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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Διζαγυγή 

 

 

1.1 Διζαγυγή 

Γηα νπνηαδήπνηε ρψξα ην λεξφ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο αλζξψπηλεο 

αιιειεμάξηεζεο θαη παξάιιεια κηα θνηλή πεγή πνπ εμππεξεηεί ηε γεσξγία, ηε 

βηνκεραλία, ηα λνηθνθπξηά θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ θάζε εζληθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο 

πδάηηλσλ πφξσλ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ απηψλ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ ρξεζηψλ. Αιιά ην λεξφ επίζεο απνηειεί ην ππέξηαην 

„‟κεηαλαζηεπηηθφ‟‟ αγαζφ. Οη ρψξεο κπνξεί λα λνκνζεηνχλ γηα ην λεξφ ζεσξψληαο ην 

εζληθφ θηήκα, αιιά ην αγαζφ απηφ δηαζρίδεη πνιηηηθά ζχλνξα  ρσξίο δηαβαηήξην κε 

ηε κνξθή πνηακψλ, ιηκλψλ θαη ππνγείσλ ξεπκάησλ. Σα δηαζπλνξηαθά λεξά 

επεθηείλνπλ ηελ πδξνινγηθή αιιειεμάξηεζε πέξα απφ εζληθά ζχλνξα, ζπλδένληαο 

ηνπο ρξήζηεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζε έλαλ επξχηεξν θχθιν. Ζ δηαρείξηζε απηήο ηεο 

αιιειεμάξηεζεο είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο αλζξψπηλήο αλάπηπμεο. 

Ζ πξφθιεζε είλαη ζε έλα βαζκφ ζεζκηθή. Ο αληαγσληζκφο γηα ην λεξφ εληφο 

ησλ ζπλφξσλ κηαο ρψξαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα, 

θέξλνληαο ηνπο πνιηηηθνχο αληηκέησπνπο κε δεηήκαηα ακεξνιεςίαο, αλζξψπηλεο 

αλάπηπμεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο. Οη εζληθνί ζεζκνί θαη ηα εζληθά 

λνκνζεηηθά ζψκαηα παξέρνπλ κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ δεηεκάησλ. 

Όζνλ φκσο αθνξά ζηα δηαζπλνξηαθά λεξά δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ζεζκηθή ππνδνκή 

θαη ην γεγνλφο απηφ έρεη επηπηψζεηο. Όζν ην λεξφ ζηαδηαθά εθιείπεη ζε ζρέζε κε ηε 

δήηεζε, ν δηαζπλνξηαθφο αληαγσληζκφο γηα ηα θνηλά πνηάκηα θαη ηηο ππφινηπεο πεγέο 

πδάηηλσλ πφξσλ ζα απμάλεηαη. Υσξίο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο απηψλ 

ησλ δηαζπλνξηαθψλ πξνβιεκάησλ, ν αληαγσληζκφο κπνξεί δπλεηηθά λα νδεγήζεη ζε 

θαηαζηξνθηθέο ζπγθξνχζεηο. 

Σν θάζκα ηνπ απμαλφκελνπ δηαθξαηηθνχ αληαγσληζκνχ γηα ην λεξφ έρεη 

πξνθαιέζεη δεκφζηα αληηπαξάζεζε κεηαμχ αληίπαισλ ζηξαηνπέδσλ. Κάπνηνη 

πξνβιέπνπλ κειινληηθνχο πνιέκνπο γηα ην λεξφ θαζψο ηα θξάηε ζπλερίδνπλ λα 

πξνβάιινπλ αληαγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο. Κάπνηνη άιινη  επηζεκαίλνπλ φηη δελ έρεη 

ππάξμεη πφιεκνο γηα ην λεξφ εδψ θαη 4,000 ρξφληα φπνηε θαη θαηεγξάθε κία 
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ζχγθξνπζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ Ηξάθ – θαη φηη ηα θξάηε ζπλήζσο 

αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ αληαγσληζκνχ κε δηάζεζε γηα 

ζπλεξγαζία παξά γηα ζχγθξνπζε. Απφ απηή ηελ αηζηφδνμε ζθνπηά, ν απμαλφκελνο 

αληαγσληζκφο ζεσξείηαη ζαλ θαηαιχηεο γηα βαζχηεξε ζπλεξγαζία ζην κέιινλ. 

Σν δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη εδψ είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ λεξνχ λα ππξνδνηήζεη 

επξχηεξεο δηακάρεο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη γέθπξα ζπλεξγαζίαο. ηε 

ξνή ηεο ηζηνξίαο νη θπβεξλήζεηο θαηέιεγαλ ζε επξεκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ησλ δηαζπλνξηαθψλ λεξψλ, αθφκα θαη ζηα πην δχζθνια 

πνιηηηθά πεξηβάιινληα. Απφ ηνλ Ηλδφ έσο ηνλ Ηνξδάλε θαη ηνλ πνηακφ Μεθφλγθ ηα 

επξηζθφκελα ζε πνιηηηθή ή θαη ζηξαηησηηθή ζχγθξνπζε θξάηε έβξηζθαλ ηξφπνπο 

δηαηήξεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο. Όηαλ ηα θξάηε επηιέγνπλ ηε ζχγθξνπζε είλαη ζπλήζσο 

γηα ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο ιφγνπο απφ ην λεξφ. Παξφια απηά ηα δηαζπλνξηαθά λεξά 

ζρεδφλ πάληα δεκηνπξγνχλ θάπνηα έληαζε κεηαμχ ησλ θνηλσληψλ πνπ ζπλδένπλ. 

Απηέο νη εληάζεηο δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ κεκνλσκέλα. Δμαξηψληαη απφ 

παξάγνληεο επξχηεξνπο απφ ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο, φπσο ε εζληθή αζθάιεηα, ε 

νηθνλνκηθή επέθηαζε θαη ε „‟αλεθηηθφηεηα‟‟ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

θνηλψλ πδάηηλσλ πφξσλ κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα εηξήλε ή γηα πφιεκν, αιιά 

απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ην κνλνπάηη πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ε πνιηηηθή. 

Έλα πξφβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ χπαξμε δίπνινπ πάλσ ζην 

δήηεκα ηνπ πνιέκνπ γηα ην λεξφ είλαη ε εθηξνπή ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ πην πηεζηηθά 

θαη πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε αζθάιεηα δεηήκαηα. Ζ δηαρείξηζε 

δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ ζε πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά 

νθέιε  ζηνλ ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, ελδπλακψλνληαο ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ιηγφηεξν πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη παξάιιεια βειηηψλνληαο ηελ 

πνηφηεηα, πνζφηεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα ησλ δηαζπλνξηαθψλ πνηάκησλ ξνψλ. Σν  

„‟παηρλίδη‟‟ ηεο κνηξαζηάο ηνπ λεξνχ δελ έρεη απαξαίηεηα κφλν ρακέλνπο θαη 

θεξδηζκέλνπο. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε εκπνξηθή  αιιειεμάξηεζε κπνξεί λα 

δηεπξχλεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε γηα φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο, αλάινγα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ε αιιειεμάξηεζε ιφγσ πνηάκησλ ξνψλ. Σν γεγνλφο απηφ δε βξίζθεη 

εθαξκνγή κφλν ζηελ νηθνλνκία, φπνπ ην εκπφξην πδξνδπλακηθήο ελέξγεηαο θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα απνθέξεη θέξδε θαη ζηηο δχν πιεπξέο, αιιά 

έρεη γεληθφηεξεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνεθηάζεηο. 

Απφ ηελ άιιε, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία, 

φινη νη εκπιεθφκελνη είλαη δπλεηηθά „‟ρακέλνη‟‟ θαη εηδηθά νη θησρφηεξεο ρψξεο. Ζ 
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αδπλακία ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα επηθέξεη θνηλσληθέο θαη νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Λίκλεο Σζαλη θαη ηεο Λίκλεο Αξάιε θαη λα αθήζεη 

εθηεζεηκέλεο κηθξφηεξεο θαη πην αδχλακεο ρψξεο ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα 

απνθιεηζκνχ απφ κεγαιχηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο γεηηνληθέο ρψξεο. Κπξηφηεξα φκσο, ε 

απνπζία ζπλεξγαζίαο  θαζηζηά αδχλαηε ηελ θνηλή δηαρείξηζε δηαζπλνξηαθψλ 

πδάηηλσλ πφξσλ, εκπνδίδνληαο ηελ θαηάιιειε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα αλζξψπηλε αλάπηπμε. 

ηελ αξρή ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα, δπν είλαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

νξηνζεηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ. Ζ πξψηε, είλαη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ εζσζηξεθψλ, εζληθψλ πνιηηηθψλ απφ θνηλέο, δηαθξαηηθέο 

πνιηηηθέο, πξάγκα πνπ ζε έλα βαζκφ ζπκβαίλεη ήδε, κε αλεπαξθή, φκσο, ζπκκεηνρή 

ησλ θπβεξλήζεσλ. Ζ δεχηεξε, λα κπεη ε αλζξψπηλε αλάπηπμε ζην επίθεληξν ηεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη δηαθπβέξλεζεο. 

 

 

1.2 Ανηικείμενο ηηρ Δπγαζίαρ 

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πνηάκησλ ζπζηεκάησλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ησλ κεραληζκψλ 

δεκηνπξγίαο εληάζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ φζνλ αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε ηνπο. Παξνπζηάδεηαη ην ππάξρνλ πιαίζην δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

δηεξεπλψληαη νη παξάκεηξνη γηα κηα επηηπρεκέλε κειινληηθή ζπλεξγαζία ζε επίπεδν 

πνηάκησλ ιεθαλψλ.  

 

 

1.3 Γιάπθπυζη ηηρ Δπγαζίαρ 

 Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ παξνχζα εηζαγσγή πνπ απνηειεί ην πξψην 

Κεθάιαην, ηέζζεξα αθφκα θεθάιαηα θαη δχν παξαξηήκαηα.  

 ην δεχηεξν Κεθάιαην απνηππψλεηαη ε πδξνινγηθή αιιειεμάξηεζε κε ηελ 

αλαθνξά ησλ κεραληζκψλ δεκηνπξγίαο εληάζεσλ ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο 

πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαζπλνξηαθψλ πνηάκησλ ζπζηεκάησλ. 

Σέινο παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ. 
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 ην ηξίην Κεθάιαην αλαιχεηαη ην ππάξρνλ πιαίζην ζπλεξγαζίαο. 

Παξνπζηάδεηαη ε ζπλήζεο πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ απφ ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο θαζψο θαη νη ηζρχνπζεο αξρέο 

πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο απηνχ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παξνχζα δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππάξρνληνο 

πιαηζίνπ, ελψ ηέινο θαηαγξάθνληαη ηα εκπφδηα πξνο κηα βαζχηεξε ζπλεξγαζία. 

 ην ηέηαξην Κεθάιαην εμεηάδνληαη νη πξννπηηθέο ζε επίπεδν πνηάκησλ 

ιεθαλψλ κέζα απφ ηελ αλαθνξά ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία, 

ησλ δπλεηηθψλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο πνηάκησλ ζπζηεκάησλ. Σέινο, 

θαηαγξάθνληαη ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα ζπλεξγαζία ζε αξρηθφ ζηάδην θαη επξχηεξε δηαλνκή ησλ νθειψλ 

αξγφηεξα. 

 ην πέκπην Κεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 ην Παξάξηεκα Α παξαηίζεληαη εηθφλεο ησλ πέληε επείξσλ ζηηο νπνίεο 

θαίλνληαη νη δηαζπλνξηαθέο ιεθάλεο. ην Παξάξηεκα Β παξνπζηάδνληαη πίλαθεο κε 

ην ζχλνιν ησλ δηαζπλνξηαθψλ ιεθαλψλ αλά ήπεηξν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Αποηύπυζη Υδπολογικήρ Αλληλεξάπηηζηρ 

 

 

2.1 Μησανιζμοί δημιοςπγίαρ ενηάζευν 

Σν λεξφ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ φια ηα ππφινηπα εθιηπφληα αγαζά. Απαληάηαη 

ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, απφ ηελ νηθνινγία θαη ηε γεσξγία έσο 

ηε βηνκεραλία, ρσξίο θάπνην γλσζηφ ππνθαηάζηαην. Δίλαη ζεκειηψδεο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο δσήο, φπσο θαη ν αέξαο, θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν φισλ ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπεηδή αθξηβψο ε θχζε ηνπ λεξνχ είλαη δπλακηθή θαη φρη 

ζηαηηθή, επεηδή δειαδή ξέεη, ε ρξήζε ηνπ ζε έλα κέξνο επεξεάδεηαη απφ ηε ρξήζε  

ηνπ ζε θάπνην άιιν κέξνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη άιισλ ρσξψλ θαη ζε αληίζεζε 

κε ην πεηξέιαην ή ην θάξβνπλν, ε δηαρείξηζε ηνπ δελ αθνξά ζε έλα κεκνλσκέλν 

ζθνπφ -ή ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ, κηα κεκνλσκέλε ρψξα. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα ρψξα δηαρεηξίδεηαη ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ηεο „‟κεηαθέξεη‟‟ 

επηπηψζεηο ζε άιιεο ρψξεο, ζπλήζσο κέζσ ελφο απφ ηνπο ηξεηο παξαθάησ 

κεραληζκνχο: 

 Αληαγσληζκφο γηα έλα πεπεξαζκέλν απφζεκα λεξνχ. 

Όηαλ νη ρψξεο βαζίδνληαη ζε κία θνηλή πεγή λεξνχ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

πεξηβαιιφλησλ ηνπο, ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηα 

δηαζπλνξηαθά πνηάκηα αλαπφθεπθηα γίλνληαη ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ησλ 

ρσξψλ απηψλ. Ζ ρξήζε ζε έλα κέξνο πεξηνξίδεη ηε δηάζεζε ζε θάπνην άιιν. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ζπγθξάηεζε ηνπ πνηακνχ αλάληε, γηα άξδεπζε ή ρξήζε ζε 

πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα πεξηνξίδεη ηε ξνή θαηάληε, δεκηψλνληαο αγξφηεο θαη 

πεξηβάιινλ. 

 Δπηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα ρψξα αλάληε ρξεζηκνπνηεί ην λεξφ επεξεάδεη ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θηάλεη ζε κηα ρψξα θαηάληε. Καθή 

δηαρείξηζε ηεο ζηάζκεο κέζα ζηνλ ηακηεπηήξα ελφο θξάγκαηνο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πξνζρψζεηο, εκπνδίδνληαο ηα πινχζηα ηδήκαηα λα θηάζνπλ ζηηο 

θαηάληε πεδηάδεο. Με παξφκνην ηξφπν, βηνκεραληθά θαη αζηηθά ιχκαηα κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ κέζσ πνηακψλ απφ κία ρψξα ζε άιιε. 
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 Υξνληζκφο ηεο ξνήο ησλ πνηακψλ. 

Σν πφηε θαη ην πφζν λεξφ απειεπζεξψλεηαη απφ ηνπο αλάληε ρξήζηεο έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαηάληε. Γηα παξάδεηγκα, νη αγξφηεο ζε κία ρψξα θαηάληε 

ζηε ξνή ηνπ πνηακνχ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ λεξφ γηα άξδεπζε, ελψ ηαπηφρξνλα κηα 

ρψξα αλάληε κπνξεί λα ην ζπιιέγεη ζε ηακηεπηήξεο γηα ηε κειινληηθή ιεηηνπξγία 

πδξνειεθηξηθψλ γελλεηξηψλ –έλα ηππηθφ πξφβιεκα ζηε ζεκεξηλή Κεληξηθή Αζία. 

 

 

2.2 Καηαγπαθή διαζςνοπιακών ποηάμιυν ζςζηημάηυν 

Οη θνηλνί πδάηηλνη πφξνη απνηεινχλ έλα απμαλφκελα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

αλζξψπηλεο γεσγξαθίαο  θαη ηνπ πνιηηηθνχ ηνπίνπ. Σα δηαζπλνξηαθά πνηάκηα 

ζπλδένπλ ηνπο πιεζπζκνχο πνπ ρσξίδνπλ ηα δηεζλή ζχλνξα, απνηειψληαο ηε βάζε 

ηεο πδξνινγηθήο αιιειεμάξηεζεο εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. 

Οη δηεζλείο πδξνινγηθέο ιεθάλεο –ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιηκλψλ θαη ξερψλ 

λεξψλ, πνπ κνηξάδνληαη απφ παξαπάλσ απφ κία ρψξα– θαιχπηνπλ ζρεδφλ ηε κηζή 

επηθάλεηα ηεο μεξάο ηεο Γεο. Γχν ζηνπο πέληε αλζξψπνπο ζηνλ θφζκν ζήκεξα 

θαηνηθνχλ ζε απηέο ηηο ιεθάλεο, απφ ηηο νπνίεο επίζεο μεθηλάεη ην 60% ηεο 

παγθφζκηαο πνηάκηαο ξνήο. Ο αξηζκφο ησλ θνηλψλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ έρεη 

απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ θπξίσο ηεο δηάιπζεο ηεο Πξψελ νβηεηηθήο 

Έλσζεο θαη ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. Σν 1978 είραλ θαηαγξαθεί 214 δηεζλείο 

ιεθάλεο ελψ ζήκεξα ν αξηζκφο απηφο έρεη απμεζεί ζηηο 263 (Αθξηθή 59, Αζία 57, 

Δπξψπε 69, Βφξεηα Ακεξηθή 40, Νφηηα Ακεξηθή 38). 

Σν κέγεζνο ηεο αιιειεμάξηεζεο γίλεηαη πην μεθάζαξα αληηιεπηφ εμεηάδνληαο ηνλ 

αξηζκφ ησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ έλα ηκήκα  βξίζθεηαη κέζα ζηηο δηεζλείο ιεθάλεο – 

145, ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκφο απνηειεί ην 90%  ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο γεο. 

Πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρψξεο βξίζθνληαη νιφθιεξεο εληφο δηαζπλνξηαθψλ ιεθαλψλ. 

