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 مقدمة:
َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ  ﴿اعتبر الماء على الدوام مطلبا أساسيا لبقاء الجنس البشري لقوله تعالى: 

َماَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما  وقوله تعالى ،  1﴾ُيْؤِمُنون  َأَفاَل  َحي    َشْيء   ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَناالسَّ
مَ  ﴿أيضا: َماَواِت َواأْلَْرَض َوَأنَزَل ِمَن السَّ رَ اِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا لَُّكْم َّللاَُّ الَِّذي َخَلَق السَّ  َوَسخَّ

رَ  ِبَأْمرِهِ  اْلَبْحرِ  ِفي ِلَتْجِريَ  اْلُفْلكَ  َلُكمُ  فالماء عنصر أساسي وحيوي لحياة االنسان و ، 2 ﴾اأْلَْنَهارَ  َلُكمُ  َوَسخَّ
لتنمية أنشطة الفرد و استقراره االجتماعي، فأعرق الحضارات  هالحيوان و النبات ، وعامل البد من وجود

 وجدت على ضفاف األنهار مثل الحضارة الفرعونية ، حضارة بالد ما بين النهرين والحضارة الرومانية...

من الثابت علميا، أن نسبة الموارد المائية غير موزعة بالتساوي في الكرة األرضية، فهناك مناطق في  
ز بالوفرة المائية، في حين تعاني أقاليم أخرى من العجز والفقر المائي. وعالوة على ذلك، فنسبة العالم تتمي

المياه ثابتة، يقابلها تزايد الطلب عليها بشكل مستمر تناسبا مع النمو السكاني ومتطلبات العيش المتقدمة 
ضف إلى ذلك، ظهور  .اعيةمقارنة عما كانت عليه قديما، من أجل إشباع االحتياجات الصناعية و الزر 

األنشطة التي ترتكز أساسا على المياه مثل توليد الطاقة الكهرومائية، تبريد المفاعالت النووية، 
مثل مخططات تركيا لبيع المياه في إطار  ،واستراتيجيات اقتصادية مستقبلية قائمة على الوفرة المائية

 مشروع أنابيب السالم. 

إذا كان القانون الدولي التقليدي ال يهتم كثيرا بمسائل التنمية و التقدم، ويقتصر على عالقات الدول  
القانونية و الدبلوماسية، فإن اتساع مجاالت المنازعات الدولية، فرض تطورا ملحوظا على القانون الدولي، 

نمائية للدول. فظهرت فروع جديدة حيث أصبح يعلق أهمية أكبر على الجوانب االقتصادية، والبيئية واإل
في إطار القانون الدولي مثل القانون الدولي للتنمية، القانون الدولي االقتصادي، القانون الدولي للبيئة، 

 القانون الدولي للمياه... 

 إن أهمية الدراسات في مجال المياه العذبة تبلورت أكثر بالنسبة للمياه المشتركة أو تلك العابرة للحدود. 
فاإلشكال ال يثور بالنسبة للمياه الوطنية التي تنحصر داخل إقليم دولة واحدة، حيث تدخل عموما في 
نطاق اختصاصها اإلقليمي، وتمارس سيادتها الكاملة عليها، فتتكفل بنقلها وتوصيلها وإصدار القرارات 
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، فنسبة كبيرة من الدول تتلقى  الالزمة بشأنها. وإنما تتعاظم مشاكل المياه العذبة عندما تتخذ بعدا دوليا
مياهها من خارج حدودها، مثل ما هو الحال بالنسبة للدول العربية في الشرق األوسط وبذلك تعتبر مصدرا 

واختالف  مشتركا عابرا للحدود، في ظل اختالف احتياجات الدول ودرجة االعتماد عليها من دولة ألخرى،
وهنا تظهر الحاجة لوجود ضوابط قانونية  المنتهجة في كل دولة،التشريعات الداخلية و السياسات المائية 

 لتحديد حقوق و التزامات الدول.

تجدر اإلشارة، إلى أن المياه العذبة المشتركة تظهر بمناسبتها ثالثة أبعاد دولية رئيسية، أولها، البعد  
ي حول االنتفاع بالمياه، االقتصادي ؛ فكثيرا ما تتعارض رغبات الدول المشتركة في نفس المجرى المائ

فيظهر االختالف بخصوص االستخدامات القائمة فعال والمستقبلية؛ فقد ترغب الدول النهرية في إنشاء 
مشروعات لتخزين المياه أو تباشر مشاريع اقتصادية تعتمد على المياه بشكل أساسي؛ كاعتماد خطط للري 

زيادة االنتاجية لتلبية االحتياجات السكانية المتزايدة، المنتظم وعلى نطاق واسع من أجل التنمية الزراعية و 
أو يحدث أن تصرف مخلفاتها الصناعية في الحوض المائي الدولي فتخلف أضرار للدول األخرى 

 المشتركة معها نتيجة تلوث المياه.

سياسية؛ ومما الشك فيه أن، مسألة المياه ال يمكن أن ُتدرك على حقيقتها إذا ُعزلت عن االعتبارات ال 
كبعد ثان للمياه العذبة المشتركة. فقد ُتستعمل المياه العذبة كوسيلة ضغط سياسية بين الدول، من خالل 
المساومة لتحقيق المصالح المتبادلة، مثل ما هو الحال في قضايا المياه العالقة بين دول النيل ، تركيا 

ا فيما يتعلق بلواء اإلسكندرونة، إسرائيل والدول العربية بالنسبة لنهري دجلة و الفرات ، خصوصا سوري
 والدول العربية ...

أما البعد القانوني للثروة المائية العذبة، يتجلى من خالل البحث في نظام قانوني لتنظيم استخدام     
النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه بصورة عادلة، تسوية ، و خالفاتاللتجنب  المشتركة بين الدول المياه

، فمن المهم اإلشارة في هذا السياق، إلى أن العديد من سلمية، و متناسبة وطبيعة هذا المورد الحيوي 
المجاري المائية الدولية، ال تنظمها اتفاقيات عامة وشاملة تضم كل دول المجرى المائي، كما تستعمل 

المنـــــــــبع والمجرى المياه العذبة لتحقيق استراتيجيات وأهداف معلنة أو خفية ، خصوصا بين دول 
 والمصب.
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لذلك ُيعزى اختيار هذا الموضوع لعدة اعتبارات؛ منها ما هو متعلق بنقص البحوث باللغة العربية في  
أكثر من زمة الحقيقية للمياه العذبة تمس الدول العربية مجال النزاعات الدولية المائية، بالرغم من أن األ

الشرق األوسط، نظرا لشح المياه في األقاليم العربية مقارنة مع دول  ، خصوصا تلك المتمركزة في غيرها
الشمال الغنية بالموارد المائية، ولكون أغلب مصادر مياهها تنبع من دول غير عربية. فالدراسات العربية 
وإن وجدت عالجت بعض الجوانب السياسية وحللت مواقف واستراتيجيات دول الحوض، دون الوصول 

 في اإلرادات السياسية بوضع حلول مرضية للنزاعات القائمة.  إلى التأثير

كذلك يرجع سبب اختيار هذا البحث إلى أن أغلب الدراسات القانونية المنجزة في مجال المياه العذبة    
المشتركة، قد عالجت مواضيع التنظيم القانوني لقواعد االستخدام، و االقتسام، والحقوق التاريخية المكتسبة 

راسات حالة لبعض األنهار الدولية مثل نهر النيل، دجلة والفرات... دون التركيز على جانب مع د
 النزاعات الدولية وهي حالة ملموسة تقريبا في جل النزاعات البيئة بما فيها المياه العذبة. 

، هي أن النزاعات الدولية في القرن العشرين، وحسب الطرح الجيوبوليتيكي من البحث أهمية تنبع   
نزاعات على الموارد الطبيعية. من أجل المزيد من الكسب والنفوذ والقوة. بما فيها المياه العذبة ورغم 

 اعتبارها أساس الحياة البشرية، ومورد طبيعي حيوي، إال أن ذلك لم يمنع الدول من التنافس عليها. لذلك
بوجود هذا العنصر المميز كمحل للنزاع أهمية معرفة التغييرات التي طرأت على النزاعات الدولية  ُتبرز

حول المياه العذبة  النزاع نشوب حالة في لقواعده االحتكام يمكن الذي القانوني النظام ومنه البحث في
 المشتركة.

: ما األثر الذي أوجدته الثروة المائية العذبة في تساؤل مؤداه  تتمثل البحث، لهذا األساسية المشكلة  
والجوفية كمورد طبيعي مشترك على النزاع الدولي من حيث طبيعته وطرق تسويته السلمية السطحية 

 في إطار قواعد القانون الدولي؟

إن التعارض في المصالح بين الدول المشاطئة، والمتاخمة للمجرى المائي الدولي يثير العديد من   
ق أساسا بطبيعة حقوق كل دولة من دول ، والتي تتعل-إلى جانب اإلشكال الرئيسي -التساؤالت الفرعية 

المجرى المائي الدولي، و االلتزامات المتبادلة بينها، بما فيها حدود السيادة التي يمكن أن تمارسها الدول 
 على الحيز المشترك من المجرى الذي يعبر إقليمها الجغرافي أو يشكل حدودا لها مع دول الجوار.



4 
 

المتعلقة بالمجاري المائية الدولية  بد أوال من توضيح بعص المفاهيممن أجل اإلجابة على هذه االسئلة ال
 و تطورها في إطار القانون الدولي للمياه.

تسويتها  وكيفية دراسة المنازعات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة، إلى تهدف الرسالة هذه فإن تبعا لذلك،   
االتفاقية االطارية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية ، من خالل تسليط الضوء على  والوقاية منها

وأهم اآلليات  .2014و التي دخلت حيز النفاذ في العام  1997الدولية في غير األغراض المالحية لعام 
 دور الدولية التقليدية و المبتكرة من خالل الممارسات الدولية للتسوية السلمية للنزاعات المائية مع وإبراز

الدراسة بشكل  هذه ركزت وقد الدولية. المائية المجاري  في تثور التي إنهاء المنازعات في الدولي قضاءال
 واالقتصادية. السياسية مقارنة بالجوانب القانونية على الجوانب كبير

المنهج  استخدام من أجل البحث في مجال النزاعات الدولية المتعلقة بالثروة المائية العذبة سيتم    
 القانونية القواعد على بالوقوف األول يسمح المنهج أن باعتبار الموضوعي، التحليلي والمنهج القانوني،

 والتراضي االنسجام يحقق بما وتفسيرها تحليلها الدولية، وطرق  المياه منازعات مجال في التطبيق الواجبة
 العابرة المياه استخدام يثيرها التي القانونية للمشاكل نقدياا  يقدم تحليالا  الثاني المنهج بينما الدول، بين

 ،االتفاقيات المائية بأحكام المتعلقة القانونية النصوص لفهم وعملي أسلوب علمي عن ويكشف للحدود،
والمستجدات الدولية و تكييفها مع الطبيعة الخاصة للمنازعات الدولية المائية،  مسايرتها للظروف ومدى

 . المياه أزمة تفاقم ظل في

بالنسبة للدراسات السابقة حول موضوع النزاعات الدولية المائية فإنها قليلة مقارنة مع جوانب أخرى في    
حتى أن  و التي تشير في بعض جزئياتها لموضوع النزاعات الدولية المائية، مجال القانون الدولي للمياه،

أشارت إلي  1997المائية في غير االغراض المالحية لعام األمم المتحدة لقانون استخدام المجاري  اتفاقية
منها تحت عنوان :" تسوية  33النزاعات الدولية حول المجاري المائية في مادة واحدة ووحيد وهي المادة 

 المنازعات" .

ا ساتذة قد كتبوا العديد من الكتب والمقاالت القيمة في هذدراسات سلبقة أليمكن ذكر  في هذا السياق ،   
من جامعة جنييف في  LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNESالمجال خصوصا األستاذة 

 كتابها:
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 " Fresh Water in International Law  "كافة   من و التي تناولت فيه معالجة القانون الدولي
 ...الدولية المنظمات وقانون  ، اإلنسان حقوق  ، والحدودية اإلقليمية نظمة، األاالقتصادية و البيئية 

 ، دون التركيز على جانب معين.لمسألة المياه العذبة

 في مؤلفه: Dante A. CAPONERAواألستاذ دانتي كابونيرا  

 "Les principes du droit et de l’administration des eaux  " و الذي عالج فيه قضايا المياه
ل دراسة السياسات التشريعية للمياه العذبة ، والنطاق السطحية و الجوفية على النطاقين؛ الداخلي من خال

الدولي من خالل دراسة العالقات المائية الدولية و مسائل السيادة و تنظيم استخدامات المياه المالحية 
 وغير المالحية.

األكاديمية القيمة باللغتين  و األستاذ سلمان محمد أحمد سلمان ، في العديد من المقاالت و البحوث
و التي  المقدمة ضمن أشغال البنك الدولي بخصوص المياه السطحية، والجوفية، ،عربية و االنجليزيةال

 .تناول في الكثير منها مسألة النزاعات الدولية المائية و مسائل التعاون الدولي في هذا المجال

األستاذ منصور العادلي من خالل كتابه :" موارد المياه في الشرق األوسط صراع أم تعاون في ظل   
، شكالية المياه و األنهار الدولية و الذي بدوره قدم إحاطة شاملة لمعالجة قانونية إلقواعد القانون الدولي "

وتقديم نظرة تطبيقية على أهم أنهار الشرق األوسط مثل نهر النيل ، دجلة و الفرات ، نهر األردن 
والذي تناول مسائل " الدولية المائية والمجاري  األنهار قانون  في مؤلفه "األستاذ علي ابراهيم واليرموك . 

 المقدمة . دراسته نثانوية ضم النزاعات الدولية المائية كمسائل

 إلى األول الباب بابين، يتعرض إلى الموضوع تقسيم من تنطلق سوف األطروحة فإن تقدم ما ضوء في   
 محدداا  الثروة المائية العذبة و نزاعاتها الدولية ، وفيه فصلين ؛ األول يتناول طبيعة الثروة المائية العذبة

 لسيادة الدول على المياه العذبة المشتركة، الناظمة القانونية والنظريات المائي للمجرى  المفاهيم المختلفة

والجوفية. أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى  السطحية، المياه بين القانوني االرتباط جدلية إلى مع التطرق 
وطبيعته القانونية ،  النزاعات الدولية حول الثروة المائية العذبة من حيث تحديد مفهوم النزاع الدولي المائي

 وأهم األسباب التي ينشأ عنها.

وتحليل اآلليات والقواعد الموضوعية لمنع وتسوية  لدراسة األطروحة من الثاني وقد خصص الباب  
خالل فصلين ؛ تناول األول المبادئ و القواعد القانونية للوقاية وحل  من وذلك النزاعات المائية الدولية
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 مثل الحصص المائية ، لتوزيع الناظمة والمعايير الدولية القواعد مع توضيح النزاعات الدولية المائية،
 ةعدم مشروعي وقاعدة بالتعاون، العام االلتزام وقاعدة والمعقوالن، المنصفان والمشاركة قاعدة االنتفاع

التشاور وتبادل المعلومات في إطار التعاون و اإلدارة المتكاملة  قاعدة إلى باإلضافة الضار، االستغالل
 للثروة المائية العذبة .

ليات تسوية النزاعات الدولية المتعقلة لدراسة آ مفصل بعرض الثاني واألخير، الفصل جاء بينما     
دراسة اآلليات الدبلوماسية، و البحث في أكثرها مالءمة والنزاع الدولي المائي،  خالل منبالمياه العذبة، 

ودراسة اآلليات القضائية من حيث التطرق ألهم أحكام محكمة العدل الدولية في مجال النزاعات المائية 
النتائج والتوصيات. من جملة تضمنت بخاتمة تبعت الدراسة وأحكام التحكيم الدولي، ثم
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حاول القانون الدولي معالجة مسألة الموارد الطبيعية مثل الغاز و النفط و المياه الجوفية و السطحية،     

هناك  أنل نوع، لتنظيم استخدامها و استغاللها و حمايتها ، خصوصا بوضع نظام قانوني خاص بك
و هناك فئة أخرى تشترك فيها  ،موارد خاصة بالدولة، وأخرى عابرة للحدود تشترك فيها دولتين أو أكثر

 الجماعة اإلنسانية ككل. 

حمياتها  وهي ؛، من أجل غاية سامية ظهرت بوادر تنظيم الموارد الطبيعية المشتركة هذا ، وقد 
منع الخالفات التي تنشأ بين الدول حول أحقيتها في استغالل هذه الثروات  واستخدامها والمهم في األمر؛

تالءم البحث في آليات و طرق مناسبة ت -الخالفات -، وفي حالة وجودها االستفادة منهاالطبيعية و 
من خالل بذل جهود دولية معتبرة في هذا المجال، بداية بمؤتمر وقد تبلور ذلك  هذه الثروات ، طبيعةو 

تم وضع   -محل الدراسة -المشتركة المائية العذبة ثروة، و في مجال ال 1972األمم المتحدة للبيئة لعام 
، 1986قواعد سيول ه الجوفية ؛ في مجال الميا، و 1966هلسنكي لعام  تدعى قواعد ؛قواعد فقهية هامة

 ستخدام المجاري المائيةامم المتحدة جهودا حثيثة من أجل وضع اتفاقية إطارية خاصة بكما بذلت األ
، ومشروع مواد قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود 1997سنة غراض المالحية الدولية في غير األ

 .  ثيرة لالختالف والجدلالمبوصفها واحدة من الموارد الطبيعة  2008

 نشوب تزايدت احتمالية ،العذبة المائيةللثروة  مالحيةال غير ستخداماتالاشارة إلى أنه بظهور اإلتجدر    
خصوصا  .فعال قائمةال نزاعاتال لى جانبإ، العالم في المشتركة المائية الموارد على حادة صراعات

 التطبيق الواجب القانون  ي،الدول المائي المجري  على الدول حدود سلطة مثلمثيرة للخالف  قضايا بوجود
 القانوني والنظام للحدود، العابرة ةوالجوفية السطحيالمياه  بين العالقة ، والمشتركة المائية المجاري على 

 لوضع ،الدوليين والفقه القانون  رجال على بقوة نفسها تفرض القضايا هذه كل وصيانتها، البيئة لحماية
 .الدولية المائية المجاري  بين دول القانونية العالقات وتحكم التطور تساير مفاهيم

الطبيعة الخاصة و المميزة للثروة المائية العذبة على استغاللها  امن أجل البحث في اآلثار التي ترتبه  
  طار العالقات الدولية، وما ينشأ عن ذلك من نزاعات دولية كان البد من التطرق إلىإواستخدامها في 

فصل )ال العذبة ول( والنزاعات الدولية حول الثروة المائيةالمائية العذبة )الفصل األ للثروة ةالقانوني الطبيعة
 الثاني(. 
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 الطبيعة القانونية للثروة المائية العذبة  :األولالفصل 
 

 وخاصة للجميع أساسية أهمية ذات ونوعيتها وكميتها الكائنات، لجميع حياةال مصدر هي العذبة المياه  
 بثمن، تقدر ال المورد هذال عقالنية إدارة إلى الحاجةف. التي تعاني شحا في المياه بسبب الجفاف البلدان

 األحراج وإزالة ،التلوث عن الناجمة المخاطر زيادة ،التصنيع ،التحضر الديموغرافي، ارتفاع النموفي ظل 
 .والبيئة الطبيعة قوانين في اإلنسان تدخل بسبب والتصحر

 هي وإنما ،للدولة السياسية الحدود داخل محبوسة أو محصورة، ليسـت محل الدراسة، الميـاهن إ    
حيانا تشكل هي بحد ذاتها الحدود السياسية للدول المتجاورة، أو عابرة للحدود السياسية للدول، و  ،متحركة

 صعوبات تول ـد الظـاهرة وهذه آخر، إلى بلد من  والنوعية الكمية تغيراتال نقل علـى بقدرتها تتميز حيث
  ها.استخدامات وتحديد الدولة، سيادةلمجال بسط  تحديداا  وتتطلب قانونية،

 ،ول(من جوانب قانونية وعلمية )المبحث األ مفهوم الثروة المائية العذبةتحديد لى إلذلك سيتم التعرض     
التنظيم القانوني لها في ظل قواعد لى إ، وجب التطرق لقانونية بالثروة المائية العذبةوإلحكام اإلحاطة ا

 القانون الدولي)المبحث الثاني(. 
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 حث األول: مفهوم الثروة المائية العذبة المب
تعد المياه العذبة من الثروات الطبيعية و الضرورية الستمرار الحياة و لوجود الكائنات الحية كافة.      

 فهي النحو، هذا وعلى. واالقتصادية االجتماعية والتنمية البشرية حياةلل األساسي المورد هي المياهف
ن المياه أكثر من ذلك واأل. السواء على ودولية وطنيةو على مستويات مختلفة،  متعددة، قضايا موضوع

...، في ظل انتشار الندرة المائية و  التغير المناخي، تحتل مكانة بارزة في المناقشات الدولية حول
 .األخطار البيئية العالمية التي تهدد هذا المورد الحيوي 

 مصطلحات به وُألحقت ، متعددة بمراحل قد مر الدولي النهر تعريفالمتتبع للقانون الدولي ، يالحظ أن 
 الناحية من الدولي النهر يخص معين فهم عن تنم معينة تالالد يخفي منهاح مصطل كل ، كثيرة

  ..... الهيدرولوجية الناحية من أو ةيالوظيف

ظهار إعند التعامل مع موضوع المياه العذبة ومدى تأثيرها على النزاعات الدولية، فمن الواجب أوال،  
مفهوم المياه العذبة من كل الزوايا والمجاالت لإلحاطة التامة بهذا المورد الطبيعي، وخصوصا من الجانب 

 همال الجانب العلمي. إ القانوني بحكم تخصص الدراسة دون 

وقانونيا، ثم دراسة التطور  )المطلب األول(لتعرض لتعريف الثروة المائية العذبة علميالذلك سيتم ا 
 .)المطلب الثاني( القانوني لمفهومها

 

 المطلب األول: المفهوم العلمي للثروة المائية العذبة و مشاكلها
 العلمي للمياه العذبة، الجانبوال في أالبحث  الدولية، المائية للمجاري  القانوني النظام فهم يقتضي    

 المائية المجاري  بتنظيم الخاص القانوني الوضع بنيةوالذي له عالقة مباشرة ب وتحديد مصادرها الطبيعة .
وال، والحال كذلك أ ففي المجال البيئي عموما تعتمد المصطلحات القانونية على التحديد العلمي ،الدولية

و اقتصادية جعلتها أالكثير من المشاكل المختلفة سواء كانت بيئية ،  بالنسبة للمياه العذبة و التي تعاني
 محورا للنقاشات الدولية.
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 مي للثروة المائية العذبة ومصادرهاالفرع األول: التعريف العل
، وله خصائص المصـب إلى وصوله وحتى المجرى، منبع من خروجه منذ متحرك جسم الماء     

ثر بالغ في تحديد ورسم المعنى القانوني لهذا المورد الطبيعي.  لذلك كثيرا ما أ، و التي لها طبيعية مميزة
للمياه العذبة من زوايا  العلمي مفهومالاستجالء ف ،سيتم استعمال بعض المفاهيم العالمية من خالل الدراسة

 .توضيح مسار وخطى البحث بال شك في سهميُ  ،وبيان مصادرها ،مختلفة

 وال: التعريف العلمي للمياه العذبة أ
درجة ، يغلي عند 1ال لون له وال رائحة وال طعم ،شفافمن المسلم به أن الماء، مركب كيميائي سائل     

 .O2Hورمزه الكيمائي يتركب من ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين،. م، ويتجمَّد عند درجة الصفر100

، فالكميات الموجودة منه على ظهر األرض هي نفسها منذ مئات اتمركبا كيميائيا ثابالماء  يعد    
من هذا الحجم موجود في  % 97مكعب، مليار متر 1360 السنين. ويقدر الحجم الكلي للماء بحوالي

بينما ال تمثل كمية المياه العذبة سوى نسبة  .2مجمد في الطبقات الجليدية %2و البحار والمحيطات،
خزن في باطن األرض على عمق يتجاوز مئات مُ  %40قسم من هذه المياه العذبة والمقدر ب .2.5%

ما الجزء المتاح أ .عالي الجبالأ المناطق القطبية و  خر بنفس النسبة تقريبا متجمد فياألمتار، والقسم اآل
إجمالي مياه الكرة من  %0.5جمالي المياه العذبة أي حوالي إمن  %20 :وقدر بفهو محدود جدا، 

 .وذلك عن طريق الدورة الهيدرولوجية للماء حة تمثل المصدر الرئيسي للمياه العذبة،لرضية. والمياه المااأل

مليار متر مكعب من الماء بفعل الطاقة الحرارية  875من السطوح المائية يوميا يتبخر  في ذا الشأن،   
صل إلى األرض مع أشعة الشمس، وتحرك الرياح الهواء الرطب المعبأ بالبخار إلى أماكن أخرى التي ت

ذات حرارة منخفضة حيث يتكثف مرة أخرى، و يسقط على شكل أمطار وثلوج، ويعوض بذلك الجزء الذي 
 . 3يستهلكه اإلنسان

. العبور في العذبة والمياه الثابت التخزين في العذبة المياه ، وهي:العذبة المياه موارد من نوعان هناك   
تتجدد بشكل  التي الجليدية، األنهار شكل في العذبة المياه، الثابت التخزين في العذبة المياه موارد وتشمل

                                                           
1- dictionnaire le nouveau petit robert (J.REY-DEBOVE et A.REY dir.),paris, le robert,22e édition, 2009, p799-

800.  

2 -QUILLERE-MAZJOUB, A qui appartiennent les nuages (Essai de définition d’un statut des nuage en droit 

international public), Annuaire français de droit international, 2004, p. 653. 

 ،1996طبعة  ،ائل الممكنة، سلسلة عالم المعرفةزمة المياه في المنطقة العربية الحقائق و البدأسامر مخيمر و خالد حجازي ،  -3
 .7ص 
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 المائية الجزيئات تلك هي ،العبور في العذبة المياه مواردما أ .عديدة عقود أو سنوات مدى علىكامل 
 الدورة خالل بالكامل تجديدها يتم العذبة المياهمن  النوعين كال. المياه دورة خالل من بنشاط تتحرك التي

 10000تقريبا يأخذ والجليد التجمد من الكاملة التغذيةف. مختلفة معدالتحدود  في ولكن الهيدرولوجية،
 المكثف االستخدام لكن .سنة1500حوالي الجليدية والجبال العميقة الجوفية للمياه الكاملة والتعبئة سنة،

 .1العذبة المياه مصادر على تعتمد التي الطبيعية النظمب ويضر المخزنة المياه يستنزف

رضية دورة المياه العامة في الكرة األ درسي hydrologie2الهيدرولوجيا  لى أن علمإ ،والبد من التنويه    
العلم الذي يهتم بدراسة المياه السطحية والمجاري  ،ويقصد بها ،نهار والبحيرات وغيرهاوالتيارات المائية واأل

 .3المائية والبحيرات والمياه الباطنية ذات العمق القليل

نها ظاهرة ديناميكية، حيث تتدفق كل المياه صوب نقطة وصول أفالدورة الهيدرولوجية تستمر بحكم   
أو داخلي، ومن هنا يتكون حوض النهر و أي كيان مائي أمشتركة سواء كانت تلك النقطة هي البحر 

تحكم االنسان و سيطرته على المياه وفقا لمصطلحات القانون واالدارة ، يعتبر محددا ف حوض الصرف ،
 . 4في ذلك الجزء من الدورة الهيدرولوجية الذي تتساقط فيه المياه

 العالم، في المياه إمدادات إجمالي من فقط٪ 0.25 تمثللإلنسان  معتدل بشكل المتاحة االحتياجات نإ   
ا" ليست العذبة المياه أن من الرغمفعلى   إال ،5"متجددة" وليست" التدوير إلعادة قابلة" ولكنها" نادراا موردا

                                                           
1- Law for water management: a guide to concepts and effective approaches, FAO LEGISLATIVE STUDY101, 

Rome, 2009, p27. 

 اللمونولوجي يهتم بدراسة المجاري المائية،  potamologieعلوم خاصة بكل نوع و هي :البوتامولوجي ،قد تفرعت من هذا العلمل -2
limonologie يهتم بدراسة البحيرات و المستنقعات الكريولوجي criologie  يهتم بدراسة الجليد و الجليديات القطبية، علم البحار

اه قبل الهيدرولوجيا يهتم بدراسة المياه في البحار و المحيطات. و قد عنيت علوم اخرى بدراسة المي oceanographieوالمحيطات 
استنتاجاتها العلمية في مساحات واسعة من الكوكب االرضي، و قد وصلت هذه العلوم االن الى تطور كبير في تحديد مفاهيمها و 

 يهتم بدراسة المياه الجوفية وألعماق كبيرة من سطح االرض، هيدرومتيورولوجي hydrogeologie هيدروجيولوجي ومنها :
hydrometeorologie تأخذ  و يهتم بدراسة المياه في الغالف الغازي.ان كل هذه العلوم بدأت و هو علم مالزم لعلم االرصاد الجوية

بو سمور و حامد أحسن . مكانا خاصا لها في الفترة االخيرة لكن دون ان تستقل بصفة تامة عن العلم االم وهو علم الهيدرولوجي
 .12، ص1999ولى ردن ، الطبعة األفاء للنشر و التوزيع ، عمان األص رالخطيب ، جغرافية الموارد المائية ، دا

 نفس المرجع ، نفس الصفحة. -3

4 -Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, Les principes du droit et de l’administration des eaux, droit interne 

et droit international, traduit de l’anglais par Bernard J. Wohlwend,  édition JOHANET ,2 édition, paris 2009, 

p20.    

5 - Sylvie Paquerot, Eau douce - la nécessaire refondation du droit international, Presses de l'Université du 

Québec, 2005 ,p2. 
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، 1ها في ظل زيادة الطلب وتنوع استخداماتهاتوفر  تناقصبندرة وشح المياه و  تتعلق الحالية القضايا أن
نتيجة النمو السكاني وتأثرها باألخطار البيئية والملوثات المختلفة مما يجعل الحفاظ عليها واستخدامها 

 .صعبحيوي و مر أبشكل مستدام 

ن النظام الهيدرولوجي لألرض يقوم إ، ف2006نساني لعام قرير التنمية اإلحسب تو  وفي نفس السياق،     
متر مكعب لكل فرد من  6900، أي ما يعادل المياه سنوياكيلومتر مكعب من  44000بضخ حوالي 

في  وأ، التحكم بها على الرغم من ضياع جزء كبير منها في الفيضانات التي ال يمكنو  رض.سكان األ
 1700كثر من أن ما يتوافر للفرد من المياه في العالم يبقى أإال  ،نسانمناطق بعيدة عن متناول يد اإل

ب للفرد للوفاء بحاجات دنى المطلو الذي يعتبر علماء المياه الحد األلوسطي هو المعدل اب و متر مكع
 ..2، ودعم الصناعات والمحافظة على البيئةالزراعة والغذاء

لى بحث موضوع استخدام إ 1950لقد ذهبت العديد من الدراسات في الواليات المتحدة منذ عام    
ن العوامل أتمطار السحب . فتلك العملية تؤكد على مطار و ذلك من خالل اسأساليب صناعية لزيادة األ

ناخ الطبيعية ذات الطبيعة الديناميكية التي تتدخل في عملية المطر الطبيعي ليست سهلة و فكرة تعديل الم
مطار وتنمية المجتمع الصلة الوثيقة والمباشرة بين األ نسان القيام بها بسببليست بالجديدة ، فقد حاول اإل

ن تلك العملية تطرح العديد من المسائل القانونية، فقد تنشأ نزاعات بين أتماعيا. ويمكن القول اقتصاديا واج
 .3المستخدمين ما لم يوجد قانون ينظم هذه المسائل

ن، الموارد المائية ليست موزعة بالتساوي فبينما نجد وفرة في المياه في بعض أالجدير بالمالحظة    
ن كمية أيضا أخرى تعاني من العجز المائي . ويمكن مالحظ أن هناك مناطق أال إالمناطق من العالم، 

 و حوض تعتبر ثابتة.أو منطقة االمياه المتاحة في أي دولة 

 مصادر المياه العذبةثانيا: 
 المتاحة العذبة المياه مصادرل الرئيسية األنواع ،الجوفية والمياه السطحية والمياه األمطاراه تعد مي     

 ، إلى جانب البحار و المحيطات وجبال الجليد.اإليكولوجي النظام أو البشري  لالستخدام

 

                                                           
1 -Ibid, pp. 2 et 3. 

: مم المتحدة الموقع الرسمي لألمقتبس من  ؛134ص تحدة االنمائي،مم الم، برنامج األ 2006االنساني لعام  نميةتقرير الت -2
http://www.un.org  

3 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI ,op. cit, p23. 
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 مطار:األ-أ
هم مصادر أ نها من أمطار المتساقطة آخر حلقات الدورة الهيدرولوجية للمياه في الطبيعة، كما تعد األ    

بحيث تعد هذه الظاهرة نتيجة لجميع  ،لمهم التعرف على ظاهرة هطول المطراالمياه العذبة ، لذلك من 
تلك العملية هي رض. والعوامل التي تشارك في إلى األشكال المياه التي تسقط من الغالف الجوي أ

 .1منها قطرات المطر أالرطوبة وارتفاع الماء الرطب والتجمد والتكثيف، فتلك العوامل تنش

 النباتات يغذيف ،التربة رطوبة إلى يؤدي مما .والثلوج األمطار من كبير حد إلى الهطول يتكون      
 من العالمي اإلنتاج من المائة في 70 إلى 60 أن قدرويُ . ةممكن البشرية الحياة ويجعل والحيوانات

 النبات بإنتاج يرتبط ،األخضر الماء بخار أو، التبخر من المائة في 90 وأن ،2البعلية الزراعة من األغذية
لى إفيؤدي  الزائدة المياه تدفقت متصاص،اال على التربة قدرة األمطار هطول يتجاوز عندما. األرض في

 المياه جريانن حصيلة إ. السطحية المياه مصادر من غيرها أو نهر إلى تصل حتى السطحي الجريان
 من يحدث المائة في 70 أن حين في، العموم على متاح المائة في 30ب عام كل فيتقدر  المتدفقة

  .3الفيضانات تدفقات خالل

 المياه السطحية: -ب
 تكون  وقد صلب، أو سائل شكل في األرض، سطح على ، تلك المياه الموجودةالسطحية لمياهيقصد با  

 خالل من وتدفقها الطبيعية، خصائصها إلى باإلضافة الجغرافي، توزيعها بمدى وتتميز. راكدة أو جارية
 در الموا هذه كمية تبقى ذلك، من الرغم وعلى. مجاالت عدة في استغاللها يسهل مما محددة، مسارات
 .4الجوفية المياهب ةقارنم محدودة

                                                           
1 - Ibid, p21. 

 مياه على تعتمد والتي الزراعة، أنواع أحد هي ،(agriculture Rainfed: باإلنجليزية) المطرية الزراعة أو البعلية الزراعة - 2
 مياه أو الجوفية، المياه على تعتمد التي المروية الزراعة بعكس المائية، باحتياجاتها المحاصيل لتزويد وذلك أساسي، بشكل األمطار
 الهطوالت معدل يكون  عندما المزروعات سقي في األمطار مياه على االعتماد يتم. المزروعات سقاية في المائية والمسطحات األنهار

. إليه فُنسبت المطر، هطول عن المسؤول هو بعل اإلله كون  من التسمية أصل أن ويرجح السنة، في ملم 500 من أعلى المطرية
 .20/01/2015تاريخ الدخول : https://ar.wikipedia.org. مقتبس من موقع : سائدة البعلية الزراعة وكانت

3- Law for water management: a guide to concepts and effective approaches, FAO LEGISLATIVE STUDY101, 

Rome, 2009, p30. 

4 - Adeel KINDIER, Le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la 

navigation, Etude à propos des cours d’eau internationaux dans le monde arabe, THESE, UNIVERSITE 

STRASBOURG III – ROBERT SCHUMAN, 2008, p78. 
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 أن من الرغم على .والبرك والقنوات والبحيرات والجداول األنهاركل من  ،السطحية المياه موارد تشمل    
ال إ األرض، وجه على العذبة المياه من المئة في 0.3 سوى  تمثل ال والبحيرات األنهار في العذبة المياه

 لمستجمعاتها وفقا األنهار تصنيف ويمكن. العذبة للمياه اإليكولوجية والنظم البشر إلى وصوال األكثر نهاأ
 التدفقات تتدفق بينما السنة، مدار على المياه تحمل المعمرة األنهارف. أخرى  معايير أو التدفق حجمب

 مدةن كما أ .الغزيرة األمطار هطول فترات في إال ،السنة مدار على منتظم غير بشكل المتقطعة
 المياه تصريف ومعدل واألحواض النهري  الصرف مياه في والتبخر والتسلل األمطار، هطول ومعدالت

 .1النهرحجم  على يؤثر الجوفية

 لفترة تخزينها ويتم نسبيا ثابتة المياه تكون  حيث األرض، سطح في أجوف مكان تحتلف البحيراتما أ   
 منو  البحيرة، سطح على مباشرة تقع التي األمطار هطول خالل من المياهب البحيرات تزويد يتم. طويلة
 المياه تصريفعن طريق  المجاورة األراضي من السطحي الجريان خالل منو  ،يهاإل األنهار تدفق خالل

 معدل الرتفاع مالحة تصبح القاحلة، المناطق في وخاصة البحيرات، من العديدف ذلك، ومع. 2الجوفية
 .فيها األمالح زيركفيزيد ت التبخر

 الزمن من قصيرة فترة في وتختفي تظهر أن يمكنف ،األرض سطح على عابرة مالمحك لبحيراتتعد ا   
 على وعالوة .المناخية والتغيرات التعرية منها عوامل، عدة على عمر البحيرة معدلويعتمد . الجيولوجي

 ثم ،مستنقع ولفي األ ليصبح العضوية، وغير العضوية الرواسبب تدريجيا ن ُتمأل أ للبحيرة يمكن ذلك،
 حوض، أو مياه ومستجمعات مائية مستجمعات بحيرة أو نهر أو تيار يجرفها التي المنطقة وتسمى .مرج

 . 3المحلية واللغة المنطقة حجم على اعتمادا

   

ثر الكبير نهار الدولية كان لها والزال األاأله، رغم تعدد أصناف المياه السطحية، فنألى إشارة تجدر اإل  
و الدول المجاورة التي أفي مجال العالقات الدولية سواء مع الدول المشاطئة والمشتركة في نفس النهر 

 يفصلها النهر  كحدود سياسية .  

 

 

                                                           
1- Law for water management: a guide to concepts and effective approaches, op cit, p30. 

2 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op cit, p22. 

3- Law for water management: a guide to concepts and effective approaches, op cit, p31. 
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 المياه الجوفية: -ج
 الطبقات تبليلفتقوم ب. األرض لىإوالمسطحات المائية  األمطار مياه ربتس من الجوفية المياهتتشكل   

 الرطوبة،ب األرض باطن تشبعفي فراغ، أي مألتو  المياه تتراكم هناك،. ةمنيع طبقة تجد حتى قاعملى األإ
 .1الجوفية المياه خزان يسمى ئيام خزان تشكل وبالتالي

 وجلبها جمعها يمكن أو الينابيع، طريق عن األرض سطح على طبيعي بشكل الجوفية المياهتتدفق     
 في 30 من يقرب ما تشكل، إذ لشربا مياهل مصدرك مهمة الجوفية المياهف ،اآلبار عن طريق السطح إلى

 غير الجوفية المياه لموارد الحقيقي المدىما يجدر التنويه إليه أن  لكن .العذبة المياه مجموع من المائة
 مكعب كيلومتر ماليين 10 مع مكعب، كيلومتر مليون  23 إلى 7 من التقديرات تختلف حيث، مؤكد

 كيلومتر 7500حوالي . سنويا الجوفية المياه من صغير جزء سوى  يتجدد وال. كمية كوسيط عموما مقبولة
 1400كل واحدة مرة الجوفية المياه من العالمي المخزون  استبدال معدل سيكون  وبالتالي. سنة في مكعب

 .2سنة

حري باإلشارة أن، المياه الجوفية لها أهمية بالغة في بعض المناطق التي تعاني ندرة في المياه    
إشكالية النظام القانوني الذي يظبط استعماالت أن المياه الجوفية تعاني من السطحية، واألكثر من ذلك، 

 وعالقتها بالمياه السطحية.و استخدامات هذا المورد الطبيعي، 

 البحار والمحيطات:  -د
بالمائة من  71دل ، أي ما يعا2مليون كم 367.2تشغل البحار والمحيطات مساحة تقدر بنحو      

، وهذا 3مليون كم 1347.7رضية. وتضم البحار والمحيطات مياها يقدر حجمها بحوالي مساحة الكرة األ
 .3 3كم1385ابة رضية البالغة قر بالمائة من حجم مياه الكرة األ 397.ما يعادل 

 من استخدامها يمكن الو . تبخرال خالل من العذبة، المياه دورة في هاما دورا والمحيطات لبحارتلعب ا    
 التقدم فإن عموما، التكلفة باهظة المياه تحلية عمليات أن من الرغم وعلى .تهاتحليإال بعد البشر  قبل

و في هذا الصدد فهناك العديد من الدول التي تخصص ميزانيات كبيرة . 4التكاليف خفض قد التكنولوجي
 لتحلية مياه البحر مثل دول الخليج العربي و السعودية. 

                                                           
1 - Adeel KINDIER, op. cit, p83. 

2- Law for water management: a guide to concepts and effective approaches, op. cit, p31. 
 .199حسن أبو سمور وحامد الخطيب، المرجع السابق ، ص - 3

4- Law for water management: a guide to concepts and effective approaches, op. cit, p33. 
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 :الجليد -ه
 لى ثالثة إشارة حيث يمكن اإل .األرض كوكب على العذبة للمياه مورد أهم جليدال تشكيالت تمثل     
 أللبانيةاالكتل الجدليدية ، continental glaciersالقارية الجليدية األنهار: الجليدية نهارمن األ فئات

alpine glaciers،  الجليدية الجبال سيما وال ،بها المحيطة والمناطق المحيطات ثلج شكالأ جميعو .
 كوكب على العذبة المياه أرباع ثالثة ضمسطح األرض ، كما ت عشر من أكثر الجليدية التكويناتوتغطي 
 1.العالمية الكتلة هذه من المائة في 70 وحدها القطبية الجليدية القمم ، وتمثل األرض

 النظامإال أن  ، واضحة العذبة المياه كمستودعات الجليدية التكوينات أهمية أن وبالرغم من ، ذلك ومع
 واستخدام إدارة يحكم الذي القانوني اإلطار، و غامضا يزال الفي هذا المجال   به المعمول القانوني

 .معروف غير يزال الالتكوينات الجليدية 

 

 مشاكل المياه العذبة الفرع الثاني:
خطار البيئية ،  واألأصبحت المياه العذبة، مع تزايد معدالت االستهالك بسبب ازدياد سكان الكوكب    

وترات نشوب الصراعات والتالتي تحيط بها ، واحدة من أهم القضايا الدولية التي تثير القلق حول احتمالية 
 .  بسببها من الدوليينالدولية و تهديد السلم واأل

في مختلف األغراض والمجاالت، وتزايد األنشطة اإلنسانية عن وجود تعدد استخدامات المياه وقد كشف   
 الطبيعيتأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المياه العذبة المشتركة، في صورة مشاكل تحيط بهذا المورد 

 و سياسية.  أ ،اقتصادية،بيئية سواء كانت 

 وال: المشاكل البيئيةأ
مستمرة، وتتحول  طبيعية تدور في حلقةو ، ثابتة رض أن كمية الماء على األمن المستقر عليه علميا    

بة خرى في إطار ما يسمى بالدورة الهيدرولوجية للماء، وأي تغيير أو إضافات للمياه  العذألى إمن حالة 
خرى المستفيدة من ل األلى اإلضرار بمصالح الدو إالمشتركة يعتبر تلوثا ، وعلى اختالف درجاته يؤدي 

 نفس المياه، مما قد يشعل فتيل النزاع بينها. 

                                                           
1 - LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law, Oxford University Press, 

United Kingdom, First Edition published 2013 ,P40. 
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بسبب التغيرات المناخية و ارتفاع  القلق الطبيعية للمياه حدث للدورةتتثير التغيرات التي كثيرا ما      
من بب فيه الصناعة واالنشطة البشرية، مما يمس ويهدد األ، وكذلك التلوث الذي تتسدرجات الحرارة
  المائي للدول.

في معظم بقاع األرض بفعل  استفحلت قد مشكلة تلوث المياهن من الواضح على الساحة الدولية أ   
نهار األ ، مما أثر علىكوارث الناقالت النفطية، و زها المدن الصناعيةاإلنسان، بسبب النفايات التي تفر 

والمعلوم أن  ب كمية الملوثات التي تنساب إليه،وتختلف درجة تلوث كل مسطح مائي بحس .بحيراتالو 
معظم المسطحات المائية يتصل بعضها بالبعض اآلخر، لذلك ينتقل التلوث إلى المحيطات والبحار 

 . 1و البعيدة من موقع التلوثوالمياه القريبة 

 المعالجة أو المعالجة غير النفايات مياه تصريف نواع الملوثات تختلف فيعدأأن، إلى إلشارة يمكن ا     
ن أكما . سباب التلوثأمن  المياه، ومستودعات ناتاوخز  والبحيرات األنهار في، كاف غير نحو على
 وتحمض باألسـمدة، ـةلالمحم الزراعـي الصرف مياه فيها تتسبب التي والبحيرات األنهار في التخثُّر زيادة

 وفي األوروبية البلـدان بعـضب تلوث المياه فـي شائعة مسألة الحمضية المواد من الترسبات بسبب البحيرات
 .2يةالشمال أمريكا

ذ إ ،ثر يتركز في عالم الجنوبأكبر أن في مختلف أرجاء العالم، لكن نساعلى اإلإن تلوث المياه يؤثر     
الصرف الصحي في حين  منهم إلى%( 60يفتقر )مأمونة، و المياه ال إلى%( من سكان الجنوب 30يفتقر)

 .3األثر األكبر في تلوث المياه في المعمورةة هذه النسب تنخفض في دول الشمال التي كانت صاحب أن

معظمها توجد في ف ثر بالملوثات السطحية،أخرى تتأن، المياه الجوفية هي األلى إتنبيه من المهم ال   
ن نشاطات إن هذه المياه تتجمع نتيجة الترسب، فم تحت سطح األرض. و أل800تزيد عن طبقات عميقة 

اإلنسان على سطح األرض غالبا ما تكون سبب تلوثها وذلك سواء باستعمال األسمدة أو المبيدات 

                                                           
 .72، ص 2010المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة األولى صباح العشاوي،  -1
، 1992م، مركز دراسات الوحدة العربية،  1972- 1992طلبة، إنقاذ كوكبنا، التحديات واآلمال وحالة البيئة في العالم  مصطفى - 2

 . 67ص
 41،المجلد2006 يراين 163االهرام ، مصر، العدد مجلة السياسة الدولية، ندرة المياه مشكلة دولية تتفاقم ،   حمد،أمبارك مبارك - 3

 .78ص 
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مطار الحمضية ... واألخطر هو طمر النفايات النووية في باطن األرض، فالتربة الحشرية أو تساقط األ
 .1تمتص كل هذه الملوثات لتصل إلى المياه الجوفية

تعد من أهم مصادر المياه العذبة التي يزداد عليها الطلب في العالم، فوالبحيرات،  أما مياه األنهار      
ففي العصور الوسطى لم تكن إال أنها تتعرض للتلوث من جراء رمي النفايات ومياه الصرف الصحي. 

قي فكرة تلوث الماء، أو تلوث البيئة بشكل عام تشغل األذهان، وكانت أغلب المدن، في أوروبا خاصة، تل
اورة لها، والتي كانت تأخذ منها لمجاري المائية المجبمخلفاتها وفضالتها، بما فيها الفضالت اآلدمية، في ا
لم يفكر أحد في ذلك الزمان أن جزءا من هذه و  . مياه الشرب والغسيل وتستخدمها في مختلف األغراض

الغسيل، كما لم يدرك أحد مدى لفات والفضالت، قد يعود إليه مرة أخرى عن طريق مياه الشرب أو لمخا
األضرار التي يمكن أن تحدث لصحة اإلنسان من جراء هذا التصرف الذي قد يؤدي إلى انتشار األمراض 

و قد حدث هذا فعال في مدينة لندن التي تقع عل ىشاطئ نهر"التايمز" الذي تحول بمرور الوقت  .واألوبئة
لقرن التاسع عشر، شديدة التلوث، تطفو على سطحه إلى كتلة من القذارة، وأصبحت مياهه في منصف ا

م  1853م و 1849مما أدى إلى انتشار وباء الكوليرا في الفترة ما بين  .لفاتلمخكل أنواع الفضالت وا
 .2ن ذلك وفاة عدد هائل من سكان لندن والمناطق المجاورة لهاعونتج 

نهار العالم الكبرى تشهد تلوثا مما يؤثر سلبا على ايؤكد خبراء التنمية بالبنك الدولي أن أكثر من نصف و 
 .3حياة األشخاص والكائنات الحية التي تعتمد على هذه األنهار، باعتبارها المصدر الرئيسي للري والشرب

عامل آخر هو سوء إدارة منشآت الري الزراعي، فالري الزراعي  ،ويضاف إلى العامل السابق     
، ويساهم في يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه القديمة وعدم االستثمار في هذا القطاع، بباألسالي

 .تفاقم خطر الجفاف

 المشاكل االقتصادية ثانيا:
لم يعد استخدام المياه مقتصرا على المالحة، وإنما تعددت  ،بعد التطور الصناعي واالقتصادي   

االستعماالت غير المالحية فصاحبتها مشاكل في االستغالل واإلدارة. واألكثر من ذلك ظهور أفكار من 
 خرى.ة كباقي الموارد الطبيعية األأجل تسويق المياه العذب

                                                           
 .76المرجع،  ص نفس  -1
 و ما بعدها. 95حمد مدحت إسالم، المرجع السابق، ص أ -2
 .78حمد، المرجع السابق، ص أمبارك مبارك  -3
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 :سوء االستغالل -أ 
ائية غير موزعة بالتساوي، فبينما قد توجد وفرة مائية في بعض ن الموارد الم، أالجدير بالمالحظة   

خرى فكمية المياه أ. ومن ناحية 1خرى قد تعاني من العجز المائيأالمناطق في العالم، فهناك مناطق 
و منطقة تعتبر ثابتة، بينما يزداد الطلب على المياه بشكل مستمر بالتوازي مع النمو أالمتاحة في أي دولة 

 والتطور الصناعي. السكاني 

 استخدام في اإلسراف هي ،المياه مشكلة حدة تزايد إلى أدت التي الهامة االقتصادية المشكالت من    
 لندرة الرئيسي السبب تعد والتي، الزراعي الري  نظم إدارة سوء ظل في خاصة ها.استغالل وسوء المياه
 إلى  ويؤدي والحار الجاف المناخ ذات األقاليم على سلباا  عكسني مما العالم. مناطق من الكثيرفي  المياه
 .ساسا باألمن المائي أالمرتبط  الغذائي األمن تحقيق لضمان التحديات خلق

 الطاقات يفوق  بما القدم منذ استنزافها على اإلنسان دأب التي البيئية األنساق من نسق المياه تعد     
 البيئية لألصول ينظر كان حيث االقتصادي بالفكر المتعلقة األسباب لبعض ذلك يرجع و، االستيعابية

 التنموي  الفكر على أثر ما هو و. مجانية سلع أنها على قريب عهد حتى(  األرض – الهواء - الماء)
 االقتصادي والنمو البيئة بين التبادلية للعالقات تعرضمن ال الشهيرة الكتابات من العديد خلت حيث

 القرن  من األخير العقد ى غايةلإهذا الوضع  و قد استمر. التنمية استراتيجيات على ذلك وانعكس
 ارةوإد االقتصادية يةــالتنم بين المتبادل لتأثيراالهتمام با أ، حيث بدوالعشرين الحادي القرن  وبداية العشرين

 .2المائية الموارد

 :المياه تسعير -ب
 األنهـار، فالمعاصر العالم في المطروحة األفكار أخطر أحد وبيعها، الدولية المياه تسعير تعتبر فكرة     

 مفهــــوم اعدقد تصو  العذبة. المياه توفير في اإلنسان عليها يعتمد التي الموارد أهمو المياه الجوفية تعد من 
 كافة في يوم بعد يوماا  يزداد الذي واالقتصادي االجتماعي ـورالتط مع المياه حول والتنازع يةلمائا الندرة
 لالستعمال المتاحة العذبة المياه فنسبة ذلك ومع .للسكان المطردة الزيـــــادة مع األخص وعلى مالعال أنحـاء
 .الكوكب هذا في الموجودة المياه مجموعقليلة مقارنة ب األرض كوكب على

                                                           
يعبر مفهوم العجز المائي عن الوضع الذي تكون فيه الموارد المائية المتاحة غير كافية لتلبية االحتياجات المائية األساسية لنمو    -1

الزراعية وإنتاج الغذاء ولالستعماالت البشرية المتنوعة . ويتحكم في طرفي هذه المعادلة مجموعة من المحددات المكانية المحاصيل 
حمد، مؤشرات العجز المائي في اليمن ،بحث أقادري عبد الباقي  .والزمانية في إطار المجال الجغرافي الذي تدرس فيه هذه الظاهرة

 .08 ص www.academia.eduالموقع:. ىمنشور عل
خالل الفترة  "مصر في وآثاره المناخ تغير" مؤتمرورقة مقدمة بمناسبة  ،المياه ومحدودية ندرة ومشكلة المناخ ، تغيرماجدة شلبي - 2

 .13ص ،، القاهرة2009نوفمبر 3الى  2من
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 لمواردل الدولية التجارةب قياسا ،Water trade -المياه تجارةب يسمى فيما الدول بعض رغبة لقد ظهرت  
 والشراء للبيع محالا  تكون  أن يمكن طبيعياا  مورداا  بوصفها المياه أن بدعوى  النفط، مثل األخرى  الطبيعية

 التي المنابع دول عن تصدر أن الطبيعي، من االدعاءات، وهذه الدولة، إقليم نواتج أحد أنه أساس على
 تشيلر تانسو األسبق التركية الوزراء رئيسة صرحت سابق وقت فيف الدولية، األنهار مياه تدفق يبدأ منها

 إنشاء مشروع عن حديثها معرض في وذلك "نشاء من إلى مياهنا نبيع أن حقنا ومن مياهنا هذه أن"
 الوزراء رئيس ذلك وأكد, وإسرائيل العربي الخليج دول إلى الفرات نهر من المياه وبيع لنقل السالم أنابيب
 باقتسام يرضى من هناك كان وإن نفطنا المياه" :قوله خالل من يلماظ مسعود تشيلر، تال الذي التركي

 دول مصالح تمس الرغبة هذه أن الواضح ومن ،"مياهها القتسام استعداد على فتركيا اآلخرين مع نفطه
 وذلك الدولية األنهار أحواض في مياهها مرور على الحق وقت في األنهار هذه مياه تتلقى التي المصب
 .1بحتة جغرافية ألسباب

يكون لدول المنبع حق بيع المياه إلى دول المصب في كثير ن ألى إفكار ستدعم الدعوة ن مثل  هذه األإ  
عراف الدولية من حقوق تاريخية الستخدام المياه واالقتسام هار دون التقييد بما تنص عليه األنمن األ

 لإلضرار وحجزها المياه استخدام في اإلسراف يوازي فبيع المياه العذبة  المنصف لها وقواعد منع الضرر.
ن مثل إ .السالم أنابيب عبر الخليج لدول الفرات نهر مياه لبيع تركيا مسعى وهو، الدول من تليها بمن

خيرة ليس مياه الجوفية، فهذه األخزانات ال يضا بين الدول المشتركة فيأهذه االفكار ستوقد نيران الخالف 
من ثمة فان أي سحب من جهة سيؤدي إلى نقص المسحوب من لها حدود ظاهرة مثل المياه السطحية، و 

 . 2الخالف لى تأجيج احتماالت الصراع وإخرى مما سيؤدي بال شك الجهة األ

نه، قد ظهرت مؤخرا سلوكيات اعتاد عليها الفرد في حياته اليومية نتيجة التلوث الذي ألى إشارة تجدر اإل
فدرج الناس على شراء المياه المعبأة ، حيث بلغت كمية  لموارد المائية خصوصا في المدينة.صاب اأ

ا حقيقيا ألف مليار لتر من المياه . هذه الظاهرة تعد مقياس 90كثر من أ 2001المياه المعبأة خالل عام 
لنظام الحياة الجديدة التي يفرضها السوق العالمي و باألخص الشركات المتعددة الجنسيات مثل نستله ، 

ساسها أدانون، وكوكا كوال . وفي هذا السياق حاولت منظمة الفاو وضع معايير للجودة يمكن على 
ت ومن ورائها الواليات المتحدة التعامل مع هذه الصناعة النامية بقوة ، لكن الشركات المتعددة الجنسيا

 مريكية ، قد رفضت قبول أي ضوابط في هذا المجال .األ

                                                           
، تجارة المياه وقواعد القانون الدولي، صحيفة الراكوبة االلكترونية ، السودان، نشر مصعب مصطفى الجازولي - 1

 https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-52855.htm .على الموقع:08/06/2014بتاريخ:
 .960،ص 2006داليا اسماعيل محمد، المياه و العالقات الدولية، مكتبة مدبولي ، مصر، طبعة  - 2
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 المياه بيع اقتراح نأستاذ بدر الكسم في دراسة قانونية دولية لفكرة تسعير المياه، أكده األوفي هذا الصدد، 
 :هي رئيسة جوانب ثالث في للمياه الدولي القانون  لقواعد مخالفة يشكل

  .والمعقول المنصف االستخدام لحق االقتراح مخالفة -

 .الدولي المائي للمجرى  المشاطئة للدول بضرر التسبب عدم لمبدأ والبيع التسعير اقتراح مخالفة-

 لهذه الكامل التملك حق وبيعها الدولية المياه تسعير يفترض حيث، الجوار حسن لمبدأ االقتراح خالفةم -
 1 .يملك ال ما بيع القانون  حسب يستطيع، ال البائع أن البديهي من إذ البائعة، الدولة قبل من المياه

  

لى سلع تدخل ضمن مكونات االقتصاد العالمي، بدأت  إنه، بوجود طرق لتحويل المياه أ حري بالذكر  
، و الذي يعتبر خطر  لى مجال تحقيق الربحإشباع الحاجات االنسانية ليتم توجيهها إولويتها في أتفقد 

 .  محدق بهذا المورد الطبيعي الذي يقوم على أساسه بقاء و استقرار البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 العدد العرب، الكتاب اتحاد االستراتيجي، الفكر مجلة الدولية، المياه تسعير اقتراح في الدولي القانون  نظر وجهة الكسم، بدر - 1

 .226 ص م، 1998دمشق، الثاني،
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 المطلب الثاني: المفهوم القانوني للثروة المائية العذبة  
 ساسية في الحياة، ووجوب الحفاظ عليها وصيانتهاره لقيمتها األمياه العذبة، وتقديرغم اهتمام اإلنسان بال   

 لتأمين سعيا مرسوم بنظام وتوزيعها واألنهار الجداول مجرى  تحويل ألجل والقنوات السدود ناءمن خالل ب
ن مفهوم المياه أال إ .الصحي والصرف والري  السقاية أعمال أجل ومن الفيضانات مخاطر ودرء المياه

لم يكن معروفا، نظرا لتأخر االتفاق الدولي  -كما هو اآلن–العذبة تحت مصطلح المجاري المائية الدولية 
حول إيجاد قواعد تنظم تقسيم واستخدام المجاري المائية الدولية. لكن ذلك لم يمنع من وجود العديد من 

حسب الجهود الفقهية في تقديم تعريف مناسب لهذا المصطلحات التي عبرت عن المياه العذبة و تطورت 
 المورد الحيوي .

