غیر موثر از این خش س
پایین بودن ظرفیت کنترول، ذخیره ســـازی و انتقال منابع ابع، من

 و اتکای مستقیم دھاقین بھ بارندگیساحھ بھ ساحھ دیگر یک آبی از 
باعث شده است کھ دھاقین افغانستان نھ تنھا قادر بھ ھای ساالنھ، 

تولید مایحتاج فراورده ھای زراعتی مملکت نبوده بلکھ برای تامین 
مایحتاج خود و اعضــــای فامیل شــــان نیز متکی بھ اقالم زراعتی 

 کشورھای ھمسایھ باشند. 
 

																																																								
 گزارش افغانستان بھ نشست مبارزه با تغییر اقلیم پاریس، 2016 میالدی	3
ریاست مرکزی احصائیھ افغانستان، این امار در ویب سایت رسمی این اداره 	4

از لینک ذیل قابل دسترس میباشد. موجود بوده و  
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9
%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B
3%D8%A7%D9%84%201394/External%20Trade.pdf  
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ـــحبت میکنیم  ـــالیانھ بارندگی ھا ص زمانیکھ از توزیع نابرابر س
است کھ درکشور عزیز ما بعضی سالھا میزان بارندگی بھ معنایش این 

رنج شدید حدکافی وجود داشتھ و درسالھای دیگر مملکت از خشک سالی 
سال در  ست کھ در طول  صلی این ا میبرد. ھدف از توزیع نابرابر ف
شتھ  ستان آب بھ حد کافی وجود دا جریان چند ماه بھار و اوایل تاب

منظور ی یا رودخانھ ھا خشک میشوند. و در بقیھ فصول سال منابع آب
از توزیع نابرابر جغرافیایی این اســت کھ دربعضــی ســاحات کشــور 
مانند قسمت ھای مرکز، شمال و شمال شرق بطور ساالنھ بارندگی ھای 
زیادی صورت میگیرد ولی در بضعی مناطق دیگر میزان بارشھای ساالنھ 

ــد. ــاف یاف بھ مراتب کمتر میباش ــورھای انکش ــعیت در کش تھ کھ وض
صنعتی،  شتھ ولی از توانایی ھای  ستان دا شابھ با افغان اقلیمی م
مالی و تیکنالوژیکی برتر برخوردارند، توزیع نابرابر ســالیانھ، 

ـــکالت  ـــلی، و جغرافیایی بارندگی ھا و منابع آبی مش را  زیادیفص
سازی منابع ابی  شورھا از طریق ذخیره  ایجاد نمی کند. چون این ک

ھای آبگردان و سدھا و ھمچنین ذخیره گاھای زیر زمینی در داخل بند
در سال ھاییکھ بارندگی زیاد میباشد، بحد کافی آب ذخیره نموده و 

کسالی با انتقال آب از یک گوشھ کشور بھ گوشھ آنرا در سالھای خش
آشامیدنی آب دیگر از طریق نھرھای بزرگ بھ مقاصد زراعتی، صنعتی، 

کشورھای توسعھ یافتھ برخالف افغانستان  و غیره بھ مصرف میرسانند.
ــاالنھ جھت زراعت و آبیاری و  ــتقیم بھ بارندگی ھای س از اتکای مس

 رھایی یافتھ اند. تاحدودی ھمچنین تامین منابع آب آشامیدنی 
 

ـــثثنایی رودخانھ کنر در تمام حوزھای دریایی  ـــورما کھ بھ اس کش
ست" یا "باال آ شور "باال د بھ "دارد، را ب" فرامرزی خویش حیثیت ک

ستھ  شغال خارجی و وقوع جنگ ھای طوالنی مدت، تا بحال نتوان علت ا
ست  کھ از منابع آبی خود درجھت تامین نیازمندی ھای داخلی بھره ا

ستان  صلی آب در بھار و اوایل تاب برداری نماید. طوریکھ طغیان ف
ــکونی و  ــده وباعث تخریب مناطق مس ــیل ھای ویرانگر تبدیل ش بھ س