Σν κέγεζνο ινηπφλ, ηεο αιιειεμάξηεζεο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ρσξψλ πνπ κνηξάδνληαη  δηεζλείο πδξνινγηθέο ιεθάλεο (Πίλαθαο 2.1). Γηα 

παξάδεηγκα, 14 ρψξεο κνηξάδνληαη ην Γνχλαβε (άιιεο 5 βξίζθνληαη νξηαθά εληφο ηεο 

ιεθάλεο), 11 ην  Νείιν θαη ην Νίγεξα θαη 9 ηνλ Ακαδφλην. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, 

ηεο πδξνινγηθήο αιιειεμάξηεζεο δελ είλαη πνπζελά πην εκθαλήο απφ φηη ζηελ 

Αθξηθή. Με βάζε πνιηηηθνχο ράξηεο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζε ζπζθέςεηο ζην Βεξνιίλν, 

ηε Ληζαβφλα, ην Λνλδίλν θαη ην Παξίζη πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα πξηλ, παξαπάλσ 

απφ ην 90%  φιεο ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο ηεο πεξηνρήο βξίζθεηαη εληφο 
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δηαζπλνξηαθψλ ιεθαλψλ, ζηηο νπνίεο θαηνηθνχλ πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Αθξηθήο. Σέινο, ηα δχν ηξίηα ηεο επηθάλεηαο ηεο μεξάο θαιχπηνληαη 

απφ 61 πδξνινγηθέο ιεθάλεο. 

Παξά ηελ φπνηα πνιηηηθή αθνινπζήζνπλ νη θπβεξλήζεηο πάλσ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ, παξακέλεη ην γεγνλφο ηεο αιιειεμάξηεζεο αιιά θαη ησλ 

επθαηξηψλ γηα επηθεξδή θαη σθέιηκε ζπλεξγαζία. 

Ζ αλάληε ρξήζε θαζνξίδεη ηηο θαηάληε επηινγέο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πδάησλ, νδεγψληαο αλάινγα ζε ζχγθξνπζε ή ζε ζπλεξγαζία, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο 

άξδεπζεο. Αλάκεζα ζηηο ρψξεο κε ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλα αξδεπηηθά ζπζηήκαηα, ε 

Αίγππηνο, ην Ηξάθ, ε πξία, ην Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ εμαξηψληαη απφ 

πνηακνχο πνπ έξρνληαη απφ γεηηνληθέο ρψξεο γηα πεξηζζφηεξν απφ ηα δχν ηξίηα ησλ 

αλαγθψλ ηνπο ζε λεξφ. Δπίζεο, αιιαγέο ζηε ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ κέξνπο ησλ αλάληε 

ρσξψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε γεσξγία θαη ηε δσή ζηα αζηηθά θέληξα 

ησλ θαηάληε ρσξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ιεθάλε ηνπ Σίγξε θαη Δπθξάηε εμππεξεηεί ην 

Ηξάθ, ηε πξία θαη ηελ Σνπξθία κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 103 εθαηνκκπξίσλ. Σν ζρέδην 

φκσο γηα θαηαζθεπή 21 θξαγκάησλ θαη δεκηνπξγία 1.7 εθαηνκκπξίσλ εθηαξίσλ 

αξδεχζηκεο έθηαζεο ζηελ Αλαηνιία ηεο Σνπξθίαο, ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα κεηψζεη 

ηε ξνή πξνο ηε πξία θαηά ην έλα ηξίην, δεκηνπξγψληαο έηζη, ρακέλνπο θαη 

θεξδηζκέλνπο ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο. 

ε νπνηαδήπνηε ρψξα ε θαηαλνκή ηνπ λεξνχ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ είλαη έλα 

πνιηηηθά ξηςνθίλδπλν έξγν. Ζ πξνζζήθε εζληθψλ ζπλφξσλ ζηελ εμίζσζε πεξηπιέθεη 

ηε δηαρείξηζε, εηδηθά φηαλ ν αληαγσληζκφο γηα ην λεξφ εληείλεηαη. Θεσξεηηθά, ε 

επλντθφηεξε πξνζέγγηζε πάλσ ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ είλαη 

απηή ηεο εληαίαο πνιηηηθήο ησλ ρσξψλ ηεο ιεθάλεο, φπνπ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη άιισλ ππεξεζηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θάζε ρψξαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη πην νηθνλνκηθή ζε κία 

νξεηλή ρψξα, ελψ ε άξδεπζε είλαη πην απνδνηηθή ζε πεδηλέο πεξηνρέο θαζηζηψληαο 

έηζη ηελ αληαιιαγή ελέξγεηαο κε αγξνηηθά πξντφληα έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Πξαθηηθά φκσο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ζεζκηθφ έιιεηκκα φζνλ αθνξά ζηελ επίιπζε 

δηαθνξψλ θαη ζην ζπληνληζκφ ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ελψ νη θπβεξλεηηθέο 

πνιηηηθέο ραξαθηεξίδνληαη απφ απνπζία εκπηζηνζχλεο θαη επηθπιαθηηθφηεηα. 
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Ποηάμια Λεκάνη Απιθμόρ 

Χυπών ενηόρ 

Λεκάνηρ 

Χώπερ ενηόρ 

Λεκάνηρ 

Γνχλαβεο 19(17+2) Αιβαλία, Απζηξία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Κξναηία, 

Σζερία, Γεξκαλία, Οπγγαξία, Ηηαιία, (θφπηα), Μνιδαβία, 

(Μαπξνβνχλην), Πνισλία, Ρνπκαλία, εξβία, ινβαθία, 

ινβελία,  Διβεηία, Οπθξαλία. 

Κνλγθφ 13 Αγθφια, Μπνπξνχληη, Κακεξνχλ, Γεκνθξαηία Κεληξηθήο 

Αθξηθήο, Κνλγθφ, Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ, Γθακπφλ, 

Μαιάνπη, Ρνπάληα, νπδάλ, Σαλδαλία, Οπγθάληα, Εάκπηα. 

Νείινο 13 (11+2) Μπνπξνχληη, Γεκνθξαηία Κεληξηθήο Αθξηθήο, Γεκνθξαηία 

ηνπ Κνλγθφ, Αίγππηνο, (Αίγππηνο δηνηθνχκελε απφ ην 

νπδάλ), (νπδάλ δηνηθνχκελν απφ Αίγππην), Δξπζξαία, 

Αηζηνπία, Κέλπα, Ρνπάληα, νπδάλ, Σαλδαλία, Οπγθάληα. 

Νίγεξαο 11 Αιγεξία, Μπελίλ, Μπνπξγθίλα Φάζν, Κακεξνχλ, Σζαλη, 

Αθηή Διεθαληνζηνχ, Γνπηλέα, Μαιί, Νίγεξαο, Νηγεξία, ηέξα 

Λεφλε. 

Ακαδφληνο 9 Βνιηβία, Βξαδηιία, Κνινκβία, Δθνπαδφξ, Γνπηάλα, Πεξνχ, 

νπξηλάκ, Βελεδνπέια, Γαιιηθή Γνπηάλα. 

Ρήλνο 9 Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ληρηελζηάηλ, 

Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Διβεηία, 

Εακβέδεο 9 Αγθφια, Μπνηζνπάλα, Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ, Μαιάνπη, 

Μνδακβίθε, Νακίκπηα, Σαλδαλία, Εάκπηα, Εηκπάκπνπε 

Λίκλε Σζαλη 9 (8+1) Αιγεξία, Κακεξνχλ, Γεκνθξαηία Κεληξηθήο Αθξηθήο, Σζαλη, 

(Σζαλη δηεθδηθνχκελν απφ ηε Ληβχε), Ληβχε, Νίγεξαο, 

Νηγεξία, νπδάλ. 

Λίκλε Αξάιε  8 Αθγαληζηάλ, Κίλα, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ, Παθηζηάλ, 

Σαηδηθηζηάλ, Σνπξθκεληζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ 

Ηνξδάλεο 7(6+1) Αίγππηνο, Ηζξαήι, Ηνξδαλία, Λίβαλνο, Καηερφκελα 

Παιαηζηηληαθά Δδάθε(Γπηηθή Όρζε + Τςίπεδα ηνπ Γθνιάλ), 

πξία. 

Μεθφλγθ 6 Κακπφηδε, Κίλα, Λάνο, Μηαλκάξ, Σατιάλδε, Βηεηλάκ. 

Βφιηαο 6 Μπελίλ, Μπνπξγθίλα Φάζν, Αθηή Διεθαληνζηνχ, Γθάλα, 

Μαιί, Σφγθν 

Γάγγεο -

Βξαρκαπνχηξαο 

8 (6+2) Μπαγθιαληέο, Μπνπηάλ, Κίλα, Ηλδία, (Ηλδία δηεθδηθνχκελε 

απφ Κίλα), (Ηλδία ειεγρφκελε απφ Κίλα), Μηαλκάξ, Νεπάι 

Σίγξεο-Δπθξάηεο 6 Ηξάλ, Ηξάθ, Ηνξδαλία, ανπδηθή Αξαβία, πξία, Σνπξθία 

Σαξίκ 6(5+1) Αθγαληζηάλ, Κίλα, (Κίλα δηεθδηθνχκελε απφ Ηλδία), 

Κηξγηζηάλ, Παθηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ. 

Ηλδφο 5 Αθγαληζηάλ, Κίλα, Ηλδία, Νεπάι, Παθηζηάλ. 

Νέκαλ 5 Λεπθνξσζία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Πνισλία, Ρσζία 

Βηζηνχιαο 5 Λεπθνξσζία, Σζερία, Πνισλία, ινβαθία, Οπθξαλία. 

Λα Πιάηα 5 Αξγεληηλή, Βνιηβία, Βξαδηιία, Παξαγνπάε, Οπξνπγνπάε.   
 

Πίνακαρ 2.1  Γιαζςνοπιακέρ λεκάνερ πος πεπιέσοςν ηο μεγαλύηεπο απιθμό κπαηών  
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2.3 Πποβλήμαηα από ηην έλλειτη ζςνεπγαζίαρ 

Ζ εμάξηεζε απφ εμσηεξηθέο πνηάκηεο ξνέο είλαη έλαο πξνθαλήο ζχλδεζκνο 

κεηαμχ λεξνχ θαη αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. Οη θπβεξλήζεηο αιιά θαη ν πεξηζζφηεξνο 

θφζκνο ζεσξνχλ ηα πνηάκηα πνπ ξένπλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ησλ ρσξψλ ηνπο εζληθφ 

θηήκα. Ννκηθά θαη ζεζκηθά, απηφ είλαη ζε έλα βαζκφ αθξηβέο. Αιιά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ απηνχ πνπ ζεσξείηαη εζληθή ηδηνθηεζία είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηεζλέο 

αγαζφ. 

Σα πνηάκηα 39 ρσξψλ, κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 800 εθαηνκκπξίσλ, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ πεγάδνπλ πέξα απφ ηα ζχλνξα ησλ ρσξψλ απηψλ. Σν 

Ηξάθ θαη ε πξία βαζίδνληαη φζνλ αθνξά ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απνζεκάησλ 

ηνπο ζε λεξφ ζηνπο πνηακνχο Σίγξε θαη Δπθξάηε νη νπνίνη πεγάδνπλ ζηελ Σνπξθία. 

Σν 91 % ησλ πνηακψλ πνπ ξένπλ εληφο ζπλφξσλ ηνπ Μπαγθιαληέο θαη ζηεξίδνπλ 

θαη‟ εμνρήλ ην αξδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο μεθηλνχλ απφ ηελ Ηλδία. Οη αγξφηεο ηνπ 

Μπαγθιαληέο, ρψξα ε νπνία αλήθεη ζηε ιεθάλε ησλ πνηακψλ Γάγγε θαη 

Βξαρκαπνχηξα, είλαη νη ηειεπηαίνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην λεξφ πνπ έρεη 

δηαζρίζεη ρηιηάδεο κίιηα αιιά θαη ηα ζχλνξα πέληε ρσξψλ. Αληίζηνηρα, ε Αίγππηνο 

εμαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ εμσηεξηθέο πνηάκηεο ξνέο πνπ θαηαιήγνπλ ζην 

Νείιν αιιά πεγάδνπλ ζηελ Αηζηνπία.  

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ήπηεο αιιαγέο ζηε ρξήζε ηνπ λεξνχ 

αλάληε κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά φιεο ηηο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο 

αλάπηπμεο. Οη πξνηεξαηφηεηεο θάζε ρψξαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ ησλ 

πνηακψλ ηεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο ρψξαο ζηε ξνή ησλ πνηακψλ. Σν έλα 

πέκπην ηεο αξδεχζηκεο γεο ηεο Σνπξθίαο βξίζθεηαη ζηηο νθηψ λνηηναλαηνιηθέο 

επαξρίεο φπνπ θαη πεγάδνπλ ν Σίγξεο θαη ν Δπθξάηεο, θαζηζηψληαο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ην ζρέδην γηα θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηελ πεξηνρή απηή. Παξάιιεια 

φκσο, ην 40 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πξίαο δεη ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ Δπθξάηε, 

ελψ νη δχν πνηακνί δηαζρίδνπλ ηηο δχν πνιππιεζέζηεξεο πφιεηο ηνπ Ηξάθ, ηε  

Βαγδάηε θαη ηε Βαζφξα. Ζ δηαρείξηζε ησλ πνηάκησλ δηεθδηθήζεσλ κε ηξφπν πνπ 

εμππεξεηεί ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη επξχηεξσλ επζπλψλ 

απαηηεί ην ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ εμνπζηψλ. 

Οη νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο θάζε ρψξαο ζρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ πνηακψλ έρνπλ εκθαλείο επηπηψζεηο ζηνπο γείηνλεο. Όηαλ νη πνηακνί Ίιη θαη 

Ίξηηο πνπ ξένπλ απφ ηελ Κίλα πξνο ην Καδαθζηάλ ζπξξηθλψλνληαη ιφγσ εθηξνπψλ 
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γηα αγξνηηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε ζηελ Κίλα, ην Καδαθζηάλ αληηκεησπίδεη απεηιή 

γηα ηα εζληθά ηνπ ζπκθέξνληα. Ζ απεηιή απηή αληηκεησπίζηεθε κεξηθψο κε κηα 

ζπκθσλία γηα ηνλ πνηακφ Ίξηηο πνπ ππεγξάθε αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο ην 2001. 

Παξφια απηά, ε ζπκθσλία δελ έρεη κεγάιε ηζρχ θαη δελ πιεζηάδεη ζηνλ ππξήλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ζηε δηαρείξηζε δειαδή ησλ εηήζησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ξνήο ησλ 

πνηακψλ. 

Ο αληαγσληζκφο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Καζψο νη 

πνηακνί Κνινξάλην θαη Ρίν Γθξάληε έρνπλ ππνρσξήζεη ζε ρακειφηεξεο πεξηνρέο 

ιφγσ εθηξνπψλ γηα βηνκεραληθή, αγξνηηθή θαη αζηηθή ρξήζε, ζην Μεμηθφ δε θηάλεη 

παξά έλα κηθξφ κέξνο ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή απνηειεί πεγή έληαζεο θαη 

καθξνρξφλησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηνπ Μεμηθνχ θαη ησλ Ζ.Π.Α. 

Σν πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ δελ είλαη πνπζελά 

ηφζν εκθαλέο φζν ζηηο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ έιιεηςε ζε απνζέκαηα λεξνχ. 

Γεθαπέληε ρψξεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ζηε Μέζε Αλαηνιή, θαηαλαιψλνπλ 

εηεζίσο πεξηζζφηεξν απφ ην 100% ησλ ζπλνιηθψλ αλαλεψζηκσλ πδάηηλσλ  

απνζεκάησλ ηνπο. Μεξηθέο απφ ηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο δηαζπλνξηαθέο ιεθάλεο –

ζηε Νφηηα Αζία, Κεληξηθή Αζία θαη Μέζε Αλαηνιή –αληηκεησπίδνπλ επίζεο 

ζεκαληηθή έιιεηςε πδάηηλσλ απνζεκάησλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε απμεκέλε 

ρξήζε λεξνχ πξνεξρφκελνπ απφ ηα θνηλά πνηάκηα πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην 

έιιεηκκα κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε άιισλ πεξηνρψλ αιιά 

θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ ρσξψλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν. 

Ζ θαθνδηαρείξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ πνηάκησλ ιεθαλψλ απεηιεί ηελ 

αζθάιεηα ησλ θνηλσληψλ κε κεξηθνχο πνιχ άκεζνπο ηξφπνπο. Σα πνηάκηα πνπ 

ζηεξεχνπλ επεξεάδνπλ ηε γεσξγία θαη ηελ αιηεία, ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

λεξνχ έρεη επηβιαβείο ζπλέπεηεο γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαη νη απξφβιεπηεο 

δηαηαξαρέο ζηε ξνή ησλ πδάησλ κεγεζχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ μεξαζηψλ θαη ησλ 

πιεκκπξψλ.  

Μεξηθέο απφ ηηο πην νξαηέο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο ζηνλ θφζκν 

απνηεινχλ καξηπξία ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ. Ζ δηνρέηεπζε 

πγξψλ απνβιήησλ απφ εξγνζηάζηα θαηεξγαζίαο κεηάιινπ θαη ρεκηθψλ ζηνπο 

πνηακνχο Ίιη θαη Ίξηηο έρεη θαηαζηήζεη ηα λεξά ηνπο ζρεδφλ αθαηάιιεια γηα 

θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ Καδαθζηάλ. Παξφκνηα  

πξνβιήκαηα έρνπλ αλαθχςεη ζηε ιεθάλε Κνχξα Αξάθ, ζηα εδάθε ηεο Αξκελίαο, ηνπ 
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Αδεξκπατηδάλ θαη ηεο Γεσξγίαο. Ζ ιεθάλε ζπληεξεί 6,2 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο 

ζηελ ππθλφηεξε ζπγθέληξσζε νηθηζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ. Ζ αλεπαξθήο λνκνζεζία ζε ηνπηθφ επίπεδν, ν 

απνζπαζκαηηθφο έιεγρνο ησλ πδάησλ θαη  ε έιιεηςε πεξηθεξεηαθψλ κεραληζκψλ 

ζπλεξγαζίαο –δεηήκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κεκνλσκέλα- θαζηζηνχλ 

ηελ κφιπλζε ησλ πδάησλ έλα ζνβαξφηαην πξφβιεκα θαη γηα ηηο ηξεηο ρψξεο. 