للثروة المائية  القانوني المعنى جوهري مهم هو ما لؤ تسايمكن طرح  االعتبارات هـذه إلى ستنادباإلف   
 العذبة؟ 

 

 الفرع األول: التعريف القانوني للثروة المائية العذبة وتطوره
 ي ظل التقنين الدولي الستخدام هم مصادر المياه العذبة، وحتى فأ أهمية األنهار باعتبارها أحد  زدادتا   

النهر الدولي  ن تطور مفهومألى إالثروة المائية لم يتم في البداية التفرقة بين األنهار والمياه الجوفية، 
 .طار قواعد القانون الدوليإالمفاهيم في  العديد من ظهرت التفرقة بينو 

 للثروة المائية العذبةوال: التعريف القانوني أ
يسمى  ام وكثر من دولة، أأما يهم في هذه الدراسة هو المياه العذبة التي تخضع الختصاص  نإ   

 والمياه الجوفية. الدوليةو البحيرات  1أو األنهار ساسا من المياه السطحيةأوالتي تتكون  المشتركة،بالمياه 

 

 

                                                           
أنهار، و قد يعبر بالواحد  :لغويا يعرف النهر بسكون الهاء وفتحها واحد من األنهار، وفي التنزيل الحكيم " في جنات و نهر" أى - 1

ويمكن القول بأن المقصود بالنهر عند  .جعل لنفسه نهرا، والنهر أيضا هو الماء العذبو عن الجمع ونهر الماء يجري في األرض، 
 أيضا نظر؛ ا308 ص المنار، دار الصحاح، مختار .الذي يستمد من المنابع الطبيعية للمسيالت أو األودية اللغويين هو الماء العذب

 العربية اللغة مجمع الثاني، ،الجزء الوسيط المعجم؛ 79ص الثاني، الجزء ،1980لقاهرة،ا العربية، اللغة مجمع :الوسيط المعجم:
 .96ص النون، ،باب1967،طبعة
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 األنهار: -أ 
التي  –تتمثل معظم المياه العذبة السطحية في األنهار والبحيرات، و يبلغ عدد األنهار الدولية      

قديماا لم تكن هناك تفرقة بين األنهار لى أنه، إ. وتجدر اإلشارة 1نهرا 261تخضع لقواعد القانون الدولي 
على األنهار الجارية في إقليمها بدون أسس أو  حقوقهاوكانت الدول تمارس  الوطنية واألنهار الدولية،

. قواعد تراعي من خاللها حقوق باقي الدول المستفيدة من النهر والمشتركة معها في ذات المورد الطبيعي
لذلك سيتم التطرق و االقتصار على األنهار الدولية نظرا للحيز الذي شغلته هذه األخيرة في الفقه الدولي 

 لى عدة تقسيمات:إنهار وتنقسم األلدولية. واالتفاقيات ا

 تقسيم األنهار من حيث مركزها القانوني: -1

 لى نوعين:إنهار من حيث تكييفها القانوني و موقعها الجغرافي تصنف األ

 :نهار الوطنية*األ 

بريطانيا كنهر التايمز في ، قليم دولة واحدةإلى مصابها وجميع روافدها في إهي التي تقع من منابعها 
ولها وحدها حق  ،قليمهاطني لسيادة الدولة التي يجري في إو يخضع النهر الو  نهر السين في فرنسا.و 

 2ن تقصر المالحة فيه على بواخرها وحدها.أولها ، من مياهه ألغراض الزراعة والصناعة ستفادةاالتنظيم 

الوطنية هي :"أنهار تنبع و تنساب نهار ن األأبو هيف أالدكتور علي صادق  رى يفي هذا الصدد ،   
تسمى باألنهار الوطنية التي تخضع  وهذه هي ما وتصب داخل إقليم دولة واحدة ال تتعداها لدولة أخرى،

وهذه األنهار ال تثير .. .شأنها في ذلك شأن كافة عناصر اإلقليم األخرى .. لكامل السيادة اإلقليمية للدولة
حيث يقوم القانون الداخلي للدولة بتنظيم كافة انون الدولي، ق القأية مشكلة من أي نوع في نطا

 .3االستخدامات"
 
 
 

                                                           
العزيز مرزوق، مصر و دول حوض النيل، دراسة لقواعد القانون الدولي التي تحكم التوزيع العادل لمياه و منافع النهر محمد عبد  - 1

 .40، مصر، ص2010الدولي، دار الكتب المصرية 
 .233ص،  1992،الخامسة الطبعة، بغداد جامعةالقانون،  كليةالعام،  الدولي القانون، العطية عصام -2
 .326المرجع السابق، ص هيف، أبو صادق علي-3
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 نهار الدولية:أل * ا
دولية ال تخضع النهار فاأل و بذلكتنبع وتنساب وتصب في إقليم أكثر من دولة واحدة، الدولية  األنهار 
العام، حتى ولو كان اتصال النهر بإقليم دولة سيادة مطلقة لدولة واحدة، وهي مناط دراسة القانون الدولي لل

 .1أخرى عن طريق رافد واحد من روافد متعددة، وسواء أكان ذلك الرافد إنمائيا أم موزعا

قد تكون األنهار الدولية متاخمة لحدود الدول أي تسير بمحاذاة إقليم الدولة،  تجدر اإلشارة إلى أنه ،  
ن العراق وإيران، ونهر السنغال الذي يتاخم حدود كل من تشاد وتشكل حدوداا نهرية مثل شط العرب بي

وهو  ،و هناك نوع آخر من األنهار الدولية النيجر.وكوتديفوار وغينيا وبوركينا فاسو والكاميرون ومالي و 
بحيث تكون  ،وال تشكل حدوداا ألي منها  ،التي تخترق أقاليم عدة دول بالتتابع  األنهار المتتابعة وهي

ول تسمى دول المنابع، وأخرى تسمى دول المجرى األوسط، وثالثة تسمى دول المصب مثل نهر أمام د
، اثيوبيا، و كينيا، و تنزانياالكونغو الديمقراطية، ورواندا، وبوروندي، و  : النيل الذي يجري بين دول كالا من

 .، وأوغندامصر، والسودان، و اريترياوجنوب السودان، و 

كثر وتباشر كل أو أقاليم دولتين أتاز و تجأتلك التي تفصل  :"نهاأرفها الدكتور عصام عطية على يع   
أن تراعي مصالح الدول ولكنها تتقيد ب .قليمهاإدوله سيادتها على الجزء الخاص من النهر الذي يجري في 

النهر ألغراض الزراعة  خاصه فيما يتعلق باالنتفاع المشترك بمياه ةبصفو  ،خرى التي يمر بها النهراأل
نهر الفرات ف 2".النيل والفرات ، الراين،نهار الدولية الدانوبومن األ .بالمالحة النهرية الدوليةالصناعة و و 

ُيعد نهراا دولياا حيث تشترك به كل من تركيا وسوريا والعراق والسعودية وفقاا لقواعد القانون الدولي والتي 
الدول المشتركة وذلك طبقاا لقواعد القانون الدولي، إال أن هذه الحقيقة ال توجب تقاسم مياهه ما بين 

تعترف بها تركيا حيث أنها تجد في نهري دجلة والفرات حوضا واحداا وتعتبرهما نهران وطنيان وتطلق 
في مجال التي تطرح االشكاليات القانونية جانب مهم من  ظهرهنا يو  .على مياههما مياه ما وراء الحدود

 العذبة. النزاعات الدولية حول المياه

 نهار من حيث مدى صالحيتها للمالحة الدولية:تقسيم األ  -2

 والثانية من حيث استغالل ،ولى من حيث المالحةاأل يهتم القانون الدولي باألنهار الدولية من ناحيتين:  
 :ىإلنهار تبعا لهذا المعيار مياهه في شؤون الزراعة والصناعة، لذلك تقسم األ

                                                           
 .433، ص 2003طبعة العربية، النهضة دار العام، الدولي القانون  لدراسة مقدمةصالح الدين عامر،  -1
 .234المرجع السابق، ص ، العطية عصام-2



26 
 

 نهار الصالحة للمالحة: *األ 

قليم إنهار بين وقد تفصل هذه األ نهار التي تصلح للمالحة الدولية ذات الطابع التجاري.وهي األ   
الحق في وضع القواعد الخاصة  خرى أو دول أقاليم. ولكل دولة أو قد تجتاز هذه األ ،و أكثرأدولتين 

خرى. في ذلك مع باقي الدول النهرية األو تتعاون أبتنظيم استخدام الجزء الذي يقع في أراضيها حصرا، 
هام في هذا المجال وهو حرية المالحة لجميع الدول،  أوقد استقر كل من الفقه و العمل الدوليين على مبد

وبالمقابل هناك دول أخرى ال تعترف   .1عضاء الجماعة الدولية أ تسهيال لحركة التنقالت والمواصالت بين 
 . -كما سيأتي عرضه الحقا–بهذا المبدأ 

 نهار غير المالحية:األ  *

نهار التي ال تصلح للمالحة الدولية، بسبب الطبيعة الجغرافية غير المناسبة كوجود شالالت وهي األ  
و أوطنية  ،نهاروغالبا ما تكون هذه الفئة من األ نهار.نسوب المياه في هذه األو بسبب انخفاض مأمثال 

 . 2محلية تبعا للمعيار الجغرافي

تجمع ما بين بعض مميزات الصنفين السابقين الذكر،  ة حيث ذات الطبيعة المختلطنهار أوهناك    
جزائها، لكنها ال تصلح للمالحة الدولية التجارية مثل نهر النيل في أتصلح للمالحة الداخلية في بعض ف

 مصر.

 نهار من حيث طبيعة جريانها:تقسيم األ  -3

 لى ثالثة أقسام كما يلي:إنهار تبعا لهذا المعيار تصنف األ  

 و المتاخمة:األنهار الدولية الحدودية أ* 

و مسارها ممثال لخط حدودي دولي أ ، ويكون تفصل بين إقليمي دولتين أو أكثر نهار التييقصد بها األ  
نهار تسير بمحاذاة الحدود السياسية أن هذه األي أ .الحدود البري بين دولتين أو أكثركثر استكماال لخط أ

، نهر الراين المكسيكمثلتها، نهر ريوجراند بين الواليات المتحدة و أومن  .تشكل حدودا دولية لهاللدول و 
، نب آخر قبل أن يصب في بحر الشماللمانيا وسويسرا من جانب وسويسرا وفرنسا من جاأالفاصل بين 

يران، نهر دجلة الذي يشكل مجراه وفي جزء صغير منه الحدود السياسية بين إشط العرب بين العراق و 
يضا هناك نهر السنغال الذي يمر من ناحية بدولتين هما غينيا ومالي وبين دولتين من أسوريا، و العراق و 

                                                           
 .516، ص  1978حامد سلطان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  -1
 وما يليها. 221، ص  2014حمد الرشيدي ،الحقوق المكتسبة في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة أهالة  -2
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نهار تثير مشكالت تتعلق بتعيين وترسيم الحدود في ما ن هذه األإ خرى هما السنغال وموريتانيا.أناحية 
 .1منيةأبين الدول النهرية وما يتعلق بها من نواحي سياسية وعسكرية و 

 و التتابعية:أنهار الدولية التعاقبية * األ 

و دولة أما دول إكثر بالتتابع وتكون الدول النهرية هنا أو أقليم دولتين إنهار التي تخترق هي تلك األ   
ومن أشهر تطبيقات ذلك نهر النيل الذي  و دول مصب.أو دول مجرى، ودولة أو منابع، ودولة أمنبع 

 .2ونهر الفرات بين كل من تركيا وسوريا والعراق فريقية،إحدى عشرة دولة إقاليم أيجري في 

 نهار ذات الطبيعة المختلطة :* األ 

نهار توصف ن هذه األأكثر، أي أو أو تجتاز بين حدود دولتين أ دولتين نهار التي تفصل بينهي األ    
خر، مثل نهر دجلة، بين آنهار متعاقبة من جانب أنهار حدودية من جانب و أو أنهار متاخمة أنها أب

 .3تركيا و سوريا وسوريا والعراق

نهار همية على التفرقة بين األأ قانونية ذات  اثار آن القانون الدولي ال يرتب أ، وحري باإلشارة واالنتباه   
ومع  كثر منه حقيقيا.أحيانا يكون ظاهريا أن الفرق الجغرافي بينهما أالتعاقبية واألنهار المتاخمة، حتى 

بخصوص مسار خط الحدود  ةكثيرا ما تثور بشأنها نزاعات بين الدول المعني ر المتاخمة،انهذلك فان األ
خطاء التي يقع ر. وقد تكون سبب ذلك األنهاالسياسية الدولية الذي يعتمد على المجاري الرئيسية لهذه األ

فيها المسؤولون من تعيين خط الحدود، كما وقع في ليبيريا عند تعيين خط الحدود بينها وبين ساحل العاج 
 . 18924عام 

 :المياه الجوفية -ب
، خطار البيئية التي مست هذا المورد الطبيعيى المياه المأمونة، ومع تفاقم األمع زيادة الطلب عل   

لى جانب المياه السطحية وهو المياه إتحول االهتمام العلمي بمصدر مهم من مصادر المياه العذبة 
 الجوفية.

                                                           
و ما  379، ص1991مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون استخدام األنهار الدولية في الشئون المالحية، دار النهضة العربية، طبعة -1

 يليها.
 . 223ص ، المرجع السابق،  حمد الرشيديأهالة  -2
سبابها و طرق تسويتها سلميا، مركز البحوث و الدراسات السياسية طبعة أحمد الرشيدي،  منازعات الحدود في القانون الدولي ، أ -3

 .196، ص  1993
ول ، االسكندرية األمحمد فاتح عقيل ، مشكالت الحدود السياسية ، دراسة موضوعية تطبيقية في الجغرافيا السياسية ، الجزء  -4

 .192ص  1962مؤسسة الثقافة الجامعية ، طبعة 
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 تعريف المياه الجوفية: -1

تلك الموجودة تحت سطح األرض والتي تشغل كال وبعض الفراغات  يقصد بالمياه الجوفية عامة،   
الناجمة عن  تلك وأو مياه األنهار أالموجودة في التكوينات الصخرية. وهي نتاج لتسرب مياه األمطار 

ذوبان الجليد لباطن األرض. وتعد المياه الجوفية من أهم مصادر المياه العذبة في العالم وأوسعها 
 .1انتشارا

عدة طبقات حاملة للمياه الجوفية تكونت بشكل  طبقة أو ف حوض المياه الجوفية بأنه:"يعر   كما   
كما يسمح لهذه المياه بالحركة بحكم نفاذية  من المياه،ي أو تركيبي يسمح لها بتخزين حجم طوبوغراف

 ".2الطبقات المكونة للحوض

 تتناول التي الحالية الدولية القانونية النصوص يف المستخدمة المصطلحات أن إلى اإلشارة تجدرو       
 "الجوفية مياهلا" مصطلح استخدام يتم بعض االتفاقيات ففي. موحدة ليست للحدود العابرة الجوفية مياهلا

 الجوفية للمياه بالنسبة أيضا "الجوفية مياهلا طبقة" مصطلح استخدام يتمخرى أاتفاقيات  يف بينما
 القانون  برابطة الخاصة 32004 لعام برلين قواعد تعرف المثال، سبيلفعلى  ،المحصورة وغير المحصورة

 تحت طبقة نها"أها على من 2 الفقرة 3 المادة بموجب الجوفية مياهلا طبقة ،مياهلا موارد بشأن  الدولي
 باستخدام تسمح والنفاذية المسامية من كافية درجة على تحتوي  الجيولوجية الطبقات من طبقة أو سطحية

   ".لالستخدام قابلة كميات سحب أو

 طبقات بقانون  المتعلقة الموادالمتضمن مشروع  63/124وحسب ما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 
نصت المادة الثانية منها على مجموعة من المصطلحات المتعلقة بالمياه  للحدود، العابرة الجوفية المياه

 : 4ليها لرفع اللبس عن المصطلح وهيإالجوفية وجب التعرض 

                                                           
 - عصام محمد أحمد زناتي، النظام القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة 2000،ص1.02

 ليونسكو مكتبا، القاحلة واألراضي الجافة ناطقالم لدراسات العربي ركز، المالعربي لوطن فيا ائيةالم واردلما تقييمد، سع فريد كمال -2
 .127ص،1988دمشق باريسدلفست، البيئة و الهيدروليكا لهندسة الدولي عهدلما، العربية للدول التكنولوجيا و للعلوم اإلقليمي

3 -« Aquifer means a subsurface layer or layers of geological strata of sufficient porosity and permeability to 

allow either a flow of or the withdrawal of usable quantities of groundwater ».  

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION BERLIN CONFERENCE (2004)   WATER RESOURCES LAW, 

pdf , p09.on web site : http://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA_Berlin_Rules-2004.pdf, 

Date of access:   15/08/2016. 

 الثالثة الدورة ،للحدود العابرة الجوفية المياه طبقات بقانون  المتعلقة المتضمن مشروع المواد 63/124قرار الجمعية العامة رقم  - 4
 .المتحدة لألممالموقع الرسمي  .A/RES/63/124، الوثيقة  2009يناير15، الصادر بتاريخ: والستون 
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 أقل طبقة تحتها تقع للمياه حاويـة نفيـذة جيولوجيـة تـشكيالت "الجوفيـة الميـاه طبقـة" بمـصطلح يقـصد -
 .التشكيالت هذه من المشبعة المنطقة تحويها التي والمياه إنفاذية،

 المياه طبقات من أكثر أو طبقـتين مـن مؤلفـة سلـسلة "الجوفيـة الميـاه طبقـات شـبكة" بمـصطلح يقـصد-
 هيدروليكيا. ببعضها متصلة الجوفية

 ،"للحدود العابرة الجوفية المياه طبقـات شـبكة" أو "للحـدود العـابرة الجوفية المياه طبقة" بمصطلحي يقصد -
 مختلفة. دول في أجزاؤها تقع جوفيـة ميـاه طبقـات شـبكة أو جوفيـة ميـاه طبقة التوالي، على

 الجوفية المياه طبقة من جـزء أي إقليمها في يقع دولة أي "الجوفية المياه طبقة دولة" بمصطلح يقصد -
 للحدود. العابرة الجوفية المياه طبقات شبكة أو

 استخراج "للحدود العابرة الجوفيـة الميـاه بـشبكات أو الجوفيـة الميـاه بطبقـات االنتفـاع" مصطلح يشمل -
 .مادة أي وتصريف وتخزين والمعادن، والحرارة المياه

 التغذية من بها يستهان ال كميـة تتلقـى جوفيـة ميـاه طبقـة "المغـذاة  الجوفية المياه طبقة" بمصطلح يقصد -
 المعاصرة. المائية

 مستجمعات من تتألف جوفيـة ميـاه لطبقـة الميـاه تـوفر الـتي المنطقـة "التغذية منطقة" بمصطلح يقصد -
 األرض سطح على بالجريان جوفيـة ميـاه طبقـة إلى الميـاه هذه فيها تتدفق التي والمنطقة األمطار مياه

 التربة. عبر وبالتسرب

 إلى جوفيـة ميـاه طبقـة مـن الـصادرة الميـاه فيهـا تتـدفق الـتي المنطقـة "التـصريف منطقـة" بمصطلح يقصد -
 .المحيط أو الرطبة، األرض أو الواحـة، أو الـبحيرة، أو المـائي، ـرى لمجا مثـل الطبقـة هـذه منافـذ

 "شوسي يمادا"في هذا المقام، تجدر اإلشارة إلى ما دعا إليه المقرر األول حول الموارد الطبيعية األستاذ   
M. Chusei Yamada ،المصطلحات توحيد أجل من حول مصطلحات المياه الجوفية، حيث أورد أنه ، 

 اعتبار يمكن. للحدود العابرة الجوفية المياه ومستودعات الدولية الجوفية المياه طبقات بين التمييز ُيقترح
ا كانت إذا ؛دولية الجوفية المياه طبقة  التي السطحية بالمياه مرتبطة الجوفية المياه فيه تكون  نظام من جزءا

 مترابطين المائي والمجرى  الجوفية المياه طبقة تكون  عندما. بحدود معينة نقطة عند تجاوزها يتم
. كله الدولي الطابع تعطي التي الحدود خالل من ، فقط منهما واحد أو ، عبورهما يمكن ، هيدروليكياا

 تقع وبالتالي) دولية اعتبارها يمكن ما دولة أراضي داخل بالكامل الموجودة الجوفية المياه طبقة أن حتى
 شريطة(. 1997المالحية غير األغراض في الدولية المائية المجاري  استخدام قانون  اتفاقية نطاق ضمن
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 يعبرها التي السطحية المياه من بجسم متصلة كانت إذا ؛االتفاقية تفرضها التي األخرى  المعايير استيفاء
. الحدود معها تتقاطع جوفية مياه طبقة عن عبارة للحدود العابرة الجوفية المياه طبقة إن. دولية حدود
 أن يجب. الدولية الجوفية المياه طبقات من فئة للحدود العابرة الجوفية المياه طبقات اعتبار يمكن ولذلك
دول،  عدة قبل من مشتركا موردا اعتبارها يتم حتى للحدود عابرة األحفورية الجوفية المياه طبقات تكون 

 .1األخرى  المياه ومستقلة عن 

ن أقليم دولة محددة، بمعنى إن تقتصر عمليات تكوين المياه الجوفية على أيمكن  وفي ذات الوقت،   
ويعني ذلك أال تكون المياه  ،قليم دولة واحدةإمداده في داخل إيوجد محتوى المياه الجوفية وروافده ومنطقة 

مدادات من المياه السطحية في دولة مجاورة سواء إو أالجوفية مرتبطة هيدرولوجيا بمجاري مياه دولية 
تخضع هذه المياه  ،و مجرى مياه وطنية. وكأصل عامأمطار أكانت هذه االمدادات في صورة مياه 

شكال من إ. وهنا ال يثور أي 2نية المحصورةقليمي للدولة وتسمى بالمياه الجوفية الوطلالختصاص اإل
قليمها بكامل السيادة إحيث استخدام هذا النوع من المياه الجوفية والتصرف فيها لتمتع الدولة الواقعة في 

 .3الدراسةق  عليها مما يجعلها خارج نطا

، 1986الدولي سنة قرتها رابطة القانون أالتي 4ولى من قواعد سيولوطبقا للمادة األ ،وفي نفس السياق   
 .5"كثرأو أتلك التي تمتد عبر الحدود التي تفصل بين دولتين  "ن المياه الجوفية هي:إف

و أمداد المياه الجوفية مثل تجفيف البحيرات إصناعيا في منطقة  6ن تعديل الظروف الطوبوغرافيةإ  
 مدادات المياه وبالتاليإثر على ألى تربة صلبة يكون له إتغيير طبيعة السطح وتحويله من تربة مرتشحة 

                                                           
1 -M. Chusei Yamada, Rapporteur spécial, Premier rapport sur les ressources naturelles partagées,  

DOCUMENT A/CN.4/533, 30 avril et 30 juin 2003, P133. 

 - عصام محمد أحمد زناتي، النظام القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة 2000،ص2.04

و ان كان هناك جانب من الفقه يقر بأنه يمكن للمياه الجوفية المحصورة الوطنية ان تثير في بعض االحوال مشكالت دولية -3
حقول المياه الجوفية القريبة من المناطق الحدودية او تلك التي خضعت لممارسة خصوصا عندما يتعلق األمر باستخدام و استغالل 

 .17نفس المرجع ، ص دولية  سابقة على ترسيم الحدود الدولية .
 مياه تتعلق بتعريف مواد أربع وتضمنت سيول، في المنعقد والستين الثاني المؤتمر في الدولي رابطة القانون  عتمدتهاا  القواعد هذه - 4

 المياه إلى باإلضافة التلوث، من الجوفية المياه وحماية وصيانة المائي الهيدروليكي التبادلي واالعتماد الدولية، الجوفية األحواض
 .الجوفية المياه وإدارة السطحية

 http://www.fao.org/docrep/008/y5739e/y5739e0h.htmعلى الموقع :  1986لرابطة القانون الدولي  قواعد سيول -5
 المعرفة وتشمل. الوصف أي graphyو المكان، أو الموضع أي Topo من مركبة يونانية تسمية يقصد بالطوبوغرافيا :" -6

 سواء األرض، سطح مظاهر وبقية األرض سطح لتضاريس بتضمنها الطبوغرافية وتعر ف .ومسمياته الموضع معرفة الطبوغرافية
 والمطارات الحديدية والسكك المعبدة والطرق  كالسدود اإلنسان قبل من صنعية أم…(  وتضاريسية ومائية نباتية) طبيعية أكانت
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 .1على حجم المياه التي تنساب من هذه المناطق 

في و اإلفراط ثار فيما وراء الحدود، في حالة الغلو آقد يرتب ما،  استخدام المياه الجوفية في دولةف    
 ،قليم الدولة األخرى إمما يؤثر على حجم ونوعية المياه الجوفية في  ،الدول المجاورة حدىإاستخدامها من 

على مستوى المياه الجوفية في الدول  ن تعديل مسار ومجرى النهر الدولي في دولة ما قد يؤثرأكما 
 المجاورة.

 أقسام المياه الجوفية: -2

ورغم ذلك فكمية المعلومات  ،نحاء المعمورةتنتشر في أأنها كما  ،قسام وأنواعأللمياه الجوفية عدة      
وال  .البحوث العلمية والدراسات لى المزيد منإبحاجة ، و محدودةلمتاحة حول الموضوع تبقى ناقصة و ا

 م.حواض المياه الجوفية في العاليمكن سرد كل أ

وشمال  هامال وسطوش ،فريقياإمستودعات من المياه الجوفية واسعة النطاق في شمال شرق  هناك   
في مستودعات أخرى  وجدتتمتد بين الجماهيرية العربية الليبية ومصر وتشاد والسودان، كما  ها، حيثغرب

ما أشبه الجزيرة العربية مشترك بين المملكة العربية السعودية والبحرين، قطر واإلمارات العربية المتحدة، 
الجماهيرية لشمالية فهو مشترك بين الجزائر وتونس و مستودع المياه الجوفية الموجود في حوض الصحراء ا

وتشترك كل من تشاد والنيجر والسودان وإفريقيا الوسطى ونيجيريا والكاميرون في مستودع  .العربية الليبية
المياه الجوفية بحوض تشاد، كما يوجد مستودع حوض تاوديني في مناطق خاضعة لتشاد ومصر 

لى مستودعات للمياه الجوفية بين الواليات المتحدة إلسودان، باإلضافة والجماهيرية العربية الليبية وا
 .2ورباأوالمكسيك وأخرى في 

 :3يمكن تقسيم المياه الجوفية إلى عدة أقسام  وفي ذات الوقت،  

 

 

                                                                                                                                                                                     

 الخرائط اسم تأخذ والتي المظاهر، هذه خرائط عمل فن على تطلق كما السكنية، والتجمعات الخدمية والمنشآت والمعامل والموانيء
 .20/01/2016، تاريخ الولوج للموقع:  ency.com-https://www.arab".الطبوغرافية

 05محمد أحمد زناتي ،المرجع السابق ،صعصام  -1
2 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op cit, p484. 

مجلة آفاق إفريقية ، النيل حوض اتفاقيات في للمياه وتطبيقاته الدولي القانون  الدولي في النهر لمفهوم دراسةهشام حمزة عبد الحميد،  -3
 .149ص  ، 2013المجلد الحادي عشر، العدد التاسع والثالثون 

https://www.arab-ency.com/
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 ول:القسم األ *

المياه الجوفية غير المحصورة تتصل بالمياه السطحية اتصاال هيدروليكيا في إطار نهر دولي يتدفق عبر 
 ن كال النوعين من المياه يشكل الحد بين الدولتين.أحدود دولية و يشكل حدا بين دولتين و يالحظ 

 القسم الثاني:*

طار نهر دولي يتقاطع إ هيدروليكيا في المياه الجوفية غير المحصورة، و تتصل بالمياه السطحية اتصاال
 ن كليهما يعبران الحدود الدولية في الوقت ذاته.أمع حدود دولية، و يالحظ 

 القسم الثالث:*

المياه الجوفية غير المحصورة وتتصل بالمياه السطحية اتصاال هيدروليكيا بحيث يعبر خزان الحوض 
 لمياه السطحية داخل اقليم دولة واحدة فقط .الجوفي حدودا دولية، في الوقت الذي تتدفق فيه ا

 القسم الرابع:*

المياه الجوفية غير المحصورة وتتصل بالمياه السطحية هيدروليكيا وتتواجد داخل اقليم دولة واحدة، وترتبط 
 .بمياه سطحية عابرة للحدود

 القسم الخامس:*

المياه الجوفية المحصورة والتي ال ترتبط هيدروليكيا بأية مياه سطحية، والتي تقع منطقة شحنها في قسم 
 من المياه الجوفية غير المحصورة وتمر بحدود دولية او ال تتمركز كامال في دولة واحدة.

 القسم السادس:*

المياه الجوفية المحصورة والتي ليس لها مصدر شحن وال ترتبط هيدروليكيا بأية مياه سطحية ويعد هذا    
القسم من المياه الجوفية فريدا من نوعه فهو ال ينتمي ألية دورة هيدروليجية، فضال عن كونه غير مرتبط 

    بمياه سطحية و تتصف مياهه بأنها غير متجددة.

 يتعلق فيما، أنه 2014عام مم المتحدة االقتصادية ألوروباأللجنة ا در عنوقد كشف تقرير صا     
 من الجوفية للمياه للحدود العابرة الطبيعة من التأكد يمكن ال الخصوص، وجه على الجوفية مياهلا بطبقات
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 استخدام الضروري  من يكون  قد لذا. السطحية للمياه بالنسبة الحال هو كما فقط المادية حظةلمالا خالل
 .1المياه الجوفية لطبقة الخارجية الحدود تحديد أجل من النظائر تتبع تقنية مثل اتتقني

قسام يعادل لمياه الجوفية، أي قسم من هذه األقسام الستة المكونة لن الجدير بالسؤال، وبعد عرض األم   
 المياه السطحية؟ 

تعريفا للنهر الدولي ُيظهر من خالله ارتباط المياه  عتلممحمد  حازفي هذا الشأن، أورد الدكتور    
النهر الدولي هو نظام مائي يتكون من كل مجارى المياه  السطحية بالمياه الجوفية، فيذكر فيه أن:"

لمياه الجوفية المتصلة والبحيرات التي ُتكون في ما بينها حوضا طبيعيا واحدا، ويدخل في ذلك الحوض ا
وقد ينتهي هذا الحوض في بحيرة داخلية في دولة المصب أو ينتهي ويصب في  بالنهر أو بأحد روافده،
 ".2أحد البحار والمحيطات

ومن ثمة تظهر الحاجة إلى دراسة العالقة بين المياه السطحية والمياه الجوفية، من الناحيتين الهيدرولوجية 
 والقانونية معا.

 عالقة المياه السطحية بالمياه الجوفية ثانيا:   
تعتبر المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود من أهم مصادر المياه العذبة، فترتبط ببعضها وفق        

حركة غير منقطعة رغم اتباعها لمسارات وطرق مختلفة، وكثيرا ما نصت عليها االتفاقيات الدولية جنبا 
 ة هيدرولجية بين النوعين و التي أوجدت بدورها عالقة قانونية.إلى جنب لوجود عالق

 العالقة الهيدرولوجية: -أ 
 وباطن لتربةا قدرة بفضل وذلك السطحية المياه من نسبيا نقاء أكثر بأنها عادة الجوفية المياه تتسم     

 وصول حالة في أنه إال. التلوث من الرئيسية الجوفية المياه لحماية المناطق تغذية إعادة على األرض
 نسبيا قدرتها وضعف السطحية بالمياه مقارنة الجوفية للمياه البطيئة الحركة فإن الجوفية، للمياه ملوثاتال

 الملوثات فيه تبقى وضع خلق في يتسببان قد بالتربة مقارنة الجوفية المياه طبقات داخل التخفيف على
 .3جدا طويلة لفترة مضطربة تركيزات عند الجوفية المياه في الموجودة الثابتة

                                                           
، على 2014لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا،األحكام النموذجية  بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود، تقرير صادر عن  - 1

 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002313/231317a.pdf الموقع :
-119ص ،2008، طبعة اآلداب مكتبة الدولي، القانون  أشخاص األول، القسم العام، الدولي القانون  أصول عتلم، محمدم حاز  -2

120. 
 النموذجية بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود، المرجع السابق.األحكام  - 3
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خيرة جزءا السطحية و الجوفية، تعتبر هذه األوفي سياق البحث عن العالقة الهيدرولوجية بين المياه    
متمما لدورة المياه الطبيعية، حيث تؤثر المياه الجوفية وتتأثر بكمية المياه السطحية المتواجدة في األنهار 

هذا فحسب بل إن المستودعات القريبة من السطح، كثيرا ما ترتبط ارتباطا وثيقا بأنظمة  والبحيرات. ليس
المياه السطحية، وقد يمكن تجديدها مباشرة بارتشاح مياه المطر وأحيانا بالمياه الجارية على السطح، وقد 

لجوفية عن طريق تصب فيها روافد مائية مثل الجداول والبحيرات، وعندما تسحب مياه هذه المستودعات ا
 .1الضخ يمكن أن تسبب نقصا في نسبة المياه السطحية

 للتنبؤ قابلية وأقل تباينا أكثر بأنها الجوفية والمياه السطحية المياه بين العالقةوفي ذات الوقت،  تتميز   
 المياه تلوث أن من الرغم وعلى .المصب ومياه المنبع مياه مثل السطحية المياه أنواع بين العالقة من

 السطحية المياه مسار تدفق نضوب أو الجوفية المياه السطحية في المياه تصريف عن الناتج الجوفية
  .2آلخر سطح من المياه تفاعالت عن أهمية يقل ال أنه إال وضوح، أقل الجوفية المياه استغالل عن الناتج

ن الخزان الجوفي ألى إ،   Dante A. CAPONERA "دانتي كابونيرا" األستاذ يشير في هذا السياق،
نشطة التي تتم في إقليم إحدى الدول أو كان على المستوى الدولي إذا تسببت األيمثل مصلحة مشتركة 

خرى تشترك في نفس الخزان. وإذا كان أهناك احتمال في أن تتسبب في ضرر لحقوق أو مصالح دولة 
ن السحب إقليم دولة أخرى فإنهرا يتدفق بالكامل من  الخزان الجوفي الواقع في إحدى الدول يزود بمياهه

الزائد من مياه الخزان سوف يقلل من التدفق الذي يصل الى النهر. و بالمقابل يمكن أن يؤدي السحب 
 .  3الزائد من مياه المجرى المتصل بالخزان الجوفي الموجود في دولة أخرى إلى استنفاذ الخزان

و أدروليكي بين المياه الجوفية و السطحية، سواء من حيث سحب المياه إن وجود هذا االرتباط  الهي  
 .  يعكس وجود عالقة قانونية ، تجب دراستهاالتلوث 

 العالقة القانونية: -ب
بالنظر لحالة االعتماد المتبادل بين العناصر الهيدرولوجية، فقد نصت عدة اتفاقيات وإعالنات        

دولية  على العالقة المتبادلة بين المياه الجوفية ومياه السطح، فكيف تمت معالجة هذه العالقة من الناحية 
 القانونية؟

                                                           
عاصم محمد بلتاجي، التنظيم القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود في ضوء مبادئ القانون الدولي، رسالة دكتوراه في القانون  - 1

 .60،مصر ، ص 2013الدولي العام ، جامعة المنوفية ، كلية الحقوق،
 حكام النموذجية بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود، المرجع السابق.األ - 2

3 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI , op cit, p485. 
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 1966هلسنكي لعام  طحية فقد اعتمدت قواعدمن أجل تأكيد الصلة القانونية بين المياه الجوفية و الس  
من هذه القواعد إلى أن حوض  1شار التعليق على المادة الثالثةأمصطلح "حوض الصرف الدولي". حيث 

الصرف يعد وحدة هيدرولوجية غير قابلة للتجزئة ويتطلب فهما خاصا بقصد الحصول على استعمال 
وض، وأن االهتمام الدولي ال ينصرف فقط إلى الجزء أمثل وضمان تنمية كافة مصادر المياه داخل الح

 . 2المالحي من النهر الدولي)المياه السطحية( بل لكل المياه الموجودة في النظام الهدرولوجي بأكمله

كدت على االعتماد المتبادل والوحدة الهيدرولوجية على نفس النهج قواعد سيول عندما أوقد سارت     
وفية، حيث تقضي فقرتها األولى بأن خزان المياه الجوفية الذي يسهم بنصيب من لمياه السطح والمياه الج

المياه أو يتلقى نصيبا آخر من المياه السطحية في الحوض الدولي يشكل جزء من هذا الحوض طبقا لما 
 .3ورد في قواعد هلسنكي

 المائية المجاري  واستخدام حماية بشأن 1992 عامل هلسنكي اتفاقية من 1 الفقرةاألولى،  للمادة وفقا  
بنفس القدر ودون  الجوفية والمياه السطحية المياهتمت اإلشارة الى  ،الدولية والبحيرات للحدود العابرة

والمتعلقة  1997كما أن المادة الثانية من االتفاقية االطارية لعام   .4تفضيل في تبيان المياه العابرة للحدود
 المجرى " ب يقصد لمائية الدولية في غير األغراض المالحية تنص على أنه:"بقانون استخدام المجاري ا

 كال ببعض، بعضها الطبيعية عالقتها بحكم تشكل، التي الجوفية والمياه السطيحة المياه شبكة "المائي
 .5..."مشتركة وصول نقطة صوب عادة وتتدفق واحدا

 واحداا  كياناا  تشكل أن ينبغي ال والجوفية، السطحية المياه بين العالقةت هذه المادة أن أوضح لقد    
 العالقة بخصوص المعياران هذان يترك لم وبذلك ،مشتركة نهاية نحو تتدفق أن أيضاا  ينبغي بل فحسب،

                                                           
1 - The Helsinki Rules -with comments, http://www.internationalwaterlaw.org 

 .37ص المرجع السابق، محمد أحمد زناتي،عصام  -2
 ، نفس الصفحة.المرجعنفس  -3

4 -« L'expression "eaux transfrontières" désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les 

frontières entre deux Etats ou plus… » , Convention Sur La Protection Et L'utilisation Des Cours D'eau 

Transfrontieres Et Des Lacs Internationaux, disponible sur : http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/fr/unece-

hi/trt_unece_hi.pdf. 

،دخلت حيز النفاذ: أوت   1997إتفاقية األمم المتحدة المتعلقة باستخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية لعام  - 5
 http://www.un.org/ar/documents/index.html ، الموقع الرسمي لألمم المتحدة 2014
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 تغطي ال االتفاقية أحكام أن في للشك مجال أي التعريف شملهماي اللتين والجوفية السطحية المياه بين
 .1و المحصورة أ المعزولة الجوفية المياه

 تغطي ال المعاهدة ن، حيث ظهر أ 1997االطارية لعام  لالتفاقية دقيقة قراءة وتأكد ذلك من خالل 
 معالجتها تمت التي للحدود العابرة المائية الموارد من خاص نوع وهو ،2المحصورة الجوفية المياه طبقات

 الذي للحدود، العابرة الجوفية المياه طبقات قانون  مسودة مواد بموجب المتحدة، األمم في جار   عمل في
 .للحدود العابرة الجوفية لمائيةا ضحواألل تفصيلية تعريفات يقترح

وهو أمر  -، قد أوضح في هذه المسألةحمد زناتي محمد أعصام حري باإلشارة ، إلى أن االستاذ   
الدولية تشير إلى حالة االعتماد المتبادل بين المياه الجوفية والمياه إلى أن جل الوثائق  -مقبول و مؤيد 

السطحية. لكن هذا االعتماد ال ينبغي أن يؤدي إلى الخلط بينهما، وإنما يلزم فقط ضمان االدارة 
  .4بشكل مشترك و مترابط قصد تحقيق أحسن استغالل مستدام لها لهذه الموارد المائية 3المتكاملة

لسطحية، وجب على الدول االنتباه إلى براز عالقة االعتماد المتبادل بين المياه الجوفية واإمن خالل    
للمياه  و تلوثأجزاء الشبكة المائية المكونة للمجرى المائي فأي اختالل أهمية العالقة المترابطة بين أ 

 آثار على المياه السطحية.يكون له  الجوفية

 قانونية إشكاليات والجوفي تبرز السطحي القانونية بين العالقةو  الجوفية، المياه أزمة أننافلة القول،    
ما أ للحدود، ن كانت عابرةإالمياه السطحية يمكن تتبع مساراتها ف الظاهرة. هذه لحكم التعقيد في غاية

الدول  كما أن النقطة المميزة في األمر، تكمن في سيادة األرض، جوف في ومستقرة كامنة الجوفية فهي

                                                           
 بالمياه الخاصة المشروعات تجاه الدولي البنك وسياسة وفيةالج للمياه الدولي سلمان، القانون  أحمد محمد وسلمان كرشتينا راجا - 1

 واشنطن، والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك ، 456 رقم فنية دراسة والسياسات، القوانين منظور من الجوفية المياه للحدود، العابرة الجوفية
 .185،ص 2003 سلمان، أحمد محمد سلمان  :تحرير

تعرف المياه الجوفية المحصورة على انها:" مستودعات المياه الجوفية العابرة للحدود والتي ال ترتبط بالمياه السطحية و ال تتدفق  - 2
 نحو نقطة وصول مشتركة". 

 ويتم للموردْين. المشترك باالستخدام يسمى ما نحو التقدم بهدف الجوفية والمياه المياه السطحية إدارة دمج على الدول ينبغي - 3
 إدارة بشأن 1989 لعام ألوروبا االقتصادية ميثاق اللجنة من17 و 3 المواد مثل مختلفة، أدوات عدة في النهج الشمولي هذا تصوير

 الدولية، الجوفية المياه بشأن الدولي القانون  عن رابطة الصادرة 1986 لعام سيول قواعد من 4 والمادة المياه الجوفية،
 2002 لعام اإلطارية االتفاقية من 11 والمادة نهر الراين حماية بشأن 1999 عام اتفاقية من ،3المادة من  )ج( 1والفقرة

 سافا ، األحكام النموذجية بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود، المرجع السابق.    نهر بشأن حوض
  ؛37ص السابق،المرجع  حمد زناتي،أعصام محمد  - 4

Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op cit, p23. 
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على سطح األرض التي تختلف عن سيادتها على المياه، فكيف يمكن ضبط حدود سيادة الدولة على 
 مورد مائي جوفي غير معين الحدود؟   

 

 الفرع الثاني: تطور المفهوم القانوني للثروة المائية العذبة
فكرة  النهر الدولي، مثلللمياه العذبة المشتركة، دة عديتتبلور مفاهيم في إطار القانون الدولي للمياه      

، والشبكة المائية... وبالنظر إلى حوض الصرف الدولي مصطلح مجاري المياه ذات الفائدة الدوليـة،
ن خالل وم، -أحدثت تطوراا نسبياا آخر التي-خصائص وصفات المجاري المائية الدولية  المتغيرات في

للمجرى المائي  ، والمعايير الضابطة لالمتـداد الفيزيـائيةوالسطحي ةالجوفي المياه القانونية بين العالقة
 مما عكس تطورا ملحوظا لمفهوم المياه العذبة. عت الصفة الدولية للمجرى المائيستو  فقدالدولي، 

 لذلك سيتم التعرض لمفهوم المياه العذبة )النهر الدولي( في صورتيها التقليدية و الحديثة.

 يف التقليدي للمياه العذبة  التعر  أوال:
الدولي بالمياه العذبة المشتركة على األنهار الدولية، مقارنة مع الموارد المائية االهتمام  تمركز     

، عندما أشارت 1814األخرى، فأول إشارة الى لفظ األنهار الدولية وردت في معاهدة باريس للسالم عام 
مصدرا للنزاع إلى الحاجة الستخدام األنهار الصالحة للمالحة في النقل الدولي وأهميتها في أنها قد تصبح 

 . 1بين الدول بسبب إتساع نطاق التجارة الدولية

الذي يشق مجراه بين دولتين متجاورتين على أنه ذلك النهر النهر الدولي بمفهومه التقليدي فُيعرف      
ويالحظ أن تعريف النهر الدولي على ضوء هذا االتجاه يحتوى على  .يمر عبر أقاليم أكثر من دولة أو

مجاورته إلقليم أكثر من دولة، بينما النهر الوطني ال يتجاوز حدود  أال وهو عبوره أو ،عنصر سياسى
 .2سيادتهاماا لقوانين الدولة و دولة واحدة، ويخضع تما

يجدر التنبيه إلى أنه، في نهاية القرن الثامن عشر، كان يشار إلى مجاري المياه المشتركة بين دول    
مجاري المائية المشتركة. وأثناء القرن التاسع عشر أصبح الوصف هو عديدة باألنهار المشتركة أو ال

من الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا  108األنهار أو البحيرات الدولية، وهو التعبير الذي استخدم في المادة 
                                                           

دار النهضة العربية ، القاهرة ،  منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق االوسط صراع ام تعاون في ظل قواعد القانون الدولي، - 1
 .03، ص1996طبعة 

 .77، صالمرجع السابقحازم محمد عتلم،  -2



38 
 

ر لى الطرق المائية المالحية التي تعني دولتين أو أكثر، سواء كان النهإ. فيشير ذلك التعبير 1815عام 
 .   1تتابعيا أم مالصقا، أو إلى البحيرات التي تعبر الحدود أو تلك  المحاطة بعدد من الدول المشاطئة

لما لها ، يةالمالحة النهر  نحولألنهار الدولية تتجه  الدول قرابة المائتي عام، كانت نظرةأنه  اتضح وقد   
نقل االشخاص والبضائع، وتوثيق العالقات بين  حيث استخدام األنهار فيمن أهمية اقتصادية كبيرة، من 

قياساا بالبحار والمحيطات مما يجعل معظم الدول تنادي بحرية المالحة  ، وقلة مخاطر استعمالهااألمم 
متزجت هذه النظرة بمعايير السيادة والتعيين الحدودي في آن األنهار الدولية منذ زمن مبكر ، كما افي 

  واحد.

إعطاء حق متساو في حرية ب مالحة النهرية تنطوي على أمرين، حيث تعلق األول منهاية الفكرة حر إن    
تدويل األنهار بحيث فقد ركز على   الثانيأما  المالحة لكافة الدول الساحلية فقط أي المطلة على النهر،

كانت تقصر لكن االتفاقيات القديمة في مهد العالقات الدولية  مفتوحة للمالحة أمام جميع الدول. تصبح
 .2حق المالحة على الدول المطلة على النهر وحدها

المفهوم التقليدي للنهر الدولي، حيث  1921افريل  20المبرمة في ظهرت اتفاقية برشلونة أوقد      
طلقت عليه "الطرق المائية ذات المنفعة الدولية" بموجب المادة االولى منها فاعتبرت النهر الدولي أي أ

 .   3صالح للمالحة، يعبر في جريانه دوال مختلفة ويكون له منفذا للبحرممر مائي 

لقول بأن تعريفات النهر في تلك الحقبة قد ايمكن ، حسب دراسة فنية للبنك الدولي وفي نفس السياق ، و 
وعلى هذا ، وحسب المفهوم التقليدي ، تخرج  ،خرآ، اكثر من أي جانب 4غلبت عليها الجوانب المالحية

 هار عن كونها دولية  اذا كانت غير قابلة للمالحة.  االن

من على مسألة تدويل األنهار الدولية  اكدمؤ جاء حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي  تأكيدا لما سبق،    
يرتبط والذى جاء فيه انه:"  1929 من سبتمبر 10في  "األودر" الحكم الصادر عنها في قضية نهر خالل

                                                           
1 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op cit, p353. 

نهار الدولية في غير الشؤون المالحية  مع القواعد القانونية التي تحكم استخدامات األ مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال، -2
 .14ص  ،2012دراسة تطبيقية على نهر النيل، رسالة دكتوراه في الحقوق ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ،

نهار، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق النيل في ضوء القانون الدولي لأل محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، حقوق مصر في مياه - 3
 .09، ص2009سيوط، مصر، أجامعة 

المجاري المائية  ،منشور بمداوالت ندوة نظمها البنك الدولي بعنوان" تنظيم استخدامات المجاري المائية الدولية" : لوسيس كافليش -4
صادرة عن لبنك الدولي، تحرير سلمان محمد أحمد سلمان، واشنطن،  414،دراسة فنية رقم " الدولية ،تعزيز التعاون ومعالجة الخالفات

 .08، ص1998مارس
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جب أن يستخدم ي :بشرطين اثنين، فيجب أوال : أن يكون مجرى الماء صالحا للمالحة، ثانياالتدويل 
 1بصورة طبيعية كمنفذ إلى البحر ألكثر من دولة.