ضی صل پاییز  ارا ستان وف مجاور رودخانھ ھا گردیده و در اواخر تاب
شوند،  شده و ذخایر برفی و یخچال ھا ھم آب می کھ بارندگی ھا کم 
شود کھ  کمبود آب در برخی مناطق طوری بھ یک بحران عمده تبدیل می
صلھ ھای دور  شرب مورد نیاز خود را از فا شوند آب  مردم مجبور می 

بنابراین، درحال حاضـــر افغانســـتان  5" با حیوانات حمل نمایند.
شترک میان این  سھم خویش از منابع آبی م شدید دارد تا از  نیاز 
کشور و ھمسایگان آن بھ مقاصد تولید انرژی برق، آبیاری و زراعت، 
صادی بھ طور کامل بھره  سایر اھداف اقت صنعتی، و  شھری،  ستفاده  ا

رد مبنی براینکھ برداری نماید. درعین حال، نگرانی ھای وجود دا
ــتان از حقابھ خود از حوزه ھای  ــتفاده کامل افغانس ــورت اس در ص
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دریای فرامرزی موارد استفاده ھای قبلی و تاریخی کشورھای "پایین 
شکل قابل مالحظھ ای متاثر گردد. مقررات حقوق  ست بھ  ست" ممکن ا د
شورھای ذیدخل در منابع آبی  بین الملل حاکم بر آب ھای فرامرزی ک

المللی را مکلف می سازد تا مسایل مربوط بھ حقابھ خود را از  بین
طریق "ھمکاری"، مذاکره، انعقاد توافق نامھ ھای دوجانبھ و چند 
ــی حل و  ــیاس جانبھ و ھمچنین خود داری از دامن زدن بھ اختالفات س

 فصل نمایند. 
 

درحال حاضر، بھ استثنایی حوزه دریایی ھلمند کھ در آن افغانستان 
سا سی مطابق  1352ل در  شم میالدی با جانب ایران معاھده  1971ھجری 

ای را امضـــاء نموده و در آن حقابھ ایران از رودخانھ ھلمند را 
ــورھای ھمجوار کدام  ــایرکش ــتان تا ھنوز با س تثبیت نمود، افغانس
موافقت نامھ دوجانبھ یا چند جانبھ را در خصــــوص تعیین حقابھ 

البتھ باید امضــاء نکرده اســت. طرفین از رودخانھ ھای فرامرزی 
سال  ساخت کھ در شان  ستان با  1958خاطر ن شاھی افغان میالدی دولت 

اتحاد جماھر شــوری ســابق نیز موافقت نامھ دوجانبھ ای راجع بھ 
مسایل مرزی از جملھ نحوه استفاده از آب رودخانھ آمو امضاء کرده 
ــتان  ــر، افغانس ــت. بھرحال، بطورکلی میتوان گفت کھ درحال حاض اس

ب حقوقی مشخص و کامل دوجانبھ و یا منطقھ ای در مورد فاقد چھارچو
شد. این پدیده  ستفاده از آبھای فرامرزی و مدیرت آن میبا نحوه ا
سی و امنیتی منطقھ را بیش تر از پیش وخیم  سیا ضعیت بحران زده  و

 تر می سازد. 
 

ضعیت فعلی حاکم بر  ستان، و سان حقوقی افغان شنا طبق اظھارات کار
ــتفاده از  ــتان نحوه اس ــور بھ نفع افغانس آبھای فرامرزی این کش

آن سازمان ملل و اجرایی شدن  1997نیست. حاال با تصویب کنوانسیون 
میالدی، ایجاب می نماید تا بدانیم کھ مفاد این  2014در ســــال 

ـ مخصوصًا ا ـ ـ پنجم ("استفاده  صول اساسی مندرج مادهکنوانسیون 
ــفانھ")،  ــرر قابل ھفتم ("مکلفیماده عادالنھ و منص ت عدم ایراد ض

دوازدھم ماده ھشـــتم ("مکلفیت عمومی ھمکاری") و ماده مالحظھ")، 
("مکلفیت اطالع دادن راجع بھ اقدامات پالن شــده ایکھ ممکن اســت 
سبت بھ  شد")، دارای چھ تاثیراتی ن ضرر عمده با ساختن  باعث وارد 