Οη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαηαιχηε φζνλ 

αθνξά ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ πιήηηνληαη. Ζ Οπθξαλία θαηέρεη 

παξαπάλσ απφ ηε κηζή ιεθάλε ηνπ Γλεηπέξνπ, ηελ νπνία κνηξάδεηαη κε ηε 

Λεπθνξσζία θαη ηε Ρσζία. Ζ ξαγδαία βηνκεραλνπνίεζε έρεη αζθήζεη έληνλε πίεζε  

ζηνλ ηξίην κεγαιχηεξν πνηακφ ζηελ Δπξψπε: ιηγφηεξν απφ ην έλα πέκπην ησλ 

πδάησλ πνπ ξένπλ δηακέζνπ ηεο Οπθξαλίαο θηάλνπλ ηειηθά ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Ζ 

κφιπλζε έρεη απνθηήζεη ελδεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ιφγσ ηεο ππέξκεηξεο ρξήζεο 

ιηπαζκάησλ θαη ηεο αλεμέιεγθηεο ξίςεο απνβιήησλ νπξαλίνπ θαη απφλεξσλ. Γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ νη θπβεξλήζεηο ζηελ πξφθιεζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

λεξψλ ησλ πνηακψλ έπξεπε λα ζπκβεί ε θαηαζηξνθή ζην Σζεξλνκπίι, ε νπνία είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε ξαδηελεξγψλ απνζεκάησλ Καζίνπ ζηνπο 

ηακηεπηήξεο θαη ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο έθζεζεο ζηε ξαδηελέξγεηα κέρξη ηελ 

Μαχξε Θάιαζζα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ ιεθαλψλ ηνπ Γλεηπέξνπ θαη ηνπ 

Κνχξα Αξάθ έρνπλ γίλεη βήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ζπλεξγαζίαο, 

μεθηλψληαο απφ πεξηβαιινληηθέο δηαγλψζεηο θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο, εληνχηνηο, ε 

εμπγίαλζε ησλ πνηακψλ ζα ρξεηαζηεί αξθεηφ ρξφλν γηα λα νινθιεξσζεί.  

Ο ρξνληζκφο ησλ ξνψλ ησλ πνηακψλ είλαη άιιν έλα ζεκαληηθφ δηαζπλνξηαθφ 

δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε. Ζ δηαζθάιηζε ησλ κέζσλ 

βηνπνξηζκνχ βαζίδεηαη ζηελ πξνβιεςηκφηεηα ηεο παξνρήο ηνπ λεξνχ. Ζ  ρξήζε ηνπ 

λεξνχ ζε κία ρψξα αλάληε, κπνξεί λα επεξεάζεη ην ρξνληζκφ ηεο άθημεο ηνπ λεξνχ 

ζηνπο θαηάληε ρξήζηεο, αθφκα θαη αλ ε παξνρή ηνπ λεξνχ παξακέλεη ζηαζεξή. Ζ 

ρξήζε πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλάληε ρψξεο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα. ηελ Κεληξηθή Αζία ην Κηξγηζηάλ έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ ρξνληζκνχ θαη 

ηεο δηάζεζεο ηνπ λεξνχ ζηηο θαηάληε ρψξεο, ελψ ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Καδαθζηάλ 

βαζίδνληαη ζηε δηάζεζε απνζεκάησλ λεξνχ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο γηα άξδεπζε. Ζ θαηάξξεπζε ελφο παιηνχ ζνβηεηηθνχ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ  

απφ ην Καδαθζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ νδήγεζε ην Κηξγηζηάλ ζηελ επηδίσμε 

απηάξθεηαο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. Σψξα πιένλ ε 
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παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο πεξηνξίδεη ηελ εθξνή ησλ πδάησλ απφ ηνλ 

ηακηεπηήξα Σνθηνγθνχι θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο αιιά πξνθαιεί πιεκκχξεο 

θαηάληε ην ρεηκψλα –γεγνλφο πνπ απνηειεί θεληξηθφ δήηεκα ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 

2.4 Πποβλήμαηα ζηα ελληνικά διαζςνοπιακά ποηάμια 

 εκαληηθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδνπλ, ζε γεληθέο γξακκέο, θαη ηα ειιεληθά 

δηαζπλνξηαθά πνηάκηα –ν Έβξνο (Μαξίηζα), ν Νέζηνο, ν ηξπκφλαο, ν Αμηφο 

(Βαξδάξεο) θαη ν Αψνο- κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 ηνλ Έβξν, ην κεγαιχηεξν απφ ηα δηαζπλνξηαθά πνηάκηα ηεο Διιάδαο, 

θαηαιήγνπλ βαξέα κέηαιια απφ απφβιεηα κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη βηνκεραλίεο ηεο Σνπξθίαο. Σα επίπεδα ληηξηθψλ, ληηξσδψλ, 

ακκσληαθψλ αιάησλ θαη νιηθνχ θσζθφξνπ είλαη εμαηξεηηθά πςειά ζην ζεκείν 

εηζφδνπ ηνπ πνηακνχ ζηελ Διιάδα, ελψ κεγάιε είλαη ε ζπκβνιή ησλ γεσξγηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ξχπαλζε ησλ πδάησλ ηνπ. Έληνλν είλαη θαη ην 

πξφβιεκα ησλ πιεκκπξψλ, ε αληηκεηψπηζε ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηξηψλ γεηηνληθψλ θξαηψλ. 

 Παξφκνηα, αλ θαη ιηγφηεξν έληνλα, είλαη ηα πξνβιήκαηα ζην Νέζην, ν νπνίνο 

εηζέξρεηαη θη απηφο ξππαζκέλνο απφ ηε Βνπιγαξία, κε ηα επίπεδα, φκσο, ησλ 

ληηξηθψλ λα είλαη πέληε κε δέθα θνξέο ρακειφηεξα απφ απηά ηνπ Έβξνπ. 

 Ο ηξπκφλαο, ελψ εηζέξρεηαη ζηελ Διιάδα κεδεληθά ξππαζκέλνο, 

επηβαξχλεηαη απφ ηελ ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη απφ βηνκεραληθά απφβιεηα κνλάδσλ 

ηεο πεξηνρήο ησλ εξξψλ, εδψ θαη δεθαεηίεο, παξά ηελ ζπλερή πξνεηδνπνίεζε 

εηδηθψλ θαη επηζηεκφλσλ. εκεησηένλ πσο κφλν ζην ειιεληθφ ηκήκα ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο ηνπ πνηακνχ ππάξρνπλ 261 βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ επηθίλδπλεο νπζίεο. 

 Ο Αμηφο εηζέξρεηαη, θη απηφο, ξππαζκέλνο απφ ηελ ΠΓΓΜ, αιιά θαηά ηελ 

θαζνδηθή ηνπ ξνή απφ ηα ειιεληθά ζχλνξα, δέρεηαη επηπιένλ ηελ επηβάξπλζε απφ 

βηνκεραληθά απφβιεηα, αζηηθά ιχκαηα, ελψ ππάξρεη θαη έληνλε αγξνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κε πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο θαη ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη 

θπηνθαξκάθσλ. 

 Ο Αψνο είλαη ν κφλνο δηαζπλνξηαθφο πνηακφο πνπ πεγάδεη ζε ειιεληθφ 

έδαθνο θαη εθβάιιεη εθηφο Διιάδαο –ζηελ Αδξηαηηθή- θαη ν κφλνο πνπ δελ 

παξνπζηάδεη πξφβιεκα ξχπαλζεο. Δδψ ην πξφβιεκα κεηαθέξεηαη ζηε γεηηνληθή 
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Αιβαλία, ε νπνία ζηεξείηαη έλα κέξνο ηεο παξνρήο ηνπ πνηακνχ ιφγσ εθηξνπήο ηνπ 

γηα ηε ιεηηνπξγία πδξνειεθηξηθνχ έξγνπ. 

 πλνιηθά, επηηαθηηθή θξίλεηαη ε αλάγθε ζχλαςεο δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ξχπαλζεο θαη πιεκκπξψλ, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Έβξνπ, ελψ ηελ παξνχζα ζηηγκή ν Αμηφο απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ 

ζέκα ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηα δηαθξαηηθά λεξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Υπάπσον πλαίζιο ζςνεπγαζίαρ 

 

 

3.1 Σςνήθηρ πποζέγγιζη ηος πποβλήμαηορ ηηρ διασείπιζηρ ηυν 

      διαζςνοπιακών ποηαμών από ηιρ εμπλεκόμενερ σώπερ 

Σα δηαζπλνξηαθά πνηάκηα κπνξνχλ πάληα λα απνηειέζνπλ αηηία γηα 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ηα κνηξάδνληαη. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα: ε ιέμε rival, πνπ έρεη ηε ζεκαζία ηνπ αληαγσληζκνχ, έρεη ηε ξίδα 

ηεο ζηε ιαηηληθή ιέμε rivalis, πνπ ζεκαίλεη κνηξάδνκαη ηνλ ίδην πνηακφ κε θάπνηνλ 

άιινλ. Οη παξφρζηεο ρψξεο είλαη ζπρλά θαη απηέο αληαγσληζηέο φζνλ αθνξά ζηνλ 

πνηακφ ηνλ νπνίν κνηξάδνληαη. Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λεξνχ 

γηα ηελ εζληθή αλάπηπμε, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε θάζε ρψξα έρεη ηε δηθή ηεο εζληθή 

αηδέληα πάλσ ζηελ εθκεηάιιεπζε  ησλ δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ. Σν ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ζεψξεζε νπνηαζδήπνηε  πξννπηηθήο γηα ζπλεξγαζία πξέπεη λα είλαη ε 

παξαδνρή φηη νη θπξίαξρεο ρψξεο έρνπλ πξνθαλή, πξαγκαηνπνηήζηκα θαη „‟έλλνκα‟‟ 

ζρέδηα γηα ηελ απνθφκηζε ησλ κέγηζησλ νθειψλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ. 

Δληφο ζπλφξσλ ησλ ρσξψλ ε ρξήζε ηνπ λεξνχ θαζνξίδεηαη απφ ζεζκνχο, 

λφκνπο θαη κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ πνιηηηθέο δηεξγαζίεο πνηθίισλ 

βαζκψλ δηαθάλεηαο. Οη ζεζκνί, νη λφκνη θαη ηα κνληέια δηαρείξηζεο δηαζπλνξηαθψλ 

πδάησλ δελ νξίδνληαη κε ηελ ίδηα ζαθήλεηα. 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο 

δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ είλαη ε ζρεηηθή ηζρχο κηαο ρψξαο φζνλ αθνξά ζηηο 

αληαγσλίζηξηέο ηεο. ηηο ζπδεηήζεηο κε ην Μεμηθφ, πάλσ ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο 

δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ, νη Ζ.Π.Α. πηνζέηεζαλ ην Αξκνληθφ Γφγκα ην 1895. Έλα 

απνιπηαξρηθφ κνληέιν εζληθήο θπξηαξρίαο ην νπνίν ζπλεγνξνχζε ζην φηη, δεδνκέλεο 

ηεο απνπζίαο αληίζεηεο λνκνζεζίαο, νη ρψξεο είλαη ειεχζεξεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

πδάηηλνπο πφξνπο εληφο ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπο ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηηο επηπηψζεηο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπο. Παξαιιαγέο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο 

επηβηψλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο πνιιψλ ρσξψλ. Ο 

θνηλνβνπιεπηηθφο λφκνο ηνπ 2001 ηνπ Καδαθζηάλ θεξχζζεη σο εζληθή πεξηνπζία 

φινπο ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο πνπ πεγάδνπλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ. 
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Ζ νπζησδψο αληαγσληζηηθή αξρή ηεο απφιπηεο εδαθηθήο ππεξνρήο 

ππνδειψλεη φηη νη θαηάληε παξφρζηεο ρψξεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ ηε 

θπζηθή ξνή ηνπ πνηακνχ απφ ηηο αλάληε παξφρζηεο. Οη θαηάληε ρψξεο κεξηθέο θνξέο 

παξαζέηνπλ ηε ζπκκαρηθή αξρή ηεο „‟πξνεγνχκελεο νηθεηνπνίεζεο‟‟, ή ηελ άπνςε 

φηη ε παξειζνχζα ρξήζε θαζηεξψλεη ην δηθαίσκα ζηε κειινληηθή ρξήζε ηεο ίδηαο 

πνζφηεηαο λεξνχ, πξνθεηκέλνπ λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο απφιπηεο  

εδαθηθήο ππεξνρήο. 

 

 

3.2 Ιζσύοςζερ απσέρ πποζέγγιζηρ ηος πποβλήμαηορ 

ηελ πξάμε νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο απνδέρνληαη ην γεγνλφο φηη νη 

απνιπηαξρηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα δεηήκαηα δηθαησκάησλ ησλ ρσξψλ πάλσ ζηα 

δηαζπλνξηαθά πνηάκηα δε βνεζνχλ ζηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ. Μεηά απφ 

δεθαεηίεο κειέηεο θαη ζρεδηαζκνχ νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαλνκή ησλ θνηλψλ 

πδάησλ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην πλέδξην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πάλσ ζηε Με 

Ναπζηπιντθή Υξήζε ησλ Γηαζπλνξηαθψλ Πνηάκησλ Ρεπκάησλ ην 1997, κε βάζε ηνπο 

Καλφλεο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζην Διζίλθη ην 1966. Οη βαζηθέο αξρέο είλαη: „‟δίθαηε θαη 

ινγηθή εθκεηάιιεπζε‟‟, „‟ρσξίο ζεκαληηθέο βιάβεο‟‟ θαη „‟έγθαηξεο εηδνπνίεζεο 

ελφςεη έξγσλ‟‟. Ζ επξχηεξε ηδέα είλαη φηη ε δηαρείξηζε ησλ δηεζλψλ πνηακψλ ζα 

έπξεπε λα αλαπηπρζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη ε ρξήζε 

απφ κία ρψξα ζηηο ππφινηπεο, ηε δηαζεζηκφηεηα ελαιιαθηηθψλ πνηάκησλ δηαδξνκψλ, 

ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ επεξεάδεηαη, ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο 

ησλ ρσξψλ πνπ δηαζρίδνπλ νη πνηακνί, θαη ηε δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη αλάπηπμε 

ησλ ίδησλ ησλ πνηακψλ. 

Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ αξρψλ ζπλαληά δπζθνιίεο, κεξηθψο ιφγσ ηεο 

πξνθαλνχο αλεπάξθεηαο παξνρήο ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη αλάληε ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

παξαζέζνπλ θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο σο επηρείξεκα γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα. Απφ ηελ άιιε, νη θαηάληε ρψξεο κπνξνχλ 

λα αληηθξνχζνπλ απηά ηα κέηξα, παξαζέηνληαο ηηο δηθέο ηνπο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππάξρνπζα ρξήζε. Ζ δπζθνιία 

εθαξκνγήο αληαγσληζηηθψλ αξρψλ θαη ε αλεζπρία ησλ θξαηψλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα 

ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαηαδεηθλχνπλ γηαηί κφλν 14 ρψξεο ζπκκεηείραλ ζην 

ζπλέδξην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Δπηπξφζζεηα, δελ ππάξρεη κεραληζκφο πξαθηηθήο 



- 16 - 
 

εθαξκνγήο –ζηα 55 ρξφληα χπαξμήο ηνπ, ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην έρεη εθδψζεη 

απφθαζε γηα κφλν κία ππφζεζε πάλσ ζηα δηαζπλνξηαθά πνηάκηα. 

Όκσο, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο, ην ζπλέδξην ηνπ 1997 ζέηεη μεθάζαξα αξρέο 

ζεκειηψδεηο γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε. Παξέρεη έλα πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπνζεηεζεί ν άλζξσπνο ζην θέληξν ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ πλεδξίνπ γηα ηελ 

Πξνζηαζία θαη ηε Υξήζε ησλ Γηαζπλνξηαθψλ Πνηακψλ θαη Γηεζλψλ Ληκλψλ ηνπ 

1992 (ΔΠΥΓΠ). Απηφ ην ζπλέδξην εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, 

ζεσξψληαο θαηεγνξεκαηηθά ηελ πνηάκηα ιεθάλε σο κία εληαία νηθνινγηθή κνλάδα. 

Δπίζεο, ην ζπλέδξην ηνπ 1992 δίλεη έκθαζε ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ κε 

βάζε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ζε λεξφ θαη φρη ηελ ηζηνξηθή ρξήζε ησλ πνηακψλ -κία 

ζεκαληηθή αξρή ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. Σν ΔΠΥΓΠ είλαη ήδε ζε ηζρχ θαη 

κπνξεί δπλεηηθά λα γίλεη παγθφζκην εάλ εγγξαθνχλ 23 ρψξεο πνπ δελ είλαη κέιε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξψπε: 4 ην έρνπλ ήδε πξάμεη. 

Παξά, φκσο, ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν 

ζπλεδξίσλ ε πνιηηηθή πξφθιεζε είλαη λα θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθά απηά ηα ζεζκηθά 

πιαίζηα ελ κέζσ ησλ πξαγκαηηθψλ παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο πδάησλ. 

 

 

3.3 Οθέλη πος πποκύπηοςν από ηην παπούζα διακπαηική ζςνεπγαζία 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ζπλεξγαζία, φπσο θαη νη κεραληζκνί γηα ηελ επίηεπμή 

ηεο, αλαπφθεπθηα ζα πνηθίινπλ αλάινγα κε ην εθάζηνηε πεξηβάιινλ. ηνλ ππξήλα 

ηεο, ε ζπλεξγαζία πξνυπνζέηεη ηε δξάζε θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηηο αληαγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο ελψ 

παξάιιεια λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα δπλεηηθά νθέιε απφ ηελ επίηεπμε κηαο απφ 

θνηλνχ ιχζεο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ρψξεο έρνπλ ζα ζεκείν εθθίλεζεο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ην ινγηθφ θαη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπο, ε επίηεπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζα είλαη δπλαηή κφλν εάλ ηα πξνζδνθψκελα νθέιε ππεξβνχλ ην θφζηνο ηεο κε 

ζπλεξγαζίαο. 