على  اقتصر أن تعريف النهر الدولي، على التعريف التقليدي لألنهار الدولية تهالحظم مما يمكن   
عن نطاق هذا التعريف البحيرات والقنوات والمياه الجوفية  ويخرج بالتالي ،فروعهروافده و مجرى النهر و 

 .المتصلة بالمياه السطحية

  

تعد أول انطالقة برشلونة الخاصة بالنظام المالحي للطرق المائية الدولية ،  معاهدة نافلة القول، أن  
ن النهر الدولي أمبدأ هام يتلخص في حيث ركزت على تفاقيات المتعلقة باألنهار الدولية بوجه عام، لال

طار قرارات انفرادية تتخذها الدولة إمحكوم بموجب قواعد قانونية دولية، فال يمكن التعامل معه في 
ى الجزء من النهر ، من أجل الحد من نظرة بعض الدول العتقادها ببسط السلطة المطلقة علالمتشاطئة

 الذي يمر بإقليمها.

ة، ين المالحو شؤ النهار الدولية في غير همية مياه األأ ازدادت  ،مع ظهور معالم النهضة األوربية    
و تبعا لذلك  نهار الدولية.ولويات استخدام األلمالحية في مرتبة متأخرة من سلم أوأمست بذلك الجوانب ا

قليدي من حيث اتساعه في المعنى الذي اختلف عن المفهوم الت ظهر المفهوم الحديث للنهر الدولي
 نت مستثناة من التعريف التقليدي.دخال عناصر كاوإ

 

 ثانيا: التعريف الحديث للمياه العذبة
إدراك العالقة  بعدو  خصوصا في غير الشؤون المالحية،و  نهار الدوليةاستخدامات األ تطوربعد     

ليين تسلك اتجاها . بدأت نظرة القانون والفقه الدو الطبيعية بين المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود
 مغايرا بخصوص مفهوم النهر الدولي.

يحل لجانب من الفقه الدولي إلى ضرورة التخلي عن الفكرة التقليدية في تعريف النهر الدولي، فبداية ناد   
 .الحوض النهري، أو حوض الصرف الدولي، و شبكة المياه الدولية كمورد طبيعي مشترك محلها فكرة

 
                                                           

، 2004الجامعة اللبنانية، سليم حداد، مشكلة المياه في الشرق األوسط، الجزء الثاني، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث  -1
 .40ص
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 International Drainage Basin :حوض الصرف الدولي -أ
 استخدامات حول الدولي القانون  مفاهيم عوتوس تطور سياق في جاءت الدولي الصرف حوض فكرة إن   

 .الدولية ئيةالما مجاري ال

ونتيجة للدراسات التي قامت بها جمعية القانون الدولي، تم اقتراح تبني مفهوم  1950فمع نهاية عام    
التي  1966من قواعد هلسنكي لعام  1حوض الصرف الدولي وتم إدراج التعريف ضمن المادة الثانية

حد بواسطة كثر، وتأتمتد عبر دولتين أو  2تنص على أن حوض الصرف الدولي هو:" مساحة جغرافية
على حد سواء وتصب في مجرى 3روافد مائية تكون مستجمعا للمياه شاملة المياه السطحية والجوفية

 ". 4مشترك

بإتباع مفهوم حوض الصرف، فإنه ينظر الى كل حوض كوحدة متكاملة ال إلى النهر بإعتباره مجرى    
وفية أو بعض الروافد المائية مائي. فيدخل في مفهوم الحوض ما يمكن أن يتصل بالمجرى من مياه ج

العذبة، بل يمكن أن يضم حوض الصرف الدولي أكثر من نهر واحد، ووفقا لهذا المفهوم فإنه يكفي أن 
صبح النهر الدولي يشمل في طياته أو بالتالي . 5يكون أحد روافد النهر دوليا كي يعد حوض النهر دوليا

                                                           
1 - «  An international drainage basin is a geographical area extending over two or more States determined by the 

watershed limits of the system of waters, including surface and underground waters, flowing into a common 

terminus »  The Helsinki Rules -with comments, http://www.internationalwaterlaw.org 

فيقصد بالمنطقة الجغرافية: تلك المساحة من االرض التي تستقبل المياه المتساقطة عليها، او التي تذوب فيها المسطحات الجليدية، - 2
لمستجمعات المائية، وبما تشمله تلك المساحة من حياة برية ونباتية، لتنساب بعد ذلك في مساحة من االرض تتمثل تخومها في حدود ا

وغير ذلك من مكونات الدورة الهيدرولوجية. كما تعد الستجمعات المائية لصيقة بالمنطقة الجغرافية فهي تتصل بها اتصاال حتميا 
ض الصرف الدولي. هشام حمزة عبد الحميد، والتحديد المتمثل بالمستجمعات المائية يعطي بعدا واضحا لتكوين وطبيعة مفهوم حو 

 وما يليها.136، ص المرجع السابق
يقصد بالشبكة المائية التي تشمل المياه السطحية والجوفية: جاء تعريف حوض الصرف الدولي مشتمال على الشبكة المائية التي  - 3

 األنهار الجليدية وغيرها. وكذلك المياه الجوفية المتصلة بالمياه السطحية.تحوي المياه السطحية والمتمثلة في: مجرى النهر والبحيرات، 
 وما يليها. 138ع، ص نفس المرج

 
يقصد بالمصب المشترك: المآل الذي ينتهي اليه تدفق المياه السطحية والجوفية مع نهاية تدفق الحوض الصرفي، ويتمثل في  - 4

نهاية المنطقة الجغرافية الواردة بمصطلح الحوض وتكمن اهمية هذا الضابط في انه المعيار الذي يتم التحاكم اليه في اضفاء بعض 
ف الدولي، فضال عن اسهامه في التأكيد على مفهوم اتصال المياه السطحية بالمياه الجوفية. وهذا التحديد على مفهوم حوض الصر 

 .141ص ،المرجع نفس من قواعد هلسنكي.  02استنادا على ما جاء في تعليق رابطة القانون الدولي على نص المادة 
 
 .06ي ظل قواعد القانون الدولي، المرجع السابق، صم تعاون فأوسط صراع ادلي ، موارد المياه في الشرق األمنصور الع - 5
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الصغيرة التي تنفذ في المجرى الرئيسي و كذلك المياه الجوفية الواقعة نهار جميع الروافد و القنوات و األ
 .1في حوض المجرى المائي الدولي

ن هذا التعريف قد استوعب المياه السطحية والجوفية على حد السواء ، أيمكن مالحظة  من خالل ما تقدم
لسطحية والجوفية ، فضالا عن التطورات العلمية التي تؤكد وجود صلة ما بين المياه او ذلك تماشيا مع 

 . أن هنالك مكامن مياه جوفية دولية مشتركة بين أكثر من دولة

ن مفهوم حوض الصرف الدولي ال يشمل أاستقر جانب من الفقه الدولي على  لكن و ألكثر توضيح، فقد
تلك المياه الجوفية التي هي  –نفا آليها إشارة كما سبقت اإل –المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود، أي 

 .2ال تتصل بالمياه السطحية

ال يضم المناطق الجافة التي ال تهطل األمطار عليها ضمن  التعريف التقليدي للنهر الدولي، ،ويالحظ أن
ء المجرى جزاأرضية التي تضم كل حوض النهري المساحة األحوض الصرف. و على اإلجمال يعد ال

 التي يرويها، والوادي الذي يحتوي النهر ذاته .راضي وروافده و الجداول و األ

حوض الصرف الدولي، منها ما رآه  مقد ُوجهت العديد من االنتقادات لمفهو تجدر اإلشارة إلى أنه    
التضييق من نطاق مفهوم الحوض،  -المصب المشترك-ن من شأن هذا الضابطأ:"الدكتور حمزة هشام 

لمياه السطحية والمياه الجوفية، باإلضافة الى حصر مفهوم حيث يقتصر على وجود صلة ارتباط بين ا
ن مر مرفوض ألأالحوض في تلك المياه التي تتدفق صوب طريق واحد نهايته مصب مشترك، وهو 

الخاصية الجيولوجية تسمح للمياه الجوفية بتدفقها في حاالت معينة في اتجاه ال يتوافق مع تدفق المياه 
ن تظهر المياه الجوفية أكما يمكن في حاالت نادرة  ،في ذات المخرج أحياناالسطحية بل قد ال تشاركها 

 .3"في صورة طبقات منفصلة بال حدود واضحة

                                                           

دبية ، بيروت ، طبعة رين ، منشورات زين الحقوقية و األحقي النداوي النزاعات الدولية للمياه المشتركة في بالد ما بين النه -1

 .37، ص 2013

رير سلمان محمد ، تح456لي، دراسة فنية رقم ستيفن ماكفري، القانون الدولي للمياه الجوفية التطور والسياق، ندوة البنك الدو  -2

 . 161- 62ص  2003فريل أوالتعمير واشنطن،  لإلنشاءحمد، طبعة البنك الدولي أ

 .141هشام حمزة عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -3
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لى لجنة القانون إن مفهوم حوض الصرف الدولي لم يجد له مجال في مشروعات المواد التي قدمت إ  
قى نقدا من عديد مندوبي نه الأ، كما الدولي حول قانون استخدام االنهار الدولية في غير شؤون المالحة

 .1عضاء في اللجنة السادسة التابعة لألمم المتحدةالدول األ

فمن خالل البحث في  الدقة، وعدم الغموضبعض  شوبهمفهوم حوض الصرف الدولي ي  أن يبدو    
، كما المشتركة والسطحية الجوفية المياه موارد قضايا بين الربط في صعوبة هناك أن الموضوع قد ظهر

 والجوفية السطحية المياه مسألة بخصوص دولية معاهدات أو قضائية، أحكامة أي على العثور لم يتم   أنه
 .للحدود العابرةالمحصورة و   المتداخلة

 شبكة المجاري المائية الدولية: -ب
 1994 في مشروعها النهائي عام ،للمجرى م الشبكة المائية الدولية تبنت لجنة القانون الدولي مفهو     

، رغم 1997 بشأن إعداد االتفاقية اإلطارية الستخدامات المجاري المائية في غير األغراض المالحية لعام
لقرن العشرين أن هذا المصطلح ليس جديداا حيث تمت اإلشارة إليه في بعض االتفاقيات الدولية خالل ا

 " الشبكات النهرية" والتي حوت العديد من اإلشارات إلى 1919 لعام من هذه االتفاقيات، معاهدة فرسايو 
 .2من ذات المعاهدة 262مثل شبكة نهر الراين التي اشارت اليها المادة 

شبكة المياه السطحية والجوفية التي تشكل بحكم عالقتها  " :عرف النهر الدولي وفقاا لهذا المفهوم بأنهويُ   
كالا واحداا وتتدفق صوب نقطة وصول مشتركة، وتقع أجزاؤها في دول الطبيعية ببعضها البعض 

 .3"مختلفة

 لى البحيرات واألنهار الجليدية والمياه الجوفيةإبإدخال تعبير المجاري المائية الدولية، يمتد مفهوم النهر    
سا يستلزم االعتماد نها كل واحد، وبالتالي تمثل موردا طبييعا مشتركا ومتجانألتظهر العالقة الطبيعية في 

، وبالتالي فأي تدخل بشري في أي جزء قد يؤثر 4المتبادل بين الدول المشتركة في استخدام تلك الموارد
 جزاء الشبكة المائية . أعلى باقي 

                                                           

 .08المرجع السابق، صم تعاون في ظل قواعد القانون الدولي، أوسط صراع عادلي، موارد المياه في الشرق األمنصور ال - 1

في غير   الدولية "المجاري المائية الدولية الطبيعة القانونية للمعاهدات الخاصة باالنتفاع بمياه األنهار" إيمان فريد الديب، -2
ة الدكتوراه، األغراض المالحية مع دراسة تطبيقية لالتفاقيات المتعلقة بنهر النيل"، رسالة مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة لنيل درج

 .24، ص2007سنة 
 .9، صالمرجع السابق، ...منصور العادلي، موارد المياه في الشرق األوسط  -3

4 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op cit, p355. 
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 الدولي القانون  لجنة عقدت إذ الدولية المائية المجاري  فكرة حول والمؤتمرات المشاريع تنوعتلقد    
 تقريراا، عشر ثالثة حوالي قدموا مقررين، خمسة تقاريرها تقديم على تعاقب ، وقددورة وعشرين تسع حوالي

.إلى أن تم التوصل لالتفاقية االطارية 1994والثانية سنة  1991األولى سنة  للمشروع قراءتان ووضعت
 .19971لالمم المتحدة لعام 

وبذلك تبنت اتفاقية األمم المتحدة المعنية بالمجاري المائية الدولية، في غير األغراض المالحية     
أن المقصود بالمجرى جاء فيها، حيث  ،2، هذا المصطلح ونصت عليه في مادتها الثانية1997لسنة

الطبيعية، بعضها شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم عالقاتها  :"المائي الدولي هو
. يقصد بالمجرى المائي الدولي أي مجرى مائي تقع اا و تتدفق نحو نقطة وصول واحدة"ببعض كالا واحد

أجزاءه في دول مختلفة، وبذلك تبنت هذه االتفاقية مفهوم المجرى المائي الدولي، ونبذت مفهوم حوض 
معاصر لألنهار الدولية كمورد طبيعي وذلك للداللة على المفهوم ال .الصرف الدولي الذي تبنته سلفاا 

 .3تعاون والتشاور بين دول الشبكة المائيةالمشترك وما يتطلبه ذلك من ضرورة 

، تمسكت لجنة القانون الدولي بمصطلح" الموارد والخمسين الرابعةوفي الدورة  2002في سنة     
برنامج عملها على المدى  الطبيعية المشتركة" من بترول وغاز ومياه جوفية من اجل تسجيلها ضمن

والى جانبه فريق عمل  خاصاا  مقرراا  M. Chusei Yamada يامادا شوسي السيد وعيَّن البعيد.
لمساعدته. والبداية كانت بالمياه الجوفية العابرة للحدود، حيث اعتمدت الجمعية العامة لدى االمم المتحدة 

 .   4قرار حول المياه الجوفية العابرة للحدود 2008ديسمبر  11بتاريخ 

التاريخي، فقد ظهرت مفاهيم عديدة بغرض نه وفقا للسياق هر المراجعة المستمرة للمصطلحات أتظ   
كثر. ويرتبط االختيار أو ارد المياه المشتركة بين دولتين أتحديد مجال القواعد القانونية التي تنطبق على مو 

                                                           
 .12لوسيس كافليش، تنظيم استخدامات المجاري المائية الدولية، المرجع السابق ، ص - 1

 ليها سلفا.، المشار إ1997راض المالحية لعام المتحدة الستخدامات المجاري المائية في غير االغمم اتفاقية األ - 2
غراض غير اري المائية الدولية في األن قانون استخدام المجأبش 1997لي، قانون المياه" اتفاقية االمم المتحدة لسنة العاد منصور -3

 .9ص ،1999القاهرة، العربية، النهضة دار ،"المالحية 
 على الموقع:(Corr.1و( A/57/10 ) 10رقـم: الملحــق والخمـسـون، السابعة الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق- 4

http://legal.un.org/ilc/reports/2008/arabic/chp4.pdf 
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بين تعبير وآخر بشكل كبير بالوضع القانوني الذي تتخذه الدول المعنية واستعدادهم لقبول قيود على 
 .   1قاليمهمأرد الطبيعية الواقعة في حقوقهم السيادية على الموا

 

ومياه العذبة بصفة نهار الدولية ه بالنظر إلى تعدد المصطلحات الدالة على األ، أنوبذلك ، يمكن القول 
استعمال مصطلح الموارد الطبيعية المشتركة يعتبر  عامة ؛ السطحية باختالف انواعها و الجوفية، فإن

 جامعا ويغطي الفوارق بين المشكالت الناجمة عن أي مصطلح سابق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI,   op cit, p356. 
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 المبحث الثاني: التنظيم القانوني للثروة المائية العذبة 

انعقد  1972مم المتحدة، عقدت عدة مؤتمرات دولية ناقشت موضوع المياه. ففي شغال األأطار إفي   
والذي اعتبر المياه واحدة من الموارد الطبيعية  ،مم المتحدة المعني بالبيئة البشرية بستوكهولممؤتمر األ

 .1ى الحمايةإلالتي تحتاج 

أدِخل مفهوم االحتياجات األساسية من المياه لتلبية االحتياجات البشرية األساسية ألول مرة في كما    
وأكدت خطة عمل المؤتمر  .1977عام  مؤتمر األمم المتحدة المعني بالمياه في ماردل بالتا، األرجنتين

ا األساسية، تهجاأن لجميع الشعوب الحق في الحصول على مياه الشرب بكميات وبنوعية مساوية الحتيا
عالن إ ونتيجة لذلك تم 2.بغض  النظر عن مرحلة التنمية التي بلغتها وظروفها االجتماعية واالقتصادية

عقد  1992وفي يناير  باسم العقد الدولي لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي. 1990-1981الفترة 
في  دالذي اعتمِ  ،21ذلك جدول أعمال القرن وتال  ،المؤتمر الدولي المعني بالمياه والبيئة في دبلن بإيرلندا

 .1992 مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام

غنى عن مياه الشرب المأمونة للحفاظ على الصحة  الف مما ال اختالف عليه أن الماء عصب الحياة،   
ات واإلشكاليات القانونية من هذا المورد الحيوي يطرح العديد من الصعوبفإن  ،مع ذلكو  .والحياة الكريمة

حيث طبيعته القانونية في ظل خصائصه الطبيعية المميزة، وكذلك من حيث القواعد القانونية الواجبة 
 التطبيق من أجل تنظيم استخداماته الحديثة إلى جانب المالحة.

مثلة في الطبيعة لذلك سيتم التعرض ألهم المسائل المتعلقة بالمياه العذبة على الصعيد الدولي، والمت 
 القانونية للماء والقانون الدولي المنظم لهذا العنصر الحيوي.

 

 

 

                                                           
 مم المتحدة المعني بالبيئة البشرية بستوكهولم.عالن مؤتمر األإ المبدأ الثاني من  -1
 16،الصادرة بتاريخ:   A/HRC/6/3مم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وثيقة االمم المتحدة :التقرير السنوي لمفوضية األ -2
 . 10/01/2015تاريخ الدخول للموقع : المتحدة ، المرجع السابق،  لألمم، الموقع الرسمي  06، ص 08/2007/
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 المطلب األول: الطبيعة القانونية للثروة المائية العذبة
ُيعد البحث في الطبيعة القانونية للمياه العذبة، من األمور الصعبة نوعا ما، من حيث خاصية هذا    

المورد الطبيعي وتطور استخداماته، فأصبح يضاهي الثروة النفطية من حيث القيمة االقتصادية 
يه، ومن الناحية مسألة ملكية هذا المورد ونطاق بسط سيادة الدول عل، لذلك طرحت وبشدة واالستراتيجية

االنسانية ُطرحت مسألة احتياجات االنسان األساسية للمياه العذبة من أجل البقاء والعيش، في صورة 
 الحق في الماء.  

 الفرع األول: المياه العذبة من منظور حقوق االنسان 
للنقاش  لم يكن مطروحا اإلنسانخر الماء كحق من حقوق آو بتعبير أ ،ن مصطلح الحق في الماءإ    

كما لم يتم النص عليه بشكل صريح في  ،الدراسة بشكل مستقل في مجال حقوق االنسان من قبل وأ
اإلنسان فكان من المهمم البحث في المضمون القانوني لهذا الصكوك الدولية الملزمة والخاصة بحقوق 

 الحق و دراسة مدى إلزاميته و اعتراف الدول به .

 ق في الماءالمضمون القانوني للح أوال:
يسهم بال شك  تحديد طبيعتهاستجالء مفهوم الحق في الماء ومعرفة العناصر التي يقوم عليها، و إن      

 .مكانة المياه كحق من حقوق االنسانفي توضيح 

  :الحق في الماءمفهوم  -أ
طار القانون الدولي لحقوق االنسان، إمن خالل تصفح ومعاينة النصوص القانونية الدولية الملزمة، في   

المعاهدات  وأأي من االتفاقيات  هعرفشارة صريحة  لمضمون هذا الحق، فلم تُ إنه ال يوجد أي أاتضح 
 الدولية  الملزمة. 

تزامن مع بروز حقوق التضامن سنة  ،الدوليالقانون  ضمنالظهور الحديث لعبارة الحق في الماء إن    
ساليب التي قد تكون سبب في المساس نما منع كل األإ، فلم يعد من الواجب حماية حياة البشر و  1970

االعالن الرسمي لحقوق  فرغم أن ،لماء الشروببابالحق في الحياة ومنها تلك التي  تعيق توصل االنسان 
 .1الحق في الماء علىبشكل صريح  ينصلم ، إال أنه االنسان قديم 

                                                           
1- Jean Michel OLAKA, Le droit à l’eau ,Thèse de doctorat en droit, Université Jean Moulin Lyon 3, France, 

2008,P30. 
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الحق  فيعر في ت ولىالمبادرة األ CESCRقد كان للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ل     
:"... يمنح لكل فرد الحق في بأنه 2002الصادر سنة  115التعليق العام رقم  في الماء من خالل

ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياا كما تكون ميسورة الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة 
التكلفة الستخدامها في األغراض الشخصية والمنزلية. فتوفير كمية كافية من الماء المأمون هو أمر 
ضروري لمنع الوفاة بسبب فقدان جسم اإلنسان للسوائل، والحد من مخاطر اإلصابة بأمراض منقولة 

 ".2ةهالك والطهي والمتطلبات الصحية الشخصية والمنزليكما أنه ضروري لالست ،بالمياه

نه :" لكي يكون للحق اإلنساني في المياه معنى أ 2006وضح تقرير التنمية البشرية لسنة أ كما    
حقيقي، يجب أن يتم التعبير عن هذا الحق في صورة استحقاق لمصدر مياه مأمونة يمكن الحصول عليها 

 ".3بسهولة و بسعر مناسب

نطاق ومحتوى الحق  15لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم بينتوقد     
من حيث كفاية المياه وسالمتها والحصول المادي عليها الى جانب المشاركة في صنع القرارات في المياه 

لذي جاء فيه :"إذا كانت ا 2006 عامحسب تقرير التنمية البشرية ل. و 4وسبل الحصول على المعلومات

                                                           

التي عقدت في جنيف  والعشرون،الدورة التاسعة  ،اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 15التعليق العام رقم  -1
تاريخ الدخول  www.un.org، الموقع الرسمي لألمم المتحدة : .E/2003/22 ،وثيقة األمم المتحدة2002نوفمبر  29و  11ما بين 

 .2015للموقع :ماي 
 .2نفس المرجع ،الفقرة  -2
، 2006 تقرير التنمية اإلنسانية و أبعد من الن درة: القو ة والفقر وأزمة المياه العالمية،: ما هبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي -3

 .8، ص2006، (MERIC)، القاهرة: مركز معلومات الشرق األوسـطuroscript Luxembourg S à r.lترجمة
 يتلخص محتوى الحق في الماء من خالل العناصر اآلتية: - 4

ن يقتصر أيجب ، 15فقاا للتعليق العام رقمو  :المستخدمة في األغراض الشخصية والمنزلية مأمونة ومقبولةيجب أن تكون المياه -1
الحق في الماء على استعمال المياه ألغراض الشرب، والصحة الشخصية، وغسل المالبس، وإعداد الطعام، والنظافة الصحية 

 ؛األخرى للمياه، كحمامات السباحة أو البستنة، فال تدخل ضمن نطاق الحق في المياهالشخصية والمنزلية. أما االستخدامات المنزلية 
، منظمة الصحة العالمية، ONU HABITAT ، الحق في الميـاه ،مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،35صحيفة الوقائـع رقم 

 2015تاريخ الدخول للموقع :يناير www.ohchr.org.، المطلع عليه في موقع :  9ص2012األمم المتحدة، جنيف، سبتمبر 

 20ينبغي أن تتماشى كمية الماء المتوفر لكل شخص مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. وهذا بتوفير ماال يقل عنكما    
تقرير التنمية اإلنسانية  ؛ياهلهدف األدنى الواجب تحقيقه فيما يتعلق باالمتثال بالحق في الماعلى أنه ، لتراا من المياه لكل فرد يومياا 

 .60، المرجع السابق ، ص2006

توفر المبادئ التوجيهية لنوعية مياه الشرب الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أساسا إلعداد المعايير الوطنية التي من شانها        
. حيث يجب أن 10، المرجع السابق، ص 35صحيفة الوقائع  رقم  ؛أن تكفل، في حال تطبيقها بالشكل السليم، سالمة مياه الشرب

http://www.un.org/
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هي أن كثيراا من  ،المياه حقاا من حقوق اإلنسان يلزم على الحكومات دعمه، فإن النتيجة الطبيعية
بالتزاماتها فهي تنتهك حقوق  .حكومات العالم ، المتقدم والنامي على حد  سواء، ال تفي إلى حد  كبير  

 .1اإلنسان لدى مواطنيها على نطاق واسع"

القدرة على الدفع عدم أن االستثناء من الحصول على خدمات المياه على أساس الفقر و  ،صفوة القول     
 أو االنتساب إلحدى الجماعات أو محل اإلقامة يعد انتهاكاا لحق اإلنسان في الحصول على المياه.

                                                                                                                                                                                     

تكون خالية من الكائنات الدقيقة، والمواد الكيميائية والمخاطر اإلشعاعية، وحظر التلويث غير المشروع للموارد المائية التي تشكل 
 ؛ون مستساغا ن يكاما الطعم فيجب أوحدة قياس تعكير،  05وحدة لون، الشفافية ب 15تهديدا لصحة الفرد. كما حددت اللون ب

محمد مدحت مصطفى ، اقتصاديات المياه، رؤية شاملة إلدارة الموارد المائية ، االسكندرية مكتبة مطبعة االشعاع الفني ، الطبعة 
 .341، ص 2001ولى األ

ناول الجميع يقتضي الحق في المياه أن تكون خدمات المياه في مت :يجب أن تكون تكلفة خدمات المياه في متناول الجميع -2      
وأال ُيحرم أحد من الحصول عليها بسبب عدم قدرته على الدفع. اال ان ذلك ال يعني في حد ذاته الحق في الحصول المجاني على 
المياه ودون مقابل.  وانما يكون ذلك بضوابط محددة فال ينبغي أن يحرم أي فرد أو جماعة من الحصول على مياه الشرب المأمونة 

وتشدد خطة  هذا ويؤكد المجتمع الدولي أن استرداد التكاليف ال ينبغي أن يهدد الحصول على المياه. .دفع تكلفتهابسبب العجز عن 
التكاليف حائال دون حصول الفقراء على مياه  على أال تصبح أهداف استرداد 2002لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام التنفيذ

الى أنه ينبغي أن يدفع مستخدمو المياه تكلفة مناسبة فيما يتجاوز توفير مياه الشرب  21يشير جدول أعمال القرن  كما .الشرب المأمونة
 .12،المرجع السابق، ص 35صحيفة الوقائع رقم  ؛المأمونة لتلبية الحاجات األساسية

ل الجميع على المياه في منازلهم، فهو يقتضي مع أن الحق في المياه ال يعني حصو  ه:يجب تأمين الوصول المادي إلى مرافق الميا-3
أن تكون هذه المرافق بالقرب من كل منزل أو على مسافة معقولة منه. ألن كمية المياه التي يتم الحصول عليها كل يوم تحددها 

في من المياه لتغطية المسافة المقطوعة إلى مصدر المياه والوقت الالزم لنقلها، وكون المسافة معقولة سيسمح لكل شخص بجلب ما يك
 قون  والنساء واألطفال والمسنون . اومنها المع احتياجاته المنزلية، مع أخذ احتياجات الفئات الخاصة بعين االعتبار،

أن إمداد األسرة المنتظم بالمياه النقية عن طريق األنابيب هو النوع  2006في هذا السياق اشار تقرير التنمية البشرية لعام       
كما أن الحصول على كمية منتظمة من المياه داخل المنزل يزيل ضرورة أن تقضي النساء  .االمثل لتوفيرها ألغراض التنمية البشرية

 .10،المرجع السابق ، ص2006تقرير التنمية اإلنسانية  ؛أن يستنفدوا الجهد البدني في جلب المياه من مصادر بعيدواألطفال الوقت و 

منه  12في الفقرة  ،15من خالل التعليق العام رقم  :سبل الحصول على المعلومات و المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالمياه-4
على المعلومات: وتشمل الحق في التماس المعلومات المتعلقة بقضايا الماء والحصول عليها :" إمكانية الحصول  اوالذي جاء فيه

" يتضح انه من محتوى الحق في الماء هو الحصول على المعلومة المتعلقة بالسياسات العامة في مجال المياه . وهذا ما تم  .ونقلها
ن منطلق حقوق اإلنسان يدل على أنه ينبغي أن تتاح لألفراد ، فان النظر إلى المياه م35تأكيده من خالل صحيفة الوقائع 

والمجتمعات المحلية سبال لحصول على المعلومات والمشاركة في صنع القرار. ورغم ذلك فكثيراا ما ُيستبعد الفقراء  والنساء أو 
من ثمة يصعب أن تولى األولوية األشخاص ذوي اإلعاقات وأفراد الفئات المهمشة من عملية صنع القرارات المتعلقة بالمياه، و 

 .18، المرجع السابق، ص 35صحيفة الوقائع  رقم  ؛واالهتمام لتلبية احتياجاتهم بشكل مالئم و مستدام

 .60، المرجع السابق، ص2006تقرير التنمية اإلنسانية  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، - 1
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 :طبيعة الحق في الماء -ب
لماء، خصوصا في ظل التضارب الواضح في ليس من السهل الوصول للطبيعة القانونية للحق في ا  

 جماع على االعتراف بهذا الحق وااللتزام به.اآلراء وعدم اإل

 :ساسيأالحق في الماء كحق  -1

سمى من القوانين أن هناك حقوق أساسية لإلنسان من اتجاه فقهي مؤداه صل فكرة الحقوق األأيعود     
شخاص المخاطبين بها وبالنتيجة ال يجوز نها حقوق ال يكون نفاذها رهنا بقبولها من األأالوضعية، بمعنى 

 .1و المساس بهاأو التصرف أالتنازل عنها 

ن أ حتى أساسي،ن الحق في الماء هو حق أيرى  ،كثير من الفقه المؤيد لفكرة الحق في الماءف     
حول الحق في التنمية والذي جاء فيه:"... يؤكد 54/175 صدرت القرار :أ 2000ي سنةالجمعية العامة ف

من جديد أنه في اإلعمال الكامل للحق في التنمية، في جملة أمور:) أ( الحق في الغذاء والمياه النظيفة 
الوطنية  سواء للحكوماتهي حقوق اإلنسان األساسية وحقوقهم يشكل تعزيز واجب أخالقي على حد 

ن العديد من الخبراء يرون أن الحق في الماء يجب أن يعتبر حقا أساسيا على اكما  ."2الدولي والمجتمع
 .3قدم المساواة مع الحق في الطعام

قليميتين )أفريقيا وأمريكا الالتينية (. ومع ذلك، إكما يظهر الحق في المياه كحق لإلنسان في معاهدتين   
 ساسي في المعاهدات الدولية العامة التي تلتزم بها كل الدول.أهذا الحق ال يظهر بشكل صريح كحق 

ساسي يمزج بشكل وثيق المسائل السياسية والقانونية، ففي ظل عدم أفمفهوم الحق في الماء كحق    
الحق في الماء ،ال تزال سمة الحق األساسي غير مستوفية إلى حد وجود نص صريح ملزم قانونا حول 

ن العديد من الدول قد كرست الحق في المياه أ. كما 4كبير في تحديد الحق في المياه كحق أساسي فعال
 .5في قوانينها الداخلية دون االعتراف به كحق أساسي من حقوق اإلنسان

 

                                                           
دار الثقافة للنشر  القانون الدولي لحقوق االنسان، الحقوق المحمية، الجزء الثاني،محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى،  -1

 .16، ص2007ولى ردن ، الطبعة األوالتوزيع ،األ
 .05/02/2014، تاريخ الدخول للموقع : www.un.orgموقع االمم المتحدة ،  A/RS/54/175مم المتحدة :وثيقة األ -2

3-   Henri SEMETS ,La reconnaissance officielle du droit à l’eau en France et à l’international ,AFD 2007,P31. 

4- Jean Michel OLAKA  ,op. cit ,P66. 

5 -   Henri SEMETS ,La reconnaissance officielle du droit à l’eau en France et à l’international , op. cit. p34. 

http://www.un.org/
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 :خرى أوق الحق في الماء كحق مشتق و متضمن في حق -2

الحق في المياه هو حق مستمد من عدة حقوق معترف بها من قبل الجميع. فهو مستمد مباشرة من      
نسان األخرى المعروفة مثل الحق في الصحة أو الحق في الحياة والحق في الكرامة والعديد من حقوق اال

 السكن.الحق في مستوى معيشي الئق بما في ذلك الحق في الغذاء والحق في 

الحق في الماء هو حق ال يمكن فصله عن  ن:"أحيث جاء فيه  15 كد عليه التعليق العام رقمأهذا ما   
. الحق في أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه، كما  والحق في مأوى مناسب وغذاء كاف 

دة في الشرعة الدولية  لحقوق اإلنسان وأهمها ينبغي النظر إلى هذا الحق باالقتران مع حقوق أخرى مجس 
 1".الحق في الحياة والكرامة اإلنسانية

 1990 لعام فريقي لحقوق الطفل ورفاههلى جانب ما سبق، يتضمن كل من الميثاق االإ       
 2003عام  فريقياإوالبروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في 

يبرز البروتوكول و  .نسان مرتبطة بسبل الحصول على مياه الشرب المأمونةاال لتزامات صريحة لحقوق إ
 لعام اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

أن لكل شخص الحق في أن يعيش في بيئة صحية وفي أن يحصل على الخدمات العامة  1988
بحق كل ، 2004 لعام يعترف الميثاق العربي لحقوق اإلنسان وعلى غرار ذلك، .11للمادةاألساسية طبقا 

فرد في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، األمر الذي ينبغي أن تكفل الدول من أجله توفير الغذاء 
 .2األساسي ومياه الشرب النقية للجميع ونظم الصرف الصحي السليمة

ن الحق في الماء بقدر ما هو جزء من عدة حقوق، فهو عنصر ضروري لتحقيق هذه أكما يمكن القول   
 الحقوق. فالماء ضروري للحياة والغذاء والصحة... 

  :الحق في الماء كحق لكل المواطنين -3

المتاحف ومؤخرا إلى شبكة اإلنترنت و للمواطنين حرية في الوصول إلى الحدائق والمساحات الخضراء،    
حقوق بهذه االخيرة ك ن يعني ذلك االعترافأدون ، لكن الى االستفادة من الخدمات االجتماعية باإلضافة 

فهي  المجتمع يدرك حقوق للمواطنين لضمان سالمتهم و حماية كرامتهم. ،فبشكل عام أساسية جديدة.
سان ألن عد من قبيل حقوق اإلنلكنها ال تُ  ،حقوق يجب أن تكون متاحة للجميع، حتى أشد الناس فقرا

 في كل دولة.  تنفيذها يعتمد بشكل كبير على الموارد المتاحة
                                                           

 .3،المرجع السابق ،الفقرة  15التعليق العام رقم  -1
 .7-6ص ، المرجع السابق  35صحيفة الوقائع رقم  -2
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ا كان المصطلح المستخدم لوصف " الحق في الماء"، ينبغي الوضع مشابه جدا فأيا ففي حالة المياه،   
ضمان الوصول إلى المياه لجميع المواطنين ليكون لديهم مستوى معيشي مالئم. ففي معظم البلدان، 

 .فراد من المياها التزامات لتلبية حاجات األالسلطات عليه

ن الحق في المياه واضح بالفعل من خالل أحكام مختلفة تتعلق بالصحة أثبتت أن الممارسة العملية، إ    
لكن يتم منح  العامة، قانون المياه ... ويتم تنفيذ ذلك من قبل السلطات المختصة في هذا المجال،

الوصول للماء بمعنى االستحقاق من الحكومة وليس ذلك الحق الذي ال يمكن التنازل المواطنين الحق في 
نظر إلى ذلك الحق باعتباره إحدى 'الخدمات االجتماعية' التي يمكن بالتالي وحسب هذا الطرح يُ    .1عنه

 توفيرها في كل مجتمع من المجتمعات اإلنسانية.

    

رشادات إغير ملزمة فهي بمثابة المتضمنة للحق في الماء،  ادئمبالعالنات و االن أ ،الجدير بالمالحظة  
قرار الحق في إعمال كان لها التأثير الرئيسي في أ لكن هناك  الحق .هذا  عمالإ لمساعدة الدول على 

لى جانبه قرار الجمعية العامة إو  15الماء، مثل تعليق لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم 
بحق االنسان في الحصول على المياه ، وقرار مجلس حقوق االنسان المتعلق بحق االنسان في المتعلق 

 الحصول على مياه الشرب المأمونة، والتي سيتم التطرق اليها بالتفصيل الحقا.

 إلزامية الحق في الماء :ثانيا
 ،ألساسيةاأن للجميع الحق في كمية كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم  2001أكد مجلس أوروبا في    

في الحصول على  فرداتفق زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادئ على االعتراف بحق ال 2007وفي عام
وفي  .مياه الشرب النقية باعتباره من حقوق اإلنسان األساسية وجانباا أساسيا من جوانب األمن البشري 

أعلن رؤساء  ،2006 فريقيا وأمريكا الجنوبية في عامالذي اعتِمد في مؤتمر القمة األول إل جا،إعالن أبو 
الدول والحكومات على تعزيز حق مواطنيهم في التمتع بسبل الحصول على المياه النظيفة والمأمونة في 

ا في اآلراء وبياناا ورغم أن هذه اإلعالنات غير ملزمة قانوناا، فهي تعكس توافقا .  نطاق والية كل منهم
 .2سياسيا للنواياا بشأن أهمية االعتراف بالحق في المياه وإعماله

في غياب النص الصريح على هذا الحق، يتبادر إشكال مهم حول األساس القانوني للحق في الماء، وإلى 
 مدى وصل اعتراف الدول به؟ أي

                                                           
1 -   Henri SEMETS ,La reconnaissance officielle du droit à l’eau en France et à l’international, op. cit ,P37. 

 .3، المرجع السابق، ص  35صحيفة الوقائع  رقم  -2
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 ساس القانوني للحق في الماء األ -أ
أن لجميع الشعوب الحق في الحصول على مياه الشرب بكميات  ماردل بالتا مؤتمرأكدت خطة عمل     

وبنوعية تسد االحتياجات األساسية للفرد، بغض  النظر عن مرحلة التنمية التي بلغتها الدولة وظروفها 
 .االجتماعية واالقتصادية

لة المياه. ففي ألزمة تناولت مسن الكثير من االتفاقيات الدولية والى جانبها بعض المعاهدات المكما أ  
ن أعلى 19772ا اإلضافية تهوبروتوكوال 11949جنيف، أكدت معاهدة اإلنساني القانون الدولي طارإ

الحصول على مياه الشرب المأمونة له أهمية أساسية للصحة والبقاء في النزاعات المسلحة الدولية وغير 
 الدولية.

والتي تجاوز  يهااعد اتفاقيات جنيف ملزمة قانونا للدول الموقعة علن جميع قو ألى إشارة وهنا ال بد من اإل
وقات الحرب تعتبر مياه الشرب أنه في أمم المتحدة، و هذا يعني عددها الدول األعضاء في منظمة األ

شخاص و األأنسانية محمية لصالح سجناء الحرب و/إوالمياه المستخدمة في النظافة الشخصية، حقوقا 
 .3حماية وفقا للقانون الدولي االنسانيالمشمولين بال

ن كان العكس، إن القانون الدولي لحقوق االنسان لم يقر بوجود هذا الحق؟ و أهل يعني ذلك مما تقدم، 
 فعلى أي اساس يمكن القول بوجود الحق في الماء؟ 

جملة واسعة من ن كان هناك إلى وجود حق لإلنسان في الماء، و إ الرأيغلب أ مر، يذهب في و اقع األ 
طائفة الحقوق  منساس القانوني لهذا الحق، مقارنة مع أي حق آخر االنتقادات واالختالفات في األ

في كل من لهذا الحق وجود االساس القانوني البحث عن لذلك سيتم  االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 الدولي. العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعرف

 

 
                                                           

ماية ضحايا الحروب سرى الحرب تم اعتمادها من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقية دولية لحأاتفاقية جنيف بشان معاملة  -1
 . 1950كتوبر أ 21و دخلت حيز النفاذ في  1949وت أ 12بريل الى أ 21المعقود في جنيف خالل الفترة من 

و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية  1949وت أ 12ول الملحق باتفاقية جنيف المعقود في البروتوكول االضافي األ -2
 08المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي االنساني المطبق على النزاعات المسلحة  وتطويره في المسلحة ، تم اعتماده من قبل 

 .1978ديسمبر  07و دخل حيز النفاذ في  1977جوان 
الطبعة ،كندا  االشتراك مع مركز البحوث للتنميةبو عيد ، المياه كحق من حقوق االنسان ،الدار العربية للعلوم ناشرون بأعبد هللا  -3

 . 150- 149بيروت لبنان ، ص 2010ولى األ



53 
 

 :العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -1

، قامت اللجنــة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 2002في شهر نوفمبر من سنة       
1CESCR ،و ذلك بالتعليق على المادتين  بخطوة تاريخية فاصلة في التطور التاريخي للحق في الماء

 من خالل 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة  12و 11
من  12و  11ذ حمل هذا التعليق عنوان ذو داللة "الحق في الماء ")المادتان إ، 15رقم العام تعليقها

 المعاهدة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(.

لقد تم نشر هذا التعليق العام مباشرة قبل المنتدى العالمي الثالث حول المياه في كيوتو والمنعقد في     
تأثيرا مباشرا على وجهة  15ن يكون للتعليق العام رقم أ. حيث كان متوقعا 2003شهر مارس من العام 

و تفسير اتخاذ قرار  لقطاع،المناقشات ومستواها في كيوتو خصوصا فيما يتعلق بتوافر التمويل لهذا ا
المنظمات الدولية على و يقضي باعتبار المياه حق من حقوق االنسان وبتشجيع الحكومات الوطنية، 

 .2مدادات المياهإجل تحسين فرص الحصول على أموال من تخصيص األ

عد تفحص جميع وب لى وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،إبالعودة    
  15ن العهد الدولي ال يشير صراحة إلى الحق في المياه. لكن وبناء على التعليق رقم أمواده، فالواقع 
 ساس القانوني للحق في الماء.من هذا العهد األ 12و  11تعتبر المادتان 

 12و ال  11ن :"... ال المادة أ lucuis calfiche3ستاذ لوسيوس كالفيش وفي هذا السياق يقول األ   
ن العهد أليضمن  15من العهد تشير صراحة وبشكل خاص للحق في الماء لذلك جاء التعليق العام رقم 

 .4..".يضا على الحق في الماء أينص 

من العهد التي تحدد عدداا من الحقوق الناشئة عن  11من المادة  1لى الفقرة إيتأكد من خالل الرجوع    
، والتي ال يمكن االستغناء عنها إلعمال ذلك الحقإعمال الحق في مستوى معيشي  مستوى معيشي  -كاف 

 15، بما في ذلك "... ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى". و حسب التعليق العام رقم -الئق

                                                           
 جل االشراف على تطبيق عهد الحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية .أمم المتحدة هذه اللجنة من سست األأ -1
التحديات و الفرص، ترجمة فريقيا : إوسط و شمال المياه باعتبارها احد حقوق االنسان في منطقة الشرق األ آسيت ك .بيوسواس، -2

بيروت لبنان، ص  2010ولى الطبعة األ ،كندا–سعيد الحسنية ، الدار العربية للعلوم ناشرون باالشتراك مع مركز البحوث للتنمية 
20. 

 االنسان.وروبية لحقوق لدولي و قاضي سابق في المحكمة األعضو لجنة القانون ا lucuis calficheستاذ لوسيوس كالفيشاأل -3
4- Lucius CAFLISCH, le droit à l’eau un droit de l’homme internationalement protégé ,colloque  

d’Orléans   :l’eau en droit internationale, Edition a pedone  2010 . p  388 . 
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يشير استخدام عبارة "بما في ذلك" إلى أن قائمة الحقوق هذه ال يراد منها أن تكون حصرية. وبالتالي فإن 
، نظراا إلى أنه واحد من  الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات األساسية لتأمين مستوى معيشي كاف 

 .1أهم الشروط األساسية للبقاء

خذ على تفسير اللجنة فيما يتعلق بعبارة"... بما في ذلك ..."بما يعني وجود الحق في أللكن يمكن ا    
لى احتمال تضمين عدد ال حصر له من إقد يؤدي  -ليه سابقاإالمشار -من العهد 11الماء ضمن المادة 

 الحقوق في المستوى المعيشي الالئق، على الرغم من عدم النص عليها صراحة في العهد.

و انضمامهم أطراف عند تصديقهم ن يشكل ذلك تعديال في العهد على خالف ما قصده األأن كما يمك  
ن اللجنة  قد اخترعت حقا لم يكن موجودا أاللجنة كما يقول الدكتور وائل عالم : "... وهنا تكون  للعهد.

 .2ها عن طريق تعديل العهد" ن تمألأمن قبل لسد الفجوة التي يجب على الدول 

لى حد ما إجراءاته إالذي تتسم  -ن اللجنة تجنبت المطالبة بتعديل العهدأيمكن القول  ،لمقابللكن وبا   
ن تصدر التعليق العام رقم أإلدراج الحق في الماء ضمن نصوصه بشكل صريح، و اختارت  -بالصعوبة 

م تخرج عن منه وتضمنه الحق في الماء. وبالنتيجة فاللجنة ل 12و 11كي تفسر العهد في المادتين  15
سر العهد في ضوء ذ فُ إ .3نطاق تفسير المعاهدات المسموح به طبقا التفاقية فينا لقانون المعاهدات

و عبارات لم تدرج صراحة في أيمكن قراءة كلمات  موضوعه وغرضه ، ووفقا لهذا النوع من التفسير،
 .فالغرض من معاهدات حقوق االنسان هو الحماية الفعالة لهذه الحقوق  النص.

وفضالا عن ذلك، اعترفت اللجنة سابقاا بأن الحصول على الماء حق من حقوق اإلنسان يرد في الفقرة     
كما أن الحق في الماء   .4 6من التعليق العام للجنة رقم 32و 5من العهد في الفقرتين  11من المادة  1

وغه وذلك حسب الفقرة هو حق ال يمكن فصله عن الحق في أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بل
 .5من العهد12من المادة  1

                                                           
 .3،المرجع السابق ، الفقرة  15التعليق العام رقم -1
 .245،246،المرجع السابق، صحمد عالم أوائل  -2
نى العادي أللفاظ المعاهدة الى :"تفسر المعاهدة بحسن نية طبقا للمع 1969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  31/1تشير المادة  -3

 طار الخاص بها و في ضوء موضوعها و الغرض منها ."في اإل
دية واالجتماعية والثقافية، المتعلق ب الحقوق االقتصادية واالجتماعية عن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصا 1995الصادر بتاريخ  -4

 .01/05/2015تاريخ الدخول للموقع : www.un.orgوالثقافية لكبار السن، الموقع الرسمي لألمم المتحدة : 
 .03، المرجع السابق ، الفقرة  15التعليق العام رقم -5

http://www.un.org/
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نه أال إ، 1، غير ملزم قانونا للدول التي صادقت على العهد الدولي15ن التعليق العام رقم أرغم      
وبالتالي فتفسير وجود الحق في الماء  .2لى تعزيز تنفيذ العهد وله وزن وتأثير القانون غير الملزمإيهدف 

 .15ولى الى التعليق العام رقميعود بالدرجة األ

من اإلعالن العالمي لحقوق  25و 22كما ُيفترض أن الحق في المياه يتأت ى كذلك من نص المادتين 
، واللتان تنصان على حق كل شخص في الضمان 1948اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة عام 

 .3االجتماعي واألمن الصحي

دة في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ينبغي النظر إلى هذا الحق باال       قتران مع حقوق أخرى مجس 
وأهمها الحق في الحياة والكرامة اإلنسانية. فالماء ضروري لتحقيق طائفة من االغراض المختلفة إلعمال 
العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، الى جانب استخداماته في األغراض الشخصية والمنزلية. 

، ينبغي، عند توزيع الماء، إعطاء األولوية للحق في الماء 15ب التعليق العام رقم ومع ذلك وحس
لالستخدامات الشخصية والمنزلية. كما ينبغي إيالء األولوية لموارد المياه الالزمة لمنع وقوع المجاعات 

منصوص عليها واألمراض، وبالتالي فالماء الزم للوفاء بااللتزامات األساسية بشأن كل حق من الحقوق ال
 .4في العهد

سمح  15التعليق العام رقم ف lucuis calficheستاذ لوسيوس كالفيش األنافلة القول، وتأييدا لما يراه 
 .5كحق من حقوق االنسان 1بظهور الحق في الماء في إطار العهد الدولي رقم 

 العرف الدولي: -2

ساسي لمحكمة من النظام األ 38، حسب المادة يعتبر العرف الدولي من أقدم مصادر القاعدة الدولية     
نص صريح يتعلق بالحق في اتفاق حول  نه ال يوجد أرتب مباشرة بعد المعاهدات. وبما العدل الدولية، ويُ 

 ن يكون هذا االخير حقا عرفيا؟أالماء، فهل يمكن 

                                                           
1- Lucius CAFLISCH ,droit a l’eau un droit de l’homme internationalement protégé, op. cit p388. 

مركز جيل البحث العلمي ، العدد  ،االنسان ، مجلة جيل حقوق االنسانميمة سميح الزين، الحق في الماء حق اساسي من حوق أ -2
 .115ص 2013سنة  1
 .02/03/2015اإلنسان، الموقع الرسمي لألمم المتحدة، المرجع السابق ، تاريخ الدخول للموقع :اإلعالن العالمي لحقوق  -3
 .03، المرجع السابق ، الفقرة  15التعليق العام رقم  -4

5 -  Lucius CAFLISCH, droit a l’eau un droit de l’homme internationalement protégé ,opcit,  p.     . 389  
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على التأكيد على الحق  CESCRوالثقافية  االقتصادية واالجتماعية بالحقوق  لقد درجت اللجنة المعنية    
طراف، وكذلك في المالحظات الختامية. وانتقدت اللجنة الدول ثناء النظر في تقارير الدول األأفي الماء 

 مر دون اعتراض من الدول .على تقصيرها في تنفيذ حق االنسان في الماء. واستمرت  في هذا األ

لى المياه إزاء محدودية وصول الفلسطينيين إقلقها الشديد عربت اللجنة عن أ فعلى سبيل المثال     
راضي المحتلة نتيجة لإلدارة واالستخراج والتوزيع المجحف لموارد المياه المشتركة وتوزيعـها وتوافرها في األ

تي تقوم بضخ كميات ضخمة من المصادر المائية الفلسطينية، وال سيما ل، وا1سرائيلإالتي تهيمن عليها 
ض المائي الغربي في الضفة الغربية، و بذلك فإسرائيل تشكل تهديدات خطيرة على الحقوق التي من الحو 

القيود التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية على استخدام ، يتحتم أن يتمتع الفلسطينيون بها. زد على ذلك
االحتالل اإلسرائيلية المواطنين الفلسطينيين للمياه لألغراض المنزلية. وعلى وجه التحديد، تفرض سلطات 

، الذي يحظر على المواطنين 1967لسنة  92هذه القيود على الفلسطينيين بموجب األمر العسكري رقم 
الفلسطينيين تشييد أية بنية تحتية خاصة بالمياه أو امتالكها أو إدارتها دون الحصول على تصريح خاص 

وى عدد ضئيل من التصاريح للفلسطينيين في بذلك من السلطة العسكرية اإلسرائيلية، والتي لم تصدر س
متراا،  140مجال المياه. وفي جميع األحوال، ال تسمح إسرائيل للفلسطينيين بحفر آبار يزيد عمقها عن 

 .2متر تقريباا  800بينما يستطيع اإلسرائيليون حفر آبار يصل عمق الواحد منها إلى 

اء ليس منصوصا عليه صراحة في العهد، فان الدول نسان في المحق اإل أنفعلى الرغم من حقيقة       
ن العهد أشارتها لهذا الحق، مما يدل على الموافقة الضمنية من جانب الدول على إلم تنتقد اللجنة في 

 .3ن هناك التزامات تترتب على الدولة فيما يتعلق بهذا الحقأالدولي يتضمن حق االنسان في الماء، و 

حة هذا القول فالحق في الماء هو حق عرفي يتأسس على وجود الممارسة ذا سلمنا بصإو بالتالي   
قرار بإلزاميتها. ويتضح ذلك من خالل قبول الدول لممارسة اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية  الدولية واإل

 و االجتماعية و الثقافية المتعلقة بالحق في الماء دون أي اعتراض منها. 