رت بھ عبااستفاده کامل افغانستان از منابع آبی فرامرزی میباشد. 
شورھای منطقھ در  ست برای ک صتی ا سیون مذکور فر دیگر، آیا کنوان
ــده حقوقی  ــاب ش ــت یابی بھ یک چھارچوپ جامع، فراگیر و حس جھت دس
ستفاده بھینھ از منابع  شاف، حفاظت و ا صیص، انک برای تنظیم، تخ

سیون آبی فرامرزی یا اینکھ  ضعیت منفی ای را تاثیرات کنوان بر و
 را بدتر خواھد ساخت؟ موجود گذاشتھ و شرایط 

سطور، مقالھ طوالنی تری را در این زمینھ  سنده این  شتھ نوی بھ ر
و تالش کرده اســــت تا نقاط قوت و ضــــعف الحاق  تحریر درآورده

ــین  ــتان بھ کنوانس ــتناد بھ  1997افغانس ــازمان ملل را با اس س
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 برجســتھ ســاختھ واظھارات علما و دانشــمندان حقوق بین الملل 
حقوق دانان داخلی و خارجی را با خوانندگان شــریک نظرات  ھمچنین
 سازد. 

 
ــھ  ــھ میتوان گفت کھ علما و حقوقدانان مطرح در عرص حقوق بطورخالص

بین الملل کھ دارای تخصـــص در حقوق حاکم بر منابع آبی فرامرزی 
سازمان ملل بھ نفع  1997ھستند معتقد اند کھ عضویت در کنوانسیون 

توسعھ یافتھ باشند کشورھا ھ بھ اینکھ بدون توجاست تمام کشورھا 
ـــتیا فقیر ویا ھم با ـــند یا پایین دس ـــت باش . بھ باور این الدس

نسبت بھ کشورھای باالدست و پایین دست  1997کارشناسان، کنوانسیون 
صول مندرج آن نھ تنھا منافع  شتھ و ا ساوی دا رویکرد و برخورد م

ضعیف  شوری را ت شورھا کمک نمی کندھیچ ک میکند تا با  بلکھ بھ ک
عضویت در این کنوانسیون و اجرایی مفاد آن میزان ھمکاری دوجانبھ 

ضروری زمینھ را افزایش داده و با خود داری از خلق منازعات  غیر 
ــازد.  ــھروندان خویش را فراھم س ــادی و بھبود زندگی ش ــد اقتص رش
شده  صھ دچار اختالف نظر  سان حقوقی افغان، اما، در این عر شنا کار

خی ھا معتقد اند کھ افغانســــتان باید درقبال الحاق بھ اند. بر
سازمان ملل محتاطانھ برخورد نموده و تالش کند تا  1997کنوانسیون 

میان این امتیاز باال دســت بودن خود را از دســت ندھد. ولی، در 
 معتقداندھستند برخی دیگری از حقوق دانان و کارشناسان افغان کھ 

میالدی بھ نفع این کشور بوده  1997الحاق افغانستان بھ کنوانسیون 
ــایگان آن حمایت  ــتان در قبال ھمس . خواھد کردو از حقابھ افغانس

این دســـتھ از حقوق دانان با بیان اینکھ "حقوق بین الملل حقوق 
شورھایی مانند  ستدالل میکنند کھ برای ک ست"، ا ضعیف ا شورھای  ک

ھمسایگان خود در موقعیت اقتصادی، نظامی و  افغانستان کھ نسبت بھ
ــیون ھای بین المللی بطور  ــعیف تری قرار دارند، کنوانس امنیتی ض

مناسبی است جھت حمایت از  ابزاربطور خاص  1997عموم و کنوانسیون 
منافع ملی افغانســـتان از طریق اعمال مقررات حقوق بین الملل و 

  6استفاده از "قدرت قانون".
 

صیل مباح صا در این مورد ثات و نظرات را در مقالھ تف صا ای کھ اخت
ورتال آبھای افغانســتان پ درتوســط نویســنده نوشــتھ شــده اســت، 

 . بخوانید
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