Έλα ρξήζηκν πιαίζην πξνζέγγηζεο ηεο δηαρείξηζεο δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ 

δηαθξίλεη ηέζζεξηο ηνκείο δπλεηηθψλ νθειψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε ζπλεξγαζία: 

 Οθέιε γηα ηνλ πνηακφ 

 Οθέιε απφ ηνλ πνηακφ 
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 Οθέιε ιφγσ ηνπ πνηακνχ  

 Οθέιε πέξα απφ ηνλ πνηακφ 

 

Οθέλη για ηον ποηαμό  

Ζ δηαηήξεζε, ε πξνζηαζία θαη ε αλάπηπμε ησλ πνηακψλ κπνξεί λα παξάγεη 

νθέιε γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. ηελ Δπξψπε, ην ρέδην Γξάζεο γηα ην Ρήλν πνπ 

μεθίλεζε ην 1987, ζεκαηνδνηεί ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ πνηακνχ  πξνο φθεινο φισλ ησλ ρξεζηψλ. Σν ζρέδην απνηειεί ηελ 

θαηάιεμε πεξηζζφηεξν απφ κηζνχ αηψλα θιηκαθνχκελσλ αιιαγψλ, κε ηε Γαιιία, ηε 

Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Διβεηία ζηαδηαθά λα αλαπηχζζνπλ κία ζηάζε 

αλάινγε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηέηξεραλ ηα θνηλά ζπκθέξνληά ηνπο.  

ηηο θησρφηεξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ ε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

πνηάκησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα παξάγεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

δηαηήξεζε ηεο δσήο. Μηα εθαξκνγή είλαη ε παξεκπφδηζε ή κεηαζηξνθή 

πξνβιεκάησλ φπσο ε δηάβξσζε αλάληε πδξνθξηηψλ πνπ εθζέηεη ηνπο θαηάληε ζηνλ 

θίλδπλν πιεκκπξψλ. Οη πιεκκχξεο ηνπ 2000 θαη ηνπ 2001 ηνπ Λίκπνπν θαη ησλ 

Πνηακψλ άβε είραλ δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο θησρνχο πιεζπζκνχο πνπ 

θαηνηθνχζαλ ζηηο πην επάισηεο πεξηνρέο ηεο Μνδακβίθεο. Ζ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, 

ε απψιεηα ησλ δέληξσλ ζηηο πιαγηέο θαη ε ππεξβνιηθή ρξήζε λεξνχ αλάληε 

ζπλεηέιεζαλ ζηε ζνβαξφηεηα ησλ πιεκκπξψλ. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ρσξψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ αληαλαθιά ηελ αληίιεςε ηνπ απφ θνηλνχ ξίζθνπ  

αιιά θαη ησλ απφ θνηλνχ νθειψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηα πνηάκηα ζπζηήκαηα. 

 

Οθέλη από ηον ποηαμό 

Σν γεγνλφο φηη ην λεξφ είλαη πεπεξαζκέλν αγαζφ επλνεί ηε γεληθφηεξε 

αληίιεςε  φηη ε δηαρείξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ παξάγεη απζηεξά θαη κφλν 

ρακέλνπο θαη θεξδηζκέλνπο. Ζ αληίιεςε απηή απέρεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ 

πνιιέο απφςεηο. Ζ δηαρείξηζε ησλ λεξψλ ησλ πνηάκησλ ιεθαλψλ είλαη δπλαηφ λα 

ζρεδηαζηεί ψζηε λα δηεπξχλεη ηα ζπλνιηθά νθέιε, βειηηζηνπνηψληαο ηε ρξήζε ηνπ 

λεξνχ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αξδεχζηκεο γεο, ηεο παξαγσγήο 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο  θαη ηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ. 

Ζ δηαρείξηζε ζε επίπεδν ιεθάλεο  κπνξεί λα πξνάγεη απνηειεζκαηηθέο 

ηερληθέο ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε θαη δηαλνκή πδάησλ, επεθηείλνληαο ηελ 
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αξδεχζηκε επηθάλεηα. Ζ πλζήθε ησλ Τδάησλ ηνπ Ηλδνχ ηνπ 1960 ήηαλ ν 

πξνάγγεινο ηεο ηεξάζηηα επέθηαζεο ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ ζηελ Ηλδία, γεγνλφο πνπ 

δηαδνρηθά έπαημε ζεκαληηθφ ζηελ πξάζηλε επαλάζηαζε. ην ελεγαιέδηθν πνηακφ 

Μαιί, ε Μαπξηηαλία θαη ε ελεγάιε ζπλεξγάδνληαη πάλσ ζηε ξχζκηζε ησλ πνηάκησλ 

ξνψλ θαη ζηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζα απφ θνηλέο ππνδνκέο. ηε 

Νφηηα Αθξηθή, ην Λεζφην θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Νφηηαο Αθξηθήο ζπλεξγάδνληαη 

πάλσ ζηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ ζηνλ Πνξηνθαιί Πνηακφ, εμαζθαιίδνληαο ζηε 

Γεκνθξαηία ηεο Νφηηαο Αθξηθήο λεξφ ρακεινχ θφζηνπο θαη ζην Λεζφην επαξθή 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πδξνθξηηψλ. ηε Νφηηα Αζία, ε Ηλδία 

ρξεκαηνδφηεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Μπνπηάλ, 

θεξδίδνληαο κία πεγή ελέξγεηαο ελψ ην Μπνπηάλ εμαζθάιηζε πξφζβαζε ζηελ 

ελεξγεηαθή αγνξά ηεο Ηλδίαο.  

Ζ Βξαδηιία θαη ε Παξαγνπάε απνηεινχλ παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ζηα 

δπλεηηθά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ ην εκπφξην θαη ηε 

ζπλεξγαζία. Ζ  πκθσλία ηνπ Ηηατπνχ ηνπ 1973 έβαιε ηέινο ζε κία εθαηνληαεηή 

δηακάρε πάλσ ζηα δήηεκα ησλ ζπλφξσλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο απφ θνηλνχ 

θαηαζθεπήο ηνπ γηγαληηαίνπ ζπκπιέγκαηνο παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

Γθνπατξά –Ηηατπνχ. Δπξέσο ρξεκαηνδνηνχκελν απφ δεκφζηεο επελδχζεηο ηεο 

Βξαδηιίαο, ην θξάγκα ηνπ Ηηατπνχ ζηε Λεθάλε Παξαλά –Λα Πιάηα ππνζηεξίδεηαη 

απφ 18 γελλήηξηεο ηζρχνο 700 κεγαβάη ε θάζε κία, ηνπνζεηψληαο ην αλάκεζα ζηα 

κεγαιχηεξα πδξνειεθηξηθά έξγα ζηνλ θφζκν. Οη εγθαηαζηάζεηο, ηε δηαρείξηζε ησλ 

νπνίσλ έρνπλ αλαιάβεη απφ θνηλνχ νη δχν θπβεξλήζεηο, θαιχπηνπλ ζρεδφλ 

εμνινθιήξνπ ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηεο Παξαγνπάεο, ζπληεξνχλ κία βηνκεραλία 

πνπ απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή εηζφδνπ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηθαλνπνηνχλ 

θαηά ην έλα ηέηαξην ηε δήηεζε ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηεο Βξαδηιίαο. Καη νη δχν 

ρψξεο ινηπφλ, έρνπλ σθειεζεί απφ ηε ζπλεξγαζία. Απφ ηελ άιιε, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο φπνπ ε επίηεπμε ζπλεξγαζίαο δελ έρεη αθφκα θαηαζηεί δπλαηή, 

νη απψιεηεο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ εκθαλείο. 

 

Οθέλη λόγυ ηος ποηαμού 

ηα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ην θφζηνο πνπ 

απνθεχγεηαη απφ ηε κείσζε ησλ εληάζεσλ θαη ησλ δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ 

ρσξψλ. Οη εληάζεηο ζηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο πδάησλ κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ ηε ζπλεξγαζία ζε επίπεδν θξαηψλ φζνλ 
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αθνξά ζε έλα επξχ θάζκα πνπ πεξηιακβάλεη ην εκπφξην, ηηο κεηαθνξέο, ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηηο αγνξέο εξγαζίαο. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ξφινπ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ησλ επξχηεξσλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο 

δηαθξαηηθέο ζρέζεηο είλαη πάληα δχζθνιε, αιιά ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ην θφζηνο 

ηεο κε ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα είλαη πςειφ, εηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ έιιεηςε λεξνχ θαη εμάξηεζε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο απφ ηα δηαθξαηηθά χδαηα. 

Πξνθαλή παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη ιεθάλεο ηνπ Δπθξάηε, ηνπ Ηλδνχ θαη ηνπ 

Ηνξδάλε. Σα νθέιε εμαηηίαο ηνπ πνηακνχ είλαη απφ ηε θχζε ηνπο δχζθνιν λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ, αιιά ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηελ έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο  κπνξεί λα γίλεη πνιχ εχθνια αληηιεπηφ. 

 

Οθέλη πέπα από ηον ποηαμό 

Ζ αχμεζε ησλ νθειψλ απφ ηνλ πνηακφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ 

απσιεηψλ εμαηηίαο ηνπ πνηακνχ κπνξεί δπλεηηθά λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ζε 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη λα πξνάγεη ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία. ε έλα 

βαζκφ απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηηο δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πνηάκησλ ιεθαλψλ.  

Οη ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο κπνξνχλ επίζεο λα 

παξάγνπλ ιηγφηεξν αληηιεπηά απνηειέζκαηα. Ζ Πξσηνβνπιία Λεθάλεο Νείινπ 

ζπλδέεη ηελ Αίγππην πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά κε ηηο θησρφηεξεο ρψξεο θάησ απφ ηε 

αράξα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνθέξεη νθέιε γηα φιεο ηηο πιεπξέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πνιηηηθή ηζρχο πνπ έρεη απνθηήζεη ε Αίγππηνο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζηελ Πξσηνβνπιία κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηεο σο ζπκκάρνπ θαη 

πξναζπηζηή ησλ Αθξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηνλ Οξγαληζκφ Παγθφζκηνπ Δκπνξίνπ. 

Αλεμάξηεηα  απφ ηα νηθνλνκηθά θαη εζληθά νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο, ην δηεζλέο θχξνο 

ησλ ρσξψλ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη ηζφλνκα 

θαη δίθαηα απέλαληη ζηνπο αζζελέζηεξνπο γείηνλεο.  

Καλέλα κεκνλσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην δελ πξνζθέξεη ζρέδην δξάζεο ψζηε λα 

γίλνπλ άκεζα εκθαλή ηα νθέιε ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο. ηνλ αλαγθαίν βαζκφ 

ε ζπλεξγαζία πνπ απνζθνπεί ζε νθέιε πξνο ηνλ πνηακφ κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 

ακπληηθψλ ελεξγεηψλ θαη πην ελεξγεηηθψλ κέηξσλ. Μηα θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ζε 

κία απνζήθε ρεκηθψλ θνληά ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο, ππήξμε ε αθνξκή γηα 

βαζχηεξε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ηνπ Ρήλνπ. Όζν φκσο νη παξφρζηεο ρψξεο 

επηδεηνχλ επλντθφηεξεο ζπλεξγαηηθέο πνιηηηθέο θαη φρη ιχζεηο αλαγθαηφηεηαο, 
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αλαπφθεπθηα αλαπηχζζεηαη κία δπλακηθή πνιηηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο 

δηαρείξηζεο πδάησλ θαη ηεο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο.  

Δληφο ησλ νξίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

ελζσκάησζε έρεη δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία θηιφδνμσλ λέσλ πξνζεγγίζεσλ πάλσ 

ζηε δηαρείξηζε πνηάκησλ ιεθαλψλ. Ζ Δπξσπατθή Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Νεξά ηνπ 

2000 είλαη έλα απφ ηα πην ηνικεξά πιαίζηα πάλσ ζηε δηαρείξηζε θνηλψλ πδάησλ. Ο 

αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο Οδεγίαο είλαη ε επίηεπμε κηαο “ηθαλνπνηεηηθήο 

θαηάζηαζεο” φισλ ησλ Δπξσπατθψλ πδάησλ κέρξη ην 2015: ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

επηπέδσλ πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ε παξεκπφδηζε ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ ππνγείσλ 

πδάησλ θαη ε δηαηήξεζε ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. Μέξνο ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

ζθνπνχ είλαη ν θαζνξηζκφο “πεξηθεξεηψλ πνηάκησλ ιεθαλψλ” απφ κέξνπο ησλ ρσξψλ 

κειψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ θαιχπηνπλ 

κηα πεξίνδν έμη εηψλ. Όζνλ αθνξά ζηηο δηεζλείο ιεθάλεο, έρεη δηεπθξηληζηεί φηη ζα 

πξέπεη λα ππάξμεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ρσξψλ 

πνπ δελ αλήθνπλ ζ‟ απηήλ, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 

πκπιεξσκαηηθά, ε Δπξσπατθή Οδεγία Πιαίζην ηνπ 2007 ζέηεη σο 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ πιεκκχξαο, έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αλζξψπηλε 

πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πιεκκχξεο ζηελ Κνηλφηεηα. Ηδηαίηεξν βάξνο 

δίλεηαη ζηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο θαη ζηελ 

θαηάξηηζε, ζε επίπεδν πεξηνρήο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ ή ηεο αληίζηνηρεο 

κνλάδαο δηαρείξηζεο, ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο. Σέινο, πξνβιέπεηαη 

ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ζπληνληζκφο κε ηελ Οδεγία Πιαίζην ηνπ 2000, ελεκέξσζε 

ηνπ θνηλνχ θαη ελζάξξπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε 

δηακφξθσζε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ. 

 

 

3.4 Χαπακηηπιζηικά ηος ςπάπσονηορ πλαιζίος ζςνεπγαζίαρ 

ε αληίζεζε κε ηε ζπλερή ξνή πξνβιέςεσλ γηα πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο εμ‟ αηηίαο ηνπ 

λεξνχ, ην ηζηνξηθφ αξρείν δείρλεη θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Γηακάρεο πάλσ ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην λεξφ, λαη κελ, ζπκβαίλνπλ πξνθαιψληαο πνιηηηθέο 
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εληάζεηο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο, νη δηαθσλίεο επηιχνληαη εηξεληθά. Ζ απνπζία 

ζπγθξνχζεσλ είλαη, παξφια απηά, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κία κεξηθή κφλν 

έλδεημε ηνπ βάζνπο ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Ζ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ γηα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην λεξφ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δχζθνιε. Όπσο έρεη ήδε 

ζεκεησζεί, ην λεξφ ζπάληα απνηειεί κεκνλσκέλν δήηεκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σν 

Παλεπηζηήκην ηνπ Όξεγθνλ έρεη ζπιιέμεη ζε έλα ηφκν δεδνκέλσλ φ,ηη πνιηηηθφ 

ζπκβάλ ζρεηηθφ κε ην λεξφ έρεη θαηαγξαθεί ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα. Απηφ πνπ 

πξνθαιεί εληχπσζε είλαη φηη ππάξρνπλ κφλν 37 πεξηπηψζεηο φπνπ αλαθέξζεθε ρξήζε 

βίαο κεηαμχ θξαηψλ, φιεο ζηε Μέζε Αλαηνιή εθηφο απφ 7 (Αίγππηνο-νπδάλ /1958, 

Βξαδηιία-Παξαγνπάε /1962-67, Αηζηνπία-νκαιία /1963-64, Αγθφια-Νφηηα Αθξηθή 

/1975,1978, Δθνπαδφξ-Πεξνχ /1995, Αηζηνπία-Κέλπα /2006). Σελ ίδηα πεξίνδν πάλσ 

απφ 200 ζπλζήθεο ζρεηηθέο κε ην λεξφ έρνπλ ηειέζεη ππφ δηαπξαγκάηεπζε. πλνιηθά, 

έρνπλ θαηαγξαθεί 1228 θηλήζεηο ζπλεξγαζίαο, ελψ απφ ηηο 507 θαηαγεγξακκέλεο 

ζπγθξνχζεηο, πάλσ απφ ηα δχν ηξίηα αθνξνχζαλ ζε ζρεηηθά ήπηα ιεθηηθά επεηζφδηα. 

Οη πεξηζζφηεξεο δηακάρεο ζρεηίδνληαλ κε αιιαγέο  ζηελ παξνρή ησλ πδάηηλσλ ξνψλ 

θαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ (Γξάθεκα 3.1).  

 

 

 
Γπάθημα 3. 1  Αιηίερ Σςγκποςζιακών και Σςνεπγαηικών Γεγονόηυν 
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Δμεηάδνληαο, ινηπφλ, ηα γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα ρξφλσλ, ίζσο ην 

πην αμηνζαχκαζην επίηεπγκα ηεο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ είλαη ν βαζκφο 

επίιπζεο ησλ δηαθσληψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάξθεηα θαη ηελ αληνρή ησλ ζεζκψλ. 

Ζ Μφληκε Δπηηξνπή ησλ Νεξψλ ηνπ  Ηλδνχ, ε νπνία επηβιέπεη κία ζπλζήθε 

θαηακεξηζκνχ ησλ πδάησλ θαη έλα κεραληζκφ επίιπζεο δηαθσληψλ, επέδεζε θαη 

ιεηηνχξγεζε θαηά ηε δηάξθεηα δχν κεγάισλ πνιέκσλ κεηαμχ Ηλδίαο θαη Παθηζηάλ. Ζ 

Δπηηξνπή ηνπ Μεθφλγθ, έλα ζεζκηθφ ζψκα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Κακπφηδε, ην 

Λάνο, ηελ Σαυιάλδε θαη ην Βηεηλάκ, ζπλέρηζε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη μεθάζαξα είλαη φηη αθφκα θαη νη κεγαιχηεξνη 

ερζξνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ πάλσ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο 

πδάηηλσλ πφξσλ. Οη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο αλαγλσξίδνπλ φηη ε ρξήζε βίαο είλαη 

ζπάληα κηα ζηξαηεγηθά εθαξκφζηκε θαζψο θαη νηθνλνκηθά βηψζηκε επηινγή. Οη 

ζεζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ έρνπλ λα επηδείμνπλ 

αμηνζεκείσηε αληνρή, ελψ ε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ εγθαζίδξπζε 

απηψλ ησλ ζεζκψλ –10 ρξφληα γηα ηε πλζήθε ηνπ Ηλδνχ, 20 ρξφληα γηα ηελ 

Πξσηνβνπιία γηα ηε Λεθάλε ηνπ Νείινπ, 40 ρξφληα γηα ηε ζπκθσλία ηεο Ηνξδαλίαο– 

θαηαδεηθλχεη ηελ επαηζζεζία ησλ δεηεκάησλ δηαρείξηζεο πδάησλ. 