                                                           
 .245وائل احمد عالم ،المرجع السابق، ص -1
 ،جماعياا  وحقاا  اجتماعياا  حقاا  باعتباره المياه في الحقدانيلو زولو،  -2

 Jura GentiumRivista di filosofiadeldirittointernazionale e dellapolitica globale  
 .01/01/2015تاريخ الولوج: http://www.juragentium.org/topics/palestin/ar/water.htm على الموقع :

 
 .249وائل احمد عالم ،المرجع اسابق، ص -3
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، فقد اعترفت CESCRعمال اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية أ لى جانب إ 
تحت عنوان "حق  64/292ة العامة لألمم المتحدة بالماء كحق من حقوق االنسان في قرارها رقم الجمعي

ية دولة على هذا القرار وبأغلبية أ ن تعترضأدون  1االنسان في الحصول على الماء و الصرف الصحي"
لضمان  نه ليس عليهم التزام قانونيأدولة عن التصويت بحجة  41دولة(. لكن امتنعت 122صوات )األ

ساس قانوني كاف لالعتراف بالحق في الماء كحق قائم بذاته في القانون أهذا الحق للسكان، كما ال يوجد 
 .2الدولي

ن االعتراف أحمد عالم:" أفي سياق التأكيد على وجود الحق في الماء عرفيا، يقول الدكتور وائل     
هذا الحق ملزما لكافة الدول. فبينما العهد ذ يجعل إساس عرفي للحق في الماء يحقق ميزة مهمة أبوجود 

الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملزم فقط للدول االطراف فيه، فان العرف الدولي ملزم 
ن :"الحق في الماء أيضا أويضيف  3لكافة الدول بصرف النظر عن انضمامها التفاقيات حقوق االنسان."

وهو حق سابق  البشرية واالحتياجات االساسية، والظروف التاريخية.هو حق عرفي ناشئ عن الطبيعة 
ن قرار الجمعية أو  وتوجد جذوره في الحضارات والثقافات والعقائد المختلفة، على وجود الدولة نفسها،

المتحدة الذي اعترف بالماء كحق من حقوق االنسان قد صدر بتأييد الدول و دون معارضة  لألممالعامة 
ن قرارات الجمعية العامة، حتى ولو كانت غير ملزمة فإنها في أحكمة العدل الدولية على كدت مأوقد 

و ظهور أدلة هامة إلثبات قاعدة أن تقدم أفيمكنها في حاالت معينة  حيان لها قيمة معيارية.بعض األ
ذا كان هذا صحيحا بالنسبة لقرار معين للجمعية العامة، من إلتحديد ما  االعتقاد القانوني في االلزامية.

ذا كان االعتقاد إيضا معرفة ما ألى مضمونه وشروط اعتماده، بل من الضروري إن ننظر أالضروري 
ن سلسلة من القرارات قد تظهر التطور التدريجي لالعتقاد أن الطابع المعياري له. كما أالقانوني قائما بش

 .4إلنشاء قاعدة جديدة "القانوني الالزم 

المياه حق ضروري للشعوب، وتوافرها للجميع بالكمية والجودة المناسبة مظهر من مظاهر العدالة      
االجتماعية، ويجب على الدول العمل على تحقيق هذا المطلب وأن يدرج هذا الحق في دساتير الدول جنباا 

 .إلى جنب مع باقي الحقوق المتعارف عليها عالمياا 

 

                                                           
 ،المرجع السابق .  A/RES/64/292وثيقة االمم المتحدة:  -1

2- Lucius CAFLISCH, droit a l’eau un droit de l’homme internationalement protégé,op cit,p.393   
 .250سابق، صلحمد عالم ،المرجع اأوائل  -3
 .253ص ،المرجع نفس   -4
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 :بالحق في الماء الدولي االعتراف -ب 
لى مياه قابلة لالستعمال إ"الوصول  ن:أمين العام السابق لألمم المتحدة السيد كوفي عنان صرح األ    

لكن بالرغم من وجود هذه المبادرات  1لإلنسان." ساسيأو بذلك هو حق  يعد حاجة ضرورية لإلنسان،
لزامية. وكما نها ال تتمتع بالصفة اإلأال إالدولية، والشعارات والخطابات السياسية حول الحــق في الماء، 

نسان عندما يكون نه:" يمكن الحديث عن حق اإلأ lucuis calficheستاذ لوسيوس كالفيش األ يقول
يضا نابعا من نظام يسمح للفرد من تقديم أية ملزمة ولكن ليات دولآمحميا ليس فقط مضمونا بواسطة 

سقاط هذه المقولة على إذن هل يمكن إ .2لية دولية  للرقابة"آقل وجود و على األأن هذا الحق أالطعون بش
 ؟ و تكرسه هل تعترف الدول بهذا الحقو الحق في الماء 

 :االعتراف بالحق في الماء على المستوى الدولي -1

ن الحصول على أ، ب1977مم المتحدة ألول مرة في مار دل بالتا عام عضاء في األاعترفت الدول األ   
قد المؤتمر الختامي حول العقد الدولي لمياه الشرب عُ  وقد. 3مياه الشرب يشكل حقا من حقوق االنسان

األمم  مؤتمراختتم ، 1992. وفي شهر يناير 1990( في نيودلهي في شهر سبتمبر 1990 - 1980)
ن القيمة التي تحملها هذه أو بالرغم من . المتحدة حول المياه والبيئة في دبلين بـ"إعالن دبلين الختامي" 

 نها  تكتسب أهمية خاصة.أال إاالعالنات ال تماثل تلك التي تحملها االتفاقيات 

ملة بشأن تنمية " إلى اإلجراءات المتكا21و في هذا السياق يشير الفصل الثامن عشر من "األجندة  
المصادر المائية وإدارتها واستخدامها. كما وضع هذا الفصل برنامجاا شامالا يتعلق باستخدام المياه في 
المدن، باإلضافة إلى حماية األنظمة البيئية والمصادر المائية وضمان جودتها. وتهدف هذه اإلجراءات 

حافظة على الصحة. وسار على نفس المنحى بمجموعها إلى توفير الماء باعتباره عنصراا ضرورياا للم
 م.1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد بالقاهرة سنة 

ومؤسسة ماريو  من بين المبادرات الدولية المؤثرة في مجال المياه، ما قامت به مجموعة لشبونة،   
على  2000عام وفي الهاي  1997سواريس من حمل المنتدى العالمي الذي انعقد في مراكش عام 

. 4شراف وتنظيم المجلس العالمي للمياهإوذلك تحت   1998إصدار بيان بشأن المياه في شهر سبتمبر 

                                                           
 .04ص ،المرجع السابق، 2006تقرير التنمية االنساني لعام   -1

2 - Lucius CAFLISCH, droit a l’eau un droit de l’homme internationalement protégé ,op .cit,P.393 
 16،الصادرة بتاريخ:   A/HRC/6/3مم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وثيقة االمم المتحدة :التقرير السنوي لمفوضية األ -3
  .10/01/2015المتحدة ، المرجع السابق، تاريخ الدخول للموقع :  لألمم، الموقع الرسمي  06، ص 08/2007/
 ، بمساعدة بعض الحكومات والشركات الكبرى.1994أسس البنك الدولي هذا المجلس عام -4
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وخالل هذه الفترة نفسها، تم إنشاء برنامج "الشراكة العالمية للمياه"، والذي ُيعنى بتنظيم االجتماعات بين 
ذه المبادرة نشاطات أخرى تمثلت بانعقاد السلطات العامة والمستثمرين من القطاع الخاص. وقد تال ه

المنتديات االجتماعية الدولية في بورتو أليجري، إلى جانب المنتديات العالمية البديلة للمياه في فلورنسا 
 .20051وجنيف عام  2003عام 

من المهم التنويه إلى ان، االتفاقية األممية لقانون استخدامات المجاري المائية في غير األغراض    
قد أشارت من خالل مادتها العاشرة وفي آخر فقراتها، بخصوص أولوية  1997المالحية لعام 

 ".لإلنسان الحيوية الحاجات لمقتضيات خاص اهتمام إيالء مع... االستخدامات  إلى أنه:"

من  2، فمثالا، تنص الفقرة بالحق في الماء في نفس السياق، اعترفت مجموعة واسعة من الوثائق الدولية  
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل الدول األطراف للمرأة  14المادة 

 . 2اإلمداد بالماء"  (...) ق بــــالحق في "التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيـــــــــــما فيما يتعل

من اتفاقية حقوق الطفل الدول األطراف بمكافحة األمراض وسوء  24من المادة  2تطالب الفقرة كما   
، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي "التغذية "عن طريق توفير األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية

يتضمن كل من الميثاق  ،د االقليمييمنها ،وعلى الصع 28المادة في  2006 اإلعاقة، المعتمدة في عام
رفاهه ، والبرتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق االنسان والشعوب و ن حقوق الطفل أاالفريقي بش

 .3 2003المتعلق بحقوق المرأة في افريقيا احكام محددة تتعلق بالحصول على المياه

ا بالحق في المياه، فقد أكد مجلس االتحاد األوروبي اإلعال على غرار ما سبق، تعترف  نات اإلقليمية أيضا
. 4أن للجميع الحق في كمية كافية من المياه لتلبية االحتياجات االساسية لإلنسان 2010مارس  22في 

اتفق زعماء منطقة آسيا و المحيط الهادئ على االعتراف بحق األشخاص في الحصول  2007وفي عام
ساسيا أعلى مياه الشرب النقية والصرف الصحي األساسي باعتباره من حقوق اإلنسان األساسية وجانباا 

الجنوبية مريكا أفي مؤتمر القمة األول ألفريقيا و  . وفي إعالن أبوجا، الذي اعتِمد5من جوانب األمن البشري 
أعلن رؤساء الدول والحكومات أنهم سيعززون حق مواطنيهم في التمتع بسبل الحصول  ،2006في عام

                                                           
 دانيلو زولو، المرجع السابق. -1
 .5ص  ،35صحيفة الوقائع رقم -2
 07بروتوكول حقوق المرأة ملحق بالميثاق االفريقي لحقوق االسان والشعوب، تم اعتماده في إطار منظمة االتحاد االفريقي في  -3

 .2005نوفمبر  25، و دخل حيز النفاذ في 2003نوفمبر 
4 - Henri SEMETS ,la reconnaissance international de priorités dans les usages de l’eau, colloque 

d’Orléans   :l’eau en droit internationale, Edition a pedone 2010 p359. 
 .240سابق، صلحمد عالم ،المرجع اأوائل  -5
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رغم أن هذه اإلعالنات و  .على المياه النظيفة والمأمونة ومرافق الصرف الصحي في نطاق والية كل منهم
الحسنة بشأن أهمية االعتراف بالحق اآلراء وبيانا سياسيا للنوايا  في غير ملزمة قانوناا، فهي تعكس توافقاا

 .1في المياه وإعماله

                                                                                                                                              
مبادئ توجيهية إلعمال الحق في  ، اعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان2006في عام 

، أجرت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 2007وفي عام. مياه الشرب والصرف الصحي
بناء على طلب من مجلس حقوق اإلنسان، دراسة بشأن نطاق ومضمون التزامات حقوق اإلنسان المتعلقة 

الصرف الصحي وفقا للصكوك الدولية لحقوق بسبل الحصول العادل على مياه الشرب المأمونة وخدمات 
وخلصت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في هذه الدراسة إلى أن الوقت قد حان العتبار  االنسان.

 .3حقا من حقوق اإلنسان2الحصول على مياه الشرب والمرافق الصحية

كن القول بأن العديد من يرى المفكر القانوني اإليطالي ليجي فيراجولي، بأنه يم ،في هذا السياق    
اإلعالنات واالتفاقيات متعددة األطراف تنص على االعتراف بالحق في المياه باعتباره من الحقوق المهمة 

. وفي الواقع، يمثل الحق في المياه نتيجة الزمة خُلصت اليها 4التي يتضمنها النظام القانوني الدولي
 لها اصدرت القرار رقم: 54وفي الدورة   2000ي سنةالجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارتها، فف

من جديد أن اإلعمال  حول الحق في التنمية والذي جاء فيه ان الجمعية العامة تعيد التاكيد 54/175
الكامل للحق في التنمية  يشمل على جملة أمور منها: ) أ( الحق في الغذاء و المياه النظيفة هي حقوق 

عزيزهما واجبا أخالقيا على حد سواء لكل من الحكومات الوطنية والمجتمع يشكل ت اإلنسان األساسية،
 "  5الدولي.

                                                           
 . 4، ص 35صحيفة الوقائع المتعلقة بحقوق االنسان رقم  -1
متساويا للمياه والصرف الصحي.  مركزا الدولي القانون  يولي ال يالحظ ارتباط الحق في الماء بالصرف الصحي، لكن في الواقع -2

 بالحق في وثيقا ارتباطاا يرتبط الدولية، وااللتزامات من اإلعالنات كثير وفي الحاالت من كثير في الصحي، الصرف فإن ذلك ومع
  .جنب جنبا إلى االثنين يشار إلى السبب، ولهذا .المياه

 .5السابق، ص ، المرجع  35الصحيفة رقم  -3
 .دانيلو زولو، المرجع السابق -4
 .05/02/2014مم المتحدة ، المرجع السابق ، تاريخ الدخول للموقع :موقع األA/RS/54/175مم المتحدة :وثيقة األ -5
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تحت عنوان "حق االنسان في  64، في دورتها 07/2010/ 28بتاريخ  64/292وفي قرارها  رقم    
، تقر الجمعية العامة بأن الحق في -ليه سابقاإالمشار  -الحصول على الماء والصرف الصحي" 

ى ميـاه شـرب مأمونـة ونقيـة والـصرف الـصحي حق من حقوق اإلنسان وال بد منه للتمتع التام الحصول عل
اتخذت الجمعية العامة  2015سبتمبر  25وبتاريخ  70بالحياة وبجميع حقوق اإلنسان. و في دورتها 

هداف من بينها "...التأكيد من جديد االلتزام  أ عدة ة ضعاو  2030حول خطة التنمية المستدامة لعام  1قرار
بحـق اإلنسـان في الحصـول علـى ميـاه الشـرب المأمونـة...". على الرغم من افتقار قرارات الجمعية العامة 
إلى الصفة اإللزامية. والى جانبها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ال يشتمل على أحكام آمرة 

نها تعزز أال إلحقوق التي ينص عليها، عن طريق فرض العقوبات على انتهاكها، ومعايير تضمن حماية ا
وبالتالي فكل من الجمعية العامة ومجلس حقوق االنسان يعترف بالحق  االعتراف الدولي بالحق في الماء.

 في الماء.

 االعتراف بالحق في الماء على المستوى الداخلي: -2

اء على المستوى الدولي، كان من الواجب البحث عن تعزيز هذا بعد تأكد االعتراف بالحق في الم   
 االعتراف من خالل ادراج الدول لهذا الحق في تشريعاتها الداخلية واولها الدستور.

فالغالبية العظمى من الدول تدعم الحق في المياه والصرف الصحي وتعمل على التنفيذ محليا منذ       
ا بالبلدان التي تعترف بالحق في البيئة و/أو الحق في الصحة والتي سنوات عديدة. فاألمر يتعلق عموم

 تنفيذو مع ذلك فان درجة  هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 . 2الحق في الماء تختلف من بلد آلخر حسب درجة تطور الدول

المبادئ ز نه يجب على جميع الحكومات أن تتجاو أ 2006قد جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة ل     
الدستورية المبهمة في سعيها إلقرار الحق اإلنساني في المياه في تشريعات تمكنت من الحصول على هذه 

 .3الحقوق 

فقد تضمنت كثير من الدساتير إشارات صريحة إلى الحق في المياه، بما في ذلك دساتير إكوادور 
 .أفريقيا جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب ،بوليفيا ،أوغندا ،وأوروغواي

                                                           
 .24/12/2015،تاريخ الدخول للموقع :  www.un.org:موقع االمم المتحدة   A/RES/70/1وثيقة االمم المتحدة : -1

2-Henri Smets« Le droit de l’homme à l’Eau et à l’assainissement est Finalement reconnu », Revue Juridique de 

l’Environnement, Vol. 36, 2011/1, P. 86.  

 .8، المرجع السابق، ص2006تقرير التنمية اإلنسانية  نمائي،برنامج األمم المتحدة اإل -3

http://www.un.org/


62 
 

يتم االعتراف بالحق في الماء كحق  2008ففي دستور االكوادور والمالديف مثال الصادر سنة    
عندما تبنت دستورا يعترف بالحق في الماء  2009مر كان بالنسبة لبوليفيا سنة ساسي. ونفس األأ

 2010فقد نص دستورها الصادر في  ،ما كينياأوالصرف الصحي والحق في الغذاء كحقوق لإلنسان. 
وقد سارت على  على الحق في السكن الالئق والمستوى المعقول من المرافق الصحية والحق في الماء.

 .20081تور والمكسيك  في دس  2007سبانيا في دستور إهذا النهج 

ن الحق في الماء معترف به في بعض الدساتير من خالل حق اإلنسان في البيئة. أيمكن مالحظة     
تقريبا في كل و :" من الملفت للنظر  هنأ Michel Prieurوفي هذا السياق يقول االستاذ ميشال برييور

دما تم تعديل الدستور أو استبداله، شعرنا بالحاجة إلدراج حق إنساني عن 1970دول العالم، ومنذ عام 
 .    2جديد للبيئة"

فلم يرد فيه أي نص صريح عن الحق في  2016ل سنة دما فيما يخص الدستور الجزائري المعأ     
 54ادة لماطار تعديل إشارة الى الحق في البيئة في االنسان لكن تمت اإل حقوق الماء باعتباره حقا من 

 ...".:" للمواطن الحق في بيئة سليمة2مكرر 

 المؤرخ في  05- 312المياه قانون  من األولى المادة تنص طار التشريعات الجزائريةإلكن في           
لى تحديد المبادئ والقواعد المطبقة الستعمال الموارد إيهدف هذا القانون  ":أنه على 2005 أوت 04

كما حددت المادة الثانية من هذا  ."ةوتسييرها وتنميتيها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنيالمائية 
التزويد  :زاء الحق في الحصول على الماء والمتمثلة فيإالدولة  القانون االلتزامات التي تقع على عاتق

ات السكان وتغطية طلب الفالحة ا بالكمية الكافية والنوعية المطلوبة وذلك قصد تلبية حاجيهبالمياه وتوزيع
الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد واألوساط المائية من أخطار  خرى،والصناعة والنشاطات األ

 .التلوث، عن طريق جمع المياه القذرة المنزلية والصناعية وتصفيتيها

الماء والتطهير لتلبية  بالحق في الحصول على" أما المادة الثالثة من هذا القانون فتعترف صراحة
الحاجات األساسية للسكان في ظل احترام التوازن االجتماعي و القواعد التي يحددها هذا القانون في 

وتؤكد الفقرة الثانية من هذه المادة أن هذا الحق يمارسه كل  ،"يرهمجال الخدمات العمومية للماء والتط
 ددها كل من القانون العام والقانون الخاص فيشخص طبيعي أو معنوي مع مراعاة الواجبات التي يح

 .حدود المنفعة العامة
                                                           

1-Henri Smets,Le droit de l’homme à l’Eau et à l’assainissement est Finalement reconnu ,op .cit, P. 86.  

2-Michel Prieur, Droit de l’environnement, Précis Dalloz, 3è éd., 1996. 

 و ما بعدها. 3، ص04/09/2005في المؤرخة ،60الجزائرية ، العدد  الرسمية الجريدة -3
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اقتربت كثيرا من تفعيل الحق في الماء من خالل قانون المياه القومي  ، فقدفريقياإبالنسبة لدولة جنوب   
بلجيكا أما  .1، والذي روج لفكرة " المساواة في الحصول على المياه " لكافة مواطنيها 1998سنة  الصادر

تم اعتماد قانون المنشئ إلطار تنظيمي لسياسات المياه، حيث أن" لكل فرد الحق في  2006ففي سنة 
يضا في أ الصحية".المياه الصالحة للشرب بنوعية وكميات كافية لتوفير الغذاء واالحتياجات المنزلية و 

المتعلق باإلصحاح البيئي، حيث يؤكد على  2007يناير  5في  11445البرازيل،  اصدرت القانون رقم 
بتوصل جميع المنازل المشغولة بالسكان  بالمياه ومرافق  القدرة على الدفع للمستخدمين و التنفيذ التدريجي

ديسمبر  30من  1772-2006ون رقم الصرف الصحي األساسية. اما بالنسبة لفرنسا، ينص القان
جل الطهي أالمتعلق بالبيئة على أن " لكل فرد، الحق في الوصول للمياه الصالحة للشرب من   2006

والنظافة الشخصية، في ظروف اقتصادية مقبولة لدى الجميع". في المكسيك ، تم اصدار قانون المياه في 
يبرز واجب المساعدة في الوصول ، و اول الجميعن يكون الماء في متنأالذي يؤكد   2010مارس  11

لمياه الشرب المأمونة مجانا بالنسبة لألشخاص الضعفاء )المتقاعدين والعجزة ...(الذين يكونون عرضة 
-2010لالنقطاعات بسبب العجز عن الدفع. وسارت على نفس الدرب النيجر، من خالل المرسوم رقم 

 نون المياه الذي يتم االعتراف من خالله بالحق في الماء.المتعلق بقا 2010أبريل  1الصادر في 06
كيباك  ،2009، البيرو القانون االطاري للمياه 2006ودول اخرى مثل البرغواي من خالل قانون المياه 

 .2، والسينغال، االوروغواي، وفينيزويال2010بريطانيا  ،2009

اء على المستويين الدولي والداخلي، ن هناك دول اعترفت بالحق في المألى إنخلص ، مما تقدم   
ثار القانونية الناجمة عن االعتراف خرى قد ترددت في ذلك، بسبب التخوف من اآلأهناك دول  ،وبالمقابل

مام المحاكم طلبا للتعويضات بسبب عدم أبهذا الحق، حيث تشعر بعض الحكومات بالقلق من مقاضاتها 
 ألوقات طويلة قادمة. قدرتها على الوفاء بهذا االلتزام العالمي

 نه من الناحية القانونية ومن حيث الوجود القانوني للحق في الماء،أمن خالل الدراسة اتضح     
فاألحكام القانونية التي تتناول الحق في الماء كحق مستقل قائم بذاته، ال تسندها وسائل إدارية أو قضائية 

فهي ال ترتقي إلى مرتبة القانون  لكماني نبيلة، لذبل تمثل مجرد تحذيرات أخالقية، وأ تضمن إنفاذها.
الدولي الملزم. كما تفتقر هذه األحكام القانونية إلى الصفة الرئيسية التي تميز القانون، والتي تتمثل في 

ن الحق في الماء بهذا الطرح كحق قائم بذاته غير يمكن القول أومنه  .إمكانية تنفيذ أحكامه بصورة جبرية
 خرى وجبت لها الحماية.أه محمي بطريقة غير مباشرة من خالل ارتباطه بحقوق لكنقانونا...موجود 

                                                           
 .23المرجع السابق، ص  آسيت ك .بيوسواس، -1

2-Henri Smets.Le droit de l’homme à l’Eau et à l’assainissement est Finalement reconnu, op .cit, P. 87 -88. 
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نافلة القول وخالصته ان الحق في الماء في طريق الظهور البطيء لحين تدوينه والنص عليه بشكل     
ياه، وعدم مستقل وملزم. فالمجتمع الدولي يدرك وبصفة متزايدة أنه، في سبيل التصدي ألزمة الم، صريح

لى مياه شرب مأمونة البد من النظر في إمكانيات الحصول على المياه ضمن إتوصل الماليين من البشر 
 إطار يقوم على حقوق اإلنسان.

 

 الفرع الثاني : التكييف القانوني للمياه العذبة من منظور السيادة 
اعتبرت المالحة النهرية، االستعمال المبدئي للمجاري المائية الدولية إلى غاية بداية القرن العشرين.      

و مع تعدد استخدامات المياه، تغير مفهومها تغيرا نموذجيا، من طريق مالحي الى مورد طبيعي، فأثار 
 .    1هذا األخير مسائل سيادة الدول على مواردها الطبيعية

 النظام إلى الملكية حق تمديد فإن ذلك، ومع. الثروات على الملكية بحق ترتبط السيادة ممارسة نإ    
 وفي( الغازية أو السائلة الصلبة،) متغير الحالة من عنصر الماء السهل ألن باألمر ليس الهيدروليكي

 من شبكة من تتكون  المائية فالمجاري  ضف إلى ذلك السدود، وحتى البحر إلى الجبل من مستمرة حركة
سياسي  تعيين أي عن النظر كبيرة، بغض جغرافية مناطق الحال بطبيعة تغطي والتي السطحية المياه

 ظهور عن ذلك فتمخض القانونية المناسبة، النظريات لوضع المجال هذا في الفقهاء وقد وتنافس. للحدود
 المشتركة. الدولية لألنهار استخدام الدول في مجال نظريات عدة

 نظريات التقليدية المتشددةأوال:  ال
بتطور االحتياجات السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمياه، تغيرت نظرة الدول للثروة المائية من    

حيث مدى تطبيق سيادتها، وسلطتها المطلقة في استخدام الموارد التي تقع في إقليمها. فبرزت نظريات 
 لمجال. متشددة في هذا ا

 نظرية السيادة اإلقليمية المطلقة: -أ
تجيز للدولة التصرف المطلق في النهر الدولي المشترك دون نظرية السيادة االقليمية المطلقة،  إن  

لكل دولة مشتركة في نهر ما  بحيث ،اعتبار لما يحدث من أضرار للدول األخرى المشتركة في النهر
، باإلضافة إلى الحق المطلق في استخدامه دون قيد أو يهالحق المطلق في فرض سيادتها المطلقة عل

                                                           
1 - Sylvie PAQUEROT, les devloppements normatifs du droit internationae l’eau : contradictions non resolues 

et embivalence normative, colloque d’Orléans : l’eau en droit internationale, Edition a pedone 2010. p74. 
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عدم االعتراف بحق دولة المصب في تحديد حق دولة المنبع في حالة إنشاء مشروعات أو  ، أو1شرط
ليغها بأي مشروع يقام على النهر، فقد كان وتب اإجراء أي تغيير في وضع النهر وعدم االلتزام بإخطاره

 دولة المصب. لدولة المنبع القيام بأي مشروع دون االهتمام بمصالح

 12في صاغها الذي األمريكى، العام المدعى "هارمون  جدسون  "إلى النظرية هذه أصول ترجع    
ريو  (Rio Grande) الستغالل نهر  عندما أعطى الواليات المتحدة الحق المطلق 1895 سنة ديسمبر

 فنظرية هارمون تدعوا إلى التمسك ،2المشترك مع المكسيك دون مراعاة حقوق المكسيك في النهر جراند
 يؤسس لم الرأي وهذا اآلخرين، من تدخل دون  أرضها، فوق  الدولة التي، تمارسها المطلقة السيادة بمبدأ

 للقانون  اإلقليمية، ووفقا السيادة مبادئ على مؤسس ولكنه الدولية، لألنهار الدولي القانون  على مبادئ
 .3العرفي الدولي

 من أراضيها، وذلك الدولي النهر ينبع التي الدول إال بها يتمسك ال النظرية هذه أن ذلك من ويبدو   
 االعتراض قدرة األخرى  للدول يكون  أن غير من النهر بمياه تنتفع في أن األولى المصلحة صاحبة ألنها
 .4وحقوقهم بمصالحهم إضرارها من الرغم على ذلك على

 األنهار تطوير بافاريا بشأن مع مفاوضاتها في المطلقة اإلقليمية السيادة بنظرية النمسا فتمسكت    
 غير إقليمها، في تجري  التي للدولة الكاملة تحت السيطرة تقع المتتابعة األنهار أن أعلنت حيث المشتركة،

 واحدة وحدة النهر أن وقررت عنها، الدفاع عن عجزت حينما النظرية تمسكها بتلك عن تخلت النمسا أن
 .5للتجزئة قابلة غير تنفصل، وهي ال

وقد تخلى  العملي. التطبيق من هارمون  نظرية استبعاد على يجمعالجدير باإلشارة، أن القضاء الدولي  
لعدم جدواها في تفعيل التعاون الدولي، و لم يتم تطبيقها  1950عام  عن هذه النظرية بدورهم االمريكيون 

 على وجه االطالق.

                                                           
1 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op .cit, p402. 

 .183، ص2005عادل العضايلة، الصراع على المياه في الشرق األوسط ،دار الشروق للنشر و التوزيع ،عمان، الطبعة األولى  - 2
 .68 ص سابق، مرجع، الدولية المائية والمجاري األنهار قانون إبراهيم، علي - 3
 . 412ص 1998العربية، القاهرة، طبعة  النهضة دار، العام الدولي القانون  مبادئسرحان ،  محمد العزيز عبد - 4
 .91 ص سابق، مرجعال الديب، فريد إيمان- 5
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 إال حقوقها على نهر الهندوس، تحديد في هارمون  لمبدأ تبينها المناسبات بعض في الهند أعلنتفي حين  
 دولتي مع الغاتجير ، ونهر19601لم تشر إلى هذا المبدأ عند إبرام اتفاقية نهر الهندوس عام  أنها

 لألمم التابعة الخاصة السياسية اللجنة أمام رسميا أعلنت ذلك أنها األكثر من بل وبنجالديش، باكستان
 .2 هارمون  لمبدأ المتحدة رفضها

 االنضمام في تفلح ولم أصبحت مهجورة، المطلقة اإلقليمية السيادة نظرية سبق، يمكن القول أن مما   
 الوقت في وجود لها يعد ولم والمستقرة، الثابتة الدولية الدولي لألنهار القانون  وقواعد مبادئ مجموعة إلى

 الحالي.

 نظرية الوحدة اإلقليمية المطلقة:  -ب
ألن نظرية الوحدة  وذلك -المطلقة اإلقليمية نظرية السيادة –السابقة  للنظرية نقيضا النظرية هذه تعد  

 التي الدول األخرى  بحقوق  ُيخل نحو على النهر مياه باستخدام النهرية للدول تسمح ال المطلقةاإلقليمية 
 مائية دولية، مجار   بإقليمها يمر التي الدول فإن النظرية، هذه فلسفة من وانطالقاا .إقليمها في النهر يمر

 شأنها من يكون  ما أو مجراها الطبيعي سير في التدخل شأنها من يكون  تعديالت بأية تقوم أن تستطيع ال
 مياه تشاركها التي الدول باقي حقوق  على نوعيتها، وذلك حفاظاا تعديل أو المياه كمية من االنتقاص

 .3المائية حصتها على الحصول من حقها والتي المشترك، المجرى 

يستخلص من ذلك أن لدول المجرى المائي سيادة مشتركة كاملة على موارده المائية، باعتبار أن النهر    
الدولي يمثل وحدة إقليمية متكاملة ال يجوز ألي من الدول التي يمر عبر أراضيها أن تمارس أي نوع من 

 .4السيادة اإلقليمية المطلقة عليه

 عليها أنه ُأخذ على الرغم من أن نظرية الوحدة اإلقليمية المطلقة جاءت أكثر واقعية من سابقتها، إال    
أنها تغل يد الدولة النهرية عن القيام من بأي عمل أو مشروع على الجزء من النهر الدولي الذي يمر  

كان مثل هذا العمل ال يرتب أي عبر إقليميها دون الرجوع إلى باقي الدول النهرية األخرى، حتى و لو 
 في المتشاطئة الدول بين ضرورة التعاون  إلى تشير ضرر لباقي الدول. كما يؤخذ عليها أيضا أنها ال

                                                           
1 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op .cit, p403. 

...، المرجع نهار الدولية في غير الشؤون المالحيةالقواعد القانونية التي تحكم استخدامات األمساعد عبد العاطي الشتيوي،  - 2

 .63السابق ، ص 
 .34، ص سابقال مرجعال توفيق، ممدوح - 3
 .251السابق، صهالة أحمد الرشيدي، المرجع - 4
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 مشتركا طبيعيا موردا بوصفه ممكنه، كفاءة أعلى إلى بحوض النهر للوصول النهرية البيئة تحسين مجال
 .1الدول تلك جميع بين

كن مقبولة ال في القانون الدولي، وال الممارسة الدولية، حيث لم تكن عادلة وال لكن هذه النظرية لم ت   
 .  19502قابلة للتطبيق. وقد أيدتها  بعض دول المصب مثل مصر وباكستان وبنجالديش عام 

 ثانيا: النظريات الحديثة
على إثر االنتقادات الموجهة إلى النظريات التقليدية بشأن استخدام الدول للثروة المائية العذبة     

المشتركة أو تلك العابرة للحدود، فقد اجتهد الفقه في إيجاد نظريات حديثة في هذا المجال، تكون أكثر 
 تناسبا وطبيعة الثروة المائية كمورد طبيعي مشترك.

 اإلقليمية المقيدة:نظرية السيادة   -أ
 بإقليمها، يمر الذي النهر مياه استخدام في الحق نهرية دولة أن لكل أساس علىهذه النظرية،   تقوم    

األخرى. وبالتالي فالسيادة التي تستطيع أن تمارسها الدولة على الجزء الذي  الدول مراعاة حقوق  مع ولكن
للمجرى الطبيعي للنهر، بأن توقف جريان مياهه، أو أن تزيد من يمر بإقليمها سيادة مقيدة بعدم التصدي 

 .3جريانها، أو أن تقلل منه بوسائل صناعية

وفقا لهذه النظرية تكون السيادة على المياه المشتركة مبررة وعادلة، وللدول المشتركة في حوض النهر    
ة الطبيعية تنشئ وحدة قانونية فريدة حقوق وواجبات متبادلة في استخدام مياه األنهار المشتركة، فالوحد
 .  4ومصالح مشتركة، وبالتالي تصبح مياه االنهار المشتركة ملكية عامة

 المبادئ المستقرة من العديد في تجد أساسها القانوني  السيادة اإلقليمية المقيدة نظرية حري باإلشارة ، أن 
   القت هذه النظرية الجوار. وقد حسن مبدأ وكذلكاإلضرار  عدم مبدأ :أهمها ومن الدولي، القانون  في

 .5الدولي الفقه خصوصا من جانب كبيراا  تأييداا 

محكمة ال عن الصادر النظرية، مثل الحكم هذه فلسفة تبنت التي القضائية األحكام من العديد هناك    
 حيث األودر، نهر للجنةبشأن االختصاص االقليمي  1929 عام سبتمبر 10 الدولي في الدائمة للعدل

                                                           
 .394، ص 1985حامد سلطان ، القانون الدولي العام وقت السلم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة  -  1

2 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op .cit, p403. 
 .466صالح الدين عامر، مرجع سابق ، ص  - 3

4 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op .cit, p404. 

 .899،901، المرجع السابق ، صالغنيمي طلعت محمد - 5
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أنه للدول حق قانوني مشترك في موارد النهر المشترك وليس فقط حق المرور، وأن  إلى المحكمة انتهت
السمات األساسية لذلك تتمثل في المصالح المشتركة لجميع األطراف في استخدام النهر واستبعاد أية مزايا 

 عند الدولية العدل محكمة بهذا الحكم، استشهدت وقد .1تفضيلية ألي دولة مشاطئة في عالقاتها باآلخرين
 1997.2عام سبتمبر 25 في وسلوفاكيا المجر بين بالنزاع الواقع للحكم الخاص إصدارها

 1937 عام يناير 29 الصادر في حكمها في النظرية ذات الدائمة الدولي محكمة العدل طبقت كما     
 دولة ألي يجوز أنه قررت حيث وهولندا، بلجيكا ينب الميوز نهر من المياه تحويل حول النزاع بشأن

مياهه. والمبدأ  على حجم ذلك يؤثر أال بشرط النهر مجرى  في تغير أو أن تعدل مائي مجرى  في مشتركة
 .  3نفسه تم تبنيه في حكم التحكيم الخاص بقضية دلتا نهر هيلماند

 الصادر حكمها صدد في هذه النظرية طبقت قد األسبانية الفرنسية التحكيم محكمة أن بالذكر، الجدير   
إلى ضرورة االعتراف بحق  الحكم أشار حيث النو، بحيرة على بين الدولتين النزاع بشأن 1957 عام في

السيادة لكل دولة نهرية غير أن هذا الحق يجب ان يخضع لجميع االلتزامات الدولية، وضرورة تبادل 
 أن النية حسن طبقاا لمبدأ عليها يجب المنبع دول أن المعلومات بين الدول النهرية . كما أشار الحكم إلى 

 .4الخاصة مصالحها وبين بينها على التوفيق تعمل وأن األخرى، الدول مصالح اعتبارها في تضع

 على السياق هذا في وحرصت تتجزأ ال واحدة الدولي وحدة النهر اعتبار تجاهلت النظرية هذه إن    
 لطرق  تتعرض لم النظرية هذه فإن ثم ومن بإقليمها، المار النهر على جزء الدولة سيادة على التأكيد

 .5النهر في المشتركة النهرية الدول بين ووسائل التعاون 

    

المقيدة، سواء من الناحية  اإلقليمية السيادة مما تقدم يمكن استخالص واستجالء القبول الدولي لنظرية
الفقهية او حتى القضائية، وذلك باالستناد إليها في حل العديد من القضايا، مع محاول االبتعاد قدر 

  ها النظريات األخرى.المستطاع عن مكامن الضعف التي عانت من

 

 
                                                           

1 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op .cit, p404. 
 .128مصطفى سيد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص - 2

3 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op .cit, p404. 
 . 126،136مصطفى سيد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص - 4
 .74مساعد عبد العاطي الشتيوي، المرجع السابق، ص  - 5
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 نظرية وحدة المصالح: -ب
 في تفلح المطلقة القبول الدولي، كما ولم اإلقليمية السيادة كما سبقت اإلشارة إليه، لم تلق نظرية    

الدولية. فكان من الضروري إيجاد قواعد  الدولي لألنهار القانون  وقواعد مبادئ مجموعة إلى االنضمام
 وضوابط قانونية تنظم ممارسة الدول لسيادتها على الثروة المائية العذبة المشتركة و التي تعبر أقاليمها. 

تعد نظرية وحدة المصالح من أكثر النظريات تطورا، في مجال االنتفاع المشترك بالموارد المائية    
في  واحد، و يشكل كحوض -مصبه منبعه إلىمن  - النهر حوض إلى يةالنظر  هذه تنظرالدولية، حيث 

 تماما ما يسمى بالحدود السياسية واحدة. وبذلك، فهذه النظرية تتجاهل وجغرافية اقتصادية وحدة مجمله
النهرية، ولقد حظيت بتأييد فقهي واسع النطاق، ومثلت الحقا أساسا لنظرية االنتفاع العادل  الدول بين

 .1بمياه حوض النهر الدولي الواحدوالمنصف 

بحسب هذه النظرية، ال يجوز ألية دولة نهرية أن تتصرف تصرفا انفراديا من شأنه إلحاق الضرر      
بجيرانها من الدول النهرية األخرى، بل يتعين عليها أن تتعاون مع غيرها من الدول النهرية لتحقيق اإلدارة 

الت التي تعوق تحقيق االنتفاع المشتركة للمجاري المائية بهدف تحسين البيئة وصيانتها ومكافحة المشك
األمثل بمياه النهر. فالدول الواقعة في حوض نهر واحد تجمعها مصلحة واحدة، تقضي بضرورة التنسيق 
بينها عند الرغبة في إقامة مشروعات لالستفادة من مياه النهر منعا لتضارب هذه المشروعات، والذي قد 

. ومن ثم، يتعين توزيع ثروات النهر بطريقة مفيدة يؤدي إلى إحداث أضرار متبادلة بين تلك الدول
 .2للجميع

 القضية في حكمها من خالل بهذه النظرية أخذت الدولية قد العدل من الجدير بالذكر، أن محكمة 
 حكمها في التحكيم هيئة وكذلك .1997سنة سبتمبر 25 في وسلوفاكيا المجر بين بالنزاع الخاصة
 بأن القول النو، ويمكن بحيرة على اإلسباني الفرنسي بشأن النزاع 1957 سنة نوفمبر 16 في الصادر
 عام مايو 22في  الموقعة تشاد بحيرة حوض عملية ضمن اتفاقية بصورة المذكورة، طبقت النظرية
 .19643 عام نوفمبر 25 في النيجر نهر حوض واتفاقية ،1964

                                                           
الدولية مع إشارة خاصة  ؛ محمد شوقي عبد العال ، االنتفاع المنصف بمياه االنهار 150علي إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  - 1

 .30الى  22،ص  2010لحالة نهر النيل  ،
 .253-252هالة أحمد الرشيدي، المرجع السابق، ص - 2

3 -Marie Cuq, op .cit, p28.  
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 الموجه النقد تفادت إن نظرية وحدة المصالح أو كما يسميها البعض نظرية االنتفاع المنصف، قد   
 الجزء على المنقوصة غير الكاملة السيادة في الحق للدولة كانت تعطي التي المطلقة، السيادة لنظرية

 .من النهر بإقليمها المار

 

 المائيةالمطلب الثاني: تقنين قواعد استخدام الثروة 
 مورد فهو الحياة، قيد على البشر للبقاء بها يحظى التي الموارد أهم من واحدة المياه أن في شك ال    

 آليات وضع الواقع يتطلب هذا استخدامه. أنماط المتزايد، وتعدد السكاني النمو متزايد بسبب ضغط تحت
 تؤدي أن فيمكن دولة، كل ألمن رئيسية مشكلة المياه تصبح لم إذا تعاوني، المياه بشكل هذه إدارة لضمان

 .الى خلق نزاعات دولية المياه على المنافسة

 

 هايالقانون الدولي للم األول:الفرع 
همية بحيث عشر وبداية القرن العشرين من األ لم تكن المياه العذبة واستخداماتها في القرن التاسع   

تتطلب تنظيما دوليا، فكانت االحتياجات البشرية محدودة، لكن بالتطور الصناعي والتكنولوجي توسعت 
استخدامات االنهار والمجاري المائية الدولية وبدأ التنازع حول هذه الثروة الحيوية فكان من الالزمة البحث 

 ذا المورد الطبيعي. في قواعد قانونية عامة  تنظم استخداماتها في ظل خصوصية ه

  وال: ظهور القانون الدولي للمياه العذبةأ
بتنوع االستخدامات المائية واالحتياجات البشرية، التي تعدت المالحة النهرية بات من المهم إيجاد    

 قواعد تنظم استخدام و استغالل المياه العذبة رغم انكار الكثيرين فكرة وجود قانون دولي للمياه العذبة.

 القانون الدولي للمياه: تعريف -أ
يعتبر القانون الدولي لموارد المياه أو القانون الدولي لألنهار مع استثناء قانون البحار، هو ذلك القسم      

من القانون الدولي العام الذي يحكم وينظم العالقات بين الدول أو بين الدول والمنظمات الدولية في شؤون 
 .  1موارد المياه

                                                           
1 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op .cit, p351. 
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:"فرع القانون الدولي العام الذي يتضمن المعايير  بأنهيمكن تعريف القانون الدولي للمياه العذبة     
و أنهار وبحيرات أنواع المياه العذبة الصالحة لالستعمال، من أالقانونية المقبولة التي تطبق على جميع 

الدولي للمياه بعدة تسميات منها قانون قانون هذا وقد ُعرِ ف ال". 1كثرأو أمياه جوفية مشتركة بين دولتين 
و يقصد به عموما . لألنهارو القانون الدولي أ ،و القانون الدولي للموارد المائيةأ ،المجاري المائية الدولية

وذلك بتحديد حق  أكثر،و أالقواعد القانونية التي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة بين دولتين تلك 
خرى أطار قواعد موضوعية من ناحية، ومن جهة إعلى فوائد من المجرى المائي في  الدولة في الحصول

 جرائية محددة.إيضع شروط معينة لسلوك الدول لتنمية الموارد المائية ضمن قواعد 

مواجهتها في صياغة المواد المتعلقة تتم من المشاكل التي الجدير باإلشارة أنه ال يمكن إنكار جملة     
مها، احجأ وتباينالتنوع الهائل لنظم االنهار الدولية  المتمثلة فيو ، دام المجاري المائية الدوليةبقانون استخ

والتي توجد  ،صغر الجداولألى إهي تتراوح بين الشبكات الكبيرة مثل الكونغو واالمازون وميسيسيبي، ف
مشاكل خاصة، لها ها و ن خصائص كل مجرى مائي فريدة من نوعأكثيرا في المناطق القاحلة. وهذا يعني 

 .2و تلك الناشئة عن االوضاع السياسية واالقتصادية والقانونيةأسواء تلك الناشئة عن الطبيعة 

 تشكل واألنظمة، التي القواعد من مجموعة من الدولية يتألف المائية المجاري  نافلة القول، أن قانون     
 ألغراض سواء الدولية، المائية المجاري  باستخدام يتعلق فيما للدول، المشتركة المصالح إلدارة عاما إطارا

 مالحية. غير أخرى  المالحة، أهو ألغراض

 :3بهذا القانون  تتعلق خصائص أربع استنتاج الممكن من العام، التعريف لهذا ووفقا   

إقليم  داخل تماما تقع التي الوطنية الحديثة، فاألنهار الدولي القانون  فروع أحد يعد القانون الدولي للمياه-
 .الدولي الطابع ذات المائية المجاري  على فقط ينطبق والذي القانون، هذا من الدولة الواحدة ُتستبعد

 النظام من 38 للمادة ، وفقا1997 عام اتفاقية في الواردة تلك فيها بما القانون، هذا قواعد كما تشكل   
 باستخدامات يتعلق فيما العام، الدولي القانون  مصادرمصدرا من  الدولية، العدل لمحكمة األساسي
 .المائية الدولية المجاري 

يتسنى  حتى دولي، مائي مجرى  لكل للتكيف قابال إطارا بمعنى انه يوفر ،"اإلطار طابع" له القانون  هذا -
 مجرى  كل أن مبدأ إلى 1997 اتفاقية فلسفة وتستند. معين مائي بمجرى  المتعلقة المشاكل لحل استخدامه

                                                           
 .89محمد عبد العزيز مرزوق ، المرجع السابق، ص -1
 .90المرجع ، صنفس   -2

3 - Adeel KINDIER, op .cit,p36-37-38. 
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 تتعلق خصوصيات بالمقابل، لها أيضا العامة، ولكن الخصائص نفس لها الحال دولي وبطبيعة مائي
 والقانونية المتعلقة بكل نهر على حدى. واالقتصادية السياسية بالمسائل

. المائية المجاري  الستخدامات التدريجي والتطور بسبب التنمية، المزدوج باالستخدام يتميز القانون  هذا-
 الطفرة المالحي، ومع بالجانب فقط معنيا األنهار يحكم الذي القانون  كان عشر، التاسع القرن  بداية ففي

 التطور استلزم فقد ولذلك. الحديثة التكنولوجيات ظهور مع تنوعت جديدة، استخدامات وجدت الصناعية،
 السبب هو غيره وهذا عن المالحة قانون  تميز السنين، مر تدريجي وعلى نحو على جديدة قواعد إدخال

 غير ألغراض الدولية المائية المجاري  استخدام الرسمي العنوان تحمل 1997 عام اتفاقية أن في
 ".المالحية

 اقتصادية، واجتماعية ألغراض االستخدامات تنظيم إلى المائية تهدف بالمجاري  المتعلقة القانون  قواعد  -
 االقتصادية الناحية فمن. االستخدامات المختلفة لهذه القانوني اإلطار القواعد هذه حيث تشكل. وإنمائية

 بلدان، عدة بين المشتركة االقتصادية المصالح من مجموعة الدولية تمثل المائية المجاري  واالجتماعية،
 الدولية. نهر االودر بلجنة المتعلق الحكم في الدولي للعدل الدائمة المحكمة وهو ما أكدت

  :القانون الدولي للمياه نشأة -ب
يشير التطور التاريخي للقانون الدولي للمياه، إلى أن هذا التطور قد تم في ضوء االحتياجات      

السياسية واالقتصادية والفنية واالجتماعية للبشر. ووفقا لتلك االحتياجات التي يعتمد عليها في تحديد 
لهذا القانون. فمفهوم  أفضلية أحد االستخدامات على األخرى، يمكن رسم ما وصلت إليه عملية التطور

النهر الدولي قديما كان ُيعرف على أساس صالحيته للمالحة، وقد كانت مشاكل الحدود والمالحة هي 
 اإلطار الذي يحتوي ُجل  المشاكل الدولية لألنهار.  

تم النص  1947فبراير 10بداية، تجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقية السالم الموقعة في باريس       
لى حرية المالحة في الدانوب للسفن من جميع الدول، باستثناء نقل الركاب و البضائع. ورغم ذلك ذهب ع

االتحاد السوفياتي ودول الدانوب نحو تقييد حرية المالحة وقصرها على المشاطئين فقط. إال أن مؤتمر 
، 1948اغسطس  18بلغراد قد شرع في مبادرة لوضع اتفاق مالحي جديد حول نهر الدانوب وقع في 

حيث أبقى للدول المشاطئة الحق في تنظيم المالحة والرقابة عليها. وتم النص على إنشاء لجنة دولية 
 .1تتكون من ممثلين من الدول المشاطئة فقط

                                                           
 .332دانتي أ .كابونيرا، المرجع السابق، ص - 1
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تم تنظيم  العالم األخرى، خصوصا الدول التي حازت على استقاللها، أنحاء من كثير وبالمقابل، في   
المشاطئة، بعدما تم إلغاء  الدول لسفن الحرية هذه من ة باتفاقيات أو تشريعات تحدالمالحة النهري حرية

المبرمة في  النهر السنغال بمركز المتعلقة االتفاقيات المبرمة أثناء الفترات االستعمارية مثل االتفاقية
 رابطة قبل تدوينها من تم التي ،1966 لعام هلسنكي قواعد من عشرة الثالثة والمادة .1972 نواكشوط

  حالة عن النظر وبصرف وبالتالي، المسألة. هذه في القانون المعاصرة حالة تعكس الدولي، القانون 
 على المالحة بمصلحتها في حرية تطالب أن الدولي، المائي للمجرى  المتاخمة الدولة بوسع ،1األمريكيتين

 .2المائي المجرى  نطاق كامل

أما فيما يتعلق باالستخدامات األخرى ، فمنذ أقدم العصور نشأت حضارات وحركات التنمية أينما    
توافرت المياه الالزمة للوفاء باالستخدامات المختلفة سواء المنزلية أو الزراعية أو الصناعية أو التجارية، 

وقات وجدت نزاعات حول مثل الدجلة والفرات والنيل والهندوس والجانج...غير أنه، حتى في تلك األ
 .   3تخصيص واستخدام المياه المتدفقة عبر دولتين أو أكثر

فباإلضافة إلى الزراعة والصناعة، هناك استعمال المجاري المائية من أجل طفو االخشاب واألطواف،    
ومن حيث يتم ممارسة هذا النوع الخاص من االنتفاع بالمياه على طول أنهار شمال أوروبا وأمريكا. 

الضروري وجود اتفاق بخصوصه في حالة المياه المشتركة، حيث يمكن أن يحدث نزاع بين هذا االستخدام 
واالستخدام المالحي. وقد أقرت جمعية القانون الدولي في الفصل الخامس من قواعد هلسنكي أن هذا 

ا االستخدام في حالة االستخدام دائما ما يتطلب اتفاق الدول المشتركة في النهر، واوصت بمنح حق هذ
 .   4االنهار غير المستخدمة في المالحة، مما يوضح أفضلية المالحة على الطفو

تجدر اإلشارة إلى أن القانون الدولي قد اعتبر أن المالحة النهرية هي االستعمال المبدئي للمجاري     
لمياه، تغير مفهوم المياه تغيرا المائية الدولية إلى غاية بداية القرن العشرين. و مع تعدد استخدامات ا

                                                           
الوضع في االمريكيتين مختلف تماما، فقد كانت الدول االمريكية منذ البداية محجمة عن فتح مجاريها المائية حتى للدول  - 1

المشاطئة االخرى، وطورت ما يمكن للمرء تسميته العرف االقليمي بشان "االمتياز الخاص". بحيث يحق للدول المشاطئة ان تمنع 
في الجزء الواقع في اراضيها من الجرى المائي. وال يجوز للسفن التي ترفع علما اجنبيا، بما في ذلك المالحة االجنبية من أي نوع كان

علم دولة مشاطئة، التنقل على ذلك الجزء من المجرى المائي المعني اال اذا اعطيت اذنا خاصا بذلك بموجب اتفاقية دولية او تشريع 
ة المالحة للسفن التي ترفع اعالم الدولة المشاطئة ال تنطبق على القارة االمريكية حيث وطني. ولذا فان القاعدة العامة التي تمنح حري

لوسيس كافليش، تنظيم استخدامات المجاري  من الواضح ان المجاري المائية الدولية فيها ال تعتبر مشتركة فيما بين الدول المشاطئة.
 .10المائية الدولية، المرجع السابق، ص

2 - Boisson de Chazournes et S. M. A. Salman, Les ressources en eau et le droit international. op, cit. P17. 
3 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op, cit.p401-402. 

4 - Ibid .p407. 
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نموذجيا، من طريق مالحي إلى مورد طبيعي، ولقد أثار هذا األخير مسائل سيادة الدول على مواردها 
 .    1الطبيعية

دراك المجتمع الدولي لألخطار البيئية التي مست الماء كمورد طبيعي مشترك مثل شح المياه إبعد و    
عدد السكان. اتجهت الدول لوضع قواعد لحل مشاكلها وذلك في صورة وازدياد الطلب عليها بازدياد 

لى االتفاقيات االقليمية والتعاون الدولي في نطاق إالدول هذه ت أاالمور لج تأزماالتفاقيات ثنائية. وعند 
قليمية. فالقانون الدولي لألنهار يتطلب إمحدود بين مجموعة من الدول المعنية وفقا لظروف كل منطقة 

تتالءم وتتناسب مع الظروف الطبيعية والحاجات التي تحس بها الدول وهو أمر عصي على قواعد خاصة 
 .2التقنين وال توجد قواعد عرفية تسري على الجميع

لية، اكد على فكرة ان قرار معهد القانون الدولي بشأن االستخدامات غير المالحية للممرات المائية الدو     
ان استخدامات وموارد هذه الممرات ينبغي ان تكون مشتركة بين الدول المشاطئة بمقتضى مبادئ و قواعد 

،رغم سالمة قواعدها اال انها ال 1966العدالة. فقواعد هلسنكي التي وضعتها جمعية القانون الدولي عام 
ى اهتمام ضئيل، رغم انها شكلت مدونة شاملة تحوز على الصفة الرسمية، كما انها لم تجتذب انذاك سو 

لقانون المجاري المائية الدولية، اذ ال تستبعد سوى قضايا الحدود وقضايا المياه الجوفية. وعلى الرغم من 
األحكام الخاصة بالمالحة التي شملتها قواعد هلسنكي، فان االهتمام الرئيسي لهذه القواعد هو 

 .3اض الصرف الدوليةاالستخدامات غير المالحية ألحو 

 غير أخرى  ألغراض الدولية المائية المجاري  استخدامات مبدأ الدولي، للقانون  الحديث التطور عزز لقد   
 استخدام قانون  اتفاقية ،1997مايو  21 يوم المتحدة لألمم العامة الجمعية خالل اعتماد من المالحة،

 المالحة.  غير أخرى  ألغراض المجاري المائية

، قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة أن تطلب من لجنة القانون الدولي إعداد مسودة 1970فمنذ      
التفاقية إطارية تنظم االستخدامات غير المالحية للمجاري المائية الدولية. وبعد ثالثة عشر تقريرا وجهود 

مادة إلى الجمعية العامة  32ضم أول مسودة ت 1991خمسة مقررين خاصين، رفعت اللجنة في عام 
لمناقشتها وتعليق الحكومات المعنية عليها من خالل لجنتها السادسة. بعد ذلك قامت لجنة القانون الدولي 
بإجراء تعديل طفيف على المسودة األولى التي وضعتها، فيما يخص بصورة رئيسية، بالعالقة بين االنتفاع 

                                                           
1 - Sylvie PAQUEROT, les devloppements normatifs du droit internationae l’eau , op .cit. p74. 

 .90محمد عبد العزيز مرزوق ، المرجع السابق، ص-2
 .10ص ،لوسيس كافليش، تنظيم استخدامات المجاري المائية الدولية، المرجع السابق - 3



75 
 

وية السلمية للمنازعات. ثم أعيدت النصوص المعدلة إلى اللجنة ، والتس1المنصف و قاعدة عدم االضرار
السادسة التي قررت االستغناء عن عقد مؤتمر دبلوماسي بهذا الشأن نتيجة مالئمة ردود فعل الدول على 
النصوص المعدلة. واالكتفاء بتكليف فريق عامل خاص، من أجل وضع تلك النصوص في صورة 

 .   2نهائية

للنزاعات  محتمال الى ان تعدد استخدامات المجاري المائية الدولية ، قد يشكل، مصدرا االشارة يمكن   
استخدام على  أي تفضيل عدم خالل من التوتر حدة تدريجيا تخفيف الدولي حاول فالقانون  .الدولية
 إيالء مع في آخر فقراتها التي نصت على:" 3باستثناء ما أشارت إليه المادة العاشرة من االتفاقية االخر،
 ".لإلنسان الحيوية الحاجات لمقتضيات خاص اهتمام

 1994الدولي لسنة  القانون  لجنة مواد مشروع أساس على مختلفة دولية اتفاقات بالفعل وضعت وقد    
 نهر المستدامة لحوض التنمية أجل من التعاون  التفاق بالنسبة الحال وهو. 1997 عام الخاص باتفاقية

 أفريقيا مجموعة تنمية في المشتركة المائية المجاري  بشأن المعدل البروتوكول ،1995 لعام الميكونغ
 .4 2008لعام النيجر حوض مياه وميثاق ،2000 الجنوبية لعام

استخدام المجاري المائية الدولية  ضمان إلى تهدف إطارية، اتفاقية 1997تعد اتفاقية نيويورك      
 هذه وتتناول. والمستقبل الحاضر في لها وتعزيز االستخدام األمثل والمستدام وحمايتها، وإدارتها وحفظها
 الموضوعية وتترك من العناصر والقليل األساسية اإلجرائية الجوانب بعض ،إطارية كاتفاقية االتفاقية

 للمجرى  المحددة االعتبار الخصائص في ستأخذ التي االتفاقات المشاطئة الستكمال للدول التفاصيل
 .5االتفاقية االطارية تعدل من أحكام أو تعتمد أن االتفاقات لهذه المائي، كما يمكن

                                                           
1 - Sylvie PAQUEROT, les devloppements normatifs du droit internationae l’eau , op, cit. p75. 

 .11ص ،استخدامات المجاري المائية الدولية، المرجع السابقلوسيس كافليش، تنظيم  - 2
3 - Boisson de Chazournes et S. M. A. Salman. Les ressources en eau et le droit international. op, cit. P21. 

4 -BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, SANGBANA, Komlan. L'entrée en vigueur de 

la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins 

autres que la navigation (1997). Geneva Water Hub, 2015, disponible sur : http://archive-

ouverte.unige.ch/unige:80735. 

5 - Salman M. A. Salman. The United Nations Watercourses Convention Ten Years Later: Why Has its Entry 

into Force Proven Difficult? . Water International, Volume 32, Number 1, International Water Resources 

Association, March 2007, P04. 
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 هذا وفي. للحدود العابرة العامة للمياه المبادئ تحدد التي الوحيدة األداة  ليست 1997 عام اتفاقية إن   
 باتفاقية إليها للحدود و البحيرات الدولية، والمشارالمائية العابرة  المجاري  حماية اتفاقية برز دور الصدد،
 عام في ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة اللجنة من رعاية تحت اعتمدت التي 1992 لعام هلسنكي
مستوى األحواض، فقد  على. للمياه الدولي القانون  مبادئ تطوير لهذه االتفاقية تأثير على. 19921
 واستخدامه الدانوب نهر حماية أجل من التعاون  تم اعتماده بشأن مرجعيا إطارا هلسنكي اتفاقية عززت

 واالتفاقات ،1999 أبريل 12 المؤرخة في الراين نهر واتفاقية حماية ،1994 جوان 29 في المستدام
 . 20022و المعدلة سنة  1994ابريل  26في  وميوز شيلدت بحماية المتعلقة

 غير أخرى  ألغراض الدولية المائية لقانون المجاري  المتحدة األمم اتفاقية نفاذ نافلة القول أن، بدء    
 ، ورغم أنها اتفاقية إطارية وليست موضوعية إال أنها شكلت2014 أغسطس 17 في 1997 المالحة لعام

 للمياه.    القانون الدولي إلى تطوير بالنسبة هامة خطوة

 قانون الدولي للمياهثانيا: مصادر ال
إن مصادر القانون الدولي تتفاوت من حيث صفتها و قوة مدلولها، فهناك المصادر األصلية التي     

يرجع إليها أوال لتحديد القاعدة القانونية ومؤداها. وهناك مصادر ثانوية، يستعان بها للداللة على وجود 
 القاعدة ومدى تطبيقها.

 المصادر األصلية:-أ
 38من عدة مصادر قانونية أصلية جاءت بها المادة ،يستقي القانون الدولي قواعده وأحكامه العامة    

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، حيث ذكرت فيها أن وظيفة المحكمة هي الفصل في 
قيات الدولية المنازعات التي ترفع إليها وفقاا ألحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن: االتفا

العامة والخاصة، التي تضع قواعد تقر بها الدول المتنازعة صراحة، والعرف الدولي المقبول بمثابة قانون، 
 والمبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدينة.

                                                           
 التابعين للجنة المتحدة وغير األمم في األعضاء للدول فإنه يمكن ،1992اتفاقية هلسنكي لعام  من 26 و 25 المادتين بفضل - 1

 اهتمامها عن 1997 لعام المتحدة األمم اتفاقية في األطراف هلسنكي، حيث أعربت اتفاقية في أطرافا صبحواي أن ألوروبا االقتصادية
 دول عدة أن إلى اإلشارة تجدر األوروبي، الصعيد فعلى. 1992 لعام ألوروبا يةاالقتصاد المتحدة األمم اتفاقية لجنة إلى باالنضمام

 .1992 عام واتفاقية هلسنكي 1997اتفاقية نيويورك  في أطراف بالفعل هي

Boisson de Chazournes, Laurence, TIGNINO, Mara, SANGBANA, Komlan, op, cit. 

2 - Ibid.  
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 : 1المعاهدات -1

تعاظمت أهميتها  تعد المعاهدات الدولية، المصدر الرئيسي األول للقانون الدولي المعاصر، ولقد    
 .2إطار قانوني فيكوسيلة من وسائل صياغة القواعد المنظمة للعالقات الدولية، 

 وفي البعض اآلخر، بأنها " صارم أو جامد قانون " بأنها أحيانا إن مصادر القانون الدولي، توصف   
 المعاهدات على والتصديق التفاوضفالدول عند . الثابت القانون  هي والمعاهدات". 3مرن  قانون ناعم أو"

 لهذه النصوص. لالمتثال الجهود كل تبذل أن المتوقع ومن قانونا، ُملزَمة لها تكون  أن تنوي 

وفيما يتعلق بالمعاهدات التي ُتعنى بتنظيم استخدامات المياه العذبة على المستوى الدولي، هناك نوعين  
 :من هذه المعاهدات، وهي كاآلتي

 :المعاهدات العامة *

ت عامة وجامعة تنظم استخدامات يصعب إيجاد معاهدافي مجال المياه العذبة واألنهار الدولية،     
المياه بصورة موحدة، الختالف الظروف واألوضاع من نهر إلى آخر، كما أنه يصعب في الوقت نفسه 

هذه االتفاقيات أنها لم تعالج كافة وضع تقنين عام مفصل ينطبق على كل األنهار الدولية، ويالحظ على 
االستخدامات بشأن مياه األنهار الدولية، وأنها كانت تنحصر في مجال المالحة فقط، كما أنها قليلة 

 .4الفائدة في مجال استخدام مياه األنهار الدولية في غير األغراض المالحية

اد و أحكام متعلقة باألنهار الدولية، و المتضمنة لمو  1815مثل المعاهدة الصادرة عن مؤتمر فيينا سنة 
، المتعلقة بتنمية الطاقة الهيدروليكية، وهناك معاهدة 1923المعاهدة الموقعة في جنيف بسويسرا عام 

 المالحة في األنهار الدولية. المتعلقة بنظام 1921هامة في هذا المجال وهي معاهدة برشلونة سنة

                                                           
 اتفاق " :يلي بما الدولية المعاهدات منها، الثانية الفقرة االولى المادة نص في 1969لعام المعاهدات لقانون  فيينا اتفاقية تعرف -1

 .عليه تطلق التسمية التي كانت وأيا أكثر أو واحدة وثيقة في تم سواء الدولي للقانون  ويخضع أكثر كتابة، أو دولتين بين يعقد دولي
 .95المرجع السابق، صمحمد عبد العزيز مرزوق، 

 .104 ص سابق،ال مرجعال عامر، الدين صالح - 2
 التي السلوك قواعد مدونات أو المبدئية والبيانات والقرارات التوجيهية والمبادئ اإلعالنات مثل وثائق إلى الناعم القانون  ويشير - 3

 عن الصادرة والبيانات اإلعالنات، واستكهولم ريو مثل اتالمؤتمر  وإعالنات المتحدة األمم قرارات يتضمن وهو. قانونا ملزمة ليست
 حكومية غير منظمات من بيانات أيضا المراقبين بعض ويصنف .للبيئة المتحدة األمم برنامج مثل الرئيسية المتحدة األمم هيئات
 باعتبارها العالمي الحفظ استراتيجية، الطبيعة لصون  العالمي الصندوق  - الطبيعية والموارد الطبيعة لحفظ الدولي االتحاد مثل رئيسية

 .الملزم غير القانون  أشكال من شكال
 .63المرجع السابق ، ص  ...،وسط منصور العادلي، موارد المياه في الشرق األ - 4
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نون الدولي للمياه، وذلك رغم اقتصارها على تنظيم أمور المالحة هذه المعاهدات تعد كبداية لظهور القا   
النهرية، و كذلك اقتصار إلزاميتها على الدول األطراف فيها فقط، فقد ساهمت في إرساء وتطوير قواعد 

 القانون الدولي للمياه. 

المعاهدات في مجال  إبرام إلى السعي على الدول تشجع أن يمكن التي الدوافع، من العديد هناك   
 تترتب حقيقي، صراع إلى يتطور أن قبل محتمل صراع مائي تسوية في الرغبة بينها ومن نهار الدولية،األ

 هناك تكون  أن ويمكن. تفاوضي حل إلى التوصل تكاليف من أكبر واقتصادية سياسية تكاليف عليه
 أو جديدة مشاريع مائية إنشاء مثل الراهن، الوضع في تغيير تنظيم إلى الحاجة في تتمثل أخرى  أسباب
 المؤسسي الطابع إضفاء خالل من التعاون  تعزيز أو متشاطئ، كل والتزامات حقوق  توضيح في الرغبة
 .1لجان مشتركة  بإنشاء

المجرى  أكثر الحاالت المتنازع عليها بين الدولة المشتركة في نفس أنحري بالذكر في هذا المقام ، 
 .2وضاع التي لم تبرم بشأنها اتفاقيات شاملة تشارك فيها جميع األطرافالمائي الدولي هي تلك األ

مثل نهر  ،في هذا السياق، تم إبرام بعض االتفاقيات المنظمة الستخدامات مياه أحواض نهرية هامة
 الجماعة في المشتركة ئيةالما الهندوس ونهر كولورادو ونهر األردن. باإلضافة إلى بروتوكول المجاري 

الدول النهرية  بين اإلطارية االتفاقية ومشروع ،2000 أغسطس سنة 7 في األفريقية المبرم اإلنمائية
 والجهات اإلنمائي، المتحدة األمم الدولي، وبرنامج البنك من بدعم تطويرها تم والتي النيل، في نهر العشرة

 بين 2003 عام في أبرم فيكتوريا الذي بحيرة لحوض المستدامة التنمية أيضا بروتوكول. األخرى  المانحة
. واالتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة 20023 عام في اعتمد الذي نهر السنغال وميثاق وأوغندا، وتنزانيا كينيا

ألحكام باعتبارها التقنين الدولي ل 1997بشأن استخدامات األنهار الدولية في غير األغراض المالحية لعام
 و القواعد العرفية المستقرة على المستوى الدولي في مجال المجاري المائية الدولية.

                                                           
1 - Kerstin Mechlem,  WATER AS A VEHICLE FOR INTER-STATE COOPERATION: A LEGAL PERSPECTIVE,  FAO 

Development Law Service, August 2003,p 06. 

2 - Ibid ,p 06. 

3-Laurence Boisson de Chazournes, Le Droit International de L’Eau: Tendances Récentes, Anuário brasileiro de 

direito internacional, 2008, vol. 2, p142. disponible sur : http://archive-ouverte.unige.ch/unige:42014 
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 المائية للمجاري  حيز النفاذ، وأصبحْت  1997دخلت اتفاقية االمم المتحدة لعام  2014اوت  17وبتاريخ  
 الطبيعي المورد صفة أخيراا  عنها وإدارتها. وانتفْت  وحمايتها استخداماتها تحكم اتفاقيٌة إطارية الدولية

    العرفي. الدولي القانون  ويعتمد على دولية، اتفاقية تحكمه ال الذي الوحيد الرئيسي

 :المعاهدات الثنائية *

من الناحية القانونية ال يمكن تأصيل المعاهدات اإلقليمية أو الثنائية على أنها مصدرا للقواعد        
ك انطالقاا من أن تلك االتفاقيات ال ُتلزم إال أطرافها فقط، فهي محدودة األثر القانونية الدولية العامة، و ذل

  1القانوني، و ذلك عمالا بمبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية.

 المتعلقة األحكام بالتفصيل تحدد معين أن مائي بمجرى  الخاصة المائية المجاري  لمعاهدات ويمكن   
 لتسوية آليات وتوفير المعلومات، وتبادل للتفاوض آليات على أو أن تنص وااللتزامات، بالحقوق 

فالمعروف أنه لكل نهر ظروفه المختلفة، مثل وضعه  .2المشتركة هيئات واللجانال أو إنشاء المنازعات،
الجغرافي، وكميات المياه، وعدد الدول المستفيدة منه، ومدى حاجة واعتماد كل دولة من دول الحوض 

 .على مياهه

، 1960يمكن  ذكر بعض المعاهدات الثنائية، مثل معاهدة  نهر الهندوس بين الهند و باكستان عام    
بين  1977لماجر والنمسا بشأن تنظيم مسائل المياه في منطقة الحدود، معاهدة بين ا 1956معاهدة 

بين روسيا  2002المجر وتشيكوسلوفاكيا بشأن بناء نظام السدود على نهر الدانوب، واتفاق ماي 
 . 3وبيالروسيا حول التعاون في مجال الحماية واالستخدامات الرشيدة لتجمعات المياه العابرة للحدود

قيل أن اللجوء كثيرا إلى المعاهدات الدولية الثنائية دليل على ضعف القانون الدولي في هذا  وقد   
المجال. لكن هناك من يرى عكس ذلك، حيث أن اللجوء إلى معاهدات ثنائية دليل على أن الدول تعي 

عد دولية تحكم هذه أنها ال تستطيع التصرف بشكل منفرد في المياه الدولية التي تمر بإقليمها. وأن ثمة قوا 
المياه. ومن جهة أخرى يمكن القول أن كثرة المعاهدات الثنائية التي تكرر نفس القواعد على مدار السنين 

 . 4وامتداد العالم، يعطيها نوعا من الشرعية لتصبح هذه القواعد عرفا دوليا

                                                           
 .64المرجع السابق ، ص ، ...وسط، موارد المياه في الشرق األمنصور العادلي - 1

2 - Kerstin Mechlem, op, cit ,p 05. 

 .101محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق، ص - 3
 .65منصور العادلي، موارد المياه في الشرق األوسط ...، المرجع السابق ، ص  - 4
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 تدرج القواعد فكرة يأخذ ياا قانون تسلسالا  هناك أن الدولية يمكن مالحظة المائية المجاري  إلى بالنظر  
 نطاق في اتفاقيات متعددة ثم عقدية، طبيعة ذات ثنائية اتفاقيات إلى ومذكرات، بروتوكوالت من القانونية

 . العامة المعاهدات إلى وصوالا  محدود، إقليمي

 : 1العرف -2

من خالل الممارسات العملية المتكررة من الدول  ار الدولية ينشأ العرف الدوليفي مجال األنه      
النهرية و المقترنة بالتزام تلك الدول بأهمية هذه الممارسات مما يكسبها قيمة قانونية عبر تواتر هذه 

حيث نشأ في صورة  ،الممارسات، و لقد لعب العرف الدولي دور هاما في إبراز القانون الدولي للمياه
يات إقليمية، و كانت تلك االتفاقيات بمثابة ترجمة للممارسات العملية في مجال اتفاقيات ثنائية ثم اتفاق

 األنهار الدولية، سواء على الجانب الثنائي أو اإلقليمي .

 المائية، للموارد المشترك لالستخدام الهامة الدولي بظهور بعض المبادئ العرف سمح عامة، بصفة   
اتفاق، عدم اإلضرار بباقي دول المجرى المائي  إلى التوصل بقصد والتفاوض بالتعاون  مثل االلتزام

 المسبق، االستخدام بالتشاور ومراعاة حقوق الدول األخرى المشتركة في حوض المجرى المائي، التزام
 2.األرض المياه تحت ذلك في بما المشتركة للموارد المنصف

 : 3المبادئ العامة للقانون  -3
من النظام  38تعتبر المبادئ العامة للقانون، المصدر الثالث من مصادر القانون الدولي حسب المادة    

 األساسي لمحكمة العدل الدولية.
ن أحكام القضاء الدولي قد استفادت من هذا المصدر في نطاق محدود، ما يمكن االشارة إليه ، أ     

ولي التقليدي كان يهتم أساسا بالعالقات الدبلوماسية بين ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن القانون الد

                                                           
مجموعة من األحكام القانونية نشأت من تكرار التزام الدول لها في تصرفاتها مع غيرها في حاالت معينة ، بوصفها  "العرف هو - 1

 .33مساعد عبد العاطي الشتيوي، المرجع السابق، ص قواعد ثبت لها في اعتقاد غالبية الدول المتحضرة وصفا إللزام القانوني؛ 
2 - Jacques SIRONNEAU, le droit international de l'eau existe-t-il ?- evolutions et perspectives -, disponible 

sur : http://www.riob.org/IMG/pdf/DROINTER2.pdf  

ل العرف، تعبر عن قناعة و من مبادئ القانون الدولي، مثأتعتبر المبادئ القانونية العامة سواء كانت من مبادئ القانون الداخلي  - 3
كثر تجريدا و تنطبق على اوضاع مختلفة جدا ولكن أالدول في االلتزام بها و كالهما غير مكتوب. لكن المبادئ العامة غالبا ما تكون 

؛ منصور العادلي، موارد المياه في الشرق األوسط ...، بعضها ينطبق على سلوك محدد، كما انها ال تحتاج الى عنصر التكرار
 .68المرجع السابق، ص 
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الدول، فلم يكن في حاجة ماسة إلى هذا المصدر، فضالا عن أن أحكام محكمة العدل الدولية تعتمد في 
 .1قبول أحكامها على رضاء الدول

في مجال تتميز المبادئ العامة للقانون بأنها أكثر موضوعية، ويدرج ضمن هذه المبادئ العامة    
مبادئ االستخدام المنصف و المعقول لمياه المجرى المائي و مبدأ عدم إحداث الضرر  : األنهار الدولية

بالغير وكذا مبادئ حسن النية، وحسن الجوار، وعدم التعسف في استخدام الحق، و حل المنازعات 
 المنبع و دولة المصب دول قائمة بين بالمثل المعاملة استحالة فإن ذلك، ومع  .2النهرية بالطرق السلمية

 .3االتجاه نفس في دائما الماء يتدفق عندما

 من الهدف يكون  أن ويمكن. طرق  بعدة التفاوض عملية على تؤثر أن للقانون  العامة للمبادئ    
 المبادئ كما أن تفسير .معينة حالة على وتطبيقها العامة المبادئ من أكثر أو واحد وضع هو المفاوضات

 التوجيه يعطي أن يمكن الدولية، العدل محكمة أو الدولي القانون  لجنة مثل الهيئات الدولية جانب من
 تحترمها لمعاهدة مسبق شرط هو عامة، بصفة المبادئ، هذه فاحترام حلول، عن تبحث التي للدول

 .4األطراف جميع وتطبقها

 المصادر االحتياطية: -ب
تعد أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف األمم، مصدراا احتياطيا      

 لقواعد القانون الدولي.

 أحكام القضاء:-1

تعد أحكام القضاء مصدرا من المصادر االستداللية التي يمكن اللجوء إليها في مجال تحديد القواعد     
 59خدامات األنهار الدولية وتطبيقها، لكن من جانب آخر، أشارت المادة القانونية التي تحكم وتنظم است

، إلى أن الحكم القضائي ال يلزم إال أطراف النزاع وال يعتبر 5من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية
سابقة. ورغم ذلك، فإن أطراف المنازعات والقضاة أنفسهم يلجؤون إلى أحكام سابقة للتدليل على وجود 

                                                           
 .34مساعد عبد العاطي الشتيوي، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Jacques SIRONNEAU, le droit international de l'eau existe-t-il ?- evolutions et perspectives, op, cit.  

3 - Ibid .  

4 - Kerstin Mechlem, op, cit ,p 05. 

من  59المادة  ."يكون للحكم قوة اإللزام إال بالنسبة لمن صدر بينهم في خصوص النزاع الذي فصل فيه ال"و التي تنص على أنه - 5
 النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية.
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واعد قانونية مادام العرف والمبادئ العامة للقانون من المصادر األصلية غير المكتوبة، فإن القضاء ق
 .1الدولي يلعب دورا هاما في إثباتها واستنباطها

و فيما يتعلق بمجال األنهار الدولية، فقد عرْضت قضيتان فقط أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي،    
بشأن نهر الميوز، وهناك أحكام صدرت عن  1937المتعلقة بنهر األودر، واألخرى في عام 1925األولى

غنية باإلرشادات التي  وهي 1957الحكم في قضية بحيرة النو بين فرنسا وأسبانيا  : هيئات تحكيم، منها
تشير إلى القواعد القانونية المتعلقة بمجال األنهار والمجاري المائية الدولية، أهمها أنها أعطت الحق للدول 
المشتركة في مجرى مائي دولي باستخدام مياهه شريطة عدم قيامها بأية أعمال من شأنها اإلضرار بمياه 

 .2هذا المجرى الدولي

التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في شأن استخدامات األنهار الدولية، الحكم  ومن األحكام الهامة
، والذي سيتم التعرض له بالتفصيل الحقا، وأيضا 1997الصادر في النزاع بين المجر وسلوفاكيا عام

 .2010الحكم الصادر عن ذات المحكمة في شأن النزاع بين دولتي أورجواي واألرجنتين، الصادر عام

 ء الفقه :آرا *

يكتسي الفقه الدولي مكانة خاصة ضمن مصادر القانون الدولي، فآراء كبار الفقهاء كانت في وقت      
 ما كل الفقه حسب الدكتور عصام العطية :هي آراءما الدليل األول على وجود القانون الدولي. ويقصد ب

 االستناد ويمكن قانونية، وتعليقات آراء من الدوليةاألنهار  مجال في الدوليين القانونيين الفقهاء يكتبه
 يقدمونه فيما الفقهاء دور ويتمثل الدولية، األنهار مجال في القانونية وترسيخ القواعد لتأكيد وقبولها عليها

 مياه جال استخداماتم في وبخاصة الدولي، القانون  وقواعد مبادئ وتحليل لشرح وبحوث من دراسات
 فيها، النقص جوانب وكشف أحكام، القانون من يضمنه ما وتفسير إثبات في يساعد مما الدولية، األنهار

 ويتم جديدة، دولية قواعد إنشاء أو الموجودة، القواعد تعديل أحياناا إلى المعتبرة الفقهاء آراء تؤدي قد بل
 عليها، سيرال باطراد أو الدولية، المعاهدات في عليها بالنص سواء الدول، قبل من تبنيها طريق عن ذلك

 .3الدولي العرف جزءا من فتغدو

جهدا فقهيا جماعيا ساهم به مجمع القانون الدولي بشكل فعال في مجال  1966تعتبر قواعد هلسنكي 
 قانون المياه الدولي، حيث تعتبر قواعد احتياطية يمكن االسترشاد بها في حال عدم وجود اتفاق أو عرف.

                                                           
 .98المرجع السابق، ص ، ...وسطموارد المياه في الشرق األمنصور العادلي،  - 1
 نفس المرجع ، نفس الصفحة . - 2
 .231 ص ،2005 العراق، الموصل، جامعة والنشر، للطباعة األثير ابن دار ،"مالعا الدولي القانون  "العطية عصام -  3
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ا تعتبر قرارات و دراسات المنظمات الحكومية العالمية و في مقدمتها االمم المتحدة وبعض المنظمات  كم
الحكومية االقليمية مثل اللجنة االستشارية القانونية آلسيا وافريقيا، دليال على اتجاهات الدول وممارساتها 

 .  1وليةفي هذا المجال، كما تهدف الى اساء وبلورة القواعد القانونية الد

 ، بفضلتطور القانون الدولي للمياه وتقدمه فيالفقهاء قد ساعدت وبشكل كبير  آراء يمكن القول أن  
 منهم. الكثيرين وأبحاث جهود

 مبادئ العدل و اإلنصاف: -3 
أنه يمكن للمحكمة  -المشار إليها سابقا -من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 38نصت المادة     

 فيمكنالفصل في القضية المعروضة وفقا لمبادئ العدل و اإلنصاف متى وافق األطراف على ذلك . 
 الدولية النهرية عاتالمناز  الفصل في عند ،قانوني احتياطي كمصدر واإلنصاف العدالة مبادئ إلى اللجوء

 العدل الدولية. ومحكمة الدولي التحكيم هيئات قبل من

    

فإنهما  بينهما التمييز محاولة االصطالحين ورغم هذين من كل لمدلول محدد اتفاق يمكن العثور على ال  
 المجرد العدل تمثل التي المبادئ من مجموعة عن عام للتعبير بوجه كمترادفات مجموعات في يستخدمان

 القانون في يسعى أن يتعين التي المثالية القيم من مجموعة عن تعبر والتي طبائع األشياء، من المستمد
 .2الطبيعي من القانون  جزءا بوصفها إليها ينظر والتي تحقيقها، إلى المجتمعات من مجتمع أي

 

 الدولي للمياهالفرع الثاني: دور الهيئات الدولية في تقنين القانون 
 أو الواحد، سواء من الناحية الجغرافية، المائي المجرى  في المشتركة تختلف ظروف الدول    

 المختلفة العالم دول أن الميدانية، وقد كشفت الممارسات الظروف. من وغيرها االقتصادية، أو السياسة،
موحدة تنظم  قانونية قواعد وضع الصعوبةمن  الذي جعل المجال، األمر هذا في قانونية قواعد عدة طبقت

 الهيئات القواعد اهتمام استخدامات وتسيير وتسوية منازعات المياه العذبة العابرة للحدود. لذلك نالت هذه
 الدولي. بالقانون  المهتمة والمنظمات العلمية

                                                           
 .72المرجع السابق، ص ، ...وسطمنصور العادلي، موارد المياه في الشرق األ - 1
 .38مساعد عبد العاطي الشتيوي، المرجع السابق ، ص  - 2
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 أوال: دور أهم المؤسسات الدولية في تدوين القانون الدولي للمياه
 هيئات المائية، للموارد الرشيدة االستخدامات ألفضل الوصول تضمن قواعد ء وضعلقد تحمل عب    

 والعناية االهتمام المهمة هذه الذين أولوا الدولي، القانون  فقهاء أفضل من نخبة تضم كانت علمية،
 :أهمها ومن الواجبة،

 :1الدولي القانون  مجمع -أ
الدولية، وفي سبيل ظهور قواعد القانون الدولي للمياه  لألنهار المالحية غير االستخدامات ألهمية نظرا   

اعتماد  ذلك أعقب ثم ،1910 عام أعماله جدول قائمة في المسألة هذه المجمع الدولي  بإدراج قام العذبة،
 ، حيث  تم التوصل فيه لنقاط مهمة منها :1911 مدريد بقرار يعرف لما المجمع

 المالحية، الشئون  غير في الدولية المشتركة األنهار مياه استخدام تحكم هامة، عرفيه قواعد على التأكيد -
غير  في الدولية األنهار استخدامات مجال في المبادئ أهم من اإلضرار، وتعتبر عدم قاعدة : أهمها

 .المالحة أغراض

 المشترك، المائي للمجرى  إدارة أفضللتحقيق  دائمة؛ فنية هيئات تكوين ضرورة أيضاا  القرار تضمن كما -
أصبح  المائية، حيث المجاري  استخدام قانون  تطوير في دور لها التي كان الهامة األشياء من و تعتبر 

 المائي المجرى  إدارة لضمان األدوات الالزمة أهم من المشتركة واللجان الهيئات تكوين الحالى الوقت في
 دراسة مجال صدرت في التي القرارات أهم من مدريد قرار يعتبر جيدة ، و بذلك بطريقة المشترك

 .2الوقت ذلك في األغراض المالحية غير في الدولية األنهار مياه استخدامات

أعدت ورقة  1957أعيد إحياء القانون الدولي المتعلق باألنهار الدولية، وفي عام  1950في عام      
الذي يتضمن مشروع القرار. وفي عام  1959تمهيدية حول هذا الموضوع، تالها التقرير المؤقت عام 

 في القرار تقولوذلك راجع ألسباب ذكرت في ديباجة  3سالزبورج  تم اعتماد المسألة  في مؤتمر 1961
 التكنولوجيا بواسطة تغيرت قد المياه االقتصادية الستخدام األهمية يرى  الدولي القانون  مجمع صدرها، أن

 بوجه يؤثر دول، عدة أراضي يضم هيدروغرافى حوض مياه على التكنولوجيا الحديثة تطبيق وأن الحديثة
 أيضا ويرى  أهمية عامة، ذا أمرا المتوفرة صياغتها إعادة الضروري  من فيجعل الدول، تلك جميع عام في

 تحكم التي العامة األساسية من المبادئ األخرى  بالدول مشروع غير ضرر إلحاق بعدم االلتزام أن
                                                           

 الدولي، القانون  وتقدم إنماء إلى يهدف ،فهو مؤسسة دولية غير حكومية  الرسمية غير العلمية الهيئات أهم من المجمع هذا يعتبر - 1
 .126محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق، ص. به الخاصة القواعد تدوين في اإلسهام ثم ومن مبادئه، وصياغة

 .42مساعد عبد العاطي الشتيوي، المرجع السابق ، ص  - 2
 .126العزيز مرزوق، المرجع السابق، صمحمد عبد  - 3
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 وذلك ما، طبيعي لمورد األرشد االستخدام مزايا على أن تحصل للدول يمكن أنه يرى  كما الجوار، عالقات
 .1المتبادلة والتنازالت مشتركة بطريقة المعدة التشاور والخطط طريق عن

حيث ، الدولي في القانون  العامة الرئيسية المبادئ من تعتبر مواد سالزبورج قرار في هذا اإلطار، تضمن
 مع اإلنصاف، أساس على" تسويتها االستخدام سيتم حقوق  مسألة فإن الخالف، حالة في أنه على ينص
بها  الخاصة األخرى  الظروف عن فضال دولة، كل الخصوص احتياجات وجه على االعتبار بعين األخذ

من نفس  4 المادة في هو المحدد النحو هذا على صيغ الذي العادل االستخدام ومبدأ".  الحالة هذه في
 المائي، المجرى  دولة على خطيرا تأثيرا الجديد يؤثر النشاط يكون  عندما أنه على تنص التي القرار،
 حظر قاعدة فإن وبالتالي .الدولة لتلك المنصفة بالحقوق  فيه يخل ال الذي الحد فقط إلى بها ويسمح
 .2ضرر هي بال شك تخضع لمبدأ االستخدام المنصف في التسبب

 المجرى  أعمال تخص بأية الدول إحدى قيام عند المسبق، اإلخطار بضرورة كما نص على االلتزام   
 المذكورة، الدول اعتراض حالة في إلى المفاوضات واللجوء األخرى  الدول وبين بينها المشترك المائي
 معقولة. فترة خالل بينهم العالقة حل الخالفات إلى للوصول وذلك

 المشتركة الدول حق بضرورة احترام تقيدها بشرط بإقليمها، الموجودة المياه استخدام في دولة كل وحق 
 .3عامة بصفة الدولي القانون  يفرضها التي القيود له، وكذلك استخدامها في المائي المجرى  في معها

 عام بأثينا تبنيه تم والذي الدولي، القانون  في والبحيرات األنهار بتلوث" الخاص القرار صدر ثم   
 أهمها من كان موضوعات عدة تضمن الذي 1997 عام قرار ستراسبورج المجمع أصدر . كما1979

 القانونية تنفيذ القواعد إجراءات وأيضاا  الدولي، للنهر النهرية بالبيئة األضرار عن الناشئة المسئولية الدولية
 .4الدولي النهر بيئة مجال في

 تقنين في الفضل لها التي كان أهم القرارات من و بذلك يمكن القول أن قرارات مجمع القانون الدولي تعد
 ه العذبة.قواعد القانون الدولي للميا

                                                           
 .482 ص ،1997العربية، القاهرة، النهضة دار الدولية، المائية والمجاري األنهار قانون  إبراهيم، علي - 1

2 -Caflisch Lucius, La convention du 21 mai 1997 sur l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres 

que la navigation, Annuaire français de droit international, volume 43, 1997, P757. 

 .118 ص سابق، مرجعال الديب، فريد إيمان- 3
4 - Lucius Caflisch, La convention du 21 mai 1997 sur l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins 

autres que la navigation, Annuaire français de droit international, op, cit, P757. 
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 :1الدولي القانون  رابطة -ب
 واألربعين، السابعة دورتها في مرة استخدام المياه العذبة ألول  رابطة القانون الدولي موضوع ناقشت    
 حول الجمعية مشروعا وأعدت ،-حاليا كرواتيا- يوغسالفيا في دوبرفنيك مدينة و المعقودة في 1945عام 

 لقواعد كأساس استخدامها يمكن المبادئ التي على يحتوى  إعالناا  واعتبرته الدولية، األنهار مياه استخدام
 .2الموضوع هذا تحكم التي القانون 

 حول توصية المؤتمر عقب وصدرت 1958 عام نيويورك في واألربعين الثامنة دورتها الجمعية عقدت ثم
 حوض مياه استغالل موضوع تحكم أن يجب أنها رأت الجمعية التي المبادئ بعض تتضمن الموضوع
 ناقشت - 1960 عام هامبورج بمدينة عقد الذي - واألربعين التاسع مؤتمرها وفى .الدولي الصرف
 الدول بين النزاع حال في وأوصت أنه المياه، استخدام موضوع في التطبيق اإلجراءات الواجبة الجمعية

 فعليها المشاورات فشلت وإذا التشاور، عليها الدول هذهفإن  ومصالحها، حقوقها حول النهرية أو المشاطئه
 .3لفض النزاع محكمة إنشاء

، حيث 1966 هلسنكي عام مؤتمر الدولي في مجال المياه العذبة، هو القانون  لرابطة مؤتمر أهم إن   
 هلسنكي". والتي قواعد" عليها يطلق الشأن، هذا في مهمة قواعد وضع إلى خالله الجمعية من توصلت

 العملية الممارسات خالل من تم تجميعها الدولية. حيث األنهار استخدامات تحكم التي المبادئ أهم تعتبر
 جميع ولصالح مشتركا استخداماا  استخدامها يجب واحدة وحدة الصرف الدولي حوض الدولية، واعتبرت

 .4منها لكل فائدة أكبر يحقق الذي بالقدر دول الحوض،

 مجال في الدولي القانوني الصعيد على للدول إلزامية بأية يتمتع ال فقهيا عمالا  هلسنكي قواعدتعد     
 أو فيها طرفاا  تكون  دولية اتفاقيات في القواعد تلك الدول هذه تدرج لم طالما الدولية، األنهار استخدام
 بشأن الدولي ألطراف النزاع استرشادية قواعد فهي ثم ومن العملي الصعيد على القواعد تلك مارست

                                                           
 ذات في تأسست وقد الدولي، القانون  موضوعات بدراسةتهتم  التي الحكومية غير المنظمات أهم من الدولي القانون  رابطة تعتبر - 1

 ممثلين ليسوا وهم المختلفة العالم دول من عضو آالف أربعة تضم وهى 1873عام الدولي القانون  مجمع فيها  تأسس التي السنة
 ؛الشخصية أرائهم عن يعبرون  بل لحكوماتهم

Joseph W. Dellapenna, The customary international law of transboundary fresh waters, Int. J. Global 

Environmental Issues, Vol. 1, Nos. 3/4, 2001,p273. 
 .122 ص سابق، مرجعال الديب، فريد إيمان- 2
 و ما يليها. 122 ص ، مرجعنفس ال- 3

4 - Lucius Caflisch, La convention du 21 mai 1997 sur l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins 

autres que la navigation, op, cit, P757. 



87 
 

 قانونية قواعد القواعد بمثابة هذه تعد لذلك الفقه. ووفقا قبل من كبير باحترام وتحظى المائية، المجاري 
 .1فيها جاء ما بغير يقضى عرف أو اتفاق وجود عدم حالة في إليها يلجأ احتياطية،

 األنهار مياه استخدام المعنية بعمليات الجوانب بكافة تتعلق فصول ستة هلسنكي قواعد تضمنت وقد    
 الحق، صدرت نصوص تكمل قواعد هلسنكي تناولت وقت وفي المالحة،  ذلك في بما المشتركة، الدولية

 بشأن المعنية المتكاملة األعمال تعد أول وبالتالي .الجوفية والمياه حماية البيئة، الخصوص وجه على
 .2المسألة هذه معالجة

 الدولية األنهار قانون  إبراز مالمح في الكبير لها الدور كان أن قواعد هلسنكيحري باإلشارة واالنتباه،   
 المتعلقة الدراسات من بالعديد الدولي القانون  وإلى جانب ذلك قامت رابطة قواعده، وإرساء المعاصر
التوصيات  من العديد عنها فصدرت المشتركة، الدولية األنهار لمياه االستخدامات المختلفة بعمليات

 ، 1982 بمونتريال الدولية أحواض الصرف مياه بتلوث المتعلقة القواعد أهمها والقرارات، من والمقاالت
 3المائية. الموارد على للتطبيق التكميلية بالقواعد الخاصة ، 1986عام  سيول دورة عن الصادرة والقواعد

اعتمدت رابطة القانون الدولي مجموعة موحدة من القواعد الدولية لموارد المياه  وإلى جانب ما سبق ذكره،
 تعرف هامة قواعد مجموعة 2004 الرابطة في عام ، كما أصدرت2000الجوفية في مؤتمر لندن عام 

 المتعلقة والمبادئ عدالقوا  كافة تضمن والذي المائية قانون الموارد بإقرار تعنى وهي برلين، بقواعد
 . 4عام بوجه الدولية المائية مياه المجاري  باستخدام

 المجاري  قانون  لتدوين دولية جمعية بها تقوم محاولة تعد أول هلسنكي، خالصة القول، أن قواعد   
 وكذلك على الدولية، الممارسات الناتجة عن نشاطاتها بشكل كبير على القواعد أثرت وقد. الدولية المائية
 المشتركة. العذبة المياه قانون  دراسة في األخرى  الدولية الجمعيات جهود

 دور األمم المتحدة في تقنين القانون الدولي للمياه العذبة: -ج 
هذا  أهمية من انطالقاا  وذلك تطوير وتقنين القانون الدولي للمياه العذبة، بمسألة المتحدة األمم اهتمت    

  .تهدد استقرار العالقات بين الدول منازعات بسببه من ينشب أن يمكن وما الطبيعي،المورد 

                                                           
 .127محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق، ص - 1

2 - Lucius Caflisch , La convention du 21 mai 1997 sur l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins 

autres que la navigation, op, cit, P757. 

 .51مساعد عبد العاطي الشتيوي، المرجع السابق، ص  - 3
 .127ص محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق، - 4
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 عن فيه أوضحت قرارا المتحدة لألمم العامة الجمعية أصدرت حيث 1959 عام في و البداية كانت     
 الدولية. األنهارباستخدام  المتعلقة القانونية المشكالت عن تمهيدية دراسات إجراء في عزمها الشروع

 الدولية المائية، المجاري  لقانون  التدريجي اإلنماء على العمل نص القرار على ضرورة ذلك ضوء وعلى
 .المتحدة األمم إطار منظمة في ومحاولة تقنينه

 المائية المالحية للمجاري  غير االستخدامات بقانون  المتعلقة المتحدة األمم اتفاقية جلي بالقول، أن  
 دور إطار في الدولي القانون  لجنة من قبل إعدادها تم التي ،1997 عام ماي 21 في والموقعة الدولية،

 تطوير الدولي، تعد مساهمة فاعلة في القانون  وقواعد وتدوين أحكام تقنين على العمل في اللجنة تلك
 المعاهدات صياغة في الدولي القانون  لجنة ، و قد اعتمدتللقانون الدولي للمياه العذبة العامة المبادئ
 تلك من كل معاهدة مجال في القائم اإلقليمي العرف مشروعاتها على بوضع التي قامت الدولية،

 االتفاقيات تلك في والمقننة العرفية القواعد وبالتالي تصبح الدول. بين لالستقرار تحقيقا وذلك المعاهدات
 .1فيما بعد االتفاقية في طرفا تصبح التي تلك حتى الدول لجميع ملزمة اللجنة،  قبل من

 وقواعد الواحد، في تكوين أحكام الحوض استخدامات يحكم إن االعتماد على العرف االقليمي الذي     
في  الدولية القانونية للقواعد إنماءا  يعد الدولية، األنهار استخدامات مجال في الدولية المبرمة، االتفاقيات

 تلك وبخاصة القانون الدولي لقواعد تقنينها عند المسألة تلك الدولي القانون  لجنة راعت . وقد المجال هذا
 لتطبق ومانعة جامعة لتكون  قواعد وضع وصياغة يصعب حيث الدولية األنهار مياه باستخدامات المتعلقة

 في التأكيد ويجب مائي، مجرى  لكل والمميز الخاص الطابع النظر عن بغض الدولية األنهار كافة على
 خالل وذلك من والبحوث الدراسات في وملموسا كبيرا جهدا بذلت قد الدولي القانون  أن لجنة على المقام
 الدولية األنهار استخدامات في مجال الدولي العرف أقرها التي العملية الممارسات كافة وتحليل جمع

 غير االستخدامات قانون  بشأن المتحدة، األمم النهائي التفاقية المشروع خالل من جليا ذلك واتضح
فيما  المشروع ذلك مواد على التصويت ثم المتحدة، باألمم مناقشته تمت الدولية، الذي لألنهار المالحية

      . 2بعد

                                                           
 .12ص ،تنظيم استخدامات المجاري المائية الدولية، المرجع السابقلوسيس كافليش،  - 1
 .55مساعد عبد العاطي الشتيوي، المرجع السابق ، ص  - 2
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 قانون  رغم اهتمام األمم المتحدة بتقنين قواعد تحكم استخدام المجاري المائية الدولية، إال أن مشروع   
 كبير شيء يحدث ، ولم1949 عام منذ 1لجنة القانون الدولي أعمال جدول في مدرجا الدولية ظل األنهار

أولوية  إلعطاء 1970ديسمبر  08الصادر بتاريخ  669العامة رقم  الجمعية من صدور قرار حتى بشأنه
 .19713اعتبارا من دورتها الثالثة والعشرين عام  .2المسألة جادة لهذه

 بدأت التي الدراسة مواصلة بضرورة ،المتحدة لألمم العام األمين من العامة الجمعية لبتط هذا ، وقد   
 باستخدامات الخاصة القانونية المشاكل عن تقرير إعداد بقصد وذلك 1959 في الصادر قرارها بموجب
 في الدولي القضاء أحكام وكذا للدول، العملية الممارسات الحسبان في األخذ ضرورة مع الدولية، األنهار

 الحكومات، بين المشتركة الدراسات ا،أيض ذلك بين ومن الدولية، المائية المجاري  تااستخدام مجال
 . 4الموضوع ذلك في الحكومية غير والدراسات

 األولية المسائل بعض في و قد شهدت أعمال اللجنة عدة خالفات بين دول المنابع و دول المصاب    
، عالقة مبدأ االستخدام المنصف و المعقول مع مبدأ عم التسبب في ضرر المائي المجرى  تعريف مثل

. وقد جاري المائية الدولية ..دراج مادة خاصة بتسوية النزاعات الدولية المتعلقة بالمإجوهري ، مسألة 
 مشروع إنجاز تم حتى بتدوين االتفاقية الخاصة األعمال على الخاصين المقررين من عدد تعاقب

 .االتفاقية

 مشاريع " بعنوان من رئيسها، مقدم قرار مشروع 1994نوفمبر  25 بتاريخ اللجنة على عرض وقد  
 :5على نص حيث "المالحية غير األغراض الدولية في المائية المجاري  استخدام بقانون  المتعلقة المواد

 المائية المجاري  تنظم استخدام األطراف، متعددة أو ثنائية اتفاقيات وجود الحسبان في يؤخذ أن -1
قررت  إذا إال جديد، دولي صك باعتماد تتأثر أال ينبغي وهى اتفاقات المالحية، األغراض غير في الدولية

 . من الديباجة واألخيرة الخامسة الفقرة" ذلك غير االتفاقيات تلك في األطراف

                                                           
. وبذلك تعد هيئة فرعية 2/174من قبل األمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم  1948تم إنشاء لجنة القانون الدولي عام  - 1

العامة لألمم المتحدة والمسئولة عن التدوين والتطور التدريجي للقانون الدولي، والتي كان لها الدور الكبير في تطوير تابعة للجمعية 
 ؛131؛ محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق،ص قانون المجاري المائية الدولية

Joseph W. Dellapenna, op, cit, p278. 

2 - Ibid . 

 .20، ص 2001عامر، قانون األنهار الدولية الجديد والمصالح العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، طبعة صالح الدين - 3
 .57مساعد عبد العاطي الشتيوي، المرجع السابق، ص  - 4
 www.un.org، الموقع الرسمي لألمم المتحدة: ."A/C.6/49/L.27 Rev"وثيقة األمم المتحدة  - 5
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 على الخطية، ومالحظاتها تعليقاتها 1995أغسطس 1يتجاوز  ال موعد في تقدم أن إلى الدول دعوة -2
 ."الثانية العاملة الفقرة " الدولي لجنة القانون  اعتمدتها التي المواد مشاريع

 20إلى  2 من أسابيع لمدة ثالثة عمل فريق بوصفها الخمسين دورتها بداية في السادسة اللجنة تنعقد -3
 األغراض غير في الدولية المائية المجاري  استخدام بشأن قانون  إطارية اتفاقية إلعداد ،1995أكتوبر 

 الخطية التعليقات في ضوء الدولي القانون  لجنة اعتمدتها التي المواد مشاريع أساس على المالحية، وذلك
 واألربعين التاسعة الدورة في تجرى  التي المناقشة في المعرب عنها اآلراء إلى باإلضافة من الدول، الواردة

 ."الثالثة العاملة الفقرة "للجمعية العامة

 قانون  بشأن اتفاقية" بند بعنوان السادسة للجنة الخمسين للدورة المؤقت األعمال جدول في يدرج -4
 ."السادسة العاملة الفقرة المالحية، غير األغراض في الدولية المائية المجاري  استخدام

 جرى التصويت االتفاقية، بل مواد على أراء إجماع إلى التوصل المطاف نهاية اللجنة في هذه تستطع ولم
 قرن  ربع قرابة عملها استمر بالنجاح، حيث كلل قد القانون  لجنة عمل بأن القول ويمكن مادة، مادة عليها

      في 22951 برقم الصادر قرارها بموجب االتفاقية لألمم المتحدة العامة الجمعية اعتمدت وقد الزمان من
 غير المالحية االستخدامات تحكم التي األولى اإلطارية االتفاقية باعتبارها م،1997لعام  مايو 21

دول وهي الصين، تركيا،  واعتراض ثالث الدول، من 103 بأغلبية وذلك الدولية، المائية للمجاري 
 لدخول يشترط وأنه مصر وفرنسا وإثيوبيا، بينها من التصويت، عن دولة وعشرين سبعة وامتناع بورندي،
 .1دولة وثالثين خمس تصديق التنفيذ حيز االتفاقية

وتم دخول االتفاقية االطارية لقانون استخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية أو اتفاقية  
  . 2014اوت  17حيز النفاذ في  1997نيويورك لعام 

 مم المتحدة المتعلقة بالمياهثانيا :أهم اتفاقيات األ
وقواعد قانون  أحكام تدوين سبيل في حثيثة بذلت جهوداا  المتحدة األمم تجدر اإلشارة إلى أن هيئة   

الحديث. وذلك  في العصر الدولي المجتمع باهتمام تحظى التي المسائل من باعتباره الدولي للمياه العذبة،
من خالل وضع اتفاقيات  إطارية و أخرى إقليمية حازت على االنفتاح الدولي ، ومشاريع مواد لتغطية 

 ة غير المتصلة بالمياه السطحية على وجه الخصوص.النقص الذي كان يشوب جانب المياه الجوفي

                                                           
 .86-85منصور العادلي ، قانون المياه ،المرجع السابق، ص - 1
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 : 1997 اتفاقية األمم المتحدة لعام -أ
، -المشار إليه آنفا -المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار منذ عاماا  أربعين من أكثر دام انتظار   بعد      
غير المالحية لعام  األغراض في الدولية المائية المجاري  استخدام قانون  بشأن المتحدة األمم اتفاقيةُ  دخلْت 

 التصديق والقبول وثائق من المطلوب العدد 2014ماي 19 في اكتمل أن بعد النفاذ، حي ز 1997
عام  أغسطس17في االتفاقية نفاذ تاريخ بدأ فقد .صكاا  وثالثين خمسة والبالغ االتفاقية، على والموافقة
 .1االتفاقية بذلك كما تقضي والثالثين، الخامس الصك تاريخ من يوماا  تسعين بعد أي ، 2014

 أخيراا  عنها وانتفْت  .وإدارتها وحمايتها استخداماتها تحكم اتفاقيةٌ  الدولية المائية للمجاري  أصبحْت  وهكذا
 .2العرفي الدولي القانون  ويعتمد على دولية، اتفاقية تحكمه ال الذي الوحيد الرئيسي الطبيعي المورد صفة

ت وقد .االتفاقية جانب إلى العربية األقطار غالبية وقفت وقد       ، البحرين، االتفاقية لمصلحة صو 
 وسورية، والسودان، السعودية، والعربية وُعمان، وقطر، والمغرب، وليبيا، والكويت، واألردن، وجيبوتي،

 القمر، جزر :هي التصويت، في أقطار خمسة ولم تشارك .واليمن المتحدة، العربية واإلمارات وتونس،
 الوحيد العربي القطر وكانت التصويت، عن مصر امتنعت وقد .والصومال وموريتانيا، ولبنان، والعراق،

 .3الموقف ذلك اتخذ الذي

 للنظام العام الهيكل إرساء أسس إلى تهدف إطارية اتفاقية هي ،1997 اتفاقية األمم المتحدة لعام   
 مضمون  سوى  لها يكون  أن يمكن ال العالمي الصعيد على صيغت التي القواعد أن. العذبة للمياه القانوني

 .تشكل مرجعية للعديد من االتفاقيات الثنائية فهي ذلك ومع .4جدا عام

 وتنميتها الدولية، المائية المجاري  استخدام كفالة إلى تهدف إطارية اتفاقيةا  المتحدة، األمم اتفاقية ُتعدُّ     
 الحاضر أجيال ِقَبل من ومستدامة مثلى بصورة استخدامها وتعزيز وحمايتها، وإدارتها، عليها، والحفاظ

 قليلة وثل ة األساسية، اإلجرائية الجوانب بعض تتناول أنها من نابعٌ  إطاريةا  اتفاقيةا  واعتبارها  .5والمستقبل

                                                           
 433الدولية ، مجلة المستقبل العربي ، العدد  المائية المتحدة للمجاري  األمم واتفاقية العربية ، األقطارسلمان أحمد محمد سلمان - 1

 .165،  ص 2015سنة 
 .165الدولية ، المرجع السابق، ص  المائية المتحدة للمجاري  األمم واتفاقية العربية ، األقطارسلمان أحمد محمد سلمان - 2
 .166المرجع ، ص نفس  - 3

4-Laurence Boisson de Chazournes, Le Droit International de L’Eau: Tendances Récentes, op, cit. p141.  