Δάλ ινηπφλ νη ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα, κε πνηνπο 

ηξφπνπο θαη ζε πνηα πεδία ιακβάλεη ρψξα ε ζπλεξγαζία; Αλαιχνληαο ηηο 145 δηεζλείο 

ζπλζήθεο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Πεξηέξγσο, κφλν ζην 

έλα ηξίην ησλ πεξηπηψζεσλ ε ζπλεξγαζία αθνξά ζε νγθνκεηξηθή δηαλνκή. Ζ 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, ν έιεγρνο πιεκκπξψλ θαη ξχπαλζεο θαη ε λαπζηπινΐα είλαη 

ζπλήζε πεδία ζπλεξγαζίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ 

θαηακεξηζκφ ησλ πξνλνκίσλ, ίζσο επεηδή νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα νγθνκεηξηθή 

δηαλνκή παξνπζηάδνπλ  κεγάιεο δπζθνιίεο. Ζ κε επίιπζε, φκσο, δεηεκάησλ 

νγθνκεηξηθήο δηαλνκήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κειινληηθά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά 

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα είλαη ε δπλεηηθή δεκηνπξγία έληαζεο 

φζνλ αθνξά ζηε ξχζκηζε ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ πνηάκησλ πδάησλ φηαλ ε 

δηαζεζηκφηεηα κεηψλεηαη, είηε ιφγσ επνρηαθψλ παξαγφλησλ ή καθξνπξφζεζκεο 

κείσζεο απνζεκάησλ.  

Παξά, φκσο, ην γεγνλφο φηη νη ζπγθξνχζεηο είλαη ζπάληεο ελψ νη ζπλεξγαζίεο 

ζπλήζεηο, νη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ζπλεξγαζία ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε 
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βάζνπο. Οη θπβεξλήζεηο ηείλνπλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζπκθσλίεο κε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαηακεξηζκνχ ησλ πξνλνκίσλ, π.ρ. πάλσ ζε δεηήκαηα 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο ήηαλ απηνί πνπ ψζεζαλ ηηο θπβεξλήζεηο λα αθνινπζήζνπλ 

κηληκαιηζηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο. 

Μέρξη ζήκεξα έρεη θαηαγξαθεί κηθξή πξνζπάζεηα εκβάζπλζεο ζηηο 

δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη γηα κία επξχηεξνπ 

θάζκαηνο αλζξψπηλε αλάπηπμε, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεηαη θαη απφ ηελ 

πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή απφ γεσγξαθηθήο άπνςεο: ζηηο 157 απφ ηηο 263 δηεζλείο 

πδξνινγηθέο ιεθάλεο ππάξρεη παληειήο απνπζία πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο.  

Δπηπξφζζεηα, φπνπ ππάξρνπλ ηέηνηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ζπλήζσο αθνξνχλ 

δχν κφλν απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη φρη ην ζχλνιν απηψλ. Πεξίπνπ ζηα δχν 

ηξίηα ησλ 106 ιεθαλψλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη θάπνηα δηαρεηξηζηηθή αξρή, ζπκκεηέρνπλ 

ηξείο ή πεξηζζφηεξεο παξφρζηεο ρψξεο, παξφια απηά φκσο ιηγφηεξν απφ ην έλα 

πέκπην ησλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί αθνξνχλ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Πνιιέο θνξέο, αθφκα θαη ιεθάλεο κε πνιιέο παξφρζηεο ρψξεο δηαρεηξίδνληαη κέζσ 

δηκεξψλ ζπκθσληψλ. 

 

 

3.5 Δμπόδια ππορ μία βαθύηεπη ζςνεπγαζία 

Σέζζεξα είλαη ηα βαζηθά εκπφδηα πξνο κηα βαζχηεξε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία:  

 Αληαγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη επηηαγέο εζληθήο θπξηαξρίαο 

Πνιιέο ρψξεο δηαθσλνχλ θάζεηα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηνπο 

θνηλνχο ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο. Ζ Ηλδία βιέπεη ηνπο πνηακνχο Γάγγε θαη 

Βξαρκαπνχηξα σο εζληθφ ηεο θηήκα. Σν Μπαγθιαληέο ζεσξεί ηνπο ίδηνπο πνηακνχο 

σο δηεθδηθήζηκν αγαζφ, ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθφ επηρείξεκα παξειζνχζα ρξήζε 

ησλ λεξψλ απηψλ. Οη δηαθνξέο απηέο δελ είλαη κφλν  δνγκαηηθέο: ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε δηεθδηθήζεηο ηηο νπνίεο θαη νη δχν ρψξεο, θάζε κηα απφ ηελ πιεπξά ηεο, ζεσξνχλ 

λφκηκεο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, νη εζληθέο ζηξαηεγηθέο αγλννχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάγθε γηα θνηλή 

δηαρείξηζε θαη ρξήζε ησλ πδάησλ. Οη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο εμαξηψληαη 

ζεκαληηθά απφ ηνπο θνηλνχο πδάηηλνπο πφξνπο θαη κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, θάζε 

κηα απφ απηέο έρεη, μερσξηζηά, αλαπηχμεη εζληθφ πξφγξακκα εθκεηάιιεπζεο απηψλ 
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ησλ πφξσλ. Όκσο, νπνηνδήπνηε εζληθφ ζρέδην θαηαζηξψλεηαη εθηφο ηεο ινγηθήο ηεο 

θνηλήο δηαρείξηζεο δε ιακβάλεη ππφςε ηελ πξαγκαηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ πδάηηλσλ 

απνζεκάησλ. Αλ φια ηα επηκέξνπο εζληθά ζρέδηα πινπνηνχληαλ ηαπηφρξνλα, νη 

ζπλδπαζκέλεο απαηηήζεηο γηα αξδεπηηθή ρξήζε θαη ειεθηξνδφηεζε ζα θαζηζηνχζαλ 

αδχλαηε ηε καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο. Έλαο πξνθαλήο 

θίλδπλνο είλαη ηα αληηκαρφκελα εζληθά ζρέδηα λα απνηειέζνπλ πεγή έληαζεο θαη λα 

εκπνδίζνπλ ηε ζπλεξγαζία πάλσ ζε θνηλά νηθνινγηθά πξνβιήκαηα.  

 

 Έιιεηςε ζζελαξήο πνιηηηθήο εγεζίαο 

Οη πνιηηηθνί εγέηεο ινγνδνηνχλ ζην εγρψξην εθινγηθφ ζψκα, φρη ζηηο επηκέξνπο 

θνηλφηεηεο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο πνπ ηηο εθπξνζσπνχλ. ε 

ρψξεο φπνπ ην λεξφ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ πνιηηηθή αηδέληα, εγρψξηνη 

παξάγνληεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ απφ θνηλνχ δηαρείξηζε ησλ 

πδάησλ: κπνξεί κία πην δίθαηε θαηαλνκή ησλ πδάηηλσλ πφξσλ λα σθειήζεη ηελ 

αλζξψπηλε αλάπηπμε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κηαο πδξνινγηθήο ιεθάλεο, εληφο 

ζπλφξσλ, φκσο, κπνξεί λα έρεη πνιηηηθφ θφζηνο. Δπίζεο, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ πνιηηηθψλ εγεηψλ ζηελ εμνπζία: ε θνηλή 

δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ είλαη ζπάλην λα απνδψζεη θαξπνχο εγρψξηα  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο νπνηαζδήπνηε θπβέξλεζεο. Σα εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

ζπλεξγαζία ελδπλακψλνληαη φηαλ νη εγέηεο δηαβιέπνπλ θάπνην άκεζν πνιηηηθφ 

φθεινο (γηα παξάδεηγκα, πξνκήζεηεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ άξδεπζεο 

ζην Παθηζηάλ) ή φηαλ ππάξρεη θξίζε (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ρεκηθψλ ιπκάησλ 

ζην Ρήλν). 

 

 Αζπκκεηξίεο δπλάκεσλ 

Οη πνηακνί δηαζρίδνπλ ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιεο αλνκνηφηεηεο 

φζνλ αθνξά ζηνλ  πινχην, ηε δχλακε θαη ηε  δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα. Θα ήηαλ 

κε ξεαιηζηηθφ λα ππνζέζνπκε φηη νη αλνκνηφηεηεο απηέο δε δηακνξθψλνπλ ηε 

δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, δηαπξαγκαηεχζεηο θαη θαηακεξηζκφ πξνλνκίσλ. Αθφκα, 

ππάξρεη απφιπηε αζπκκεηξία θαηά κήθνο πνιιψλ δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ, ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο κε έλα κφλν πξσηαγσληζηή: ηελ Αίγππην ζηε ιεθάλε ηνπ 

Νείινπ, ηελ Ηλδία ζηηο πεγέο ηνπ Γάγγε, ην Ηζξαήι ζηνλ Ηνξδάλε Πνηακφ, ηε Νφηην 

Αθξηθή ζηε Λεθάλε ηνπ Ηλθνκάηη θαη ηελ Σνπξθία ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Σίγξε 
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θαη Δπθξάηε. ε πεξηπηψζεηο δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αζπκκεηξία δπλάκεσλ είλαη πνιχ δχζθνιε ε εγθαζίδξπζε εκπηζηνζχλεο. 

 

 Με ζπκκεηνρή ζε πξσηνβνπιίεο γηα δηαρείξηζε ιεθαλψλ 

Ζ αληίιεςε φζνλ αθνξά ζηα πξνλφκηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

πνιπκεξείο πξσηνβνπιίεο δηαρείξηζεο ιεθαλψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηζρχ ησλ κειψλ. 

Σν γεγνλφο φηη ε Κίλα δελ είλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Πνηακνχ Μεθφλγθ 

εθιακβάλεηαη απφ θάπνηεο ρψξεο σο πεγή πηζαλήο αδπλακίαο ηεο επηηξνπήο. Οη 

θαηάληε ρψξεο φπσο ε Κακπφηδε θαη ην Βηεηλάκ βιέπνπλ ηα αλάληε θξάγκαηα πνπ 

θαηαζθεπάδεη ε Κίλα σο απεηιή γηα ηνλ „‟πιεκκπξηθφ παικφ‟‟ ηνπ πνηακνχ θαη ηηο 

θνηλφηεηεο πνπ ζπληεξεί. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Μεθφλγθ δελ απνηειεί έλα ρξήζηκν θνξέα 

δηαπξαγκαηεχζεσλ πάλσ ζην δήηεκα εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηεο Κίλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Μελλονηική Σςνεπγαζία ζε Δπίπεδο Ποηάμιυν Λεκανών 

 

 

4.1 Απσέρ πος διέποςν ηη διακπαηική ζςνεπγαζία 

Γεδνκέλσλ ησλ επαίζζεησλ πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ φζνλ αθνξά ζηα δηαθξαηηθά 

πνηάκηα, ζα ήηαλ κε ξεαιηζηηθφ λα ππνζέζνπκε φηη κία λέα δηεζληζηηθή εζηθή ζα 

κεηακνξθψζεη ηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ ηα επφκελα ρξφληα. Ό,ηη εθιακβάλεηαη 

σο πνιηηηθφ ζπκθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ηεο εθάζηνηε ρψξαο ζα ζπλερίζεη λα έρεη 

βαξχλνπζα ζεκαζία. Όκσο, ε πξνάζπηζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε πην επλντθνχο φξνπο. Όπσο, πιένλ, αλαγλσξίδνπλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο, ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο πδξνινγηθήο αιιειεμάξηεζεο 

θαζηζηά αλαγθαία ηελ χπαξμε επξχηεξσλ, πνιπζπκκεηνρηθψλ πιαηζίσλ ζπλεξγαζίαο 

ζε επίπεδν πνηάκησλ ιεθαλψλ. Ζ αλαγλψξηζε δχν βαζηθψλ αξρψλ ζα πξέπεη λα 

δηακνξθψζεη ηηο κειινληηθέο πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο δηαθξαηηθψλ πδάησλ. 

 

 Ζ αλζξψπηλε αζθάιεηα ζηελ θνηλή δηαρείξηζε πδάησλ απνηειεί κέξνο ηεο 

εζληθήο αζθάιεηαο.  

Σν λεξφ κπνξεί λα απνηειέζεη δήηεκα εζληθήο αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα γηα ηηο 

ρψξεο πνπ βαζίδνληαη ζε δηαζπλνξηαθέο πεγέο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο 

ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε πδξνδφηεζε. Ζ εμέηαζε, φκσο, ηνπ πξνβιήκαηνο κέζα απφ ην 

πξίζκα ηεο αλζξψπηλεο αζθάιεηαο είλαη δπλαηφλ λα εθινγηθεχζεη νπνηαδήπνηε 

πξνζέγγηζε πάλσ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο. Ζ θνηλή δηαρείξηζε δηαθξαηηθψλ πδάησλ 

κπνξεί λα κεηψζεη ηηο απξφβιεπηεο παξακέηξνπο θαη ηα ζεκεία ηξηβήο πνπ 

δεκηνπξγεί ε απφ θνηλνχ εμάξηεζε απφ κία πεγή λεξνχ. Με ηε  ζπλεξγαζία 

επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε πξνβιεςηκφηεηα θαη κείσζε ησλ θηλδχλσλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ εμαζθάιηζε πνηθίισλ πξνλνκίσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκίαο. 

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ θνηλή δηαρείξηζε παξνπζηάδνληαη νθέιε σο πξνο ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο αλζξψπηλεο αζθάιεηαο. 

 

 Οη πδξνινγηθέο ιεθάλεο είλαη ίζεο ζεκαζίαο κε ηα ζχλνξα. 

Οη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο πιένλ έρνπλ απνδερηεί ηελ αξρή ηεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα 
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δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ρξήζεηο. Παξφια απηά, ν 

νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο δε γίλεηαη λα ζηακαηήζεη ζηα ζχλνξα. Οη πνηάκηεο 

ιεθάλεο είλαη νηθνζπζηήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα εζληθά ζχλνξα, θαη ε αθεξαηφηεηα 

νπνηνπδήπνηε κέξνπο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη απφ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

ζπλφινπ. Έηζη, ην επφκελν βήκα είλαη, θαη ινγηθά, ε δηαρείξηζε ζε επίπεδν ιεθάλεο, 

αθφκα θαη φηαλ εθηείλεηαη πέξαλ ησλ ζπλφξσλ κίαο κφλν ρψξαο. 

 

 

4.2 Γςνηηικά οθέλη από ηη μελλονηική διακπαηική ζςνεπγαζία 

Ζ ζπλεξγαζία ζε επίπεδν ιεθάλεο έρεη πιένλ εδξαησζεί ζε πνιιέο πεξηνρέο. 

Σν θάζκα ηεο ζπλεξγαζίαο εθηείλεηαη απφ ζπληνληζκφ (φπσο αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ) κέρξη θνηλή δξάζε (πνπ πεξηιακβάλεη θνηλή ηδηνθηεζία ππνδνκψλ). ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ζπλεξγαζία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζεζκηθψλ 

δνκψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε ηαθηηθή ζπλελλφεζε ησλ θπβεξλήζεσλ. 

Μία φςε ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη απηή ηεο αληαιιαγήο παθέησλ πξνλνκίσλ ηα 

νπνία ζπκβάινπλ ζηε γεληθφηεξε επεκεξία θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Απηή ε πξνζέγγηζε 

δελ αθνξά κφλν ζηα παδάξηα γηα νγθνκεηξηθή δηαλνκή αιιά εθηείλεηαη γεληθφηεξα ζε 

έλα εχξνο πξνλνκίσλ γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ν 

δηάινγνο κεηαμχ ηεο Ηλδίαο θαη ηνπ Νεπάι γηα ηνπο πνηακνχο Μπαγθκάηη, Γθάληαθ 

θαη Κφζη (φινη παξαπφηακνη ηνπ Γάγγε). Οη ζπλζήθεο πνπ πξνέθπςαλ πεξηιάκβαλαλ 

άξζξα πάλσ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άξδεπζεο, πδξνειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, λαπζηπινΐαο, 

αιηείαο αθφκα θαη αλαδάζσζεο, φπνπ ε Ηλδία πξνψζεζε ηε δελδξνθχηεπζε ζην 

Νεπάι γηα λα πεξηνξηζηεί ε ηδεκαηνπνίεζε θαηάληε. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

ζπλζήθεο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη απαηηήζεηο ηνπ 

Νεπάι, νη επξχηεξεο δνκέο ηνπο είλαη παξάδεηγκα γηα ην πσο ηα παθέηα πξνλνκίσλ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέξνο δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ.  

Ζ ζπλεξγαηηθή δηαρείξηζε θαηαδεηθλχεη εκθαλψο ηηο δπλαηφηεηεο γηα 

δεκηνπξγία νθειψλ πέξα απφ ηνλ πνηακφ. Πεξηζζφηεξν απφ ην 40% ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ γηα ην λεξφ πεξηιακβάλνπλ άξζξα πνπ ππεξβαίλνπλ ηε 

ζηελά νξηζκέλε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη 

ηα παξαθάησ: 
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 Ρνέο νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

Πνιιέο ζπκθσλίεο πεξηιακβάλνπλ άξζξα πνπ αθνξνχλ ζε επελδχζεηο, φπσο ε 

ρξεκαηνδφηεζε πδξνειεθηξηθνχ έξγνπ ζην Λάνο απφ ηελ Σαυιάλδε, ε ζπλεηζθνξά 

ηεο Ηλδίαο πξνο ην Παθηζηάλ γηα αξδεπηηθέο ππνδνκέο ζηα πιαίζηα ηεο πλζήθεο ησλ 

Νεξψλ ηνπ Ηλδνχ θαη ν ξφινο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο ζηελ αλάπηπμε πδάηηλσλ πφξσλ 

ζηα πςίπεδα ηνπ Λεζφην.  

 Δκπφξην ελεξγεηαθψλ πφξσλ.  

Ζ δεκηνπξγία αγνξψλ πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα επηθέξεη νθέιε ηφζν 

γηα ηνπο εηζαγσγείο φζν θαη γηα ηνπο εμαγσγείο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη 

ε εμαγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην θξάγκα Ηηατπνχ ηεο Παξαγνπάεο ζηε 

Λεθάλε Παξαλά -Λα Πιάηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Βξαδηιίαο θαη ε αγνξά 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην θξάγκα Σάια ζην Μπνπηάλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Ηλδίαο.  

 Αληαιιαγή δεδνκέλσλ.  

Οη πιεξνθνξίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

πδάηηλσλ πφξσλ ζε επίπεδν ιεθάλεο. Σν πξψην πεληαεηέο ζρέδην ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Μεθφλγθ αθνξνχζε ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ απνζθνπνχζε 

ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζε 

επίπεδν ιεθάλεο. 

 Πνιηηηθνί δεζκνί σο κέξνο ησλ γεληθφηεξσλ εηξελεπηηθψλ ζπλνκηιηψλ.  

πκθσλίεο πάλσ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο πδάησλ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε 

επξχηεξεο πνιηηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ ζπκθσλία γηα ηα λεξά κεηαμχ Ηζξαήι θαη 

Ηνξδαλίαο ήηαλ κέξνο ηεο εηξελεπηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ην 1994.  

 

 Αξθεηέο πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν πνηάκησλ ιεθαλψλ ζα κπνξνχζαλ λα 

παξάγνπλ ζεκαληηθά νθέιε γηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

Πξσηνβνπιία Λεθάλεο Νείινπ. Πέληε απφ ηηο έληεθα ρψξεο πνπ κνηξάδνληαη ηνλ 

Νείιν βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ελψ θαη γηα ηηο 

έληεθα νη πφξνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Νείιν έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπο. ε έλα κε ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

πεγή ζπγθξνχζεσλ θαη αλαζθάιεηαο. Ζ ζπλεξγαηηθή δηαρείξηζε, φκσο, βνεζά ζηε 

δίθαηε δηαλνκή ησλ νθειψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ιεθάλεο θαη ζηελ απνθπγή ξίζθσλ. 

Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηξφπνη κείσζεο ησλ απσιεηψλ 
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εμαηηίαο πιεκκπξψλ, λα πξναρζεί ε ρξήζε πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αξδεπηηθψλ 

έξγσλ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε νηθνζπζηεκάησλ απφ ηε Λίκλε Βηθηψξηα σο 

ηε Μεζφγεην. 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ δηαθξαηηθψλ λεξψλ  πέξα απφ εζληθά ζχλνξα, 

ζε επίπεδν ππνιεθάλεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εμέηαζεο επξχηεξνπ θάζκαηνο 

επθαηξηψλ γηα ζπλεξγαζία. Ζ ππνιεθάλε ηεο Καγγέξαο ζην ζχζηεκα ηνπ Νείινπ, ηελ 

νπνία θαη κνηξάδνληαη ην Μπνπξνχληη, ε Ρνπάληα, ε Σαλδαλία θαη ε Οπγθάληα, είλαη 

ν βαζηθφο πάξνρνο λεξνχ ηεο ιίκλεο Βηθηψξηα θαη ηαπηφρξνλα ε πεγή ηνπ Λεπθνχ 

Νείινπ. Οη πξνζρσκαηηθέο απνζέζεηο ηεο ιεθάλεο, νη βάιηνη, ηα δάζε θαη ε παλίδα 

απνηεινχλ έλα νηθνζχζηεκα ην νπνίν πθίζηαηαη πηέζεηο απφ ηνλ απμαλφκελν 

επνηθηζκφ. Οη απφπεηξεο πνπ έγηλαλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980 γηα δεκηνπξγία 

ζπλεξγαηηθψλ ζεζκψλ ζπλάληεζαλ ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη λνκηθά εκπφδηα. ηα 

πέληε πξψηα ρξφληα χπαξμήο ηνπ ν Οξγαληζκφο Λεθάλεο Καγγέξαο ζπγθέληξσζε 

κφλν ην έλα δέθαην ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ είραλ πξνυπνινγηζηεί. Μέρξη ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990 νη εκθχιηνη πφιεκνη ζην Μπνπξνχληη θαη ηε Ρνπάληα είραλ 

θαηαζηήζεη ηηο ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο αδξαλείο. Μφλν πξφζθαηα, ππφ ηελ αηγίδα 

ηεο Πξσηνβνπιίαο Λεθάλεο Νείινπ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηθνπξηθήο Γξάζεο 

Ληκλψλ Νείινπ ηνπ Ηζεκεξηλνχ, έρεη μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ζρεδίσλ κε πην 

καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο. Δάλ ππάξμεη επηηπρεκέλε έθβαζε, ε Καγγέξα ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη κνληέιν νινθιεξσκέλεο ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηε ιεθάλε 

ηνπ Νείινπ  

ηε Νφηηα Αθξηθή ζπλαληάκε έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. Σν λεξφ είλαη κείδσλ ηνκέαο ζπλεξγαζίαο φζνλ αθνξά 

ζηελ Κνηλφηεηα γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Νφηηαο Αθξηθήο. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Απαξηράηλη ιίγεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ήηαλ πξφζπκεο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηε Νφηηα 

Αθξηθή. Μεηά ην ηέινο, φκσο, απηήο ηεο επνρήο ε δηαρείξηζε θνηλψλ πδάηηλσλ 

πφξσλ έρεη απνηειέζεη κέξνο ηεο επξχηεξεο, νινθιεξσκέλεο, πεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο, κε ηε ζπκκεηνρή πνιηηηθψλ εγεηψλ ζηνλ θαζνξηζκφ λέσλ θαλφλσλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζεζκψλ. Σν πςειφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο αληαλαθιά ην γεγνλφο 

φηη φιεο νη ρψξεο ζηελ πεξηνρή είλαη πξφζπκεο λα κνηξαζηνχλ ηφζν ηα νθέιε φζν θαη 

ηηο απψιεηεο. Με εθαιηήξην απηήλ ηελ πξσηνβνπιία, ε Αθξηθαληθή Έλσζε 

πηνζέηεζε ηε Γηαθήξπμε ηνπ ίξηε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005, ελζαξξχλνληαο ηα 

θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ θαηάιιεια πεξηθεξεηαθά πξσηφθνιια γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδάησλ θαη ηεο γεσξγηθήο αλάπηπμεο ζηε Αθξηθή.  
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Ζ πξνζέγγηζε ησλ „‟πνιιαπιψλ νθειψλ‟‟ φζνλ αθνξά ζηε ζπλεξγαζία είλαη 

θάηη παξαπάλσ απφ έλα αλαιπηηθφ πιαίζην εξγαζίαο. Μπνξεί λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο 

λα δνπλ πέξα απφ ζηελά πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο απηνδπλακίαο, ελψ παξέρεη 

ζηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο επηινγέο ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα πξνσζήζνπλ ζην 

εθάζηνηε εθινγηθφ ζψκα. Δπηηξέπεη ζηηο κηθξφηεξεο ρψξεο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ 

έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο έλα δπλαηφ ραξηί, θάλνληαο θάπνηεο παξαρσξήζεηο ζε 

αληάιιαγκα, φκσο, κε πιήζνο πξνλνκίσλ. Μπνξεί, επίζεο, λα βνεζήζεη ζηε 

δεκηνπξγία ξνψλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ, λα δηεπξχλεη ην πεδίν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη λένπο δεζκνχο πέξα απφ ην λεξφ. Γηα λα επηηεπρζνχλ, φκσο, φια απηά, 

είλαη απαξαίηεηε ε εγθαζίδξπζε ηζρπξψλ ζεζκψλ. 

 

 

4.3 Αδςναμίερ οπγανιζμών διασείπιζηρ ποηάμιυν ζςζηημάηυν 

Οη δηεζλείο νξγαληζκνί δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ κπνξνχλ λα θαλνχλ 

ρξήζηκνη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθά πεδία. Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

νπδέηεξα θφξνπκ ζπδήηεζεο, λα αλαιάβνπλ ηε δηεθπεξαίσζε εξεπλψλ θαη ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ, λα επηβιέπνπλ ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη λα επηβάιινπλ θπξψζεηο 

φπνηε ππάξρεη παξάβαζε. Γεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο ησλ ζπλζεθψλ σο εγγξάθσλ ζε 

πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ηνπο, ε επέλδπζε ζηε δεκηνπξγία ζεζκηθψλ νξγαληζκψλ κε 

δηάξθεηα είλαη απφιπηα απαξαίηεηε. Ζ δηάξθεηα είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο θαζψο ην 

πεξηβάιινλ ησλ ιεθαλψλ πθίζηαηαη ζπρλά πηέζεηο, είηε βηνθπζηθέο, είηε γεσπνιηηηθέο 

είηε θνηλσληθννηθνλνκηθέο. Οη νξγαληζκνί, ινηπφλ, αλαιακβάλνπλ λα απνξξνθήζνπλ 

ηνπο „‟θξαδαζκνχο‟‟ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο ζε απηά ηα πεδία, θαζηζηψληαο ην 

πεξηβάιινλ ηεο ιεθάλεο πην „‟ειαζηηθφ‟‟ φζνλ αθνξά ζε μαθληθέο αιιαγέο. 

Γελ ππάξρεη έιιεηςε πξσηνβνπιηψλ θαη ζεζκηθψλ νξγαληζκψλ ζε επίπεδν 

πνηάκησλ ιεθαλψλ. Μάιηζηα, νη πεξηζζφηεξνη παξνπζηάδνπλ δχν θνηλά ζεκεία. Ζ 

θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία εμαξηάηαη θπξίσο απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο νη 

νπνίνη θέξνπλ εηο πέξαο πνιχ ζεκαληηθφ έξγν, ελψ παξάιιεια ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έιιεηςε πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζε πςειφ επίπεδν. Έηζη, ην απνηέιεζκα είλαη έλαο 

ζεζκηθφο νξγαληζκφο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν πνηάκηαο ιεθάλεο ν νπνίνο 

επηθεληξψλεη ηε δξάζε ηνπ ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα έξγα παξαβιέπνληαο ηα επξχηεξα 
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νθέιε „‟πάλσ‟‟ θαη „‟πέξα‟‟ απφ ηνλ πνηακφ. Αλάκεζα ζηα ζπκπηψκαηα είλαη θαη ηα 

παξαθάησ: 

 Πεξηνξηζκέλε δηθαηνδνζία. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη νξγαληζκνί πνηάκησλ ιεθαλψλ αζρνινχληαη κε 

πνιχ ζπγθεθξηκέλα ηερληθά δεηήκαηα, φπσο ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ή ε 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ πνηάκησλ ξνψλ πνπ δηαζρίδνπλ ηα ζχλνξα. Σν 

γεγνλφο απηφ πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο ζε επίπεδν ιεθάλεο αιιά θαη 

λα αλαπηχμνπλ επξχηεξα ζπζηήκαηα δίθαηεο δηαλνκήο ησλ πξνλνκίσλ ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα πξνψζεζε ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο.  

 Πεξηνξηζκέλε απηνλνκία. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ ζπλεξγαζίαο ιακβάλεη ρψξα ζε 

θαζεζηψο πεξηνξηζκέλεο ζεζκηθήο απηνλνκίαο. Απηφ απνηειεί ζεκαληηθή αδπλακία, 

θαζψο έλαο πςειφηεξνο βαζκφο απηνλνκίαο κπνξεί λα πξνάγεη ηφζν ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα φζν θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ νξγαληζκψλ απηψλ.  

 Αλεπάξθεηα ζε ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ 

Οη νξγαληζκνί πνηάκησλ ιεθαλψλ ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ αιιά θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη απφ έιιεηςε ηθαλήο 

δηεχζπλζεο φζνλ αθνξά ζηνπο αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπο. Ζ Αξρή Λεθάλεο Νίγεξα, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ην 1980, 

παξέκεηλε αλαπνηειεζκαηηθή γηα αξθεηά ρξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ππέζηε 

δηάθνξεο δπκψζεηο. Λφγσ έιιεηςεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ππνζηήξημεο δελ ήηαλ 

ηθαλή λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο νινθιεξσκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, φπσο είρε αξρηθά νξακαηηζηεί. Μφλν πξφζθαηα  νη 

παξφρζηεο ρψξεο αλαγλψξηζαλ ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο 

θαη μεθίλεζαλ λα θαηαβάιινπλ ζηνλ νξγαληζκφ ην κεξίδην νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο 

πνπ ηνπο αλαινγεί. 

 Αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε. 

Ζ δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ νξγαληζκψλ 

πνηάκησλ ιεθαλψλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ην απνηέιεζκα. Οη „‟ηζνξξνπεκέλεο‟‟ 

δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη δαπαλεξέο ιφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ηνπο θαη ιφγσ ησλ 

απαηηήζεσλ γηα ηερληθά δεδνκέλα θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

πεξηνρή λφηηα ηεο αράξαο, ζηελ Αθξηθή, πνιιέο πξσηνβνπιίεο ζπλάληεζαλ 
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πξνβιήκαηα αλεπαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξήζνπλ νη 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Αδπλακία εθαξκνγήο ησλ ζπκθσληψλ. 

Ζ ηθαλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ λα εθαξκφδνπλ ηηο ππνγεγξακκέλεο ζπκθσλίεο 

είλαη ζεκαληηθή, αθξηβψο επεηδή ε αδπλακία εθαξκνγήο πιήηηεη αθελφο ηελ 

αμηνπηζηία ησλ νξγαληζκψλ θαη αθεηέξνπ εμαζζελεί ηα θίλεηξα γηα ζπκκφξθσζε 

πξνο ηηο ζπκθσλίεο απηέο. Ζ αδπλακία εθαξκνγήο κπνξεί λα ππνλνκεχζεη αθφκα θαη 

ηηο πην επξεκαηηθέο ζπλζήθεο. Σν 1996 θαη ην 1997, κεηά απφ ρξφληεο δηακάρεο, 

ππνγξάθεθαλ δχν ζπλζήθεο κε αληηθείκελν ηελ εμεχξεζε ηζφλνκσλ ιχζεσλ φζνλ 

αθνξά ζηε δηαλνκή ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζην πξ Νηαξηά, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ θαη Καδαθζηάλ, θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ ηεο πεξηνρήο. Δκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ ζηάζεθαλ ε κε 

ζπκκφξθσζε ησλ ρσξψλ θαη ε αδπλακία εθαξκνγήο ησλ ζπκθσλεκέλσλ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ. Αληίζεηα, ε πεξίπησζε ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Ηνξδαλίαο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο μεξαζίαο ηνπ 1999, δείρλεη πσο είλαη δπλαηφλ νη νξγαληζκνί λα 

επηιχνπλ δηαθνξέο νη νπνίεο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είραλ έληνλν πνιηηηθφ 

αληίθηππν. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζε έλαλ απιφ ιφγν: ε ζπκθσλία κεηαμχ Ηζξαήι θαη 

Ηνξδαλίαο πεξηιάκβαλε κεραληζκνχο εθαξκνγήο. 

 

 

4.4 Βήμαηα ππορ ηη βεληίυζη ηυν ζςνθηκών ζςνεπγαζίαρ  

 πλεξγαζία κεηαμχ παξφρζησλ ρσξψλ έρεη επηηεπρζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. 

Ζ ζπλεξγαζία δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαθξίλεηαη απφ βάζνο –κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηζνθαηαλνκή φισλ ησλ πφξσλ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζε θάζε είδνπο 

ζπλεξγαηηθφ εγρείξεκα –ψζηε νη ρψξεο λα αληιήζνπλ  νθέιε απφ ηνπο πνηακνχο. 

Γεδνκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ ζηηο δηεζλείο ιεθάλεο, είλαη επηβεβιεκέλε ε πξνψζεζε θαη ε 

ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο θάζε είδνπο, φζν επηθαλεηαθή θαη αλ είλαη απηή. 

Παξφια απηά, ππάξρνπλ θάπνηα μεθάζαξα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα 

θξάηε, νη πνιηηηθνί θαη νη νξγαληζκνί πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα ζπλεξγαζία ζε αξρηθφ ζηάδην θαη επξχηεξε δηαλνκή ησλ νθειψλ 

αξγφηεξα. Αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο είλαη θαη νη παξαθάησ: 
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 Απνηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζηφρσλ γηα αλζξψπηλε αλάπηπμε.  

 Δλίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο λνκηκφηεηαο.  

 ηειέρσζε ησλ νξγαληζκψλ κε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

 Υξεκαηνδφηεζε ησλ νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ.  

 

Αποηίμηζη ηυν αναγκών και ηυν κοινών ζηόσυν για ανθπώπινη ανάπηςξη 

Ζ δηαρείξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ δελ είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηεί απφ 

ηνπο επξχηεξνπο, δηεζλείο, αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο. Οη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο πνηάκησλ 

ιεθαλψλ επηθεληξψλνληαη ζηελ επίηεπμε ζπκθσληψλ γηα δηαλνκή ησλ λεξψλ ησλ 

πνηακψλ, ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο. 

Απηή ε δηαδηθαζία παξέρεη ηα ζεκέιηα γηα ζπλεξγαζία, ζηα νπνία νη πνιηηηθνί εγέηεο 

κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ θαη λα αλάγνπλ ηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ ζηφρσλ γηα αλζξψπηλε 

αλάπηπμε ζε επίπεδν πνηάκησλ ιεθαλψλ –κείσζε ηεο θηψρεηαο, δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο, δηαρείξηζε θηλδχλσλ –ζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ επξχηεξνπ, 

νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ.  

Σν πξψην βήκα γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην 

ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ. Οη 

πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ νη παξφρζηεο ρψξεο λα αλαγλσξίζνπλ 

ηελ αλεπάξθεηα ησλ κνλνκεξψλ, εζληθψλ πξνγξακκάησλ φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε 

ηεο αιιειεμάξηεζεο. Δίλαη, επίζεο, ρξήζηκεο ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο θνηλψλ 

ελδηαθεξφλησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαθσληψλ νθείινληαλ 

πεξηζζφηεξν ζε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη πιεξνθφξεζεο πάλσ ζε ζέκαηα ρξήζεο 

θαη θαηάρξεζεο πδάηηλσλ πφξσλ παξά ζε νπζηαζηηθέο δηαθνξέο. Ζ απφ θνηλνχ 

έξεπλα θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο 

ησλ νξγαληζκψλ ππνδνκήο, αλαγλψξηζεο ησλ θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ 

αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ, ελψ απμάλνπλ ζεκαληηθά ηεο πηζαλφηεηεο ππνγξαθήο 

ζπκθσληψλ θαη ζέηνπλ ηα ζεκέιηα γηα καθξνπξφζεζκε εκπηζηνζχλε.  