 .1997ديباجة االتفاقية األممية لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في غير األغراض المالحية لعام  - 5



92 
 

 تأخذ أن على بينها، ما في اتفاقات   في لتكملها المشاطئة للدول التفاصيل وتترك الموضوعية، الجوانب من
دة الخصائص االعتبار في  .1المعني المائي للمجرى  المحد 

 حقة لها:باالتفاقيات السابقة والال   1997 عالقة اتفاقية األمم المتحدة لعام -1

 التزامات أو حقوق إن من آثار اعتبار االتفاقية إطارية حسب المادة الثالثة منها، هو عدم تأثيرها في      
 فيه تصبح الذي اليوم في ،الدولة لهذه بالنسبة موجودة مسبقا اتفاقات عن الناشئة المائي المجرى  دولة
 و ذلك تأكيدا على استقرار المعاهدات واالتفاقيات الثنائية بين الدول . االتفاقية، هذه في طرفاا

مشمولة على االطالق في مسودة المواد، ربما ألن لجنة لم تكن  هذه القضيةتجدر اإلشارة إلى أن،   
من الطبيعي أن يستمر العمل باالتفاقات القائمة دون تغيير، ما لم تقرر  هالقانون الدولي افترضت أن

  .2لغاءها أو تعديلها في ضوء االتفاقية الجديدةإطراف المعنية في تلك االتفاقات األ

كما تحث الفقرة الثانية من المادة الثالثة من االتفاقية، والتي أدرجت تحت مسمى "اتفاقات المجرى      
ي معين، في إبرامها اتفاقيات موضوعية تنظم استخدام مجرى مائ عند تنظر، أنالمائي" الدول المعنية ب

. وفي هذا السياق يوضح األستاذ منصور االتفاقية لهذه األساسية المبادئ تحقيق التناسق والمواءمة مع
العادلي أن :"االتفاقية تشجع األطراف على تحقيق االنسجام بين االتفاقات الموجودة والمبادئ األساسية 

رامها قبل االتفاقية االطارية وتطبيقا لمبدأ العقد لالتفاقية ...فمن حق االطراف المتعاقدة في اتفاقيات تم إب
 "3 شريعة المتعاقدين أن يقوموا بتعديل تلك االتفاقيات إذا ما رغبوا في ذلك.

هو توفير إطار معياري لتوجيه تطوير االتفاقات اإلقليمية أو دون اإلقليمية،  1997فأحد أغراض اتفاقية 
تطوير العديد من االتفاقات الدولية على أساس مشروع  مع مراعاة خصوصيات كل حوض وقد تم بالفعل

. مثل ما هو الحال بالنسبة التفاقية التعاون من أجل 1997واتفاقية  1994مواد لجنة القانون الدولي 
، وللبروتوكول المعدل بشأن المجاري المائية  1995التنمية المستدامة لحوض نهر الميكونج عام 

 .20084، و ميثاق حوض نهر النيجر لعام  2000ريقيا الجنوبية لعام المشتركة في مجتمع تنمية أف

                                                           
 .167الدولية ، المرجع السابق ، ص  المائية المتحدة للمجاري  األمم واتفاقية العربية ، األقطارسلمان أحمد محمد سلمان - 1
وعلى حد قول بعض المشاركين في االجتماعات )وال سيما البرتغال وأثيوبيا(، ينبغي على األقل اعتبار بعض أحكام االتفاقية  - 2

اقية فيينا الموقعة عام من اتف 64الجديدة ليس تقنينا لقواعد عرفية قائمة فحسب، ولكن بمثابة قواعد قانون ملزم. وبمقتضى المادة 
القواعد . لوسيس  بشأن قانون المعاهدات، يعني ذلك بطالن كافة االتفاقات القائمة بشأن المجاري المائية التي تخالف هذه 1969

 .12ص ،كافليش، تنظيم استخدامات المجاري المائية الدولية، المرجع السابق
 .13السابق، ص منصور العادلي ، قانون المياه ،المرجع  - 3

4 - BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, SANGBANA, Komlan. , op, cit. P19. 
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كما يمكن أن ُيستخلص من الفقرة الرابعة من المادة الثالثة دائما، أنه إذا كان يجوز لدول مجرى مائي    
، يهتم على سبيل المثال بجزء المائي المجرى  دول من اكثر أو دولتين بينمعين الدخول في اتفاق محدد 

جوز لهذا االتفاق أن يلحق ، فإنه ال يمعين استخدام أو برنامج أو بمشروع أومن مجرى مائي معين، 
وفي إطار الفقرة  –. كما أنه منها صريحة موافقة دون  ،األخرى  المائي المجرى  دولضررا ذي شأن ب

 ليست التي المائي المجرى ، من شأن هذا االتفاق أن ال يؤثر في حقوق دول  -السادسة من ذات المادة
 .االتفاق ذلك مثل في أطرافاا

 أن ،المائي المجرى  دول من دولة ترى  عندماآخر غرض استهدفته المادة الثالثة من االتفاقية ، أنه    
 واستخداماته، معين دولي مائي مجرى  خصائص بسبب ضروريان تطبيقها أو االتفاقية هذه أحكام مواءمة

 .1مائيخاصة بالمجرى ال اتفاقات أو اتفاق عقدل نية بحسن التفاوض من أجل تتشاور أن

وأن عدم االستجابة للبدء في المشاورات وفقا ألحكام هذه الفقرة، يعتبر إخالل بالتزام تعاقدي يستوجب 
المسئولية الدولية، وجدير بالذكر أن مجرد الدخول في المشاورات يعتبر وفاء لاللتزام الذي تقرره هذه 

 . 2عينةالفقرة، دون إجبار االطراف على تحقيق نتيجة م

غير بعيد عن المادة الثالثة تنص المادة الرابعة من االتفاقية على عالقتها باالتفاقيات المتعلقة بكامل    
 أي على التفاوض في تشارك أن المائي المجرى  دول من دولة لكل يحقالمجرى المائي أو جزء منه . إذ 

 تشارك وأن االتفاق، هذا في طرفاا تصبح وأن الدولي، المائي المجرى  كامل على يسري  مائي مجرى  اتفاق
ا   .3صلة ذات مشاورات أي في أيضا

 يتأثر أن يمكن المائي المجرى  دول من دولة ألي يحقوقد أضافت المادة في فقرتها الثانية أنه،  
 إال يسري  ال مقترح مائي مجرى  اتفاق بتنفيذ . شأن ذات درجة إلى الدولي، المائي للمجرى  استخدامها

 التي المشاورات في تشارك أن .معين استخدام أو برنامج أو مشروع على أو المائي المجرى  من جزء على
 أن بغرض نية بحسن االتفاق هذا مثل على التفاوض في االقتضاء، وعند االتفاق، هذا بشأن تجري 
سمحت لهذه الدول أوال، أن تشارك في قد فالمادة  .االتفاق بهذا استخدامها تأثر بقدر إليه، طرفاا تصبح

المشاورات التي تجري بشأن االتفاق المزمع، وفي التفاوض عليه، وثانيا أن تصبح أطرافا في ذلك 
 االتفاق.

                                                           
 ، السالفة الذكر.1997الفقرة الخامسة من اتفاقية األمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحية  - 1
 .15المياه ،المرجع السابق، ص منصور العادلي ، قانون  - 2
، 1997الفقرة األولى من المادة الرابعة من اتفاقية األمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحية  - 3

 السالفة الذكر.
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ذا كانت الدول األخرى المشاطئة تكمن فيما إ حسب األستاذ لوسيس كافليش، ال أن المشكلة الحقيقيةإ   
دت األطراف األصلية ار ألى االتفاقات التي إلها باالنضمام  لنفس المجرى المائي يجب، أن يسمح

استبعادها منها. فبعض البلدان، بما في ذلك عدد من الدول المشاطئة ألعالي المجاري المائية، ظنت أنه 
ال ينبغي السماح لها باالنضمام. وعلى حد قول أحد المشاركين، يجب معالجة الخطر الذي يهدد مصالح 

عطائها الحق في أن إ لمشاطئة لمجرى مائي نتيجة مثل هذه االتفاقات، ليس عن طريق الدول األخرى ا
تصبح أطرافا في تلك االتفاقات، بل عن طريق اعتبار هذا الخطر بمثابة نشاط يمكن أن يكون غير 
قانوني من جانب األطراف األصلية في تلك االتفاقات، وبذا يمكن أن تكون مسؤولة دولية تجاه الدول 

خرى المشاطئة للمجاري المائية المعنية. وهذه الصيغة كان يمكنها تفادي أي تدخل في حرية الدول في األ
   .1برام اتفاقات تعاقديةإ

 إال أنه .شكال المثار "، للتخفيف من اإلعند االقتضاء"المشكل بإضافة عبارة  هذا وقد عالجت اللجنة   
مشكوك حسب وجهة نظر األستاذ لوسيس كافليش  لحل ن هذا اإومن وجهة النظر القانونية الصرفة، ف

قوة كبيرة لألطراف األصلية في االتفاق، من  "عند االقتضاء"عطته عبارة أ لكنه نال قبول الدول لما  فيه.
وأيضا ألن مشاركة دولة أخرى غير الدول األصلية األطراف في االتفاق المزمع محدودة " بقدر تأثر 

 .2استخدامها بهذا االتفاق" 

 بالعرف الدولي: 1997 عالقة اتفاقية األمم المتحدة لعام -2

تكون نوعين ، فمنها  داتكأن القواعد العرفية الدولية في مجال األنهار الدولية  ،من الجدير بالذكر هنا   
لك كقاعدة التقسيم العادل والمنصف لمياه النهر الدولي ، وقاعدة عدم ذو  يعالم يولدما يشكل عرف 

لمياه المشتركة ،  وقاعدة التشاور والتفاوض لالدول  ىاإلضرار بالدول النهرية األخرى أثناء استخدام إحد
 1997ت اتفاقية األمم المتحدة لعام دحول المشروعات الجديدة المقامة على النهر الدولي ، ولذلك أور 

 .العامةالمبادئ تباعا تحت باب ن استخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية هذه القواعد أبش

والنوع اآلخر من القواعد العرفية في استخدام مياه األنهار الدولية في غير الشئون المالحية هو العرف 
ول نهر دولي معين بتنظيم قواعد استخدام مياه هذا النهر على وجه معين داإلقليمي ، وذلك حيث تقوم 

اها على هذه القواعد باستمرار وتضمينها التفاقياتها في هذا الشأن، وااللتزام بقواعد معينة لالستخدام واطرد

                                                           
 .15ص ،لوسيس كافليش، تنظيم استخدامات المجاري المائية الدولية، المرجع السابق - 1
 .16المرجع، صنفس  - 2
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ما تعارفت عليه دول نهر دولي آخر، وهذا منطقي جدا الختالف األنهار  متميز عنقليمي إعرف  أشنفي
 .1يرة عن بعضها البعضكثالدولية في عوامل 

هم القواعد أ ، فقد نصت على  -سابقا المشار إليها – 1997ممية لعام إلى مواد االتفاقية األو بالنظر 
التقسيم العادل العرفية الدولية بخصوص استخدام المجاري المائية الدولية من خالل تقنين مبادئ 

، و االلتزام بالدول النهرية األخرى التسبب في ضرر ذي شأن  والمنصف لمياه النهر الدولي، وقاعدة عدم
 المنتظم للمعلومات والبيانات، في إطار الباب الثاني من االتفاقية االطارية.العام بالتعاون، و التبادل 

معظم االلتزامات األساسية التي تنص عليها  وفقا لهذا الطرح، يؤكد األستاذ ستيفن ماكافري، أن     
صدرته الحكم الذي أومن خالل والواقع أن محكمة العدل الدولية  ،االتفاقية تجسد فعال المعايير العرفية

ى" "مبدأ" "تضافر المصالح" في أن اعتماد االتفاقية "قوَّ ، أوضحت ناغيماروس  -بشأن قضية غابتشيكوفو 
المجاري المائية الدولية. ومع أن لجنة القانون الدولي ال تتبنى موقفا بشأن ما إذا كانت مادة أو فقرة معينة 

بدو من ممارسات الدول، أن إال أنه يلذلك القانون، تعتبر تدوينا للقانون الدولي أو جهدا للتطوير المستمر 
 ؛-المذكورة سابقا -ثالثة على األقل من المبادئ العامة المتضمنة في االتفاقية تطابق المعايير العرفية

وهي االلتزام باستخدام المجرى المائي المعني بطريقة منصفة ومعقولة، وااللتزام بعدم الحاق ضرر ذي 
المزمع تنفيذها على مجرى مائي  باإلجراءاتالدول المشاطئة التي يمكن أن تتأثر  طاربإخشأن، وااللتزام 

وطبعا هناك أحكام أخرى في االتفاقية، مثل بعض األحكام المتعلقة بالبيئة، وثيقة الصلة بهذه . دولي
المبادئ  لىإالمبادئ أو تنبع منها. ومن الممكن القول أن هذه األحكام تجسد األعراف، بقدر ما تستند 

 .2األساسية

االتفاقية مرفقا بشأن  تتضم ن ذلك، إلى إضافة .مادة 37 من وتتألف أبواب، سبعة إلى االتفاقية وتنقسم
و ما يمكن مالحظته أن اتفاقية االمم المتحدة الستخدام المجاري المائية  مادة. 14من التحكيم يتألف

 الحوض أقطار بين الجاد التعاون  مبدأ ُبنيت علىقد  1997الدولية في االغراض غير المالحية لعام 
 من القصوى  لالستفادة الوحيدة الوسيلة هو ألنه التعاون، قانون  للمياه هو الدولي فالقانون  المشترك،

 منه. المنصف واالنتفاع وحمايته المشترك وإدارته المائي المجرى 

                                                           
 .288، المرجع السابق، صمحمود عبد المؤمن محفوظ محمد - 1
غراض غير المالحية : آفاق نجاحها م المجاري المائية الدولية في األستيفن ماكافري ،اتفاقية االمم المتحدة بشان قانون استخدا   - 2

الدولي والموسومة بالمجاري المائية الدولية تعزيز التعاون ومعالجة . صادرة عن البنك 414والمخاطر الكامنة فيها ، دراسة فنية ، رقم 
 .36، ص1999وثائق البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، الواليات المتحدة األمريكية، الطبعة االولى بالنسخة العربية  الخالفات،
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 : 1992العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام اتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية  -ب
تجدر االشارة إلى أنه ، في مجال استخدام المياه العذبة المشتركة، هناك أكثر من اتفاقية إطارية، فإلى    

غير المالحية لعام  األغراض في الدولية المائية المجاري  استخدام قانون  بشأن المتحدة األممجانب اتفاقية 
لعام  لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدوليةتفاقية هلسنكي ، توجد ا1997
1992 UNECE. 

التعريف باتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام  -1
1992: 

، اعتمدت الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة، اتفاقية 1992في عام     
حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، و التي ُيشار اليها أحيانا، باتفاقية 

UNECE المائية العابرة للحدود والبحيرات الدوليةلحماية واستخدام المجاري هلسنكي  للمياه ، أو اتفاقية 
 .1992لعام 

تقضي اتفاقية المياه بأن تعمل األطراف على منع اآلثار العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منها،    
بشكل معقول ومنصف وأن تكفل اإلدارة المستدامة  منها، واستخدام المياه العابرة للحدود السطحية والجوفية

لهذه المياه. وتلتزم البلدان المشاطئة لنفس المياه العابرة للحدود بالتعاون فيما بينها من خالل إبرام اتفاقات 
 .1محددة وإنشاء هيئات مشتركة

بة في أوروبا والبلدان كما تشجع هذه االتفاقية اإلدارة المشتركة وحفظ النظم اإليكولوجية للمياه العذ   
المجاورة ، بما في ذلك في آسيا الوسطى. حيث تحدد الفقرة االولى من مادتها االولى مصطلح "المياه 

العابرة للحدود" بأنها أي سطح أو أرض المياه التي تميز أو تعبر أو تقع على حدود بين دولتين أو أكثر".  
األرض في مجرى مائي ، بينما تستثنى مياه البحر من وبذلك تشمل المياه السطحية تجميع المياه على 

نطاق االتفاقية. كما تشير المادة السادسة في فقرتها السادسة من ذات االتفاقية الى اهمية حماية "بيئة 
 ".2المياه العابرة للحدود أو البيئة التي تتأثر بها مثل هذه المياه ، بما في ذلك البيئة البحرية

                                                           
 دة االقتصادية ألوروبا ، منشور رقم :على جميع بلدان العالم ، لجنة األمم المتح 1992انفتاح اتفاقية المياه لعام  - 1

ECE/MP.WAT/43/Rev.1  ،2013 03، ص. 
2 - Attila Tanzi, The Economic Commission for Europe Water Convention and the United Nations Watercourses 

Convention, An analysis of their harmonized contributionto international water law , 30 November 2014, United 

Nations Publication , ECE/MP.WAT/42, P21. 
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من أجل  1992ت أطرافها تعديالت باإلجماع ، الغرض منها فتح اتفاقية هلسنكي ، تبن 2003وفي عام 
 .UNECE 1عضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا انضمام الدول غير األ

محل االتفاقات الثنائية  وال تحل ،، اتفاقية إطارية1992اتفاقية هلسنكي ،من المهم التنبيه إلى أن  
محددة؛ بل تشجع على إنشاء مثل هذه  والمتعددة األطراف الخاصة بأحواض محددة أو طبقات مياه جوفية

االتفاقات وتنفيذها، كما تشجع على تطويرها. وتأخذ االتفاقية بنهج متوازن يقوم على أساس المساواة 
ار ويفرض عليها هاقعة في أعلى وفي أسفل مجاري األنوالمعاملة بالمثل، ويوفر مزايا لكل من البلدان الو 

 .2مماثلة اا شروط

أحدثت االتفاقية تأثيرا ملموسة على أرض الواقع بتركيزها على جانب التنفيذ ومن خالل تيسير قد و 
ولى من المادة التاسعة من االتفاقية حيث نصت الفقرة األوالتقنية والعملية المباشرة.  المساعدة القانونية

للمياه،  UNECEيجب على الدول مراجعة الترتيبات الحالية لـ "إزالة التناقضات" مع اتفاقية  ى أنه :"عل
 3يجب أن تدخل الدول في اتفاقيات خاصة بمجال المجاري المائية عندما ال تكون موجودة"

س والدانوب تاال -ار شو هفعلى سبيل المثال، ساهمت االتفاقية في وضع اتفاقات عابرة للحدود بشأن أن 
ودنيستر ودرين والراين وسافا، فضال عن االتفاقات المبرمة بين بيالروسيا وروسيا، وبيالروسيا وأوكرانيا، 
وإستونيا وروسيا، وكازاخستان وروسيا، والجبل األسود وروسيا، وروسيا وأوكرانيا، واتفاقات عديدة أخرى 

 .4اه نموذجا لمختلف هذه االتفاقاتبشأن المياه العابرة للحدود، كما شكلت اتفاقية المي

نابع من أنها "وثيقة حية". تضمن  1992إحدى نقاط القوة العظيمة التفاقية من الجدير اإلشارة إلى أن، 
تنص على عقد اجتماعات منتظمة لألطراف منها، كما  19وفقا للمادة  وذلك بإنشاء أمانة المعاهدة نفسها

                                                           
1- UN Watercourses Convention User’s Guide Fact Sheet Series: Number 12 UN Watercourses Convention and 

the UNECE Water Convention, Available at: www.unwatercoursesconvention.org 
وساهمت اتفاقية المياه، منذ تسعينات القرن الماضي، في وضع اتفاقات عابرة للحدود وفي إنشاء مؤسسات مشتركة وتعزيز  - 2

، يذكر منها االتعاون على الصعيدين السياسي والتقني في منطقة عموم أوروبا. وقد اندرجت هذه المساهمة في ظروف متنوعة جد
انفتاح اتفاقية المياه لعام  االنتقال االقتصادي والتوترات السياسية في أعقاب حل االتحاد السوفياتي ويوغوسالفيا وتشيكوسلوفاكيا.سباق 
 .04على جميع بلدان العالم، المرجع السابق، ص 1992

 . 1992لعام  للحدود والبحيرات الدوليةلحماية واستخدام المجاري المائية العابرة اتفاقية هلسنكي  من 09من المادة  01الفقرة  - 3
 .04على جميع بلدان العالم ، المرجع السابق ، ص 1992انفتاح اتفاقية المياه لعام  - 4
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، وبذلك توفر أمانة المعاهدة  دعماا قوياا لدورات اجتماع األطراف ، التي يتعين على  17اتساقا مع المادة
 .1قيد االستعراض المستمر لتنفيذ االتفاقية. كتدوين تقنين البلدان أن "تحتفظ بها"

 الخاصة ألوروبافاقية هلسنكي أو اتفاقية اللجنة االقتصادية يمكن القول أن اتفاقية المياه أو ات و بذلك ،
بتعدد  – UNECE 1992لعام  حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدوليةب

لمناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون في مجال المياه  ادولي احكومي امنبر ، وفتحت أتاحت ، قد -تسمياتها
 .بناء الثقة وإيجاد فهم مشترك لنجاح التعاون و العابرة للحدود وتقاسم الخبرات 

عالقة اتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام  -2
غير المالحية  األغراض في الدولية المائية المجاري  استخدام قانون  بشأن المتحدة باتفاقية األمم1992

 :1997لعام 

تخدام المجاري المائية في مم المتحدة لقانون اسو من خالل عرض محتوى اتفاقية األ من الواضح جدا،   
للحدود  لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة، و اتفاقية هلسنكي  1997غراض المالحية لعام غير األ

أن التنظيم القانوني الدولي في مجال المياه العذبة يحوي اتفاقيتين في نفس  1992لعام  والبحيرات الدولية
 المجال والموضوع ، األمر الذي يفتح مجاال واسعا للبحث في العالقة بينهما. 

من  1992المياه لعام كما سبقت االشارة إليه، فقد تم االجماع على التعديالت التي أدخلت على اتفاقية   
من  حيث انفتاحها على العالم، بالسماح لكل الدول األعضاء في األمم المتحدة باالنضمام إليها وإن كانوا 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا.خارج 

للمزايا  فطرااألأن، الدافع من وراء قرار االنفتاح العالمي لالتفاقية، هو إدراك  في هذا المقام حري بالذكر 
نشر مبادئ االتفاقية مع الرغبة الشديدة في و  ،يوفرها فتح اإلطار التعاوني لالتفاقية أمام العالم كله التي  

لتعلم من مناطق العالم وأحكامها في مختلف أرجاء العالم وتقاسم الخبرات المكتسبة في إطار االتفاقية وا
 األخرى وتوسيع نطاق الدعم السياسي للتعاون العابر للحدود على المستوى العالمي.

تم التصديق عليها  2015 ديسمبر 1، ثم في 2013فبراير 6دخلت التعديالت حيز النفاذ في بالفعل ، و 
قانوني عالمي للتعاون في  ارإط شكل المياه اتفاقية اتخذت وبذلك. تهامن قبل جميع األطراف التي اعتمد

                                                           
1 - Stephen C. McCaffrey, Foreword, Attila Tanzi, The Economic Commission for Europe Water Convention 

and the United Nations Watercourses Convention, An analysis of their harmonized contribution to international 

water law , 30 November 2014, United Nations Publication , ECE/MP.WAT/42, P04. 
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تتمتع األطراف من خارج منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا بنفس الحقوق ، كما مجال المياه العابرة للحدود
 .1وتتحمل نفس المسؤوليات شأنها شأن األطراف في االتفاقية المنتمية إلى اللجنة

هل يمكن اعتبار أن القانون الدولي للمياه ،   -اتفاقيتين إطاريتين في نفس الموضوع–بوجود هذا الوضع 
 يعاني من التجزؤ في قواعده القانونية؟ 

مما يمكن مالحظته للوهلة األولى؛ ومن خالل القراءة السريعة لمواد االتفاقية المتعلقة بالمياه، أن       
الدراسة الدقيقة يظهر أن للمعاهدتين نفس الغرض العام.   لالتفاقيتين نهج مختلف تماما، لكن من خالل

في الواقع، كال االتفاقيتان تحثان على االستخدام التعاوني، وإدارة وحماية المجاري المائية الدولية، مع 
اختالف الطرق التي يستخدمونها لتحقيق هذه الغاية. فعلى سبيل المثال، كال االتفاقيتين تكرسان مبدأ 

تحتوي على مزيد من التفاصيل حول محتواه والتنفيذ.  1997المنصف والمعقول، ولكن اتفاقية  االستخدام
وبالمثل، تنص كلتا المعاهدتين على حماية النظم اإليكولوجية المائية والوقاية من تلوث المياه، لكن اتفاقية 

من اتفاقية  22ت الماد . أما فيما يتعلق بتسوية المنازعات فقد نص2تناولته أكثر من  سابقتها 1992
 ، تقريبا على نفس األحكام . 1997من اتفاقية االمم المتحدة لعام  33، و المادة  1992هلسنكي 

مون"  -كي بان السابق "مم المتحدة ، و ضمن رسالة موجهة من األمين العام لدى األفي هذا السياق   
 ينبغي" ، يحث على أنه :"2012 نوفمبر 28طراف في اتفاقية المياه، في إلى الدورة السادسة الجتماع األ

 المتحدة األمم اتفاقية نفاذ بدء مع جنب إلى جنبا تسير أن (1992المياه )هلسنكي  اتفاقية لعولمة
 تنفيذها وينبغي البعض، بعضها تكمل وهي. المبادئ نفس إلى الصكان هذان ويستند. المائية للمجاري 

 .3منسقة" بطريقة

في هذا الصدد، وغير بعيد عن تصريح األمين العام لدى االمم المتحدة، يؤكد األستاذ ماكفري  
Stephen C. McCaffrey  اتفاقية المياهأن UNECE  ، ا،تام امع اتفاقية المجاري المائية توافقتتوافق 

 . 4االتفاقيتينكلتا  في وال وجود ألي تضارب بينهما. فيجوز ألي بلد أن يكون طرفا

                                                           
 .05على جميع بلدان العالم ، المرجع السابق ، ص 1992انفتاح اتفاقية المياه لعام  - 1

2 - Stephen C. McCaffrey, Foreword, Attila Tanzi, op. cit, P03. 

 .15على جميع بلدان العالم ، المرجع السابق ، ص 1992انفتاح اتفاقية المياه لعام  - 3
4 - Stephen C. McCaffrey, Foreword, Attila Tanzi,  op, cit,  P03. 
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 ،والدانمرك ،والجبل األسود ،وإيطاليا وأوزبكستان ،وألمانيا ،إسبانيا –وفي الواقع، هناك بلدان عديدة 
هي أطراف فعال في كلتا  -واليونان  ،وهولندا ،وهنغاريا ،والنرويج، ولكسمبرغ  ،وفنلندا ،وفرنسا ،والسويد

 1 .األخرى من نواح كثيرة وعالوة على ذلك، فإن االتفاقيتين تكمل إحداهما االتفاقيتين.

 بقضية قواعد عدة تتأثر عندمالجنة القانون الدولي أنه:" في إطار تجزؤ قواعد القانون الدولي ، أشارت 
مؤكدة  2المتوافقة" االلتزامات من واحدة مجموعة إلى تؤدي بحيث اإلمكان، قدر تفسر، أن ينبغي واحدة،

 .بذلك مرة أخرى على المبدأ الشامل للقانون الدولي

    

 المياه التفاقية العالمي ، واالنفتاح1997 المائية للمجاري  المتحدة األمم اتفاقية سريان بدء نافلة القول أن، 
 جميع في الحدود عبر التعاون  لتعزيز عظيمة فرصة يتيحان 1992 ألوروبا االقتصادية للجنة التابعة
 االقتصادية للجنة التابعة المياه اتفاقية في والخبرة المؤسسي للهيكل العالم، وعالوة على ذلك ويمكن أنحاء

، فاالتفاقيتين متوافقتين و 1997 المائية للمجاري  المتحدة األمم اتفاقية في األطراف تساعد أن ألوروبا
 تطبقان معا.

 التنظيم القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود: -ج
ا. لذا يمكن أن تتدفق تحت إقليم دولتين أو أكثر،    المياه الجوفية، مثل المياه العذبة، ال تعرف حدودا

مما وتشكل مجموعات، وأحواض مهمة. مما يجعلها خاضعة ألنظمة سياسية وقانونية وإدارية مختلفة، و 
ا. ر إدارتهايجعل أم  أكثر تعقيدا

 وضع تقنين دولي منظم للمياه الجوفية العابرة للحدود: -1

في المائة من موارد المياه العذبة  97الحجم الكلي للمياه الجوفية يمثل شارة بداية، إلى أن تجدر اإل    
 )باستثناء القارة القطبية الجنوبية( واالستهالك السنوي للمياه الجوفية في جميع أنحاء العالم االرض لكوكب

في المائة من المياه الجوفية لديها تغذية منخفضة  12 كما أن كيلومتر مكعب ، 900بنحو  الذي يقدر
لجوفية األحفورية ما هي نسبة هذه المياه من طبقات المياه ا ،من غير المعروف بالضبط، لكن للغاية 

                                                           
 .15بلدان العالم ، المرجع السابق ، صعلى جميع  1992انفتاح اتفاقية المياه لعام  - 1
 الرسمية ، الوثائق2006والخمسون للجمعية العامة، الثامنة الدورة (.  Corr.1و  A/CN.4/L.68الدولي ، ) القانون  لجنة تقرير - 2

 (A/61/10 )10الملحق  رقم. 
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االمم المتحدة  تفاقيةاوبالتالي فالنسبة المئوية للمياه الجوفية العابرة للحدود التي تغطيها  ؟العابرة للحدود
 .1هي غير معروفة ،1997لعام 

للتذكير، فإن أهم الصعوبات التي تواجه وضع قواعد قانونية تنظم المياه الجوفية العابرة للحدود، هو    
ابر للحدود الذي يرتبط أيضا بالمعرفة ، فالمياه الجوفية كامنة تحت طبقات االرض ، ال ُتعرف الطابع الع

حدودها أو كمياتها أو حتى نوعيتها. وأي نشاط لدولة مشتركة في حوض المياه الجوفية قد يؤثر على 
المهم جدا أن نسبة المياه و نوعيتها لدى الدول األخرى المشتركة في نفس المياه الجوفية. لذلك من 

 دارة المتكاملة لهذا المورد الطبيعي الحيوي.من أجل صياغة تقنين دولي ينظم اإلتتعاون الدول 

من أسباب ، عدم إثارة مشكالت أو خلق نزاعات خاصة باستعمالها أو استغاللها كما يمكن، اعتبار       
عدم وجود نظام قانوني متكامل لهذا المورد ويرجع هذا التجاهل بحق إلى أن النظام القانوني الدولى 
يتكون ويتطور عبر ردود أفعال وصدى للمشکالت واالحتياجات اإلنسانية ، وبالتالي فإن المعالجة 

والمواقف . فالقانون ال يتكون  القانونية ال يتصور وجودها إال بعد ظهور هذه المشكالت وتلك االحتياجات
 .Reactionnary responses " 2عن طريق التنبؤ والتوقع بل من خالل رد الفعل أو ما يسمي ب "

همل هذا الجزء الذي ال لطالما أُ و ، افهم سمات المياه الجوفية ومداها فهما كافيحتى وقت قريب لم تُ     
ل في المعاهدات فيما يتعلق بموارد المياه العذبة. يتجزأ من نظم المجاري المائية في ممارسات الدو 

الدولية. وعلى الرغم من ذلك، يوجد عدد من االتفاقيات الدولية تتناول المياه الجوفية، أو على األقل 
تضمنها في نطاقها. وتضم إحدى الدراسات مجموعة من المعاهدات الخاصة بالمياه الجوفية الدولية والتي 

ت التالية: "اتفاقيات دولية خاصة باستخدام اآلبار والينابيع في المناطق الحدودية" تم ترتيبها في الفئا
و"اتفاقيات المياه الحدودية التي تحمي المياه الجوفية بشكل غير مباشر"، و "اتفاقيات شاملة تتضمن المياه 

مياه الجوفية السطحية على ال اتفاقيات تقر بأثار تطوير المياه"لجوفية بصفة خاصة في نطاقها" وا
 3 والعكس.

، والتي 1966لى المياه الجوفية ، مثل قواعد هلسنكيإو قد تناولت القواعد الفقهية العديد من االشارات   
نه يشمل المياه السطحية والجوفية ، المتدفقة في نهاية مشتركة. وقواعد أبينت مفهوم حوض الصرف على 
                                                           

  /http://www.unwatercoursesconvention.org/faqsمقتبس من موقع : -1

 .44، المرجع السابق ، ص عصام محمد أحمد زناتي - 2
 . صادرة عن البنك الدولي و الموسومة 564دراسة فنية ، رقم ، القانون الدولي للمياه الجوفية : التطور و السياق، ستيفن ماكافري  - 3
، الواليات سلمان  تحرير سلمان محمد احمد ،ثائق البنك الدولي لإلنشاء و التعمير القوانين و السياسات ، و المياه الجوفية من منظور ب

 .152، ص2003ية، الطبعة االولى بالنسخة العربية المتحدة األمريك
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جعلت قواعد هلسنكي تنطبق على جميع المياه الجوفية مع اظهار مكانة  التيSeoul  1986سيول 
 االلتزام بالتشاور وتبادل المعلومات .

المتعلقة بقانون استخدام المجاري و  1997المادة الثانية من االتفاقية االطارية لعام كما هو معلوم، أن    
 المياه شبكة "المائي المجرى " ب يقصد المائية الدولية في غير األغراض المالحية، تنص على أنه:"

 عادة وتتدفق واحدا كال ببعض، بعضها الطبيعية عالقتها بحكم تشكل، التي الجوفية والمياه السطيحة
المعزولة أو  الجوفية المياه تغطي ال االتفاقية أحكام مؤكدة أن 1..."مشتركة وصول نقطة صوب

 المحصورة.

بمزيد من  2003في العام  ، بدأت لجنة القانون الدولي لسد هذا الفراغ القانوني المتعلق بالمياه الجوفية
 مشروع مواد بشأن قانون طبقات الدراسة حول المياه الجوفية العابرة للحدود ، والتي بلغت ذروتها باعتماد

، الذي ينطبق على طبقات المياه الجوفية األحفورية العابرة  2008في عام  المياه الجوفية العابرة للحدود
  .للحدود

كأساس للمفاوضات بشأن مشروع مواد لجنة القانون الدولي،  ،وقد اسُتخدمت اتفاقية األمم المتحدة
إن عمل لجنة  .على المستوى العالمي باعتبارها المصدر الوحيد المقنن لقانون المياه الدولي المعتمد

القانون الدولي بشأن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود هو استمرار طبيعي لعملها الخاص بشأن قانون 
 .2االستخدامات غير المالحية للمجاري المائية الدولية

مم المتحدة قرارها  ن أصدرت الجمعية العامة لدى األيومن خالل دورتها الثامنة والست  2013وفي العام   
A/RES/68/118 تقرير اللجنة السادسة بناء على  الجوفية العابرة للحدود قانون طبقات المياهالمتعلق ب

A/68/470  الحكومات إلى مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفيـة  عناية، توجه فيه 
في وضـع اتفاقـات وترتيبـات ثنائيـة أو إقليميـة إلدارة طبقات المياه الجوفية  لالسترشاد بهاالعابرة للحدود 

 .3العابرة للحدود بصورة سليمة

                                                           
 ، السالفة الذكر. 1997اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة باستخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية لعام  - 1
 - /http://www.unwatercoursesconvention.org/faqs: مقتبس من موقع-2

،  الجوفية العابرة للحدود قانون طبقات المياهالمتعلق ب،  A/RES/68/118، الوثيقة الجمعية العامة لدى االمم المتحدة قرار - 3

 www.un.orgالموقع الرسمي لألمم المتحدة: ، 2013ديسمبر  16 الثامنة والستون الدورة 
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 د المتعلقة بالمياه الجوفية، إلى أنهاالموا القصر من أجل وضع مسودة الزمني اإلطار توضيح يمكن    
 عدم من الرغم على المائية، للمجاري  1997 اتفاقية األمم المتحدة لعام المبادئ على كبير بشكل تعتمد

 .1النزاعات بشأن تسوية حكما تضمينها

 الجوفية المياه طبقات أنظمة للحدود أو العابرة الجوفية المياه طبقات استخدام الدول على يجب  إال أنه  
 يمكن ال تسبب لمنع المناسبة التدابير جميع تتخذ" أن ،  ويجب"والمعقول المنصف االستخدام لمبدأ وفقاا"

 على المواد تنص'. تصريفها تقع إقليم في أخرى  دول أو األخرى  الجوفية المياه طبقة لدول توقعه ضرر
ا والتعامل. واإلقليمية الثنائية الترتيبات واعتماد ، والتبادل المعلومات بالتعاون  عام التزام  الحماية مع أيضا

 ومكافحة والوقاية ، والتصريف التغذية مناطق - اإليكولوجية الحماية النظم ذلك في بما ، واإلدارة والحفظ
 مسائل وكذلك الطوارئ، وحاالت المسلح النزاع في وأوقات الجوفية المياه حماية وقضايا والرصد،  التلوث
 .2القومي األمن

بالرغم مما سبق شرحه، إال أن التحدي الكبير الذي يواجه إدارة المياه الجوفية هو في الحقيقة المعرفة،    
 والتنسيق بين االبحاث الجيولوجية والقانونية، والتي ستسمح بتكييف إدارة طبقة المياه الجوفية. 

طارية والصكوك اإل 2008العابرة للحدود علق بالمياه الجوفية العالقة بين مواد مشروع القانون المت -2
 خرى:األ

من المثبت علميا، أن المياه الجوفية تشكل الغالبية العظمى من إمدادات المياه العالمية. إال أن      
صة معظم اتفاقيات المياه القائمة تعالج المياه الجوفية بصورة إسمية فقط ، أو تحتوي على أحكام قليلة خا

المياه الجوفية المشتركة أقل تطورا الخاص بوضعية القانون  يمكن مالحظة  أنبها، عالوة على ذلك ، 
 .بكثير عنها في حالة المياه السطحية

في  اعابر  الم تذكر المياه الجوفية في المعاهدات واالتفاقيات التي أبرمت قبل السبعينات سوى ذكر     
ظهر على الساحة الدولية، بعض المجهودات النادرة لملء هذا النقص من خالل بعض  ، لذلكالقليل منها

، نظام خزان 2000االتفاقيات مثل: نظام الحجر الجيري النوبي  بين تشاد، مصر، ليبيا، السودان سنة 
من أجل مؤسسة مشتركة  2007،  2002 -المياه في شمال غرب الصحراء بين الجزائر ، ليبيا ، تونس 

للحماية واستخدام وإعادة تغذية ورصد طبقة  2007بيانات جمع وتبادل وطبقة المياه الجوفية، اتفاقية لل
                                                           

1- Laurence BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law, Oxford University Press, United 

Kingdom, First Edition published2013, P 38. 

، A/RES/68/118، الوثيقة الجمعية العامة لدى االمم المتحدة قرار للحدود المرفق بمواد قانون طبقات المياه الجوفية العابرة  - 2
 السالف الذكر .
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بين جمهورية األرجنتين،  2010المياه الجوفية الفرنسية السويسرية، واتفاقية غواراني للطبقات المائية لعام 
 .1الشرقية جمهورية البرازيل االتحادية وجمهورية باراغواي وجمهورية أوروغواي

يشير مسح قام به السادة كابونيرا، وألهيريتي أن إذ  ،أن الحال ليس أفضل بالنسبة لألحكام القضائية    
ليس فقط من المستحيل "العثور على أية أحكام أصدرتها محاكم دولية بخصوص مسألة المياه الجوفية 

ياه الجوفية المشتركة في أية معاهدات على وجه التحديد، بل أيضا يعد وجود أية مرجعيات حول موارد الم
 .2بحيث ال يمكن تقديمها في القوانين العرفية ،للغاية  ا"ضئيال جدا ومحدود

اتفاقية لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا في مجال المياه الجوفية، وكما سبقت االشارة إليه، تعد   
اتفاقية د والبحيرات؛ أو كما ُيرمز إليها أحيانا بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدو 

نطاقاا من اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة باستخدام المجاري المائية في غير  ، أوسع1992هلسنكي
 للحدود. العابرة الجوفية المياه أنواع ، حيث تغطي جميع 1997األغراض المالحية لعام 

بالنسبة التفاقية األمم المتحدة المتعلقة باستخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية لعام     
، المتعلقة بالمياه الجوفية اسُتخدمت كأساس للمفاوضات بشأن مشروع مواد لجنة القانون الدولي ،1997

إن عمل لجنة القانون الدولي  .عالميلقانون المياه الدولي المعتمد على المستوى ال امقنن اباعتبارها مصدر 
استمرار طبيعي لعملها الخاص بشأن قانون  الإ هوما بشأن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود 

 .3االستخدامات غير المالحية للمجاري المائية الدولية

السطحية، لقي مبدأ  بالنسبة لموارد المياهو  طار حدود سيادة الدولة على المياه العابرة للحدود،إفي        
إال أن األمر ال يصلح للتطبيق على المياه الجوفية االحفورية .  ا،محدودة قبوال كبير القليمية اإلسيادة ال

حيث  تجدر اإلشارة، إلى أنه من خالل استقراء مواد قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ، يتضح 
، واتفاقية األمم المتحدة المتعلقة باستخدام 1992اقية هلسنكيجليا أنها تتميز عن الصكين اإلطاريين )اتف

                                                           
1 - Attila Tanzi, The Economic Commission for Europe Water Convention and the United Nations 

Watercourses Convention, An analysis of their harmonized contribution to international water law , 30 

November 2014, United Nations Publication , ECE/MP.WAT/42, P27. 
 المشروعات تجاه الدولي البنك وسياسة الجوفية للمياه الدولي القانون سلمان،  أحمد محمد وسلمان كرشتينا راجا:  نقال عن - 2
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(اآلخرين من خالل المادة الثالثة منها ، والمتعلقة 1997المجاري المائية في غير األغراض المالحية لعام 
 على "السيادة" الجوفية المياه طبقة دول من دولة لكل أن على بالسيادة على المياه الجوفية . حيث تنص

داخل  الموجودة للحدود العابرة الجوفية المياه طبقات شبكة أو للحدود العابرة الجوفية المياه طبقة من جزء
   ".1الدولي وهذه المواد  للقانون  وفقا سيادتها تمارس"و أراضيها

رية، اقترح تطبيق النظريات التي وضعت و حفإلى أنه في حالة موارد المياه الجوفية اال ،تجدر اإلشارة   
تتماثل نظريات السيادة اإلقليمية المطلقة وسالمة  حيث في سياقها الدولي.)النفط والغاز( ذه المعادن له

األراضي التامة مع تلك النظريات التي يمكن اعتبارها قابلة للتطبيق على موارد المياه السطحية المشتركة، 
مكانية تطبيق هاتين إئلة. رغم النقطة الخاصة بالتوجه نحو إيجاد نظرية وسط تتعلق بالمعادن الساو 

النظريتين بشكل معقول و منطقي على الرواسب المعدنية الصلبة )ال تتمتع بخاصية الزوال السريع(، 
فإنهما غير كافيتين لتناول الرواسب المعدنية السائلة على الحدود، األمر الذي يرجع إلى استحالة تحديد 

تعاون األخرى، فضال عن أن االستغالل من طرف  واستغالل النصيب الصحيح لكل دولة شريك دون 
 .2الدوام واحد قد يؤدي إلى فقد الدولة األخرى حقها المتساوي في استخدام نفس الراسب على

المادة الثالثة من مشروع المواد المتعلقة بالمياه الجوفية العابرة للحدود ، ليس مما ال يمكن إغفاله، أن     
األمم المتحدة المتعلقة باستخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية لعام لها تكافؤ في اتفاقية 

ت كثيرة ، ، كما أن إدراجه في مشاريع المواد قد تعرض النتقادا 1992 لعام UNECEأو اتفاقية  1997
 وقد قيل إن ذلك يعني ضمنا العودة إلى عقيدة السيادة المطلقة أو "نظرية هارمون" .

المياه الجوفية العابرة للحدود ، موضوع العديد من  لقد كانت المادة الثالثة من مشروع مواد قانون 
 Raya Marina Stephanن ااالنتقادات والكتابات الفقهية، إال أنه حسب رأي األستاذة ريا مارينا ستيف

إن تفسير هذه المادة يأتي بالفعل من إرادة الدول، التي تستطيع ممارسة السيادة على جزء من طبقة المياه 
الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود داخل أراضيها، ولكن ال يزال هناك 

ممارسة هذه السيادة إال وفقاا للقانون الدولي وهذه المواد.  حد لممارسة تلك السيادة. حيث ال يمكن للدولة
في الواقع، تقوم مشاريع مواد لجنة القانون الدولي بتدوين السيادة ولكن السيادة المحدودة كما هي مقبولة 

                                                           
، A/RES/68/118، الوثيقة الجمعية العامة لدى االمم المتحدة قرار مواد قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود المرفق ب - 1

 السالف الذكر .
 .177المرجع السابق، ص،... للمياه الدولي القانون سلمان،  أحمد محمد وسلمان كرشتينا راجا  - 2
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اليوم في القانون الدولي وفي قانون المياه الدولي بشكل خاص، وبالتالي المادة الثالثة ال تشكل عودة إلى 
 .1مبدأ السيادة المطلقة

في هذا الشأن، وكما سبقت االشارة إليه، تشكل األحكام النموذجية للجنة االقتصادية ألوروبا بشأن    
المياه الجوفية العابرة للحدود منهجا واضحا في تنفيذ مواد قانون المياه الجوفية العابرة للحدود، مشتملة 

والمياه  1997ية االمم المتحدة لعام على المياه الجوفية المتصلة بالمياه السطحية والتي تعالجها اتفاق
 الجوفية المحصورة التي تناولتها مواد مشروع قانون المياه الجوفية، وإن كان ذلك بشكل عام.

كما ال يمكن إغفال دور الجهات الفاعلة المختلفة التي ساهمت في تطوير القانون الدولي للمياه العذبة.    
لقانون الدولي ، يظهر دور الجمعيات العلمية ، مثل رابطة القانون فإلى جانب الخبراء البارزين في لجنة ا

الدولي ، ومعهد القانون الدولي ، اللذان اضطلعا بدور محدد في تدوين قواعد ومبادئ إدارة وحماية المياه 
العذبة العابرة للحدود، باإلضافة إلى مساهمة المنظمات غير الحكومية في تعزيز وتنفيذ االتفاقيات 

 . 2لميةالعا

نافلة القول ، أن إضفاء الطابع العالمي على اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود   
خطوة رئيسية في تطوير القانون الدولي للمياه، إلى  ( يعد1992)هلسنكي UNECEوالبحيرات الدولية 

ائية في غير األغراض المالحية لعام األمم المتحدة المتعلقة باستخدام المجاري المجانب دخول اتفاقية 
من حيث أنها تحدد العديد من الجوانب، والتي تعتبر مكملة لها تماما  2014حيز النفاذ في العام  1997

النوعية والكمية. كما أن مشروع المواد بشأن قانون طبقة المياه الجوفية الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي 
معية العامة لألمم المتحدة، يمدد اللوائح الدولية للمياه الى المياه الجوفية والذي أقرته الج 2008في عام 

ويستخلص من ذلك ، أن األدوات الثالثة المذكورة آنفاا تحدد أساس النظام  العابرة للحدود بكل أنواعها.
 . المشتركةالعالمي إلدارة وحماية المياه العذبة 

 

 

 

 
                                                           

1 - Raya Marina Stephan, Spécificités du droit relatif aux aquifères transfrontières, disponible sur : 

https://www.coursera.org/learn/droit-international-eau-douce 

2 - Raya Marina Stephan, Ibid.  
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 الدولية حول الثروة المائيةالنزاعات  الفصل الثاني:
من كبريات النظريات في العالقات الدولية، تلك التي تعكس الواقع الدولي، فترجع أصل النزاع الدولي     

إلى الطبيعة البشرية، فحسب " هوبز "  االنسان شرير وأناني بطبعه، فهو يسعى دائما للحصول على 
المقولة على العالقات الدولية له جانب كبير من األفضل وإن كان ذلك بطرق غير مشروعة، وإسقاط 

الصحة ، حيث تتضارب المصالح وتزداد المنافسة خارج النطاق المتعارف عليه دوليا. لذلك تتعدد 
 النزاعات الدولية تبعا لتعدد أسبابها كما أن دوافع كل نزاع قد تختلف عن اآلخر.       

 من بها أحاط ما بسبب وذلك المجتمع الدولي، بتركيز واهتماماألخيرة،  السنوات في المياه فقد حظيت     
التوزيع، إضافة إلى رغبة الدول النهرية في السيطرة على أكبر كمية من  وسوء والتلوث الندرة مشكالت

 الدول بين النزاعات من ذلك العديد مع نشأ وقد أو االقتصادية، أهدافها السياسية  لتحقيق المياه العذبة 
على جزء  الوطنية السيادة حول و المهجورة؛ المياه وطنية، نتيجة العتناقها للفكرة الخاطئة تلك برتعت التي

 بين المجري المائي الواقع في إقليمها، ومن ثمة محاولة بسط السيادة المطلقة على المجرى المائي، خاصة
المصب، كما هو الحال بالنسبة لتركيا والدول العربية المشتركة معها في نفس المجرى  ودول المنبع دول

 المائي الدولي. 

 فوائد توزيع تم بموجبها التي السابقة االتفاقيات وترفض المياه حصص تقاسم بإعادة تطالب دول وهناك   
 إثيوبيا فنجد األخرى، الثمانيةالنيل  حوض دول واقفمالدولي، مثل ما هو الحال بالنسبة ل ومنافع النهر

 لالتفاقيات وفقاا  تم الذي التقسيم على المياه وتعترض تقسيم بإعادة تطالب وغيرها وكينيا ويوغندا وتنزانيا
وهو ما تتمسك به مصر والسودان في صورة الحقوق التاريخية المكتسبة في تحديد الحصص . السابقة 

 بناء سد النهضة االثيوبي.المائية لكل دولة خصوصا مع اشغال 

 فيما يتعلق خاصة القانونية، المشاكل من الكثير الدولية المائية المجاري  في الحدود مشكلة كما تثير   
 للحدود، وتفسير العابر المائي للمجرى  القانوني التكييف ومسألة المائية، الموارد على بالسيطرة

 آرال بحر تعرض مشكل تحويل مسار المجرى المائي، حيثلى جانب ذلك، هناك إالمائية. و  المصطلحات
إلى  أدت مفرطة بصورة مياهه تحويل وتم استخدامات غير فنية، إلى السوفيتي السابق االتحاد عهد في

 .فيه بالكامل البيولوجية والحياة بيئته وتدمير كبير لمياهه ، هدر

على العالقات الودية بين  سلبية انعكاسات لها منلما  وخطورة إثارة أشد المياه الدولية مشكالت إن   
ومن ثمة تتجلى احتمالية تهديد السلم  ،زماتلب التنافسية لدرجة التوترات واألالدول، فقد تتصاعد المطا

 . الدولي بشكل كبير واألمن واالستقرار
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ته )المبحث األول(، لى مفهوم النزاع الدولي المائي وطبيعإلذلك، ومن خالل هذا الفصل، سيتم التطرق    
 ثم ألسباب النزاعات الدولية المائية)المبحث الثاني(.
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       العذبة المبحث األول: النزاع الدولي حول الثروة المائية

تعتبر النزاعات بين الدول الجانب األكثر فعالية وبروزا في العالقات الدولية، فهي ظاهرة موجودة منذ   
القدم، وبدرجات متفاوتة وبتسميات ومصطلحات أخرى متداخلة، في األبعاد واألسباب، كالنزاع والتوتر 

 والصراع واألزمة.

ركة أو تلك العابرة للحدود، يثير األطماع والتنافس مما هو معلوم، أن استخدام الموارد الطبيعية المشت   
على الساحة الدولية، واألمر كذلك بالنسبة للمياه العذبة، فالدول تسعى نحو االستفادة الواسعة من المجاري 

المياه أو  المائية الدولية، بالحصول على أكبر نصيب من المياه، و ذلك من خالل السيطرة على مصادر
 مواردها.  التحكم في توزيع

حد أهم عناصر التنمية في مختلف المجاالت، أ أصبحتفي الوقت الراهن،  ومرد ذلك، أن المياه العذبة 
الصناعية، أو توليد الطاقة... خصوصا في ظل التقدم التكنولوجي، ناهيك عن ارتباطها  سواء الزراعية أو

  .نسان وبقائهبعيش اإل

إلى أن العديد من المجاري المائية الدولية، ال تنظمها اتفاقيات  من المهم اإلشارة في هذا السياق،     
طماع والمصالح السياسية ، كما تستعمل المياه كل دول المجرى المائي، فتظهر األ عامة وشاملة تضم

العذبة كورقة ضغط لتحقيق استراتيجيات وأهداف معلنة أو خفية ، خصوصا بين دول المنـــــــــبع والمجرى 
 والمصب.

لذلك، فمن المهم البحث في طبيعة النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة والتي على أساسها تتحدد     
التي يتم عن طريقها تسوية هذا النزاع. ولكن قبل ذلك وجب أوال التطرق  -قضائية أو دبلوماسية -الوسيلة

ول( ثم عرض طبيعة النزاعات الدولية إلى مفهوم النزاع الدولي حول الثروة المائية العذبة )المطلب األ
 المتعلقة بالمياه العذبة )المطلب الثاني(. 
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 المطلب األول: مفهوم النزاع الدولي حول الثروة المائية 
تطورت المنازعات مع تطور البشرية... من نزاعات بين األسر ثم بين القبائل ثم بين المدن وأخيرا لقد   

المنظمات الدولية. وعموما، يعتبر مفهوم النزاع الدولي من المفاهيم المثيرة للجدل، لتعدد  بين الدول أو
 المصطلحات المشابهة له، وللخلط الواقع في استعمالها رغم اختالف مدلوالتها و نطاق استعمالها.

لعذبة، يستوجب لذلك ولتأصيل البحث في مجال النزاعات الدولية الناشئة عن استخدام الثروة المائية ا  
، ثم البحث في مفهوم النزاع المتعلق ول()الفرع األ األمر التطرق أوال لتعريف النزاع الدولي بصفة عامة

 بالمياه العذبة )الفرع الثاني(. 