Απηφο είλαη θαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε δηεζλήο ππνζηήξημε θαη ζπκκεηνρή 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο (Π.Ο.Π.) 

θξαηάεη ηα πξσηεία ζηελ πξνζπάζεηα λνκηθήο θαη ζεζκηθήο αλακφξθσζεο φζνλ 

αθνξά ζηε δηαρείξηζε πδάησλ. Απφ ην 1991 ν Π.Ο.Π. έρεη ρξεκαηνδνηήζεη 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ επηηπρεκέλα, ζε πεξηζζφηεξεο απφ 
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30 δηαζπλνξηαθέο ιεθάλεο, φπσο απηέο ηνπ Γνχλαβε θαη ηνπ Μεθφλγθ. Παξάιιεια 

κε ηε δξάζε ηνπ Π.Ο.Π., ην Παγθφζκην Πξφγξακκα Γηεζλψλ Τδάησλ έρεη εληνπίζεη 

66 ππνιεθάλεο ζηηο νπνίεο ζα εθηηκεζνχλ ηα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.  

Δίλαη, επίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα λα κελ 

πεξηνξηζηνχλ  κφλν ζε ηερληθά δεηήκαηα. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη νη εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ απνηεινχλ 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. Οη ηνπηθέο θνηλφηεηεο ησλ πνηάκησλ ιεθαλψλ είλαη νη πξψηνη 

πνπ απνθνκίδνπλ άκεζα νθέιε απφ ηελ δηαλνκή ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ζπγρξφλσο 

νη πξψηνη πνπ πιήηηνληαη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Σν γεγνλφο απηφ ηηο 

θαζηζηά ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη ηνπ 

αληίθηππνπ απηψλ ζηε δσή ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ. Καη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ινηπφλ, ε 

δηεζλήο ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνδπλακίαο ησλ νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ. Οη θάηνηθνη ηεο ιεθάλεο 

ηνπ Ρίν Μπεξκέρν, ηελ νπνία κνηξάδνληαη ε Αξγεληηλή θαη ε Βνιηβία, 

αληηκεησπίδνπλ κεγάια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ ππεξβνιηθή απνςίισζε ησλ 

δαζηθψλ πεξηνρψλ έρεη δεκηνπξγήζεη κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, 

αλαγθάδνληαο, έηζη, ηηο θπβεξλήζεηο ησλ δχν ρσξψλ κηα θνηλή ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο ησλ λεξψλ ηεο ιεθάλεο. Μέξνο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ήηαλ ε ζπκκεηνρή 

1300 θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζε πξφγξακκα ηνπ Π.Ο.Π. σο ζχκβνπινη, ζηελ 

πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ιχζεσλ ζε δεηήκαηα φπσο ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, ε 

αλάθηεζε ησλ απνςηισκέλσλ εδαθψλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ ηδεκάησλ. Υάξε ζηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ππνζθειίζηεθε έλαλ ζρέδην θαηαζθεπήο 

πνιιαπιψλ θξαγκάησλ ελψ απαηηήζεθε ε εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ κε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα.  

Καζψο ε ζπλεξγαζία ζε επίπεδν πνηάκησλ ιεθαλψλ εμειίζζεηαη, νη πνιηηηθνί 

εγέηεο νθείινπλ λα πςψζνπλ ηνλ πήρε φζνλ αθνξά ζηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα. Οη Καλφλεο ηνπ Διζίλθη θαη ην πλέδξην γηα Με Αθηνπιντθέο 

Υξήζεηο Κνηλψλ Πνηάκησλ Ρεπκάησλ ηνπ 1997 ηνπ Ο.Ζ.Δ. αλαγλσξίδνπλ ζαλ 

πξνηεξαηφηεηα ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο. Δπίζεο, κέζα απφ πξφζθαηεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, έρνπλ πξνθχςεη λέεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ παξφρζησλ ρσξψλ. Όινη απηνί νη ηνκείο είλαη θξηηηθήο 
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ζεκαζίαο θαη απνηεινχλ ηα ζεκέιηα γηα επηηπρία ησλ ζπλεξγαηηθψλ πξνζπαζεηψλ. 

Αθφκα, νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο πνηάκησλ πδάησλ παξέρνπλ ζηνπο πνιηηηθνχο 

εγέηεο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ ην δήηεκα ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο πέξα 

απφ ηα εζληθά ζχλνξα. ε έλα βαζκφ, απηφ ήδε έρεη αξρίζεη λα ζπκβαίλεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζηεο Πξσηνβνπιίαο Λεθάλεο Νείινπ θαη ηεο Νφηηαο Αθξηθήο. Πνιιά, 

φκσο, κπνξνχλ λα γίλνπλ αθφκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνηίκεζεο ησλ 

αλαγθψλ γηα αλζξψπηλε αλάπηπμε ζε θάζε πνηάκηα ιεθάλε μερσξηζηά.  

 

Δνίζσςζη ηηρ εμπιζηοζύνηρ και ηηρ νομιμόηηηαρ.  

Ζ παξαπιεξνθφξεζε ή ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο απνηεινχλ εκπφδην ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε πνιιέο πνηάκηεο ιεθάλεο. Ζ δηαζπλνξηαθή 

ζπλεξγαζία ζε δεηήκαηα πδάησλ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζπκία ησλ παξφρζησλ ρσξψλ 

λα κνηξαζηνχλ ηε δηαθπβέξλεζε. Καη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ινηπφλ, ε δηεζλήο βνήζεηα 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο γηα επηηπρή ζπλεξγαζία.  

Όπσο ζε θάζε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί δηακεζνιάβεζε, ν ακεξφιεπηνο 

δηακεζνιαβεηήο εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη εληζρχεη ηε λνκηκφηεηα. Ζ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα ππνζηεξίδεη πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο πνηάκησλ ιεθαλψλ εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα, απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Ηλδνχ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950, έσο ηε ζχγρξνλε Πξσηνβνπιία Λεθάλεο Νείινπ. Δπίζεο, ε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή πνιηηηθψλ εγεηψλ ζηε δηαηχπσζε 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο δηαρείξηζεο πνηάκησλ ιεθαλψλ θαζψο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο. Σν Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (Α.Π.Ζ.Δ.) έρεη, επίζεο, ζπλεηζθέξεη ζηε λνκηθή ηζρχ δηαθφξσλ ζπκθσληψλ, 

φπσο ζηε Γηαηχπσζε πλεξγαηηθνχ Πιαηζίνπ Πνηάκηαο Λεθάλεο Νείινπ, φπνπ θαη 

ζπκκεηείρε θαη ζηε δηαηχπσζε άξζξσλ. Γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ απηφ ην ξφιν, νη 

εθάζηνηε δηακεζνιαβεηέο ζα πξέπεη λα εθιακβάλνληαη απφ ηηο παξφρζηεο ρψξεο σο 

νπδέηεξνη θαη ρσξίο θακία γεσπνιηηηθή θηινδνμία ζρεηηθή κε δηαρείξηζε πδάησλ.  

εκαληηθφ πξναπαηηνχκελν γηα επηηπρή ζπλεξγαζία είλαη θαη ε 

καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή ζπκκεηνρή. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο 

θνηλψλ πδάησλ είλαη, ζρεδφλ πάληα, εμαηξεηηθά ρξνλνβφξεο γη‟ απηφ θαη είλαη 

απαξαίηεηε ε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, πνιχ ζεκαληηθφο ήηαλ ν ξφινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο γηα ηε Γηεζλή Αλάπηπμε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηνλ πξ 
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Νηαξηά, φπνπ θαη έζεζε ππφ ζπδήηεζε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ελεξγεηαθά 

δεηήκαηα παξάιιεια κε απηά ηεο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ.  

 

Σηελέσυζη ηυν οπγανιζμών με εξειδικεςμένο ανθπώπινο δςναμικό.  

Ζ ζηειέρσζε ησλ νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο πνηάκησλ ιεθαλψλ ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα ζην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ. Παξά ηηο δνκηθέο δηαθνξέο 

ησλ νξγαληζκψλ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, ην 

πξφβιεκα ηεο αλεπάξθεηαο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζπλαληάηαη ζε πάξα πνιιέο 

πεξηπηψζεηο. Ζ ζπλεξγαζία ζε απηφ ηνλ ηνκέα ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί κε ηε 

κεηαθνξά γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο, απφ πεξηζζφηεξν ζε ιηγφηεξν πεπεηξακέλνπο 

θνξείο. Γηα παξάδεηγκα, ε Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηε κεγάιε εκπεηξία πνπ ηε 

δηαθξίλεη ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο ζε θησρέο ρψξεο, 

ζπλεξγαδφκελε κε θνξείο φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Α.Π.Ζ.Δ. ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ζηειέρσζεο ηθαλνχ πξνζσπηθνχ. 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα αλαθεξζεί ε πξφζεζε ησλ παξφρζησλ ρσξψλ λα 

θηλεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζέζπηζεο  λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ θαηά πεξηνρή. Ζ 

απνπζία ελαξκνληζκέλσλ θαη θαιά δνκεκέλσλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ 

πφξσλ κεηαμχ ησλ παξφρζησλ ρσξψλ είλαη δπλαηφ λα ππνλνκεχζεη ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα κία νινθιεξσκέλε, δηαζπλνξηαθή δηαρείξηζε. Παξφια απηά, ε ελαξκφληζε ησλ 

λνκνζεζηψλ απνηειεί έλα, ηερληθά, δχζθνιν εγρείξεκα θαη, παξάιιεια, κία 

πξφθιεζε ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Γεδνκέλεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα, ην Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζα κπνξνχζε λα εγεζεί 

ηεο πξνζπάζεηαο απνηίκεζεο ησλ εζληθψλ, λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ θαη ηνπ 

εληνπηζκνχ ησλ θνηλψλ ζεκείσλ κεηαμχ ησλ ππαξρνπζψλ λνκνζεζηψλ. Μηα ηέηνηα 

πξνζπάζεηα ζα ήηαλ δπλαηφ λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ 

δηαρείξηζεο πδάησλ θαηά πεξηνρή, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηεο Αλαπηπμηαθήο 

Κνηλφηεηαο Ννηίνπ Αθξηθήο. 

 

Χπημαηοδόηηζη ηυν οπγανιζμών διασείπιζηρ διαζςνοπιακών ποηαμών.  

Ζ δηαρείξηζε δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ γελλά πνιιαπιά θαη ζεκαληηθά νθέιε 

γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Με πεξηζζφηεξν απφ ην 40% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ λα 

θαηνηθεί εληφο ησλ νξίσλ δηαζπλνξηαθψλ ιεθαλψλ, ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ ιεθαλψλ 

έρεη αληίθηππν ζηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη 
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ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο θαθνδηαρείξηζεο είλαη ε κεηαλάζηεπζε ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, ε κφιπλζε θαη ε θηψρεηα, πξνβιήκαηα πνπ, φπσο  ην λεξφ ησλ 

πνηακψλ, δηαζρίδνπλ ηα εζληθά ζχλνξα. Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ πξνθαλή ηελ 

αλαγθαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

Ζ δηαζπλνξηαθή δηαρείξηζε έρεη, κέρξη ζήκεξα, πξνζειθχζεη κηθξφ κέξνο ηεο 

δηεζλνχο ρξεκαηνδφηεζεο. Απφ ηα, ζπλνιηθά, 3.5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ 

μνδεχνληαη ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα γηα ρξήζεηο λεξνχ θαη απνρέηεπζεο, 

ιηγφηεξα απφ 350 εθαηνκκχξηα δηαηίζεληαη ζηνλ ηνκέα ησλ δηαζπλνξηαθψλ πδάηηλσλ 

πφξσλ, γεγνλφο πνπ ππαγνξεχεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ 

ηνκέα απηφλ. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ δελ 

είλαη πςειά. Έηζη, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δηαρεηξηδφκελσλ θεθαιαίσλ (ή αιιηψο θαηαπηζηεπκάησλ), 

ιχζε ε νπνία, ηαπηφρξνλα, πξνσζεί θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θησρφηεξσλ 

θξαηψλ κειψλ, ελψ απνηειεί θαη κία ρξήζηκε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ζρεδίσλ. Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη απηφ ην κνληέιν νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο 

ζα ήηαλ ηδηαίηεξα απνδνηηθφ ζηηο πεξηνρέο ηεο Τπφ-αράξηαο Αθξηθήο θαη ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. Γεδνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ ρσξψλ πνπ „‟κνηξάδνληαη‟‟ 

πδξνινγηθέο ιεθάλεο θαη ησλ εθηελψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ απσιεηψλ, 

ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο πνηάκησλ ιεθαλψλ απνηειεί κία, 

θαζφια, απνδνηηθή επέλδπζε. Ζ δεκηνπξγία, φκσο, θαηάιιεινπ θιίκαηνο γηα 

ζπλεξγαζία θαη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ δηεξγαζηψλ γηα πνιιά ρξφληα είλαη, 

ακθφηεξεο, δαπαλεξέο δηαδηθαζίεο, θαη γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεηε ε εχξεζε 

λέσλ, θαηλνηφκσλ κνληέισλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ πιεπξάο ησλ δηεζλψλ θνξέσλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, νη 

παξφρζηεο ρψξεο πξέπεη λα επσκηζηνχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο. Έλα πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

ηελ παξνρή βνήζεηαο απφ ηξίηνπο είλαη ε ηεξάξρεζε ησλ δεηεκάησλ πξνο επίιπζε κε 

βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ρξεκαηνδνηψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξίηνπο είλαη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο θαηά ην μεθίλεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ, ζηελ 

εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη ζηελ επαξθή ζηειέρσζε. Ζ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ρξεκαηνδφηεζεο είλαη επθνιφηεξε κέζσ ρνξεγηψλ θαη φρη δαλείσλ, 

θαζψο ην θφζηνο ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ είλαη πςειφ θαη ε απνπιεξσκή 

ησλ δαλείσλ είλαη κία επζχλε πνπ, ζπλήζσο, νη ρψξεο πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ. Ο 
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Π.Ο.Π. παξακέλεη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο θνξείο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο 

δηαζπλνξηαθνχο νξγαληζκνχο, κε ζπλεηζθνξά 900 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε 

ρνξεγίεο, ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα. Δπίζεο, εξγνιεπηηθέο ζπκθσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε νξγαληζκνχο πνηάκησλ ιεθαλψλ κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηδηψηεο επελδπηέο 

ζπκβάιινληαο ζηελ παγίσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο.  

 

 

 

Πέξα απφ ηνπο θφβνπο ελδερφκελνπ πνιέκνπ γηα ην λεξφ, δχν πξάγκαηα είλαη 

βέβαηα. Πξψηνλ, γηα έλα κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ, ε δηαρείξηζε δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ 

ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ δηαιφγνπ, ζε δηκεξέο θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Γεχηεξνλ, ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο γηα ην λεξφ ζα έρεη βαξχηαηεο ζπλέπεηεο γηα 

ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε, ζπλέπεηεο πνπ ζα ππεξβνχλ ηα ζχλνξα κεκνλσκέλσλ 

ρσξψλ.  

Πέξα, φκσο, απφ απηά ηα αδηακθηζβήηεηα γεγνλφηα, ηίπνηα δελ είλαη ζίγνπξν 

γηα ην θαηά πφζν ην λεξφ ζα απνηειέζεη πεγή απμαλφκελεο έληαζεο κεηαμχ 

γεηηνληθψλ ρσξψλ. Καηά έλα κέξνο, απηφ ζα εμαξηεζεί απφ επξχηεξα δεηήκαηα 

εηξήλεο θαη αζθάιεηαο πνπ δε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην λεξφ θαη, θαηά έλα άιιν 

κέξνο, απφ ηε δηάζεζε ησλ θπβεξλήζεσλ λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Απηφ πνπ είλαη μεθάζαξν, είλαη φηη νη πιεζπζκνί ησλ πεξηνρψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ εληάζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ην λεξφ, ζα ζπλερίζνπλ λα 

έρνπλ απμεκέλν ζπκθέξνλ γηα κία πεξηζζφηεξν θηιφδνμε θαη ιηγφηεξν 

απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε  ζηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ. 
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KΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Σςμπεπάζμαηα 

 

 

 θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πνηάκησλ ζπζηεκάησλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ησλ κεραληζκψλ 

δεκηνπξγίαο εληάζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ φζνλ αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ην ππάξρνλ πιαίζην δηαθξαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηέινο δηεξεπλήζεθαλ νη παξάκεηξνη γηα κηα επηηπρεκέλε κειινληηθή 

ζπλεξγαζία ζε επίπεδν πνηάκησλ ιεθαλψλ. Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

είλαη ηα παξαθάησ: 

 

1) Απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζπλνξηαθψλ ιεθαλψλ (263 ηνλ αξηζκφ 

ζε παγθφζκην επίπεδν: Αθξηθή 59, Αζία 57, Δπξψπε 69, Βφξεηα Ακεξηθή 40, 

Νφηηα Ακεξηθή 38), απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ κνηξάδνληαη δηεζλείο 

πδξνινγηθέο ιεθάλεο, θαζψο θαη απφ ηα ππφινηπα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ 

παξαηίζεληαη ζην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη εκθαλέο ην κέγεζνο ηεο πδξνινγηθήο 

αιιειεμάξηεζεο.  

2) Οη πνηακνί πνπ δηαηξέρνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ρσξψλ είλαη θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά: ν Γνχλαβεο (ηνλ νπνίν κνηξάδνληαη 19 ρψξεο), ν Νείινο (13 ρψξεο), ν 

Νίγεξαο (11 ρψξεο) θαη ν Ακαδφληνο (9 ρψξεο). 

3) Οη βαζηθνί κεραληζκνί δεκηνπξγίαο εληάζεσλ είλαη: 

 Αληαγσληζκφο γηα έλα πεπεξαζκέλν απφζεκα λεξνχ 

 Δπηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα λεξνχ 

 Υξνληζκφο ηεο ξνήο ησλ πνηακψλ 

4) Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηνπο ηξεηο παξαπάλσ βαζηθνχο 

κεραληζκνχο είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο θαη επεξεάδνπλ ηφζν ηελ πνηφηεηα δσήο 

ζε εζληθφ επίπεδν (γεσξγία, αιηεία, δεκφζηα πγεία θιπ.) φζν θαη ηηο ζρέζεηο ησλ 

ρσξψλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν. 

5) Σν πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

ζεζκνί, νη λφκνη θαη ηα κνληέια δηαρείξηζεο δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ δελ νξίδνληαη 

κε ηελ ίδηα ζαθήλεηα φζν ζε εζληθφ επίπεδν. 
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6) Οη βαζηθέο αξρέο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

δηαρείξηζεο δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ είλαη: «δίθαηε θαη ινγηθή εθκεηάιιεπζε», 

«ρσξίο ζεκαληηθέο βιάβεο» θαη «έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ελφςεη έξγσλ». 

7) Έλα ρξήζηκν πιαίζην πξνζέγγηζεο ηεο δηαρείξηζεο δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ 

δηαθξίλεη ηέζζεξηο ηνκείο δπλεηηθψλ νθειψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε ζπλεξγαζία: 

 Οθέιε γηα ηνλ πνηακφ (πνηφηεηα πνηακνχ, δηάβξσζε) 

 Οθέιε απφ ηνλ πνηακφ (πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, πεξηβαιινληηθά νθέιε) 

 Οθέιε ιφγσ ηνπ πνηακνχ (απνθπγή θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο 

ιφγσ κείσζεο εληάζεσλ)  

 Οθέιε πέξα απφ ηνλ πνηακφ (αλάπηπμε ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

επίπεδν, πξναγσγή κηαο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο) 

8) ε αληίζεζε κε ηε ζπλερή ξνή πξνβιέςεσλ γηα πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο εμ‟ αηηίαο 

ηνπ λεξνχ, ην ηζηνξηθφ αξρείν δείρλεη θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Γηακάρεο πάλσ 

ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην λεξφ, λαη κελ, ζπκβαίλνπλ πξνθαιψληαο πνιηηηθέο 

εληάζεηο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο, νη δηαθσλίεο επηιχνληαη εηξεληθά, ελψ 

πξνθχπηεη μεθάζαξα φηη αθφκα θαη νη κεγαιχηεξνη ερζξνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλεξγαζηνχλ πάλσ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ. 

9) Μέρξη ζήκεξα έρεη θαηαγξαθεί κηθξή πξνζπάζεηα εκβάζπλζεο ζηηο δηαθξαηηθέο 

ζπλεξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη γηα  κία επξχηεξνπ θάζκαηνο 

αλζξψπηλε αλάπηπμε, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεηαη θαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε 

ζπκκεηνρή απφ γεσγξαθηθήο άπνςεο: ζηηο 157 απφ ηηο 263 δηεζλείο πδξνινγηθέο 

ιεθάλεο ππάξρεη παληειήο απνπζία πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο. 

10) Σα βαζηθά εκπφδηα πξνο κηα βαζχηεξε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία είλαη: 

 Αληαγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη επηηαγέο εζληθήο θπξηαξρίαο 

 Έιιεηςε ζζελαξήο πνιηηηθήο εγεζίαο 

 Αζπκκεηξίεο δπλάκεσλ 

 Με ζπκκεηνρή ζε πξσηνβνπιίεο γηα δηαρείξηζε ιεθαλψλ 

11) Ζ αλαγλψξηζε δχν βαζηθψλ αξρψλ ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη ηηο κειινληηθέο 

πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο δηαθξαηηθψλ πδάησλ. 

 Ζ αλζξψπηλε αζθάιεηα ζηελ θνηλή δηαρείξηζε πδάησλ απνηειεί κέξνο ηεο 

εζληθήο αζθάιεηαο.  

 Οη πδξνινγηθέο ιεθάλεο είλαη ίζεο ζεκαζίαο κε ηα ζχλνξα. 
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12) Παξαδείγκαηα δπλεηηθψλ νθειψλ απφ ηε κειινληηθή δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία 

ζπλαληάκε ζηα παξαθάησ πεδία: 

 Ρνέο νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

 Δκπφξην ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

 Αληαιιαγή δεδνκέλσλ  

 Πνιηηηθνί δεζκνί σο κέξνο ησλ γεληθφηεξσλ εηξελεπηηθψλ ζπλνκηιηψλ 

13) Οη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο πνηάκησλ ζπζηεκάησλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο 

παξαθάησ αδπλακίεο: 

 Πεξηνξηζκέλε δηθαηνδνζία 

 Πεξηνξηζκέλε απηνλνκία  

 Αλεπάξθεηα ζε ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε 

 Αδπλακία εθαξκνγήο ησλ ζπκθσληψλ 

14) Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη 

ζπλζήθεο γηα ζπλεξγαζία ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν είλαη ηα παξαθάησ: 

 Απνηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζηφρσλ γηα αλζξψπηλε αλάπηπμε.  

 Δλίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο λνκηκφηεηαο.  

 ηειέρσζε ησλ νξγαληζκψλ κε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

 Υξεκαηνδφηεζε ησλ νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο δηαζπλνξηαθψλ πνηακψλ. 
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Παπάπηημα Α 

 

 

 

 

 

Δικόνα 1  Γιαζςνοπιακέρ Λεκάνερ ηηρ Αθπικήρ 

  



- 44 - 
 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 2  Γιαζςνοπιακέρ Λεκάνερ ηηρ Αζίαρ 
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Δικόνα 3  Γιαζςνοπιακέρ Λεκάνερ ηηρ Δςπώπηρ 
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Δικόνα 4  Γιαζςνοπιακέρ Λεκάνερ ηηρ Βόπειαρ Αμεπικήρ 
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Δικόνα 5  Γιαζςνοπιακέρ Λεκάνερ ηηρ Νόηιαρ Αμεπικήρ 
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Παπάπηημα Β 

 

 

Basin Name 
Total area of 

basin (sq. Km x 
10³) 

number of 
countries in the 

basin 

Congo/Zaire  3691,0 13 

Nile  3031,7 13 

Lake Chad  2388,7 9 

Niger 2113,2 11 

Zambezi  1385,3 9 

Orange  945,5 4 

Juba-Shibeli 803,5 3 

Okavango 706,9 4 

Oued Bon Naima 500,0 2 

Senegal 436,0 4 

Limpopo 414,8 4 

Volta 412,8 6 

Ogooue 223,0 4 

Lake Turkana  206,9 5 

Cuvelai/Etosha 167,4 2 

Awash 154,9 3 

Ruvuma  151,7 3 

Sabi 115,7 2 

Kunene 110,0 2 

Dra 96,4 2 

Guir 78,9 2 

Komoe 78,1 4 

Gambia 69,9 3 

Sassandra 68,2 2 

Baraka 66,2 2 

Oueme 59,5 3 

Lake Natron 55,4 2 

Cross 52,8 2 

Incomati  46,7 3 

Benito/Ntem 45,1 3 

Gash 40,0 3 

Lotagipi Swamp 38,7 5 

Daoura 34,5 2 

Atui  32,6 2 

Maputo  30,7 3 

Cavally 30,6 3 

Buzi 27,7 2 

Corubal 24,0 2 

Mono 23,4 2 

Medjerda 23,1 2 

Moa 22,5 3 

St. Paul 21,2 2 

Little Scarcies 18,9 2 

St. John (Africa) 15,6 2 

Tano 15,6 2 
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Cestos 15,0 3 

Geba 12,8 3 

Nyanga 12,3 2 

Great Scarcies 12,1 2 

Chiloango 11,6 3 

Loffa 11,4 2 

Bia 11,1 2 

Umbeluzi  10,9 3 

Tafna 9,5 2 

Umba 8,2 2 

Utamboni 7,7 2 

Mbe 7,0 2 

Mana-Morro 6,8 2 

Akpa  4,9 2 
 

Πίλαθαο 1 :Γηαζπλνξηαθέο ιεθάλεο ηεο Αθξηθήο 
 
 

 

Basin Name 
Total area of 

basin (sq. Km x 
10³) 

number of 
countries in the 

basin 

Ob  2950,8 4 

Jenisej/Yenisey 2557,8 2 

Amur  2085,9 4 

Ganges-Brahmaputra-
Meghna 

1634,9 8 

Aral Sea  1231,4 8 

Indus  1138,8 7 

Tarim  1051,6 6 

Beilun  900,0 2 

Tigris-Euphrates/Shatt al 
Arab  

789,0 6 

Mekong  787,8 6 

Astara Chay  600,0 2 

Wadi Al Izziyah 600,0 2 

Bei Jiang/Hsi  417,8 2 

Irrawaddy 404,2 4 

Pandaruan  400,0 2 

Helmand 353,5 3 

Oral/Ural  311,0 2 

Salween 244,0 3 

Kura-Araks  193,2 6 

Har Us Nur 185,3 3 

Ili/Kunes He 161,2 3 

Red/Song Hong  157,1 3 

Hari/Harirud 92,6 3 

Tami 89,9 2 

Pu Lun T'o 89,0 4 

Sepik 73,4 2 

Fly 64,6 2 

Lake Ubsa-Nur 62,8 2 

Murgab 60,9 2 

Bangau  60,0 2 
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Yalu 50,9 2 

Jordan  42,8 7 

Terek  38,7 2 

Asi/Orontes 37,9 3 

Kowl E Namaksar 36,5 2 

Han  35,3 2 

Atrak  34,2 2 

Dasht 33,4 2 

Ca/Song Koi 31,0 2 

Kaladan 30,5 2 

Ma 30,3 2 

Tumen 29,1 3 

Saigon 25,1 2 

Coruh  22,1 2 

Sujfun 18,3 2 

BahuKalat/Rudkhanehye 18,0 2 

Sembakung  15,3 2 

Song Vam Co Dong 15,3 2 

Sulak  15,1 3 

Karnaphuli 12,5 3 

Samur  6,8 2 

Tjeroaka-Wanggoe 6,6 2 

Pakchan 3,9 2 

Fenney 2,8 2 

Golok 1,8 2 

Nahr El Kebir 1,5 2 

An Nahr Al Kabir 1,3 2 
 

Πίλαθαο 2 : Γηαζπλνξηαθέο ιεθάλεο ηεο Αζίαο 

 
 
 

 

Basin Name 
Total area of basin 

(sq. Km x 10³) 

number of 
countries in the 

basin 

Volga  1554,9 3 

Yser 900,0 2 

Elancik 900,0 2 

Danube  790,1 17 

Velaka 700,0 2 

Rezvaya 700,0 2 

Prohladnaja 600,0 2 

Roia 600,0 2 

Dnieper 516,3 3 

Bidasoa 500,0 2 

Don 425,6 2 

Castletown 400,0 2 

Jacobs 400,0 2 

Fane 200,0 2 

Vistula/Wista 194,0 5 

Rhine  172,9 9 

Elbe 132,2 4 

Oder/Odra 122,4 4 
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Rhone 100,2 3 

Douro/Duero 98,9 2 

Neman 90,3 5 

Po 87,1 4 

Ebro 85,8 3 

Seine 85,7 3 

Tagus/Tejo 77,9 2 

Guadiana 67,9 2 

Vuoksa 62,7 2 

Dniester  62,0 3 

Flurry 60,0 2 

Daugava 58,7 4 

Garonne 55,8 3 

Kemi 55,7 3 

Narva  53,0 4 

Klaralven 51,0 2 

Maritsa 49,6 3 

Glama 43,0 2 

Torne/Tornealven 37,3 3 

Vardar  32,4 3 

Oulu 28,7 2 

Tuloma 25,8 2 

Olanga 18,8 2 

Drin  17,9 3 

Schelde 17,1 3 

Pasvik 16,0 3 

Tana 15,6 2 

Mino 15,1 2 

Struma 15,0 4 

Lielupe 14,4 2 

Gauja 11,6 2 

Nestos 10,2 2 

Venta 9,5 2 

Lake Prespa 9,0 3 

Lava/Pregel 8,6 2 

Vijose 7,2 2 

Kogilnik  6,1 2 

Parnu 5,8 2 

Bann 5,6 2 

Neretva 5,5 2 

Erne 4,8 2 

Isonzo 3,0 2 

Foyle 2,9 2 

Mius 2,8 2 

Lima 2,3 2 

Salaca 2,1 2 

Barta 1,8 2 

Sarata  1,8 2 

Krka 1,3 3 

Wiedau 1,1 2 

Naatamo 1,0 2 
 

Πίλαθαο 3 : Γηαζπλνξηαθέο ιεθάλεο ηεο Δπξψπεο 
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Basin Name 

Total area 
of basin 

(sq. Km x 
10³) 

number of 
countries in 

the basin 

Mississippi 3226,3 2 

Nelson-Saskatchewan 1109,4 2 

St. Lawrence 1055,2 2 

Yukon 829,7 2 

Massacre 800,0 2 

Columbia 668,4 2 

Rio Grande (North America) 656,1 2 

Colorado 655,0 2 

Pedernales 400,0 2 

Fraser 239,7 2 

Grijalva  126,8 3 

Yaqui 74,7 2 

Stikine 50,9 2 

St. John (North America) 47,7 2 

San Juan 42,2 2 

Alsek 28,4 2 

Coco/Segovia 25,4 2 

Taku 18,1 2 

Lempa 18,0 3 

Motaqua 16,1 2 

Hondo  14,6 3 

Candelaria 12,8 2 

Belize  11,5 2 

Artibonite 8,8 2 

Skagit 8,0 2 

Choluteca 7,4 2 

Firth 6,0 2 

Negro 5,8 2 

St. Croix 4,6 2 

Tijuana 4,4 2 

Chilkat 3,8 2 

Changuinola 3,2 2 

Sixaola 2,9 2 

Goascoran 2,8 2 

Whiting 2,6 2 

Paz 2,2 2 

Sarstun  2,1 2 

Coatan Achute 2,0 2 

Chiriqui 1,7 2 

Suchiate 1,6 2 
 

Πίλαθαο 4 :Γηαζπλνξηαθέο ιεθάλεο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο 
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Basin Name 
Total area of basin (sq. 

Km x 10³) 

number of 
countries in 

the basin 

Amazon 5883,4 9 

La Plata 2954,5 5 

Orinoco 927,4 3 

Comau 900,0 2 

Jurado 700,0 2 

Mataje 700,0 2 

San Martin 700,0 2 

Cullen 600,0 2 

Aviles 300,0 2 

Essequibo 239,5 4 

Chuy 200,0 2 

Lake Titicaca-Poopo 
System 

111,8 3 

Maroni 65,0 3 

Lagoon Mirim 55,0 2 

Corantijn/Courantyne 41,8 3 

Catatumbo 31,0 2 

Baker 30,8 2 

Cancoso/Lauca 23,5 2 

Oiapoque/Oyupock 23,3 2 

Patia 21,3 2 

Chira 15,7 2 

Valdivia 15,0 2 

Pascua 13,7 2 

Aysen 13,6 2 

Palena 13,3 2 

Mira 12,1 2 

Gallegos-Chico 11,6 2 

Yelcho 11,1 2 

Puelo 8,4 2 

Rio Grande (South 
America) 

8,0 2 

Seno Union/Serrano 6,5 2 

Amacuro 5,6 2 

Tumbes-Poyango 5,0 2 

Zarumilla 4,3 2 

Lake Fagnano 3,2 2 

Zapaleri 2,6 3 

Barima 2,1 2 

Carmen Silva/Chico 1,7 2 

 
Πίλαθαο 5 :Γηαζπλνξηαθέο ιεθάλεο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο 
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Δςσαπιζηίερ 

 

 

 Δπραξηζηώ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Νίθν Μακάζε γηα ηελ πνιύηηκε 

βνήζεηα θαη ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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Πεπίλητη 

 

 

 Γηα νπνηαδήπνηε ρώξα ην λεξό απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο αλζξώπηλεο 

αιιειεμάξηεζεο θαζώο δηαζρίδεη πνιηηηθά ζύλνξα κε ηε κνξθή πνηακώλ, ιηκλώλ θαη 

ππνγείσλ ξεπκάησλ. Οη ρώξεο ζεζπίδνπλ λόκνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε 

εζληθό επίπεδν, ελώ ζε δηαθξαηηθό επίπεδν δελ ππάξρεη αληίζηνηρν λνκηθό πιαίζην. 

Σν γεγνλόο απηό θαζηζηά ηε δηαρείξηζε απηήο ηεο αιιειεμάξηεζεο κία από ηηο 

κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε δηεζλήο θνηλόηεηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο αλζξώπηλήο αλάπηπμεο. 

 Ο απμαλόκελνο δηαθξαηηθόο αληαγσληζκόο έρεη νδεγήζεη ζε πξνβιέςεηο 

κειινληηθώλ πνιέκσλ γηα ην λεξό, θαζώο ηα θξάηε ζπλερίδνπλ λα πξνβάιινπλ 

αληαγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο. Σίζεηαη έηζη ην δήηεκα ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ λεξνύ λα 

ππξνδνηήζεη επξύηεξεο δηακάρεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δπλαηόηεηα λα απνηειέζεη 

γέθπξα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ αληηκαρόκελσλ θξαηώλ. 

 ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή επηρεηξείηαη  κηα θαηαγξαθή ησλ δηαζπλνξηαθώλ 

πνηάκησλ ζπζηεκάησλ ζε παγθόζκην επίπεδν θαη ησλ βαζηθώλ κεραληζκώλ 

δεκηνπξγίαο εληάζεσλ κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ θξαηώλ όζνλ αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε ηνπο. Αθόκα, αλαιύεηαη  ην ππάξρνλ πιαίζην δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

δηεξεπλώληαη νη παξάκεηξνη γηα κηα επηηπρεκέλε κειινληηθή ζπλεξγαζία ζε επίπεδν 

πνηάκησλ ιεθαλώλ. 

  



Abstract 

 

 

  For any country water lies at the centre of human interdependence, crossing 

political boundaries in the form of rivers, lakes and aquifers. Countries legislate on 

water management issues at a national level, whereas, at an international level there is 

no equivalent legislative framework. This fact makes managing this very 

interdependence one of the greatest human development challenges the international 

community is facing today. 

  Increasing competition between states has led to predictions on future ’’ water 

wars’’, as states continue to assert rival claims. Thus, there is the question of whether 

water has the potential to fuel wider conflicts or built bridges of cooperation between 

rival states. 

  In this paper, an attempt is made  to document all transboundary river basins at 

a global level and the main mechanisms for creating tension between rival states with 

regards to managing these river basins. Also, there is an analysis on the existing 

framework for interstate cooperation and an examination of the parameters for a 

successful future cooperation at a river basin level.  

 