  الفرع األول: تعريف النزاع الدولي
بمعنى  هو من الَنزع ومنه كلمة َنَزَع المريض َنزعاا: أي اشرف على الموت. وإلى أهله نزوعاا  ؛النزاع لغة  

حَن واشتاق. ونَزَع الشيَئ من مكانه نزعاا: جذبه وقلعه ويقال نَزَع األمير عامله عن عمله بمعنى عَزله. 
ونزع بين القوم نزعاا: افسد وحمل  وناَزع فالن فالناا في كذا أي خاصمه وغالبه. وَتَناَزَع القوم: اختلفوا،

 1بعضهم على بعض.

 جهر صالة من انصرف - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن هريرة أبي عن الليثي، أكيمة ابن عن  
 هللا رسول فقال: قال هللا، رسول يا أنا نعم،: رجل فقال ،" آنفا أحد منكم معي قرأ هل: " فقال بالقراءة، فيها

 - هللا رسول مع القراءة عن الناس فانتهى ،" القرآن أنازع لي ما أقول إني: "  - وسلم عليه هللا صلى -
 من ذلك سمعوا حين بالقراءة - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فيه جهر فيما - وسلم عليه هللا صلى
الخصومة والمنازعة في . و يقال أيضا النزاعة أو المنزعة أي 2هللا عليه وسلم صلى - هللا رسول

 .3الخصومة، أي مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه الخصمان

يعتبر مصطلح النزاع الدولي من بين المصطلحات غير الواضحة، كما أن البحث في طبيعة النزاع يعد 
أمرا في غاية األهمية، خاصة وقد تم استخدام  مرادفات متعددة لهذا المصطلح مثل: الخالف، الخصومة 

 .صراع. وهذه المصطلحات قد تعطي مدلوال مختلفا وفقا لظروف النزاع وطبيعتهوال

 

                                                           
 .610،ص  1999المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة للمطابع األميرية، طبعة  - 1
 .226، ص 1993، الوعي دار - قتيبة دار، االستذكار، البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو - 2
 .352ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثامن، ص - 3
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 وال: المدلول الفقهي للنزاع الدوليأ
أهداف ومصالح  تحقيق إلى أو أطراف أشخاص يسعى عندما -أياا كانت طبيعته -قد ينشأ نزاع   

معنى النزاع أو المنازعة كثيرة، لكن المهم متضاربة، والوضع كذلك بالنسبة للدول. فالتعريفات التي تناولت 
 في األمر هو البحث في معنى النزاع الدولي.

كما يرى  ".1لقد فسر جانب من الفقه النزاع الدولي:" بأنه كافة القضايا التي تسوى على الصعيد الدولي    
ي العام بوجه عام، وال البعض أن المقصود بالمنازعات الدولية:" تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون الدول

يدخل في إطارها المنازعات التي قد تقع بين أفراد ينتمون إلى النظام القانوني الداخلي في دول مختلفة، 
فهذه المنازعات حال قيامها يختص بها القانون الدولي الخاص وتخضع ألحكامه من ناحية تحديد القانون 

لقضائي مع مالحظة أن هذه المنازعات الفردية قد الواجب التطبيق عليها أو تعيين جهة االختصاص ا
ينجم عنها منازعات دولية إذ ما تدخلت الدولة التي يتبعها هؤالء، سواء كانوا من األفراد أو الشركات 

 ."2لحمايتهم دبلوماسيا في مواجهة الدول األخرى 

الخالفات التي تحدث بين وذهب جانب آخر من الفقه، إلى القول بأن المقصود بالنزاعات الدولية تلك    
الدول المتجاورة بشأن الحدود المشتركة بينهما لإلتصال أو الحدود الطبيعية. كذلك قيل بأن نزاع الحدود 
الدولية هو ذلك الخالف الذي يثور بين دولتين أو أكثر بشأن تحديد المسار الصحيح لخط الحدود 

 .3تعيين الحدود المشتركة، وذلك طبقا للسند القانوني الذي تم بموجبه

حسب التعريف األخير، يمكن القول، أن المقصود بالمنازعة الدولية، ذلك النزاع الذي ينشأ بين دولتين    
أو أكثر بسبب رابطة الجوار المباشرة بينهم. لكن، ما يمكن مالحظـته، أن هذا التعريف اقتصر على   

لمنازعات التي تحدث بين الدول عنصر الجوار وأهمل النزاعات التي قد تنشأ بين الدول غير المتجاورة، وا
وبين أشخاص القانون الدولي األخرى، التي ال ينطبق عليها وصف الدولة. وهو أمر منتقد ال يواكب 

 التطور الواقع ضمن الفواعل الدولية الجديدة ، وال يحيط بكل جوانب العالقات الدولية. 

لمواقف المتقابلة لألطراف تجاه صراع ُعرف النزاع الدولي بأنه:" تعارض بين ا وفي نفس السياق،   
أما األستاذ عصام العطية فقد عر ف النزاع الدولي بأنه:" الخالف الذي ينشأ  ".4المصالح في الحياة الدولية

                                                           
 .905، ص 1970محمد طلعت الغنيمي ، األحكام العامة في قانون األمم ، منشاة دار المعارف ، اإلسكندرية ،طبعة - 1
 .902-901العام ، المرجع السابق، ص صالح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي  - 2
 .29حقي النداوي ، النزاعات الدولية للمياه المشتركة في بالد ما بين النهرين، المرجع السابق ، ص - 3
 .29، ص1998علي ابراهيم، العالقات الدولية وقت السلم، دار النهضة العربية، مصر، طبعة  - 4
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بين دولتين على موضوع قانوني أو حادث معين أو بسبب وجود تعارض في مصالحهما االقتصادية أو 
 ."1لقانوني بشأنهاالسياسية أو العسكرية وتباين حجمها ا

تأكيد لما سبقت اإلشارة إليه، فقد أصبحت حلقة أشخاص النزاع الدولي ال تقتصر على الدول فقط وإنما   
يمكن أن يمتد األمر إلى أن يكون بين دولة ومنظمة دولية أو بين منظمتين دوليتين أو بين دولة وحركة 

ولية لم يكن معترف بها في السابق، مثل تحرر وطني معترف بها، باإلضافة إلى أشخاص قانونية د
األقاليم المتمتعة باالستقالل الجمركي، الشركات التجارية الكبرى، فقد اعترفت منظمة التجارة العالمية بتلك 

 . 2الشخصيتين ومنحتهما حق المشاركة في أنشطة المنظمة

النزاع الدولي بأنه :"خالف حول مسألة وفي هذا السباق يرى االستاذ أحمد أبو الوفا أنه يمكن تعريف    
يتمثل في تناقض أو  –كخالف حول مكان خط سير الحدود  –أو واقعية  –كتفسير معاهدة دولية-قانونية 

ال بد أن . ف3تعارض أو تضاد أو تضارب اآلراء القانونية لشخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي"
ر األطراف قد بلغ درجة من الوضوح في شكله القانوني، ألن يكون النزاع أو التعارض بين وجهات النظ

 .4الخالف البسيط أو مجرد اختالف وجهات النظر تجاه موضوع ما ال يكفي لنشأة نزاع دولي

فالنزاع الدولي يظهر حالة تباين لوجهات النظر واختالفها حول مسائل غالبا ما تكون محكومة باعتبارات 
 ف مجاالته حسب اهتمامات و تنافس الدول لتحقيق مكاسبها.ذات طبيعة قانونية مع اختال

مفهوم النزاع ببيان عناصره التي يتضمنها واشترط لذلك قيام   Brownileو قد حدد األستاذ براونلي 
 :5عناصر محددة تتمثل فيما يلي

 نشوء الخالف حول موضوع يتصل بالقانون أو الوقائع. -

 و تقديم احتجاج.أن يبرز هذا الخالف بطرح ادعاء أ -

أن يطرح االدعاء أو يقدم االحتجاج أشخاص مفوضون وفي مرتبة مالئمة وأن يتم ذلك عبر تبادل  -
 المذكرات الدبلوماسية أو في دور انعقاد منظمة دولية أو مؤتمر دبلوماسي.

 أن تعترض الدولة األخرى على االدعاء أو االحتجاج. -
                                                           

 .423بغداد، ص  1992العام، الطبعة الخامسة، عام عصام العطية، القانون الدولي  - 1
 .23، ص2014سهيل حسين الفتالوي، تسوية المنازعات الدولية، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، الطبعة األولى  - 2
 . 369، ص1999أحمد أبو الوفا، العالقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة ، - 3
 .21علي ابراهيم، العالقات الدولية وقت السلم، المرجع السابق، ص - 4
 .241-242نقال عن سعيد بن سليمان العبري، تسوية منازعات الحدود والقانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص - 5
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ويقصد أيضا بالنزاع تعارض االدعاءات بحق أو بحقوق معينة فيما بين الطرفين أو أكثر. وهذا       
التعارض قد يكون مبعثه نقطة اختالف وجهات النظر، حيث يعتقد كل طرف أنه صاحب الحق محل 

ا النزاع، كما قد يكون مرجعه إلى أطماع أو مكاسب يريد تحقيقها طرف على حساب طرف آخر اعتماد
 .1على تفاوت عناصر القوة والتفوق بين األطراف

يقصد بالمنازعة الدولية:" أي نزاع جدي بين دولتين أو أكثر أو بين شخصين نافلة القول، وبشكل عام     
 الدولي." أو عدة أشخاص من أشخاص القانون الدولي العام، على واقعة او مسألة من مسائل القانون 

ء للنزاع الدولي، حسب وجهة نظر كل واحد منهم لحالة الخالف بين أشخاص لقد تعددت تعاريف الفقها  
القانون الدولي، وللقضاء الدولي أيضا نصيب في تعريف النزاع الدولي من خالل ما أصدرته المحاكم 
                         الدولية ومحاكم التحكيم من أحكام و قرارات  سابقة في هذا المجال.                                      

 ثانيا: المدلول القضائي للنزاع الدولي
لقد أتيح للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، ومحكمة العدل الدولية في عدة مناسبات النظر في مصطلح     

 النزاع، والبت في وجود النزاع من عدمه، بين طرفين القضايا المعروضة عليها .

ال بد أن فالحكم القضائي الدولي سواء أكان صادرا من المحاكم الدائمة، أو من محاكم التحكيم الدولية    
يفصل في نزاع دولي وفقا لقواعد القانون الدولي، ما لم يطلب األطراف من المحكمة تطبيق قواعد 

خالف حول نقطة قانونية أو " :عر فت محكمة العدل الدولية الدائمة، النزاع الدولي بأنههذا وقد   .2العدالة
 ."3المنافع بين دولتينواقعية أو تناقض أو تعارض للطروحات القانونية أو الواقعية أو 

،  -كما سبقت اإلشارة إليه-وهو تقريبا نفس المفهوم الذي تبناه الفقه الدولي في تعريفه للمنازعات الدولية  
 مع نفس االنتقادات الموجهة بخصوص أطراف النزاع الدولي المحددة في التعريف على أنها الدول فقط. 

مدى تطابق تصرف ما أو والفصل في النزاع ، يتمثل في قيام المحكمة المختصة بفحص وبحث     
سلوك ما مع قاعدة قانونية سابقة في الوجود على هذا التصرف، فإذا انعدم هذا الشرط فإن الحكم ال يمكن 

 .4أن يصدر ألن األصل هو حرية التصرف من جانب الدول

                                                           
 .314منصور العادلي، موارد المياه في الشرق األوسط...، المرجع السابق، ص - 1
دراسة تحليلية لنظريات الفقه وتطبيقات  –فتحي فتحي جاد هللا الحوشي، التفرقة بين النزاع السياسي و القانوني في القانون الدولي  - 2

 .39، ص 2007رسالة دكتوراه في الحقوق ، جامعة المنصورة ، كلية الحقوق ، قسم القانون الدولي العام ، مجازة سنة  –القضاء 
 .28حقي النداوي ، المرجع السابق ، ص - 3
 .39فتحي فتحي جاد هللا الحوشي ، المرجع السابق، ص  - 4
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أنه  1924وقد أوضحت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمها في قضية المدعو "مافروماتس"   
بالنزاع الدولي: "خالف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين أو بسبب تعارض وجهات  يقصد

 . "1نظرهما القانونية أو مصالحها

وقد سارت محكمة العدل الدولية على ذات النهج عند تعريف النزاع الدولي ، مع قدر من التفصيل.    
ية إلى القول أن:" االختالف المشار إليه في ففي قضية جنوب غرب إفريقيا ذهبت محكمة العدل الدول

تعريف المحكمة الدائمة للعدل الدولي ال ينبغي أن يستند فيه إلى معيار شخصي بل إلى معيار 
موضوعي، وعلى ذلك فإن الخالف الذي يولد النزاع يجب أن يكون واضحا في مواقف أطرافه على نحو 

 ". 2ال يدع مجاال للشك في إمكانية وجوده 

هذا وقد تأكد أيضا، أخذ محكمة العدل الدولية بالتعريف التقليدي للنزاع الدولي في رأيها اإلفتائي حول    
، و الرأي الصادر بتاريخ 1947تفسير معاهدة السالم المبرمة بين بلغاريا والمجر ورومانيا والحلفاء عام 

ه المعاهدات تنص على من هذ 40و 37و 36. فقد كانت المواد 1950يوليو  18و 1950مارس  30
حل أي نزاع يتعلق بتفسيرها وتطبيقها بواسطة لجنة ثالثية مكونة من عضو من كل دولة طرف، ورئيس 
يتم اختياره باالتفاق بين الدولتين المتنازعتين من جنسية ثالثة والقرار الصادر من هذه اللجنة باألغلبية يعد 

 .3حكما نهائيا وملزما لألطراف

 البرية بالحدود المتعلقة القضية في عا لنز اب داالمر  حددت قد الدولية العدل محكمةأن،  حري باإلشارة  
:"  ذكرت إذ 1998 عام يةئاالبتدا بالدفوع الخاص حكمها أصدرت عندما ونيجيريا الكاميرون  بين والبحرية

 على خالف هو ا،سلفه ى وفتاو  تاوقرار  وفتاواها للمحكمة يةئالقضا تاالقرار  في المقبول بالمعنى عا النز  نأ
 المحكمة تثبت كيه لنأو ، طرفين بين حالمصال وأ النظر وجهات تنازع(، حقيقية(واقعيةو  قانونية نقطة
أن تبين أن ادعاء أحد الطرفين يعارضه الطرف اآلخر قطعا، و أن مسألة إذا كان  عليها يجب عا نز  وجود

 . 4ثمة نزاع دولي هي مسألة تقرير موضوعي"

يمكن مالحظة أن تعاريف كل من الفقه والقضاء الدوليين للنزاع الدولي، تصب في نفس االتجاه، فال     
لقانون الدولي، حول مسائل  قانونية وواقعية، يعتبر نزاعا دوليا إال إذا كان الخالف بين أشخاص ا

                                                           
 .315المرجع السابق، صمنصور العادلي ، موارد المياه في الشرق األوسط،   - 1
 .315نفس المرجع، ص - 2
 .917صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص - 3
، 2005، األمم المتحدة، نيويورك، طبعة 2002-1997موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  - 4

 .41ص
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فلم يتم االستقرار واالجماع على  تتعارض حولها المصالح وادعاءات األطراف بشكل واضح و قطعي.
 مدلوالته الدقيقة لتمييزه عن المصطلحات التي تشبهه . 

 

 الفرع الثاني: تعريف النزاع الدولي حول الثروة المائية العذبة
تعتبر المياه العذبة من أهم العناصر البيئة التي تعتمد عليها البشرية من حيث االحتياجات األساسية     

اليومية، الري، الصناعة، المالحة النهرية... وبتعدد مجاالت استخدام المياه تتعدد أطماع الدول وتتصاعد 
ل في صورة نزاعات دولية مائية ، فما أهدافها االقتصادية ، واالستراتيجية . فتثور الخالفات بين الدو 

 المقصود بالنزاع الدولي المائي ؟

 أوال: لمحة تاريخية عن النزاعات المائية
إن إلقاء نظرة سريعة على التاريخ، يمكن أن يوضح الصلة الوثيقة بين التنمية االقتصادية      

واالجتماعية ومدى استقرار المجموعات البشرية من جانب، وبين المتاح والمتجدد من امدادات المياه من 
 في المائية النظم مأقد تشكلتجانب آخر. فسميت الكثير من الحضارات نسبة إلى النهر الذي يمر بها، ف

النيل، وحضارة  وادي وفى حضارة الرافدين)الحضارة االشورية البابلية، أو حضارة الدجلة والفرات(، بالد
 ُهو)الصينية(.-الهندوس، و حضارة الهوانج

حضارات تطورت خالل حقب تاريخية أخرى، والتي كان لها تأثيرات اجتماعية كبيرة، فتلك هناك     
حول مراكز المياه المهمة  مثل" كولومبيا"، حضارة البيرو الساحلية )إنكا( وأمريكا الحضارات نشأت 

ازتيك( التي نشأت حول الوديان الساحلية ألمريكا الوسطى والجنوبية، وأيضا حضارة -الوسطى)مايا
"الخمير" حول نهر الميكونج، وحضارة "إالم وسوزيانا" حول نهر ديز في جنوب غرب إيران، وحضارة 

   1...يلماند" بين افغانستان وإيران"ه

مما ال يمكن إغفاله، أن التاريخ شهد عدة توترات وخالفات بسبب المياه قبل الميالد وبعده، توترات       
واألمن، يمكن إدراج  والبيئة التنمية دولية وداخلية. وبناء على دراسة قدمها مركز المحيط الهادي لدراسات

 القوانين من ر، حيث شملت العديدسوم ق.م لدولة1790 حمورابي بعض االحداث قبل الميالد مثل مدونة

                                                           
1 - Dante A. CAPONERA, Marcella NANNI, op.cit , p31. 
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مجموعته  في مواد حمورابي لقد وضع .1المياه وسرقة الري  نظم إهمال تعالج التي، و  بالري  المتعلقة
 المياه، مجري  فتح فالح فإذا” :( 56 ) المادة وحتى ( 53) من المواد وهى الري  بمسألة تهتم القانونية،

 كور 10 بنسبة صاحبه يعوض أن فعليه المجاور الحقل في الزراعية العمليات تخريب في بإهماله وتسبب
 . 2األرض من بور لكل الحبوب من

 حاولت شبه نزاع مائي، عندما 1898 في وفرنسا بريطانيا بين العسكري  بعد الميالد،  شهد الصراع   
 حول التفاوض المطاف إلى نهاية في واهتدى األطراف .األبيض النيل منابع على السيطرة فرنسية بعثة

استنتاج مهم لصناع القرار المصريين، هو أن مصر ضعيفة باعتمادها  للحادث وكان النزاع، تسوية
 . 3الحين ذلك منذ المصرية السياسة صناع موقف الكامل على نهر النيل، حيث حددت

التوتر  ليزيد الهند، من فاراكا سد بناء والهند، وتم بنغالديش بين الغانج نهر قسم 1962في بداية عام    
 ،84-1982 ،82-1977 في: األجل قصيرة ومن أجل تسوية النزاع أبرمت اتفاقات. بين البلدين

 1962نزاع آخر بين البرازيل و براغواي بين سنتي  .إلى جانب ذلك،1996عام ومعاهدة ،88-1985و
  .4بعد التفاوض بين البلدين 1962 عام في البرازيل كرية من قبل، حيث تم سحب القوة العس1967و 

، « Hydropolitics »نشرت مجموعة من االكادميين السويدين كتابا بعنوان هيدروبوليتكس 1995سنة   
حول حروب المياه القادمة. فقد وقعت نزاعات  5اقتبسوا فيه نبوءة "هل من غاية ؟" إلسماعيل سراج الدين

حول المياه في القارات الخمس، مثل النزاعات المتكررة بين المكسيك والواليات المتحدة األمريكية حول 
مياه الكلورادو، التي لم تعد تبلغ خليج كاليفورنيا إال لماما، نظرا لشدة ما يسحب منها من الجانب االمريكي 

، كاد ينشب نزاع مسلح بين سورية والعراق حل 1970اض منسوب النهر. وفي عام مما يشكل خطر انخف

                                                           
1 - Peter H. Gleick, WATER CONFLICT CHRONOLOGY, Pacific Institute for Studies in Development, 

Environment, and Security, Available online at: www.worldwater.org/conflictchronology.pdf · Updated October 

12, 2006, P01. 

بيروت،  العربية، الوحدة دراسات مركز العربي، المشرق  أنهار بعض في والواقع المفهوم الدولي النهر العادلي، زهير أحمد صبحي - 2
 .38، ص 2007ولى الطبعة األ

3 - Peter H. Gleick, WATER CONFLICT CHRONOLOGY, op.cit, P07. 
4 -  ibid, P10. 

كان سابقا، نائب رئيس البنك الدولي و رئيس اللجنة العالمية من اجل المياه للقرن الواحد والعشرين )و هي هيئة عقدت جلساتها  - 5
في شهر ماي ، تحت عنوان: حروب القرن المقبل، حروب حول  2000في اليونسكو قبيل الملتقى العالمي حول المياه بالهاي سنة 

ة، معارك المياه من أجل مورد مشترك لإلنسانية، ترجمة غازي برو، دار الفارابي، لبنان، الطبعة األولى المياه"(.محمد العربي بوقر 
 . 131، ص2006
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مياه الفرات. وبحسب وجهة نظر مراقبين كثر، فان السيطرة على دلتا شط العرب شكلت واحدة من اسباب 
 .  11980الحرب االيرانية العراقية عام 

 المياه إدارة صراعات حول جوانبو  توترات العالم، تشهد مناطق جميع من الجدير بالذكر، أن    
 أو التلوث مشاكل نهار، أووتحويل مجرى األ السدود بناء هذه الخالفات بمشاريع تتعلق فقد. وحمايتها

 .2المياه مجال في الخدمات المتعلقة بتوفير الخاصة االستثمارات

 المحتملة الخالفات من واسعة فئات شملت المياه منازعاتفقد أثبتت األحداث التاريخية أن  لذلك،    
 المنازعات أو بالمالحة، وآخر الحدودية بالمنازعات منها جزء قد يرتبط الدولية، المائية المجاري  حول

 .المالحية اضر األغ غير في المائية المجاري باستخدامات  المتعلقة

 ثانيا: مفهوم النزاع الدولي المائي  
شارة إلى مفهوم النزاع الدولي وال اإلأقبل البحث في مفهوم النزاع الدولي المتعلق بالمياه العذبة، تجدر     

يئي محدودة البيئي بحكم أن المياه تعد عنصرا بيئيا هاما. وإن كانت محاوالت تعريف النزاع الدولي الب
 بسيطة لهذا النزاع  الذين وضعوا تعريفاتكاديمية إال أنه يمكن ذكر بعض األوائل وقليلة على الساحة األ

من خالل محاضراته بأكاديمية الهاي للقانون  1975عام  Bilder Richardمثل األستاذ ريتشارد بيلدر 
:" النزاع الدولي البيئي هو أي خالف أو تضارب 3الدولي، فقد قدم تعريفا للنزاع الدولي البيئي جاء فيه أن 

المصالح بين الدول المتعلقة بالتغيير في النظم البيئية الطبيعية بسبب التدخل في وجهات النظر او 
 .  4البشري"

قدم األستاذ كوبر تعريفا للنزاع الدولي البيئي يذكر فيه أنه :" توجد المنازعة الدولية  1986وفي عام 
شخاص داخل تلك البيئية كلما كان هناك تضارب في المصالح بين دولتين أو أكثر من الدول )أو األ

 الدولة ( ،

                                                           
 .134نفس المرجع، ص  - 1

2 - BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau: op. cit, p489. 

3 - Bilder, Richard "The Settlement of Disputes in the Field of international Law of the Environment",Hague 

Academy of International Law, Collected Courses, Vol.1, 1975, p 153.   

4 - " any disagreement or confiict of views or interests between States relating to the altera-  tion,  through human 

intervention,  of natural environmental systems" . 
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 CESAREقدم األستاذ سيزار  2000وفي سنة  1بشأن التغيير و حالة البيئة المادية)نوعا وكما(". 

P.R.Romano    تعريفا للمنازعة الدولية البيئية، أكثر وضوحا من التعاريف السابقة و قد أشار من خالله
 إلى النظام البيئي في كتابه:

 "The Peaceful Settlement of international Environmental Disputes" 

و في المصالح بين دولتين أو أحيث جاء فيه أنه يقصد بالمنازعة البيئية :" تضارب في وجهات النظر 
بشري للنظام البيئي يكون له تاثير  -أكثر، تأخذ شكل مطالبات متعارضة، وتتعلق بتغيير اصطناعي

 ".2الى الندرة البيئية للموارد الطبيعيةضار على المجتمع البشري ويؤدي 

و تنازع بين وجهات النظر، أو أنه:" عدم اتفاق أو تعرف األستاذة صونيا بيزات النزاع الدولي البيئي على 
  ".3المصالح فيما بين الدول حول التغير الناجم عن تدخل االنسان في نظم البيئة

من المهم االشارة إلى أنه، إذا كانت جل  تعريفات النزاع الدولي البيئي تدور حول خالفات الدول    
المتعلقة بالتغيير الذي يطرأ على النظم البيئية بسبب نشاط االنسان،  فهل النزاعات الدولية حول المياه 

 العذبة المشتركة تنحصر في مفهوم النزاع الدولي البيئي أم تتعداه ؟

في مفهوم النزاع الدولي حول الثروة المائية العذبة المشتركة، يظهر جليا تعدد مجاالت البحث بتعدد   
 استخدامات المياه العذبة، من مالحة، حدود سياسية ، ري ، صناعة ، توليد الطاقة الكهرومائية... 

العذبة  المياه موارد ة، أنمن بين الحقائق التي ال يمكن تجاهلها في مجال الموارد الطبيعية المشترك   
 مع األشكال من شكل بأي يتوافق ال التوزيع هذا األرض، حيث أن كوكب على متساو غير توزيعا موزعة
 المائية والموارد المياه دورة على البشرية األنشطة فتؤثر إقليم الدولة ذاتها، على العالم، وال سكان توزيع

                                                           
نقال عن : رابحي قويدر، القضاء الدولي البيئي ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ،  - 1

 ، نقال عن : 6، ص 2016تلمسان ، 
CESARE P.R.Romano," The Peaceful Settlement of international Environmental Disputes(KLUWER LAW 

international, 2000), p 24. 

 .10نفس المرجع ، ص - 2
 صونيا بيزات، اآلليات الدولية لتسوية المنازعات الدولية المتعلقة بالبيئة )المجاالت البحرية، االنهار والبحيرات الدولية والمجاالت - 3

 .3، ص2017الجوية(، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، الطبعة األولى 
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، مما يؤدي إلى ظهور نزاعات حول هذه المياه 1مباشر غير أو مباشر بشكل المستويات، مختلف على
 المشتركة.

 قد الدول بعض إن بل المجال، هذا في الغالبة السمة الدولية هو األنهار مياه استخدام على التنازع نإ    
 الدولية، األنهار بعض مياه على النزاع بسبب األخرى  الدول بعض مع الدبلوماسية عالقاتها بقطع قامت

 لوكا نهر مياه على النزاع بسبب شيلي مع الدبلوماسية عالقاتها وهو ما فعلته بوليفيا، حيث قطعت
Louca القوة استخدام على فيه األطراف أوشكت نزاع من أكثر أيضاا  وحدث بينهما، فيما المشترك الدولي 
 بين والنزاع ،2الهندوس نهر مياه حول الباكستاني الهندي كالنزاع الدولية األنهار بعض بشأن المسلحة

 سد بسبب وأثيوبيا مصر بين النزاع وأخيرا األردن، نهر مياه بخصوص وإسرائيل العربية الدول بعض
 غير الشؤون  في المياه استخدام حول واحد دولي نهر في تشترك التي الدول بين والنزاعات... النهضة

 بأخرى. أو بصورة قائمة الطاقة، وتوليد كالري  المالحية

في سياق تعريف النزاع الدولي المرتبط بالمياه العذبة، يذكر األستاذ بدر كسم، أن النزاعات الدولية   
المائية هي:" تلك النزاعات التي يمكن أن يفصل فيها بناء على قواعد قانون األنهار الدولية، أو بمفهوم 

     ".3حول المسائل القانونية آخر، النزاعات التي يختلف أطرافها 

األستاذ بدر كسم، يمكن مالحظة أن تعريفه للنزاع الدولي المائي جاء مرتبطا بقواعد من خالل تعريف    
قانون األنهار الدولية ، والذي لم يكن معروف المالمح آنذاك كون أن االتفاقية االطارية لم تدخل حيز 

نزاعات ، كما أنه من المهم اإلشارة إلى أن ال 1999و التعريف قدم عام  2014النفاذ اال  في عام 
المتعلقة بالمياه العذبة تتعدى الجوانب القانونية لتتجانس و تتناغم مع العديد من األبعاد الجيوسياسية 

 والخطط االقتصادية لكل دولة مشاطئة ومشتركة في نفس المجرى المائي الدولي.

" نزاع دولي بين كما يعرف األستاذ شوهان، المنازعة الدولية بخصوص استخدام األنهار الدولية بأنها:   
 دولتين أو أكثر من دول حوض صرف دولي بشأن :

                                                           
1-Sylvie Paquerot, Ressources en eau : les différentes facettes des conflits internationaux, Lex Electronica, vol. 

12 n°2 (Automne / Fall 2007), P03. Disponible sur : http://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/paquerot.pdf. 

Dat d’accès: 02/02/2016.  

، 1976عبد الغفار نجم، الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة  عبد المعز- 2
 .411ص 

3 - Badr Kasme, obligation de règlement des differends relatifs aux cours d’eau internationaux, Liber Amicorum: 

Judge Mohammed Bedjaoui, puplier par Kluwer law international, 1999, p 181.   
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صيانة مورد مياه حوض صرف دولي أو استخدامها أو اقتسامها بما في ذلك اقتسام المنافع أو مراقبتها  -
 أو تنميتها أو إدارتها. 

بما في ذلك تفسير مصطلحات أي اتفاق يتعلق بصيانة موارد المياه تلك أو استخدامها أو اقتسامها  -
 .1اقتسام المنافع أو مراقبتها أو تنميتها أو إدارتها أو تنفيذ هذا االتفاق"

في تعليق على تعريف األستاذ شوهان، أورد األستاذ منصور العادلي أنه:"  يمكن مالحظة، أن هذا     
الدولية، بينما ال التعريف يركز على الموضوع الذي تدور حوله عادة المنازعات المتصلة بالمجاري المائية 

 .2يشير صراحة إلى مسائل تتعلق بالوقائع التي غالبا ما تكمن في جذور األمور المذكورة"

المياه السطحية كما أن األستاذ شوهان قد استخدم مصطلح حوض الصرف الدولي، حيث يشمل   
يصطدم وفكرة . وإن كان، مصطلح حوض الصرف الدولي واسع جدا، وقد والجوفية على حد السواء

السيادة للدول النهرية خصوصا دول المنبع، وهو األمر الذي جعل من دول كثيرة ترفض اتساع هذا 
 المصطلح.

 فئات في ويمكن جمعها ومتنوعة، عديدة المياه موارد حول تنشأ أن يمكن النزاعات التي إن خصائص    
واحدة  فئة من أكثر إلى وتنتمي تعقيدا أكثر تكون  ما غالبا الفعلية الحاالت في أنه من الرغم على معينة،

 استخدام ، أو-للصراع الجذري  السبب هو المورد إلى الوصول يكون  عندما -الموارد، مثل: مراقــــــــــــــــــــــبة
 المــــــــــــائي ألغراضالمورد  ، استخدام-كسالح تستخدم المياه موارد تكون  عندما -عسكرية ألغراض المورد

 استخدام ،-الحكومية غير الفاعلة الجهات قبل من سالح أو كهدف المورد يستخدم عندما -سياسية
 المياه مصادر تكون  عندما: التنموية للجيش، النزاعات كأهداف الصلة ذات النظم أو المائية الموارد
 .    3واالجتماعية االقتصادية التنمية سياق في كبير توتر لها مصدرا

حينما تكون  "امائي اصراع "يكون  "راع الدوليو حسب األستاذ محمد سالمان محمد سالمان طايع، فالص
 .4المياه موضوعه أو مادته أو سبه

                                                           
 ؛ نقال عن :581محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق، ص :نقال عن  - 1

Luis Melo Lecaros , International rivers: The Lauca case Unknown Binding – 1963, PP148-149. 

  
 .317منصور العادلي، موارد المياه في الشرق األوسط، المرجع السابق، ص - 2

3-Sylvie Paquerot, Ressources en eau : les différentes facettes des conflits internationaux, op.cit.  

محمد سالمان محمد سالمان طايع، محدودية الموارد المائية و الصراع الدولي : دراسة حالة حوض النيل، رسالة دكتوراه ، كلية  - 4
 .38، ص 2005االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ، مصر، 
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فإلي جانب األمور القانونية التي تم ذكرها، قد تنشأ النزاعات المائية على أساس مسائل سياسية،      
وهو األمر الذي يثير إشكالية جادة للبحث في طبيعة النزاع الدولي  فيظهر مصطلح الصراع حول المياه ،

   اسيا، أم هو ذو طبيعة مختلطة؟حول الثروة المائية العذبة المشتركة إن كان نزاعا قانونيا أم نزاعا سي

 

 المطلب الثاني: طبيعة النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة 
 كون  في وال شك الواقعة، تحليل على الحق أمر قانوني نظام إلى وضمها الواقعة طبيعة تحديد إن     

 على يقم لم الذي وهو فيه، مجتهد أمر في النظر إعمال إنه حيث من اجتهاداا  التحديد وهذا التحليل هذا
التكيـــيف على  البعض ولذلك عرف فقهي، إجماع أو الداللة نص قطعي من قطعي دلــــيل حكمه

 أو محددة، طائفة في الواقعة إدراج أو على الواقع، القانون  حكم إنزال في المتمثلة الذهنية أنه:"العملية
 .1المطروحة" على الواقعة إعمالها الواجب القانونية القاعدة بيان حتى

النزاع له أهمية كبيرة، تكمن في تحديد وسيلة التسوية السلمية التي تتالءم مع ذلك  حديد طبيعةإن ت   
النزاع. فالمنازعات القانونية والسياسية تتطلب حال مختلفا طبقا لطبيعة كل منها، سواء باللجوء إلى القضاء 

ستعمال الطرق أو التحكيم على أساس قواعد القانون الدولي، أو باللجوء إلى اآلليات السياسية با
 الدبلوماسية من أجل التوفيق بين المصالح المتضاربة للدول.

 قبل من عادة تستخدم التي المصطلحات بين والخلط كما يمكن لمس الكثير من التعقيد والتداخل    
 النزاع المائي والصراع على المياه: مثل الُكتاب في مجال النزاعات الدولية حول المياه العذبة كمترادفات

هنا تثار بعض المسائل الدقيقة والحساسة في التمييز والتفرقة بين وحروب المياه، وأزمة المياه ...و 
الخالفات حول الثروة المائية العذبة، من حيث كونها نزاعات قانونية أم نزاعات سياسية، أم نزاعات ذات 

 طبيعة خاصة ومختلطة، تجمع بين متغيرات عديدة.

 لقانونية للنزاع الدولي المائيالفرع األول: الطبيعة ا
تعتبر النزاعات القانونية بصفة عامة، تلك التي تتعلق بوجود أو مدى أو كيفية احترام حق ما عن     

طريق تحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق. ومن ثمة تتميز المنازعات القانونية بانطالقها أساسا من 

                                                           
الجيلي حمودة صالح منزل، النظام القانوني للمجاري المائية الدولية ، دراسة نماذج تطبيقية في منازعات المياه نقال عن   - 1

 في التكييف سلطة الهادي، عبد نور محمد شحاتة؛ ، نقال عن : 11،ص.2012المعاصرة، جامعة النيلين ، كلية القانون ، السودان 
 .05ص م، 1993العربية، النهضة دار ،"واإلدارية والجنائية المدنية اإلجرائية القوانين في مقارنة دراسة“اإلجرائي القانون 
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. وإن كان الفقه قد 1بتفسير نص غامض في معاهدة دولية مثالاعتبارات قانونية محضة كالنزاع الخاص 
 .2قد اختلف حول وضع تعريف محدد وثابت للنزاع الدولي القانوني

أما فيما يتعلق بالنزاعات المائية، فتعد النزاعات الدولية المرتبطة بالمياه العذبة ذات طبيعة قانونية، إذا     
دار الخالف  بين الدول المشتركة في نفس المورد المائي حول تفسير المعاهدات المتعلقة بهذا الشأن كما 

 هو الحال في قضية بحيرة النو.

 في وذلك بينهما، تنظيم الحدود بشأن متعاقبة معاهدات ثالث بتوقيع وفرنسا أسبانيا من كل قامتحيث 
 المعاهدات واستكملت ،1866مايو  26و 1862بريل أ 14و ،1856ديسمبر1 في Bayonne مدينة

 في الفرنسية الحكومة الدولتين. وقامت بين للمياه المشترك يتعلق باالستخدام بملحق إضافي الثالث
 تحويل الخطة وتطلبت الفرنسية، األراضي داخل الكهربائية لتنمية الطاقة خطة على بالموافقة 1917عام

 مصالحها، على تأثيرها بحجة أسبانيا عارضتها ولكن فرنسا، في Ariege نهر تجاه بحيرة النو، المياه
 بشأن خطوات باتخاذ طالبت كما بشأنها، والتوافق إخطارها أخرى دون  خطة أي استكمال بعدم وطالبت

 .3الفرنسية األسبانية المصالح تحقيق يضمن بما بينهما، العالقة المسائل دولية لدراسة لجنة إنشاء

الطرفين  طلبات  وتمثلت الدولي، التحكيم على النزاع عرض بقصد التحكيم الدولتان مشارطة أبرمت وقد
 بحيرة من تحويل المياه في والمتمثل الفرنسي في مدى مطابقة او مخالفة السلوك التحكيم، هيئة على

 المشروع الفرنسي لها، او بمعنى اخر: هل اإلضافي والمحضر 1866لعام  بايون  معاهدة النو، ألحكام
 اإلجابة حالة وفي ،1866 ألحكام معاهدة وفقاا  ألسبانيا بها المعترف للحقوق  انتهاكاا  ذاته حد في يشكل
 انتهاكاا  أسبانيا مع مسبق اتفاق وبدون  فرنسا بواسطة تنفيذ المشروع يعد هل المتقدم، السؤال على بالنفي

 أن يكون  يجب بالتفسير الطلب بأن المحكمة حكمت وقد لها. اإلضافي والمحضر المشار إليها للمعاهدة
 معاصرة كانت التي الظروف والمالبسات ستراعي المحكمة ،وأن الدولي القانون  وقواعد أحكام ضوء في

 16في  الصادر حكمها في المحكمة .  وانتهت4الدولي العرفي القانون  قواعد وكذلك ،بايون  معاهدة إلبرام
خرقاا  يشكل ال الرييج نهر نحو النو بحيرة مياه تحويل في الفرنسي أن المشروع إلى ،1957نوفمبر

                                                           
 . 373-372أحمد أبو الوفا، العالقات الدولية، المرجع السابق، ص - 1
 . 564، ص 2008لطبعة األولى منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، ا - 2
 .99المرجع السابق، ص  ،الدولية المائية والمجاري  األنهار قانون  علي إبراهيم، - 3
 .126،136مصطفى سيد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص - 4
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المصالح االسبانية بعين االعتبار في ذلك  وأن فرنسا قد أخذت لها اإلضافي للمحضر وال بايون  لمعاهدة
 .1وهي بذلك ال تعد منتهكة للقانون الدولـــي أو ألي حق اتفاقي

كما يمكن اعتبار، أن المنازعات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة ذات طبيعة قانونية، هي تلك التي      
الدولية، وهي المنازعات التي  تسوى بالوسائل القضائية سواء أمام محاكم التحكيم أو أمام محكمة العدل

 تقبل الحل وفقا لقواعد القانون الدولي القائم وقت نشأة النزاع .

ويمكن إدراج بعض النزاعات المائية ذات الصبغة القانونية والتي تقبل أن تسوى بالوسائل القضائية      
لجيكا وهولندا بشأن نهر الموز سواء أمام محاكم التحكيم أو أمام محكمة العدل الدولية، مثل النزاع بين ب

مؤكدة  1937يونيو  28والذي تم عرضه أمام محكمة العدل الدولية الدائمة حيث أصدرت حكمها في 
 .2على حق الدول النهرية في استغالل مياه النهر مقيد بعدم إحداث ضرر للطرف اآلخر

أيضا النزاع الدولي بين فرنسا وإسبانيا حول بحيرة النو، السالف الذكر، حيث أبرمت فرنسا وإسبانيا    
 الدولي وأصدرت المحكمة حكمها في القضية بتاريخ التحكيم على النزاع عرض بقصد التحكيم مشارطة

 .1957نوفمبر 16

 وية بتطبيق قواعد القانون الدولي؛يقبل التسإن قانونية النزاع أو قضائيته، يقصد به أن النزاع الذي     
وهي ما يطلق عليها النزاعات القانونية، والتي يمكن بشأنها اللجوء إلى التحكيم أو القضاء الدولي، وعلى 
هذا، يخرج من نطاق وزمرة  النزاعات القانونية النزاعات التي ال تقبل التسوية بتطبيق قواعد القانون الدولي 

 بالمصالح الحيوية للدول.وتلك التي تمس 
كما يخرج أيضا من نطاق النزاع القانوني تلك النزاعات التي ال يوجد بشأنها قاعدة قانونية أو نص في     

. ويذهب بعض الُكتاب في القانون الدولي إلى حصر المنازعات القانونية ويعتبرونها تلك 3القانون الدولي
 : 4التي تقبل الحلول القضائية وهي

                                                           
1- Boisson De Chazournes, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux relatifs à 

l'eau, op.cit. P501. 
لتنظيم استغالل نهر الموز 1925و  1863تتلخص وقائع قضية نهر الموز في أن الدوليتين بلجيكا وهولندا أبرمتا اتفاقيتين عام  - 2

مرة أخرى و على الجانب اآلخر  ثم قامت هولندا بشق قناة جوليان لسحب مياه النهر قصد توليد الطاقة الكهربائية ثم إعادتها إليه
انشات بلجيكا قناة ألبرت كوسيلة لنقل المياه و تخزينها لغرض توليد الطاقة الكهربائية أيضا و إزاء ادعاءات كل من الطرفين بان 

مصطفى سيد   .الدائمةمحكمة العدل الدولية  أشغال الطرف األخر تخالف االتفاق المبرم بين الطرفين نشا النزاع و تم عرضه على
 .351،352عبد الرحمن ، المرجع السابق، ص 

 وما يليها. 177ص  1970إبراهيم محمد محمد العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس،  - 3
 .32-31سهيل حسين الفتالوي، المرجع السابق، ص - 4
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 ازعات المتعلقة بتفسير المعاهدات.المن-

 المنازعات المتعلقة بموضوع من موضوعات القانون الدولي.  -

 المنازعات المتعلقة بخرق تعهد دولي . -

 . المنازعات المتعلقة بتحديد مقدار مبلغ التعويض -

 للنظر هيئة التحكيم على عرضت التي ويمكن اإلشارة إلى بعض النزاعات المائية القانونية مثل القضية   
 مواطني شكوى  بشأن " جت سد" بما يعرف ،1968 عام وكندا األمريكية المتحدة الواليات بين النزاع في

 على آثار من ذلك على ترتب وما والتآكل، الفيضان عن األضرار الناجمة من األمريكية المتحدة الواليات
في  الحق بإعطاء المذكورة القضية في لتحكيميالقرار ا وانتهى األمريكية، الواليات المتحدة مواطني

 .1األضرار تلك إزاء للمواطنين التعويض

وروغواي كمة العدل الدولية الخاص بنهر األوروجواي، بين األرجنتين واألنزاع آخر تم عرضه على مح   
 التعاون  مبدأ على فيه حيث أكدت،  20/04/2010حكم بتاريخ إلى إصدار وانتهت فيه المحكمة 

المسبق  اإلخطار مبدأ احترام ضرورة وبخاصة واحد مائي مجرى  في المشتركة النهرية الدول بين والتشاور
 اإلضرار شأنها والتي من الدولية األنهار على المنبع دول من مشروعات أية إقامة على اإلزماع عند

 .2الدول لتلك تصل التي المياه تقليل أو المجرى  مياه بتلويث سواء األخرى  المائي المجرى  بدول

السادس مام محكمة العدل الدولية، بين دولتي: الشيلي و بوليفيا. حيث أنه في أنزاع آخر،  معروض    
، بشان مياه شيلي نزاعا جديدا مع جارتها، بوليفيا، إلى محكمة العدل الدوليةالت طرح، 2016من يونيو 

وهو حوض مائي يرتفع مساره الرئيسي في بوليفيا، ويتدفق في اتجاه المصب الذي يعبر الحدود سيالال، 
فقان على تت ختصار، فإن الدولتين الاب و. بين البلدين ويغلق في نهر سان بيدرو دي إيناكاليري في شيلي

ه سيالال تشكل مجرى شيلي أن مياالفمن ناحية، تدعي  .مسائل الوقائع والقانون فيما يتعلق بتلك المياه
ومن  ي.القانون الدولي العرف حسبمائي دولي، مما يدعو إلى االستخدام المنصف والمعقول لتلك المياه 

ناحية أخرى، تؤكد بوليفيا أن حوض المياه ينبع تماما من أراضيها وأن شيلي قد حولته دون مبرر،  
 .3لسيطرة الكاملة عليهل

                                                           
 .317الشرق األوسط، المرجع السابق، صمنصور العادلي، موارد المياه في  - 1
  http://www.haugejusticeportal.net/ecache/DEF/11/6/636.html.: متوفر على الموقع - 2

3 -Lucas Carlos Lima, The Silala Waters dispute before the ICJ and the law on the use of international rivers for 

non-navigational purposes, QIL-QDI on May 31, 2017, Available at: 

  http://www.qil-qdi.org/silala-waters-dispute-icj-law-use-international-rivers-non-navigational-purpos-es/ 
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النزاع ضمن دائرة المركز القانوني الذي يتمتع به كل طرف وذلك  المحكمة بذلك تستطيع أن تحكم فيف
بموجب التصرف القانوني الذي أنشا هذا المركز القانوني وضمن االختصاص الذي حدده أطراف النزاع 

 .1عند رفع الدعوى 

 قابلية بعدم وهناك نزاعات دولية مائية ال يمكن عرضها على القضاء لطبيعتها الخاصة، فيثار الدفع      
وهنا تتجلى صورة أخرى للنزاعات الدولية حول الثروة المائية  التحكيم، على القضاء أو النزاع للعرض

 العذبة، وهي النزاعات المائية ذات الطابع السياسي.

 

 الفرع الثاني: الطبيعة السياسية للنزاع الدولي المائي 
 بالنظر إلى المشاكل الكثيرة، التي تحيط بالثروة المائية العذبة كمورد طبيعي مشترك، مثل الندرة       

التوزيع...، فقد ازدادت بسببها احتمالية الصراع والخالف والتوتر في العالقات الدولية،  وسوء والتلوث
السيطرة على أكبر كمية من المياه  وذلك لتعدد المصالح الدولية المتشابكة بين الدول، ورغبة الجميع في

 إثارة أشد المياه الدولية مشكالتويمكن القول أن  أو اقتصادية تنموية. سياسية لتحقيق أهداف العذبة
 الدولي. السلم واألمن واالستقرار على -ذا تطورت إلى نزاعات مسلحة إ-وخطورة 

كثيرا ما ترفع النزاعات الدولية ومنها تلك المتعلقة بالمياه إلى القضاء أو التحكيم الدولي، والسؤال األول    
الذي يجب أن يطرحه القاضي أو المحكم لنفسه هو: ما إذا كان ادعاء المدعي قانوني يمكن النظر فيه 

 يعرض عليه ويفصل فيه؟ على أساس قواعد القانون الدولي؟ أو هل طبيعة النزاع مناسبة حتى

عند البحث عن حل للمنازعات، فإن طبيعة كل نزاع تستجلب وسائل مناسبة لحله. فالمنازعة السياسية     
ال يمكن تسويتها عن طريق القضاء أو التحكيم بل بالطرق الدبلوماسية والسياسية المختلفة حيث يتم 

 .2البحث على األخص عن التوفيق بين المصالح المتنازعة

 ترى األستاذة رنا وسط، بمناسبة الخالفات الدولية حول األنهار الدولية في الشرق األالصدد، و  هذا في  
أن:" النزاع المائي في الشرق األوسط هو بالدرجة األولى  Rana Khrouf-Gaudigجوديج  – خروف

                                                           
 .49زهير الحسيني ، مفهوم النزاع القانوني في ضوء فتوى محكمة العدل الدولية ، المرجع السابق، ص - 1
 . 547،  ص  2000بدون دار نشر، الطبعة الثانية  الشافعي محمد بشير ،القانون الدولي العام في السلم و الحرب، - 2
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الدبلوماسية أو سياسي وليس قضائي، ألن قواعد حل النزاعات المائية المتبعة هناك تخضع للطرق 
 . 1السياسية"

حري باإلشارة والتنبيه، أن االعتبارات السياسية بين الدول المشاطئة دائمة الحضور، خصوصا بين      
تمادها على المجرى المائي الدول التي تعاني شحا في الموارد المائية بسبب موقعها ومناخها ودرجة اع

 وتركيا ... و العراق، ين سورياوضاع بين دول نهر النيل، والمشكلة بمثل األ

موقف تنافسي،  يقصد به:"فإن مفهوم الصراع الدولي حسب األستاذ  محمد سالمان محمد سالمان طايع،  
يكون كل من أطرافه عالما بعدم التوافق في المواقف والمصالح التي يتبناها الطرف اآلخر، كما يكون كل 

 ."2من طرفي الصراع مضطرا التخاذ موقف غير متوافق مع المصالح المدركة للطرف اآلخر

كثيرا ما يقع الخلط  ،إلى أمرين بعد هذا التحديد لمفهوم الصراع الدولي، وأنواعه، ومسبباته، يجدر التنويه
يعتبرهما مترادفين رغم  بعضالبين مفهومي الصراع والحرب، وبشكل يجعل  -بقصد أو بدون قصد -

أنهما بالقطع ليسا كذلك. فالصراع في صميمه هو تنازع اإليرادات الوطنية، وهو التنازع الناتج عن 
تطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها، مما يؤدي في االختالفات في دوافع الدول وفي تصوراتها وأهدافها و 

األخير إلى اتخاذ قرارات أو تبني سياسات خارجية تختلف أكثر مما تتفق، ولكن برغم ذلك يظل الصراع 
بكل حدته وضغوطه دون نقطة الحرب المسلحة. ويقصد بالحرب" مجموعة األعمال التي تقوم بها القوات 

اجهة بعضها البعض. والحرب قد تكون دولية، وقد تكون أهلية، وهي تلك المسلحة لدولتين أو أكثر في مو 
 .3التي تثور بين جماعات مسلحة تنتمي إلى نفس الدولة

من بين نزاعات الشرق األوسط، يمكن ذكر  مشكل نهر العاصي بين سورية وتركيا، حيث يعتبر ثاني   
نهر العاصي بشكل وثيق بقضية لواء  نهر في سورية بعد نهر الفرات من حيث األهمية. كما يرتبط

، حيث يشكل اللواء المجرى األدنى لنهر العاصي الذي يصب في خليج السويدية 4األسكندرونة السوري 
في لواء االسكندرونة السوري. وبما أن هذا األخير يرتبط بنهر العاصي، حيث أنه يضم المجرى األسفل 

                                                           
1 - Rana Khrouf-Gaudig ,le droit international de l’eau douce au moyen-orient entre souveraineté et coopération, 

édition bruylant, 2012, p107. 
 .38، المرجع السابق، صالمان محمد سالمان طايعمحمد س - 2
 .38نفس المرجع ، ص  - 3
تاريخيا كبيرا لألمة العربية، بعد سقوط االمبراطورية العثمانية وقيام الدولة التركية الحديثة بقيادة مصطفى كمال  ظهرت تركيا عداءاأ- 4

، فحاربت اللغة العربية في تركيا وضمت لواء االسكندرونة السوري وحجزت مياه نهر الدجلة والفرات عن سورية 1923اتاتورك عام 
 .  37العضايلة، المرجع السابق ، ص والعراق. انظر في ذلك: عادل محمد
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لة تقاسم مياه نهر العاصي أو مجرد الربط بين وضع ومصب النهر، فإن سورية ترفض مجرد مناقشة مسأ
 . 1نهر العاصي ونهر الفرات

أما األمر بالنسبة لتركيا، فنهر العاصي يعتبر ورقة تركيا الرابحة في مجال مناقشة مشكالتها المائية    
كما  مع سورية ويمثل عامل توازن في وجه المطالب السورية بزيادة حصتها من مياه الدجلة والفرات.

تطالب باعتبارها إحدى دول نهر العاصي وعقد اتفاقية مع سورية بشان تقاسم مياه نهر العاصي، وهو ما 
ترفضه سورية بشدة، ألن الطلب التركي ُيعتبر ذا مغزى سياسي ينطوي على اعتراف سوري بسيادة تركيا 

 .2على لواء االسكندرونة

العذبة المشتركة ما هي إال أداة من أدوات القوة المستخدمة مسألة المياه حري بالذكر في هذا المقام ، أن  
 ضمن العالقات السياسية بين تركيا والدول العربية، خصوصا على سورية والعراق. في الضغط المتبادل

 التي العوامل من بين المياه تعتبر عن النزاع بين تركيا والدول العربية، بعيد وغير السياق نفس وفي   
 اللبنانية -السورية الحدود على اإلسرائيلية العسكرية فالعمليات وإسرائيل، العرب بين الحروب بسببها نشأت
 واليرموك وبانياس األردن نهر مياه في اإلسرائيلية األطماع بسبب كانت 1965و 1964 عامي

 نهر يغذ ي الذي الوزَّاني نهر على سيطرتها 1978 عام للبنان إسرائيل اجتياح كما صاحب .والحاصباني
 إسرائيل، شمال إلى الحاصباني نهر من المياه إليصال وتمديدات مضخات ووضعت إثر ذلك األردن،

 إسرائيل شنَّت 1982 وفي. مرة 14 لبنان حصة على تزيد الحاصباني نهر من إسرائيل حصة أن علماا 
 ومجراه  األردن نهر فإن كوبذل. الليطاني نهر على السيطرة أهدافها من كان لبنان على عسكرية حملة

 لبنان، سورية، األردن، بين إقليمياا  وتوزيعها بالمياه المرتبطة السياسية للمشاكل جيدان مثاالن هما اليرموك
 نزاعاا  األردن حوض استغالل على النزاع سيجعل الدول هذه بين للمياه نقص وأي. وفلسطين إسرائيل،

 .3 السياسية بالتوترات تعج منطقة في معقداا  دولياا 

ويرى البعض اآلخر أن المنازعة السياسية،  هي تلك التي ال تقبل الحل وفقا لقواعد القانون السارية أو    
يحاول أطرافها تعديل القوانين والقواعد الموجودة ووضع قواعد جديدة لحلها وال تقبل الحل عن طريق 

                                                           
، 2014األردن، الطبعة األولى  -محمد أحمد السامرائي، مشكلة المياه في الشرق االوسط، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان - 1

 .49-48ص
 .50-49نفس المرجع ،ص - 2
العربية، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية الطبعة األولى طالب عبد هللا فهد العلواني، المجاري المائية الدولية في بعض الدول  - 3

 .201-200، ص 2017
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اب النصوص، ال يستطيع فالقاضي وفي غي. 1القضاء ألن دور القاضي هو تطبيق القانون وليس وضعه
 خلق القواعد القانونية للفصل في النزاع .

، والتي تعتبر سياسية بالدرجة األولى. فعند 2مشكلة نهر الهندوس األطروحة، هذه على وينطبق    
استقالل الهند عن بريطانيا وتقسيمها إلى الهند وباكستان، ظهرت بين البلدين خالفات حول مسألة تقاسم 

 سند.مياه نهر ال

فقد كان حوض نهر السند قبل تقسيم الهند يحتوي على واحدة من أقدم وأكبر شبكات الري المتكاملة    
، جرت تجزئة نهر السند، فحظيت الهند بمعظم أقاليم أعالي النهر 1947في العالم، وعند تقسيم الهند عام 

تي تنقصها المياه. وقد هدد هذا الوضع الغنية بالمياه، وبقيت باكستان كدولة مشاطئة في االجزاء السفلى ال
االنتاج الزراعي الباكستاني. ولم يتم عند تقسيم الهند تسوية النزاع الذي كان قائما حول تنمية موارد مياه 
حوض السند بين حكومة اقليم السند )في باكستان حاليا( وحكومة اقليم البنجاب )الجزء الشرقي من الهند 

في تعقيد مهمة التقسيم العادل للمياه بين البلدين الجديدين. لقد استمر الجدال حاليا(، وتسبب هذا الوضع 
وتعنت المواقف بين الهند وباكستان بشأن النزاع على نهر السند مدة ثالثة عشر سنة، إلى غاية إبرام 

 ، التي قسمت مياه أعالي نهر السند بين البلدين بفضل جهود البنك الدولي وتدخله في1960معاهدة 
 .3المسألة

ويرى البعض أن الهند  رغم أنها بررت عملها بأسباب متعددة إال أن السبب الرئيسي يرجع إلى عدم   
رضا الهند عن ظهور باكستان كدولة مستقلة، وأنها بمنع الري تؤدي إلى تدمير االقتصاد الباكستاني،  

لى ذلك أن الهند بهذه الطريقة تؤكد ويتبين لباكستان عدم قدرتها على العيش منفصلة عن الهند. ويضاف إ
حقوقها وسيادتها على كل األنهار التي تجري في أراضيها، وهناك من يرى ، أن هذا اإلجراء من قبل 

 .4الهند يحمل سوء نية و حقد على باكستان

                                                           
 .51علي ابراهيم ، تنفيذ أحكام القضاء الدولي ...، المرجع السابق، ص - 1
فاندانا او نهر السند العظيم ، و قد سميت الهند نسبة اليه ، حيث يقصد بها بالد ما وراء النهر،  Indusنهر الهندوس يسمى  - 2

، ص 2012شيفا ، حروب المياه ، الخصخصة ، التلوث، الربح ، ترجمة سمير عبد المنعم مرسي، اصدارات سطور الجديدة ، طبعة 
17. 

حالة نهر  -جي.تي. كييث بيتمان، دور البنك الدولي في تعزيز التعاون وتسوية الخالفات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية - 3
 . صادرة عن البنك الدولي والموسومة بالمجاري المائية الدولية تعزيز التعاون ومعالجة الخالفات،414نية ، رقم ، دراسة ف-السند

  .204-203،  ص1999وثائق البنك الدولي لإلنشاء و التعمير ، الواليات المتحدة األمريكية، الطبعة االولى بالنسخة العربية 
 .413-412لسابق ، صالمرجع ا عبد المعز عبد الغفار نجم،- 4
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في سياق البحث في الطبيعة السياسية للنزاع المائي، يعد النزاع سياسيا، ذلك النزاع الذي يحاول فيه    
أحد أطراف عالقة قانونية معينة، تغيير هذه العالقة خارج حدود الحقوق وااللتزامات التي تنظمها هذه 

ة حقوقه أو بزيادة التزاماته، وذلك العالقة، أي بتغيير المركز القانوني الذي يتمتع به كل طرف إما بزياد
. لذلك قد ُتتخذ المياه العذبة كوسيلة للضغط بين الدول 1بالتذرع بالعوامل السياسية والعرقية والتاريخية

 فتخضع للمساومات من أجل تحقيق المصالح الخاصة لكل طرف.

سياسية والقانونية ، ووضعوا حول معيار التفرقة بين المنازعات ال جلي بالقول، أن الشراح قد اختلفوا   
لذلك معايير مختلفة، فاالعتبارات السياسية تؤثر وبشكل كبير في المنازعات الدولية أيا كانت طبيعتها 
وأنواعها، أما في مجال فض تلك المنازعات فإن االعتبارات السياسية والقانونية تتعاون وتساهم في تحديد 

. وهو ما يدعو إلى إبراز نوع آخر من النزاعات المائية التي 2ها أنواعها ومواجهتها وإيجاد حلول حاسمة ل
 تكتسي الصفات السياسية و القانونية فتسمى بالنزاعات المائية المختلطة.

إن التفرقة ما بين المنازعات القانونية والسياسية صعبة جدا، ذلك فأغلب المنازعات السياسية تغلف    
ل إضفاء الصفة القانونية على منازعاتها السياسية حتى تضفي بادعاءات قانونية. وجل الدول تحاو 

 .3الشرعية على ادعاءاتها

إذا كان تعريف النزاع الدولي في إطار القانون الدولي العام، يقصد به تعارض الطرح القانوني أو    
 .  4تعارض المصالح بين الدول، فإن مصطلح النزاع المائي يشمل بعدين قانوني وسياسي معا

لذلك غالبا ما يساعد استخدام مفهوم النزاع المركب أو المختلط، على الخروج من إشكالية التمييز بين    
النزاع القانوني والسياسي خصوصا في مجال الثروة المائية العذبة التي غالبا ما تشمل نزاعاتها على 

يوية للدول المشتركة في خصائص كل من النزاع القانوني والسياسي، سواء من حيث تعارض المصالح الح
نفس المورد المائي. أو لعدم احترام المعاهدات الدولية المبرمة بينها أو لمخالفة قواعد القانون الدولي 

 بصفة عامة.

. المنطقة في الجارية السياسية األحـداث عن فصلها يمكن ال المياه مشاكل وسط،ففي منطقة الشرق األ   
 إيجابيا مجرى  السياسية األحداث تتخذ لم إذا المستقبل في أكثر تسوء أن ويمكن سيئة، فاألوضاع الحالية

                                                           
، المجلة المصرية للقانون الدولي، 26/04/1988زهير الحسيني ،مفهوم النزاع القانوني في ضوء فتوى محكمة العدل الدولية في - 1

 .46، ص 1991المجلد السابع و األربعون ، 
 .315منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق االوسط...، المرجع السابق، ص - 2
 .32سهيل حسين الفتالوي ،تسوية المنازعات الدولية... ،المرجع السابق، ص - 3

4 - Rana Khrouf-Gaudig , op.cit, p107. 
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 منها تجف العالم في منطقة أول سيكون  األوسط الشرق  الخبراء واالعالم البيئي تنبئوا بأن ألن وسريعا
 المياه.

ع السياسي و يمكن عرض النزاع الدولي المختلط على التحكيم أو القضاء، ال على أساس حسم النزا     
بتطبيق القانون، وإنما على أساس انقضاء الجانب القانوني منه لحكم القانون مع ما يترتب عليه من تأثير 

. كما أن النزاع ال يفقد خاصيته القانونية لمجرد أن أحد األطراف قد انطلق في 1على الجانب السياسي
 .2إثارته من اعتبارات سياسية

تجدر االشارة أيضا، إلى أن الدول إذا كانت تملك حرية اختيار الوسائل السلمية لحل منازعاتها، فإنها    
تضطر أحيانا إلى اللجوء إلى القضاء أو التحكيم للخروج من المأزق الذي يحول دون حل دبلوماسي 

النزاع المركب لمجرد أن  للنزاع، وكما يدل قضاء محكمة العدل الدولية فإن المحكمة ال ترفض النظر في
 . 3فيه عناصر سياسية

نافلة القول ، أن الكثير من النزاعات تثور فيها المسائل السياسية إلى جانب األمور القانونية، و األمر    
كذلك بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالثروة المائية العذبة، والتي تجمع بين الجوانب القانونية والسياسية، كما 

الحدود  حول ترسيم السودان، لتحرير الشعبي الجيش في النزاع بين الحكومة السودانية وحركة هو الحال
 على السودان، و التي أثارت مسألة الحصول وجنوب شمال بين الواقعة ، l’Abyeiأبيي  في منطقة

 العرب بحر بأن نهر الخصوص وجه على 2009جويلية  22المياه. وقد قضت محكمة التحكيم في 
 .4نهر أبيي من جزء هي المائي المجرى  بهذا المرتبطة وافدوالر 

 تفاقم من يزيد ومما. االرتفاع في آخذة المائية الدولية المجاري  حول والمحتملة الفعلية إن النزاعات    
 الذي للسكان المطرد والنمو المشتركة، المائية للمجاري  الكبير العدد وأهمها ؛العوامل من الوضع عدد هذا

النزاع الدولي المائي بطبيعته المركبة العلمية كما أن  .المائية الموارد على الطلب زيادة يؤدي إلى
 غالبية االتفاقيات المائية تتعلق بالمالحة ف إلى ذلك ، أنض، النزاع البيئي دحدود مجر يتعدى المختلطة 

متعلقة بكمية ونوعية المياه  قضايا أما تلك المتعلقة باألغراض غير المالحية، ففي الغالب تغطي والحدود،
 الكهرومائية. وتوليد الطاقة

                                                           
 .47زهير الحسيني ، مفهوم النزاع القانوني في ضوء فتوى محكمة العدل الدولية ، المرجع السابق، ص - 1
 . 373-372أحمد أبو الوفا، العالقات الدولية، المرجع السابق،  ص- 2
 .28فتحي فتحي جاد هللا الحوشي ، المرجع السابق، ص - 3

4- BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau, op.cit, p502. 
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 المبحث الثاني: أسباب النزاع الدولي المائي
إن الموارد المائية العذبة في العالم بأسره تواجه تحديات كبيرة من حيث زيادة الطلب عليها ، سواء من     

أجل االستخدامات المالحية أو غير المالحية. ولقد اشتد التنافس الدولي على موارد المياه العذبة مع  
من الطاقة الكهرومائية، باإلضافة إلى  زيادة الصناعات التي تعتمد على المياه ، ولتلبية احتياجات الدول

في ظل تفاقم االنتاج الغذائي، والري واالستخدامات البشرية المنزلية في ظل زيادة عدد سكان الكوكب ،
 تهدد جودة هذه المياه. التي بيئيةالخطار األ

حيان قد يطغى األ بعض وفي الدولية، المائية للمجاري  المتعددة االستخدامات لذلك كثيرا ما تتنافس     
وإن كان القانون الدولي للمياه قد فصل في  .الدول بين النزاعات فيؤدي ذلك إلى خلق على آخر استخدام

بخصوص  1997مسألة أولوية االستخدامات من خالل المادة العاشرة من اتفاقية األمم المتحدة لعام 
ا استخدامات المجاري المائية في غير االغراض المالحية، حيث أبدت االتفاقية موقفاا  ما حد إلى محايدا

 مراعاة الضروري  من يكون  عندما القبيل، إال هذا من ماتلالستخدا امتياز تجنب أي طريق عن
فالحصول على المياه يشكل مصدرا للتنافس بين الدول، كما أن االعتبارات . الحيوية البشرية االحتياجات

 السياسية كثيرا ما تظهر كعامل محفز لتطور النزاعات بين دول المجرى المائي المشترك.

 حد على والنوعية بالكمية متعلقة المجاري المائية المشتركة إلى نزاعاتلذلك يمكن تقسيم النزاعات حول 
 سواء، واستخدامات المياه من خالل المالحة، ووضعها كحدود سياسية.

 

 المطلب األول: النزاعات الدولية بسبب كمية ونوعية المياه
المياه المتاحة تنافس الطلب عليها من  مداداتإعلى مستوى معظم المجتمعات المحلية، تواجه   

االستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية ...، وعلى مستوى آخر هناك تنافس على المياه بين األقاليم  
على المياه صعوبة هو  أو المناطق المختلفة في داخل البلد ذاته. غير أن أشد أنواع التنافس في الطلب

التنافس القائم بين الدول ذات السيادة. وهذا النوع من التنافس أشدها صعوبة، نظرا لتصعيدها في عدد من 
بين الدول التي تتقاسم نفس المجاري المائية الدولية، و ال تقتصر  و خالف المناطق إلى مراحل التوتر

 المياه( بل تتعداها لتشمل جودة ونوعية المياه أيضا. هذه المنازعات على مسألة الحصص المائية )كميات
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 الفرع األول: النزاعات الدولية بسبب كمية المياه
للغاية، وقد  على الرغم من أن المياه تعتبر من المصادر المتجددة، إال أنها أيضا، تعد مصدرا محدوداا     

خزين الكمية التي تحتاجها لتواجه بها كان لذلك أثر كبير في محاولة كل دولة توفير احتياجاتها عبر ت
فترات الجفاف، خصوصا الدول التي تعاني من شح وندرة المياه بسبب العوامل البيئية المؤثرة في ذلك، 
فتلجأ إلى إقامة المنشآت المائية في صورة سدود، أو تغيير مسار النهر ليصب في مناطق تعاني من شح 

 .ذلكخاصة ل المياه، من خالل بناء القنوات

لتوضيح أهم جوانب النزاعات الدولية المرتبطة بكمية المياه، سيتم التركيز بصفة أساسية على أهم    
العوامل المؤثرة في كميات المياه العذبة، مع اإلشارة إلى بعض النماذج من النزاعات الدولية في هذا 

 المجال.

 أوال: العوامل المؤثرة في كميات المياه العذبة 
تعد السدود و العوامل البيئية من أهم العوامل المؤثرة في كمياه المياه  ،ليه آنفاإشارة سبقت اإلكما    

 .  الدولي نهرال المشتركة في نفستخوفات و توترات  بين الدول  قالمشتركة بين الدول، والتي تخل

 السدود كسبب للنزاعات الدولية المائية: -أ
المقررة لها قانوناا،  األصلية الحقوق  من دها سواء المائية أو غيرها،موار  باستخدام الدول قيام يعد     
لكن يمكن أن تكون تصرفات هذه الدول سببا  .في حدود ما تسمح به أحكام وقواعد القانون الدولي وذلك

جراء هذه التصرفات، والحال ينطبق على  جوهرية معتبرة في نزاعات دولية إذا لحق بالدول األخرى أضرار
 شآت المائية و أهمها السدود.المن

 التعريف بالسدود:-1

 االستخدام أجل من وذلك األنهار، تحويل عبر سدود معظمها في ، فكانت1السدود ببناء العرب هتمإ     
 .سيلي واد قرون، أمام بثمانية الميالد قبل اليمن، في مآرب سد العرب الري. فبنى في للمياه الفصلي

 وقد المياه. وتجميع ولدرء الفيضانات المزدهرة، الحضارة في السقاية لضرورات عدة مرات بناؤه وأعيد

                                                           
 ، اإلنسان عرفها التي المائية  المشروعات أقدم من ، والسدود المياه حجز بهدف منخفض أو واد فوق  يقام هندسي إنشاء هو السد - 1

 الشائعة األنواع إن ، حيث أجلها من شيدت التي ألهداف وا ، بناءها في استخدمت التي والمواد أشكالها تصنيفها حسب يتم ما وعادة
أو  الخرسانية الواجهة ذات أو الصخري  الردم أو الترابي الردم ذات أو من المواد واحد نوع من تنشأ التي تلك هي المائية السدود من

 ، مقتبس من موقع :الواقية الدعامات
https://ar.wikipedia.org/wiki سد/  
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 مياه لتفريغ بُمفيض السد وجهز .الشمال واألخرى من اليمين، من إحداهما للري  قناتان بحيرته من أخذت
    1مرة بسيل العرم. آخر انهار وقد الزائدة، السيول

 هناك ثم األغراض، من وغيرها وتوليد الطاقة، والري  المياه إلمدادات تخزين سدود إلى السدود صنفتُ     
غرض. كما تستخدم  من ألكثر السد يفي أن ويمكن ، الجوفية وسد التغذية الفيضان من للحماية سدود

بلدان كالهند و جنوب إفريقيا ذات معدالت األمطار المتدنية وغير المستقرة سدود ذات كفاءة تخزينية 
 .2البلدان التي ينتظم فيها سقوط األمطار كبريطانيا ونيوزيلندا تقيم سدود صغيرة تفي بحاجاتها عالية، أما

 لمعرفة وتمحيصها والمعلومات، لدراستها البيانات من الكثير تجميع وجوب السدود بناء يسبق     
 خصائص لمعرفة دقيق تحليل إجراء يجب كما عليها األساسات، تقام التي التربة وطبيعة الموقع صالحية
المقترح  االرتفاع ضوء على المائي المسطح سيغطيها التي المساحة تحديد للمجري مع المائية التيارات

 مع جيولوجية، والمقترنة بدراسات المفصلة التضاريسية الخرائط وإعداد تجهيز يجب فإنه ثم، ومن للسد.
 الحالة علي للتعرف اآللي التثقيب بطرق  من التربة السفلي الطبقات من عينات على الحصول ضرورة
 فنية بدراسات القيام يجب أنه كما السد. موقع أسفل الصخري  وموضع التكوين ونوعيتها، للتربة العامة
 الزمني ضوئها المدى عل يحسب والتي السد سيحتجزها التي واألنقاض والطمي الطين تقدير كميات بشأن
 .3األنقاض بهذه امتالءه عند التخزينية كفاءته يفقد إذ للسد،

للنهر  األصلي المجري  بشأن تحويل الفنية الحلول إيجاد على السد، موقع اختيار بعد االهتمام وينصب   
 .بها الصخرية أو الترابية أو الخراسانية ووضع القواعد األساسات حفر يتم ريثما مؤقتا تحويالا 

 وفق ُتبن لم ، إذا من خطورتها انطالقا المائية السدود بناء بعمليات تتعلق شروط هناك أن الثابت ومن
 تشمل حيث الجيولوجي الوضع بدراسة يتعلق الدراسات ما هذه أهم معينة. ومن وجيولوجية هندسية أسس

 ونشاطها 4التكتونية بالحالة يتعلق ما وبخاصة عليها السد إنشاء يتم التي سوف المنطقة لطبيعة دراسات

                                                           
 .17الجيلي حمودة صالح منزل، المرجع السابق ، ص - 1
،  2013الشرارة األولى في حرب المياه، مؤسسة دار الفرسان للنشر والتوزيع، الطبعة األولى أسامة عبد الرحمن، السدود و  - 2

 .11مصر، ص
 تاريخ http://www.watersexpert.se/Dams.htm، على الموقع :ألسباب والمعالجات إلنهيار السدودصاحب الربيعي ،ا- 3

 .2016التصفح :يناير 
والذي يهتم  تعني البناء أو الباني(، هي الفرع العلمي ضمن حقل الجيولوجيا باليونانية  tektonن كلمة تكتون مشتقة م التكتونيات - 4

إضافة للقوى والحركات التي تحدث في مناطق معينة من القشرة األرضية لتخلق بنية .أو قشرة بقية الكواكب ببنية القشرة األرضية
  . الزالزل و البراكينجديدة أو ظواهر جيولوجية مثل 
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 المياه السطحية وهيدرولوجية والمياه الساقطة األمطار كمية حيث من الهيدرولوجية الزلزالي والدراسات
 تحملة قوة ومدي للسد التخزينية السعة الطبوغرافي واحتساب بالوضع تتعلق دراسات أيضاا  وهناك الجوفية
 .1المائية. علي السدود المؤثرة المختلفة والقوي 

 حفيظة الدولي تثير المستوى  على المائية السدود وتشييد بناء حري باإلشارة و االنتباه، أن مسألة      
المشروعات على العالقات بين الدول النهرية  هذه إلنشاء المحتملة التأثيرات مشكلة وتطرح الدول النهرية

ووضع استراتيجياتها تخوفا من التي تشترك في نفس المجرى المائي، فتعيد كل دولة معنية حساباتها 
 نقص حصصها المائية جراء هذه المشاريع . 

، أن من أخطر العقبات والمشاكل في قضايا Christian BOUQUET في هذا الصدد، يرى األستاذ    
المياه العذبة، هي السدود الكبيرة، و يشير إلى تعاظم الخطر عندما تكون بتمويل من الوكاالت المتعددة 

مثل البنك الدولي، وتخلص رؤيته إلى أن يبقى الحذر الشديد قائما في موضوع الوقاية من  األطراف
    2النزاعات المائية بوجود هذه األطراف.

يجدر التنبيه، إلى أن المشاكل والخالفات الدولية ال تثور بمناسبة بناء السدود الداخلية أو تلك التي    
ولة ما، و إنما تتعاظم المشكلة في حال وجود حقوق دول أخرى قد تعتمد على الموارد المائية الخاصة بد

تتضرر جراء بناء السد. لذلك وجدت قواعد في القانون الدولي للمياه يمكن أن تطبق في حال أرادت الدول 
إقامة مشاريع مائية من هذا القبيل، تتم من خاللها مراعاة العالقات مع الدول المجاورة والتي تشترك معها 

 نفس المجرى المائي الدولي.في 

  قواعد القانون الدولي للمياه الضابطة لبناء السدود: -2

المجرى  لدول طبيعي حق على إقليم أي دولة، هو من المهم التذكير، بأن إقامة المشروعات المائية    
منبع،  أو مصب دول كانت سواء النهرية،  الدول بين السيادة في المساواة  الواحد على أساس مبدأ المائي

                                                                                                                                                                                     

مما  والبراكين وأحزمة الزالزل باإلضافة للزالزل  cratonللكراتون والتطور التكتوني   orogenyتهتم التكتونيات أيضا بتشكل الجبال
في المورفولوجيا  erosion اجد والتجمعات البشرية. الدراسات التكتونية مهمة أيضا في دراسة أنماط الحتيؤثر على مجمل التو 

  المعادن وخامات للبحث عن النفط وأيضا في الجيولوجيا االقتصادية الجيولوجية
 16األرض ويبلغ عدد الصفائح التكونيات هي المسئولة األولى عن حدوث الزالزل والبراكين على سطح األرض حيث أنها تكون سطح 

 . مقتبس من موقع ويكيبيديا.منها صفائح عمالقة  6منها صفائح صغيرة و 10صفيحة تكتونية، 
 تاريخ http://www.watersexpert.se/Dams.htm، على الموقع :ألسباب والمعالجات إلنهيار السدودصاحب الربيعي ،ا- 1

 .2016التصفح :يناير 
2 - Christian BOUQUET , Conflits et risques de conflits liés à l’eau en Afrique , Presses univ. de Bordeaux, Les 

Cahiers d'Outre-Mer, 2011/3 n° 255 , p342. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
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 التعسف عدم وأهمها بالقانون الدولي، الواردة القيود الدول لهذا الحق، سوى  مباشرة من يحد وال يمنع أو
  ، و الحفاظ على حسن الجوار.باآلخرين وعدم اإلضرار الحق، استخدام في

 المائية في السدود بناء عمليات تعالج ومستقرة ثابتة قانونية قواعد عدة شارة ، إلى أن هناكتجدر اإل     
بإعتبارها  ذلك، في الدول الراغبة قبل من واحترامها إتباعها يجب ثم ومن للمياه، الدولي القانون  نطاق

 هناك أن كما ذات االلتزامات. وعليها الحقوق  ذات لها أخرى  دول فيه تشاركها طبيعي مورد في مشتركة
 في هاماا  دوراا  يلعب الذي البنك الدولي أهمها ومن المائية، السدود بناء هيئات دولية تعنى بعمليات عدة

 األنهار الدولية.  على المقامة المائية المشروعات تمويل

تضررها من بناء السدود على  المحتمل للمياه، للدول الدولي في هذا الصدد، فقد أعطى القانون    
 السد، هذا إقامة على المترتبة لدراسة اآلثار والمناسب الكافي الوقت المجرى المائي الذي تشترك فيه،

ضمن الباب الثالث  1997النواحي من خالل القواعد الواردة في اتفاقية األمم المتحدة لعام  كافة من وذلك
 و المتعلقة خصوصا باإلخطار.  19الى  11منها، في المواد من 

 مثل لها المخول الحق في استخدام تتعسف أال تضررها المحتمل الدول على يجب الوقت،  ذات في  
 األضرار تحديد ضوئها على يصعب مشكالت أو اختالق ، المشروع صاحبة الدولة على الرد في التأخير
 يتعلق ما ، أيضاا  الدولية األنهار في مجال المائية السدود إقامة بشأن الواردة القيود ومن ، عليها المترتبة
 وذلك الطبيعي، المورد هذا يخص ما كل في ، الواحد المجرى المائي دول بين والتوافق التشاور بوجوب
من  باعتبارها المائية السدود بإقامة يتعلق ما األمور هذه ومن المشترك، اعتبارات التعاون  من انطالقاا 
مثال سد النهضة السلب، وأحسن  أو باإليجاب الواحد المجرى  دول عالقات على تؤثر قد التي المسائل

 االثيوبي و العالقات مع دول الجوار.

 المسبق:اإلخطار مفهوم و أهمية  *

من االلتزامات  الحوض الواحد، باعتباره دول بين التعاون  صور مبدأ إحدى المسبق اإلخطار يعد   
بالمجرى المائي مائية متعلقة  تعزم على إقامة مشروعات التي الدول قبل من الواجب اتخاذها واإلجراءات

 األمثل.  الدول األخرى، و تحقيق االنتفاع العادل و االستخدام بمصالح الضرر إلحاق بقصد عدم الدولي،
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ولاللتزام باإلخطار أهمية أخرى، حيث أنه يعطي داللة على أن المجتمع الدولي ككل يرفض قطعيا     
لكامل في أن تفعل ما ترغب وتمارس على الحق او وبشدة فكرة أن لدولة ما وحدها الحرية غير المقيدة 

 .  1جزء المجرى المائي الدولي الذي يمر بإقليمها سيادتها المطلقة

من البديهي أن، تقدير الدول المشتركة في نفس المجرى المائي،  ما إذا كانت مشروعات دول أخرى     
ر منصف، إال إذا علمت سوف ُتلحق بها ضررا ملموسا أو يؤدي ذلك إلى استعمال غير معقول أو غي

 الدول مسبقا بهذه المشروعات. 

 موجود استخدام على إضفاء تعديل أو لمياه المجرى المائي الدولي جديد استخدام لذلك ، فإن إدخال  
 تلك  الدول إخطار عليها يجب إحداها، فهنا الحوض أو دول باقي على سلباا  التأثير من شأنه يكون  فعالا 

 البيانات بكافة تزودها نفسه أن الوقت في عليها يجب كما تزمع اتخاذها، التي واإلجراءات باألعمال
 فترة زمنية غضون  في واف بشكل األعمال دراسة هذه التأثر محل للدول يتسنى حتى بها، وذلك المرتبطة

 .2ذلك التأثير مدى تقدير من تمكنها

كما ال يجوز بأي حال من األحوال أن تعطي الدولة التي تنوي القيام بمشروع ما، معلومات مغلوطة أو    
ناقصة ، اذ ينتج عن ذلك تضليل الدول األخرى. وبالمقابل، يحق للدول التي يصلها اإلخطار أن تطلب 

 .  3من الدولة المرسلة لإلخطار تفصيالت أو بيانات إضافية

إلى االلتزام باإلخطار واالجراءات والمهل القانونية  57أشارت قواعد برلين في المادة في هذا الصدد،  
 12 المواد ، من1997المتحدة لعام  األمم اتفاقية أحكام من مستمدة المادة المتبعة لذلك. حيث تعد هذه

 انية ، وقواعدفي فقرتها الث 29 ضمن المادة األصلية، 4هلسنكي قواعد أحكام أيضا المادة . وتعكس 18و
 فقرة 3المادة  سيول، في التكميلية كذلك القواعد ،(ج) ،(ب)الخامسة ، في فقرتيها   في المادة يالمونتر

 تدفق بتنظيم المتعلقة والقواعد األولى، الطبيعية في المادة المائية الممرات وتحسين صيانة قواعد ،(1)

                                                           
حية ، المرجع ستيفن ماكافري ،اتفاقية االمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في االغراض غير المال  - 1

 .   39المياه ، المرجع السابق ، ص  منصور العادلي ، قانون ؛  31السابق، ص
2 - Stephen C. McCaffrey, Third report on the law of the non-navigational uses of international watercourses, 

document A/CN.4/406  ;2*,yearbook of the international law commission 1987,p28. 
 .   38منصور العادلي ، قانون المياه ، المرجع االسبق ، ص - 3
 استخدامات مجال في المستقرة ، العرفية للقواعد عن تقنين عبارة حقيقتها في هي 1966 هلسنكي قواعد أن بالذكر الجدير ومن  - 4

 األعراف في والثابتة اإلجراءات المستقرة من اإلجراء هذا أن على يدل اإلخطار لمبدأ القواعد تلك تقنين الدولية، وإن المائية المجاري 
القواعد القانونية التي تحكم  مساعد عبد العاطي الشتيوي، .المبدأ هذا واستقرار عن وجود كشفت القواعد هذه وأن واإلقليمية، النهرية

 .166ص المرجع السابق،، الشؤون المالحية  مع دراسة تطبيقية على نهر النيلاستخدامات االنهار الدولية في غير 
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 1المعاهدات من العديد في مماثلة التزامات وتوجد السابعة. المادة الدولية، ضمن المائية الدورات في المياه
 .1بالبيئة أو المياه بإدارة المتعلقة األطراف والمتعددة الثنائية

                                                           
1 -AFRICA:Convention and Statutes of 22 May 1964 relating to the development of the Chad Basin (Cameroon, 

Chad, Niger and Nigeria)  arts. 5 and 6 of the Statutes (document A/CN.4/274,para. 55); Agreement concerning 

the Niger River Commission and the navigation and transport on the River Niger (Cameroon, Ivory 

Coast,Dahomey, Guinea, Upper Volta, Mali, Niger, Nigeria and Chad), signed at Niamey on 25 November 1964: 

art. 12 (United Nations, Treaty Series, vol. 587, p. 19; document A/CN.4/274, para. 59); Convention relating to 

the status of the Senegal River (Mali, Mauritania and Senegal)  art. 4. 

AMERICA: 

Treaty of territorial limits between Costa Rica and Nicaragua ("Canas-Jerez Treaty"), signed at San Jose on 15 

April 1858: 

art. VIII (Costa Rica, Coleccion de Tratados (San Jose, 1907), p. 159; trans, in C. Parry, ed., The Consolidated 

Treaty Series, vol. 118 (1857-1858) (Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1969), p. 439; extracts in 

document A/5409, para. 1038); Treaty between Great Britain and the United States of America relating to 

boundary waters, signed at Washington on 11 January1909: art. Ill (BFSP, 1908-1909, vol. 102, p. 137; 

Legislative Texts, p. 260, No. 79; document A/5409, para. 160); Exchange of Notes between Brazil and the 

United Kingdom constituting an agreement for the delimitation of the riverain areas of the boundary between 

Brazil and British Guiana (London, 27 October and 1 November 1932): para. 1 (vi) (League of Nations, Treaty 

Series, vol. CLXXVII, p. 127; Legislative Texts, p. 171, No. 47; document A/5409, para. 277); Convention 

between Brazil and Uruguay regarding the determination of the legal status of the frontier between the two 

countries, signed at Montevideo on 20 December 1933: art. XX (League of Nations, Treaty Series, vol. 

CLXXXI, p. 69; Legislative Texts, p. 174, No. 49; document A/5409, para. 269); Joint Declaration of 23 

September 1960 of the tripartite conference at Buenos Aires (Argentina, Brazil and Uruguay) concerning the 

Salto Grande works on the Uruguay River ; Exchange of Notes between the United States of America and 

Mexico confirming Minute No. 242 of the International Boundary and Water Commission, United States and 

Mexico, relating to Colorado River salinity (Mexico City and Tlatelolco, 30 August 1973): para. 6 of the Minute 

(United Nations, Treaty Series, vol. 915, p. 203); 

Statute of the Uruguay River (Uruguay and Argentina), signed at Salto (Uruguay) on 26 February 1975: arts. 7 

to 12 (Actos Internacionales, Uruguay-Argentina, 1830-1980 (Montevideo, 1981), p. 593). 

ASIA: 

Protocol relative to the regulation of the waters of the Tigris and Euphrates and of their tributaries, annexed to 

the 1946 Treaty of Friendship and Neighbourly Relations between Iraq and Turkey (Protocol No. 1): art. 5 

;Indus Waters Treaty 1960 (India, Pakistan and the World Bank): art. VII . 

EUROPE: 

Convention between Spain and Portugal to regulate the hydroelectric development of the international section of 

the River Douro, signed at Lisbon on 11 August 1927: art. 10 (League of Nations, Treaty Series, vol. LXXX1I, 

p. 113; Legislative Texts, p. 911, No. 248; document A/5409, para. 689); Convention between Yugoslavia and 

Austria concerning water 
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 من نطاقاا  أوسع يعتبر قد يقترب االلتزام بتبادل البيانات و المعلومات من اإلخطار المسبق، لكن األول   
المائي،  المجرى  على بمشروع ما المتعلقة والبيانات بالدراسات يرتبط خطار المسبقألن اإل وذلك الثاني،

 للبيانات المنتظم التبادل أما معين، زمني إطار في بمشروع معين نظراا الرتباطه مؤقتاا، كما يعتبر واجباا 
 .2األمثل االستخدام إلى الوصول المجرى  لدول يتسنى حتى لتزام دائم ومنتظمإفهو 

 والتطبيقات العملية في مجال القضاء الدولي التي الممارسات من العديد تجدر اإلشارة، إلى أن هناك  
   نيجماروس -جابتشيكوفو  بمشروع نوعه، والمتعلق المسبق. ففي نزاع فريد من اإلخطار مبدأ تبنت

Gab íkovo-Nagymaros في عليه المنصوص الدانوب، نهر على الخاص بنظام بناء السدود 
حيث قررت الحكومة الهنغارية   .1977 معا في كيافاوسلوتشيكو المجر(يا)رنغابين ه أبرمت معاهدة

 ُفتح الدولتين المفاوضات بين وبعد فشل .عنه التخلي ثم ، تعليق العمل في المشروع 1989 عام في
 للتحويل وخططت" جيم البديل تشيكوسلوفاكيا بإنشاء" واحد، حيث قامت جانب من تدابير التخاذ الباب

مما أثار نزاع بين الدولتين، طرحت فيه عدة مسائل أخرى إلى  3 أراضيها. على الدانوب االنفرادي لنهر
 جانب حقوق الدول والتزاماتها في إقامة المشروعات المائية.     

                                                                                                                                                                                     
economy questions relating to the Drava, signed at Geneva on 25 May 1954: art. 4 (United Nations, Treaty 

Series, vol. 227, p. Ml; Legislative Texts, p. 513, No. 144; document A/5409, para. 697); Treaty of 1960 between 

the Netherlands and the Federal Republic ofGermany concerning arrangements for co-operation in the Ems 

Estuary (Ems-Dollard Treaty): arts. 22 and 23 ; Convention on the protection of Lake Constance against 

pollution (Baden-Wurttemberg, Bavaria, Austria and Switzerland), signed at Steckborn (Switzerland) on 27 

October 1960: art. 1 (Switzerland, Recueil officiel des lois et des ordonnances, 1961, vol. 2, p. 923, No. 43; 

Legislative Texts, p. 438, No. 127; document A/5409,para. 436). 

GENERAL CONVENTION: 

Convention relating to the development of hydraulic power affecting more than one State, signed at Geneva on 9 

December 1923: art. 4 (League of Nations, Treaty Series, vol. XXXVI, p. 75; Legislative Texts, p. 91, No. 2; 

document A/5409, para. 73 (c)).  - International agreements containing provisions concerning notification and 

consultation : Stephen C. McCaffrey,  Third report on the law of the non-navigational uses of international 

watercourses ,annex 2, p46. 

1 -Commentary on Article 57 Of the Berlin Rules of 2004, pdf , p47.on web site : 

http://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA_Berlin_Rules-2004.pdf, 15/08/2016. 

مع دراسة  القواعد القانونية التي تحكم استخدامات االنهار الدولية في غير الشؤون المالحية، مساعد عبد العاطي الشتيوي ،- 2
 .159تطبيقية على نهر النيل ، المرجع السابق، ص

3- BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau. Op.cit. P499. 
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 فرنسا بين النزاع التحكيم بشأن هيئة عن الصادر الحكم ساهم نوعها، من األخرى  هي حادثة في    
أسهمت  حيث الدولي، الصعيد على اإلخطار المسبق إقرار في ، 1957 عام النو" حول بحيرة" وإسبانيا

 هذا وحدود بتحديد ماهية يتعلق فيما وبخاصة المسبق، اإلخطار مبدأ معالم تحديد في التحكيم هيئة
 .1الشأن هذا في الواجب القانوني بأداء قامت فرنسا أن لتلك الهيئة تبين حيث المبدأ،

 حول وأورجواي بين األرجنتين النزاع بشأن ,2010 عام في الدولية الصادر العدل محكمة حكم أكد كما  
 إلى صاحبة المشروع أورجواي من إخطار ضرورة توجيه على أورجواي نهر على طاحونتي اللباب

 1975 معاهدة بموجب أورجواي على التزام هناك ، وأن المشروع هذا تنفيذ معها قبل والتشاور األرجنتين،
 . 2وتنفيذه بهذا المشروع الترخيص قبل معها لألرجنتين والتشاور إخطارها في ، يتمثل البلدين بين

األمم المتحدة لقانون من اتفاقية  15لى إ 12حددة وفق المواد من يكون اإلخطار ضمن إجراءات م   
على شروط  12. حيث تنص المادة 1997 استخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحية

اإلخطار من حيث توقيته ، إذ يجب أن يتم في مرحلة مبكرة أو في مرحلة التخطيط للمشروع أو في 
مرحلة سابقة للعمل الذي قد يؤثر في مياه الدول األخرى. ومن حيث مضمونه، يجب أن يحتوي على 

لتقييم الدقيق للضرر الذي يحتمل أن يسببه معلومات وبيانات فنية مفصلة تمكن الدول األخرى من ا
 . 3المشروع المعتزم القيام به

 ستة فترة على النص قد تناولت 13 في المادة 1997المتحدة  األمم يجدر التنبيه إلى أن، اتفاقية   
 .أخرى  أشهر ستة لمدة أخرى  مرة تمديدها يمكن فترة وهي معلق، مشروع بشأن إخطار على للرد أشهر

 الدولي فالقانون   -مدة الستة أشهر -العرفي الدولي القانون  من جزءا تصبح لم القاعدة هذه لكن مثل
 ومع معقولة زمنية فترة غضون  في تنشأ تجرى  التي المشاورات وأن عاجل اإلخطار أن يستقر العرفي

                                                           
 على تطبيقية دراسة"الدولية  األنهار على المائية المشروعات إلنشاء القانونية الحاكمة الضوابط مساعد عبد العاطي الشتيوي، - 1

 .101-100، ص 2013، المجلد الحادي عشر ، العدد التاسع و الثالثون  فاق افريقيةآ، مجلة "النيل حوض
 أبريل/نيسان 20 في الصادر الحكم-أوروغواي  ضد رجنتيناال - أوروغواي نهر على الواقعتين اللباب بطاحونتي المتعلقة القضية - 2

 .على الموقع :111،ص  2012-2008،  موجز األحكام و الفتاوى و األوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 2010

http://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ar.pdf 
 2016تارخ الولوج : اوت 
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في بدايتها  13أشارت المادة ، لذلك 1المشروعة ومصالحها المعنية الدول لحقوق  الواجب االعتبار إيالء
 إلى عبارة " ما لم يتم االتفاق على غير ذلك".

تعد فترة الرد المهلة التي ُتمنح للدولة متلقية اإلخطار للرد عليه . وفي ذلك الحين ال يجوز للدولة    
العمل. إن المخططة أن تبدأ في المشروع خالل الفترة المتاحة للرد إال إذا وافقت الدول األخرى على هذا 

تحديد فترة الرد ليست مسألة سهلة، حيث يجب أن تحقق التوازن ما بين مصالح الدولة المقدمة لإلخطار 
 .  2والدول المتلقية له

 التعاون خطار في أثناء فترة الرد، والمتمثلة في على الدولة التي وجهت اإل التزامات ،14لقد حددت المادة 
 اإلضافية والمعلومات البيانات من والزم متاح هو بما الطلب، عند ها،بتزويد إخطارها تم التي الدول مع

 موافقة دون  بتنفيذها السماح أو اتخاذها المزمع التدابير تنفيذ عدمباإلضافة إلى  .صحيح تقييم إلجراء
 .إخطارها تم التي الدول

 وقت أقرب في اإلخطار وجهت التي الدولة إلى نتائج من إليه توصلت ما إخطارها تم التي الدول بلغتُ   
 التدابير تنفيذ أن إخطارها تم دولة وجدت إذا و . 13 للمادة وفقاا التطبيق الواجبة الفترة غضون  في ممكن

ا إليها توصلت التي بالنتائج ترفق أن فعليها ،7 المادة أو 5 المادة أحكام مع يتفق ال اتخاذها المزمع  شرحا
ا مم من اتفاقية األ 15لك وفقا للمادة ، و ذالنتيجة هذه عليها تقوم التي األسباب بيني بالمستندات مدعما

 .  1997المتحدة لعام 

 المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها: *

تلتزم الدول المعنية حال عدم اتفاقها بخصوص االستعماالت الجديدة للمياه أو التدابير المزمع إقامتها    
 قةمتف يستل تشاور والتفاوض، ففي حالة رد الدولة التي تم إخطارها بأن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذهابال
غراض المجاري المائية في غير األ األمم المتحدة لقانون استخداممن اتفاقية  7و  5 المادتين أحكام مع

 وعند مشاورات، في باإلبالغ قامت التي والدولة اإلخطار وجَّهت التي الدولة تدخل، 1997 المالحية
 .للوضععادلة  تسوية إلى التوصل بقصد مفاوضات في اللزوم،

                                                           
1 - INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION , Commentary on Article 57 Of the Berlin Rules of 2004, 

BERLIN CONFERENCE (2004) pdf , p47.on web site : 

http://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA_Berlin_Rules-2004.pdf, Date of access: 

15/08/2016. 
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 معقول قدر بإيالء نية، بحسن، دولة كل قيام وجوب أساس على والمفاوضات المشاورات تجرى هذا ، و   
 أثناء .اإلخطار وجهت التي الدولة تمتنع . كماالمشروعة ومصالحها األخرى  الدولة لحقوق  االعتبار من

 طلبت إذا أشهر، ستة لفترة بتنفيذها السماح أو اتخاذها المزمع التدابير تنفيذ عن والمفاوضات المشاورات
 .1ذلك خالف على تفقيُ  مالم ،باإلبالغ قيامها وقت إخطارها تم التي الدولة ذلك إليها

لتزام الدول إكأصل عام، إن االعتراض على تنفيذ المشروعات التي وردت باإلخطار يؤدي إلى     
لى تسوية للنزاع ، بيد أن ذلك ال يعني عدم إالمعنية بإجراء المشاورات والمفاوضات الالزمة بغية التوصل 

تنفيذ هذه المشروعات في حالة عدم التوصل إلى مثل هذا االتفاق . وفي هذا الشأن ، أكدت محكمة 
التحكيم في قضية بحيرة النو، على أن القانون الدولي ال يتطلب االتفاق المسبق بخصوص تنفيذ 

 . 2االستخدامات الجديدة

خطار المرسل من الدولة التي تعزم إنشاء مشروعات مائية على المجرى الرد على اإل أما في حالة عدم   
مر األ  1997اتفاقية االمم المتحدة  من16المائي من الدول المشتركة األخرى ، فقد عالجت المادة  

 أي ، 13ةمادلل وفقاا التطبيق الواجبة الفترة خالل اإلخطار، وجَّهت التي الدولة تتلق لم إذاحيث بينت أنه 
 تنفيذ في تشرع أن ،7 و 5 المادتين بموجب التزاماتها مراعاة مع لها، جاز ، 15 المادة بموجب إبالغ

 .إخطارها تم التي الدول إلى قدمت أخرى  ومعلومات بيانات وألي لإلخطار وفقاا اتخاذها، المزمع التدابير

 13 للمادة وفقاا التطبيق الواجبة الفترة خالل بالرد تقم ولم إخطارها تم التي الدولة من تعويض طلب كلو 
 الذي التدبير بسبب اإلخطار وجَّهت التي الدولة تكبدتها التي التكاليف مع مقاصة محل يكون  أن يجوز

 قد إخطارها تم التي الدولة كانت لو ليتَّخذ كان ما والذي للرد، المحددة المهلة انقضاء بعد اتخذته
 ة.الفتر  تلك خالل اعترضت

 كان إذاو في هذه الحالة،  ،لكن قد يحدث أن ال ُتخطر الدولة المسئولة عن المشروع الدول األخرى    
 تزمع المائي المجرى  دول من أخرى  دولة بأن لالعتقاد معقولة أسباب المائي المجرى  دول من دولة لدى

 الثانية الدولة إلى تطلب أن ولىاأل للدولة جاز، عليه شأن ذو ضار أثر لها يكون  أن يمكن تدابير اتخاذ
 .أسبابه يبين بالمستندات مدعم شرح بالطلب ويرفق ، 12 المادة أحكام يقبتط

وفي هذا السياق، تتحمل الدول المشاطئة لمجرى مائي المسئولية إن لم تخطر الدول األخرى المعنية 
معها في نفس المجرى المائي. وفي ضوء بالمشروع المزمع ونتج عنه ضرر كبير لباقي الدول المشتركة 

                                                           
 ، السالفة الذكر.1997 غير االغراض المالحية األمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية في من اتفاقية 17المادة - 1
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هذه المسؤولية اعتمد البنك الدولي نهجا مختلفا، بحيث إذا لم تقم الدولة المشاطئة لمجرى مائي بتوجيه 
اإلخطار و اعترضت على قيام البنك بذلك ، يوقف البنك تجهيز معامالت المشروع. و قد ثبت عمليا أن 

 .  1الحاالت هذا اإلجراء يعتبر فعاال في مثل هذه

 المادة بموجب إخطار بتوجيه ملزمة غير أنها التدابير، اتخاذ تزمع التي الدولة وجدت إذا ورغم ذلك،   
ا مقدمة بذلك، األخرى  الدولة علمتُ  أن فعليها 12 ا شرحا  عليها تقوم التي األسباب يبين بالمستندات مدعما
 الدولة هذه طلب على بناء فوراا، الدولتان تدخل األخرى، الدولة النتيجة هذه تقنع لم وإذا .النتيجة هذه

 الدولة تمتنع و .17 المادة من  2و  1الفقرتين في المبين الوجه على ضاتو مفا و مشاورات في ى األخر 
 لفترة بنتفيذها السماح أو التدابير هذه تنفيذ عن والمفاوضات، المشاورات أثناء التدابير، اتخاذ تزمع التي
 على يتفق لم ما ضات،و المفا و المشاورات بدء طلبها وقت األخرى  الدولة ذلك إليها طلبت إذا أشهر، ستة

 2 .ذلك خالف

 السالمة أو العامة الصحة حماية أجل من االستعجال بالغ أمراا اتخاذها المزمع التدابير تنفيذ كان إذاو    
 أحكام مراعاة مع التدابير، اتخاذ تزمع التي للدولة جاز ، أهمية تساويها أخرى  مصالح أو العامة

 في 17 المادة من 3 والفقرة 14 المادة أحكام عن النظر بصرف التنفيذ في فوراا تشرع  أن 7و  5المادتين
 إعالن، إبطاء دون  ، 12 المادة في إليها المشار األخرى  المائي المجرى  دول إلى يبلغ الحالة، هذه مثل

 تدخل وبناء على ذلك  . الصلة ذات والمعلومات بالبيانات مشفوعاا استعجال صفة من للتدابير بما رسمي
 مشاورات  فيأعاله   إليها المشار الدول من دولة أي طلب على بناء التدابير اتخاذ تزمع التي ةلالدو 
  .173 المادة من 2و 1الفقرتين في المبيَّن الوجه على فوراا معها ضاتو ومفا

 بروح إقامة السدود لفائدة ترجوها منها، في ترغب الدول التي ىحلتت الُمتأمل أن من نافلة القول أنه،    
 تضررها المحتمل الحوض دول باقي مع الجوار وحسن النية حسن احترام مقتضيات علي القائم التعاون 

 ودون  إقامتها بالمشروعات المراد والدراسات البيانات كافة بتقديم بادرتتو  المشروعات، هذه من إقامة
الدول المشتركة في نفس وبذلك فبباقي الدول، و وفقا لما تقتضيه قواعد القانون الدولي للمياه،  اإلضرار

والتعايش السلمي، ويصبح هذا المجرى المائي مصدرا لتبادل  التوافق إلىحتما  المورد المائي ستصل
 بينها، و إال كان من أهم أسباب النزاع بينها. اون التع عالقات الثقافات ولتوطيد

                                                           
 .52...،المرجع السابق، صتطور وسياق سياسة البنك بشان المشروعات المقامة على المجاري المائية الدولية راج كريشنا ،  - 1
 السالفة الذكر. ،1997غراض المالحية لقانون استخدام المجاري المائية في غير األاألمم المتحدة من اتفاقية  18المادة - 2
 السالفة الذكر. ،1997 غراض المالحيةاألمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية في غير األ من االتفاقية 19المادة - 3
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 العوامل البيئية:  -ب
تعتبر العوامل البيئية واحدة من بين األسباب التي تزيد في تفاقم مشكلة المياه العذبة وتؤدي إلى نقص    

ل كميات هذا المورد الطبيعي وقلة جودته، لذلك سيتم التعرض ولو بإيجاز لبعض األخطار البيئية مث
 .والندرة المائية االحتباس الحراري،

 االحتباس الحراري: -1

يعتبر االحتباس الحراري سبب في اختالل التوازن البيئي، الذي يؤثر بشكل كبير على الدورة الطبيعية    
فالغازات التي تحافظ على  .ظاهرة االحتباس الحراري أحد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةوتعد  للمياه.

اإلنسان. وهذا ما يطلق عليه بظاهرة  ازداد تركيزها بفعل نشاطات ،حرارة الجو وتبقيه صالحاا لالستيطان
ذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات االحتباس الحراري كالميثان إ ،البيوت الزجاجية

حدث ارتفاع في األمر الذي يُ  ،وكسيد الكاربون مع استحالة خروج اإلشعاع الذي يعكسه سطح األرضأو 
 أو ما يسمى  وذلك بفعل االحتباس الحراري  ،المحيط الجوي  معدل يفوق معدلها في إلىدرجات الحرارة 

األرض تدفأ  االحتباس الحراري على أن" زغلول النجارالدكتور لوجيا يو عرف عالم الج. وي1الدفء الكوني
وعندما تغيب الشمس تبدأ صخور ، أثناء النهار بأشعة الشمس وهذه الحرارة تمتصها صخور األرض

وتطلق إلى  ،% من هذا الدفء في المساء97.5فالسحب ترد إلينا  .األرض في إشعاع هذه الحرارة
 ، عندهااألرض كونت مظلة أو غاللة من ثاني أكسيد الكربون تحيط بتفإذا . % 2.5الفضاء الكوني 

إن تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجو  2 "% ال تنطلق في الفضاء الكوني فتحتبس يوم بعد يوم.2.5الـ
يسمح ألشعة الشمس بالنفوذ إلى سطح األرض، وال يسمح لها باالنعكاس و العودة إلى الفضاء .فترتفع 

، و منه يؤدي ذلك 3ن الوقود االحفوري درجة حرارة الجو بسبب هذا الغاز الناتج عن حرق كميات كبيرة م
إلى ذوبان الجليد في القطبين الشمالي و الجنوبي و اختالل توازن المناخ الذي ينعكس سلبا على التوازن 

الممر الشمالي فوكالة الفضاء األوروبية ، فيرتفع بذلك منسوب المياه في البحار. وحسب تقرير 4البيئي
وتوقع العلماء أن يخلو القطب  ،تماما من جراء ذوبان مياه البحر تحالغربي من القطب الشمالي قد فُ 

إذا تم ذلك ستغرق أغلب الجزر الموجودة في البحار . و  2040الشمالي من الثلج مع حلول العام 

                                                           
يناير  179االهرام ، مصر، العدد  مجلة السياسة الدولية،محمد مصطفى الخياط ،) تغير المناخ ...مواقف دولية متباينة( ،   - 1

 و ما يليها . 48، ص  45المجلد   2010
 اريخت www.Egeography.com الجغرافية موقع الموسوعة  مقتبس مناالحتباس الحراري و تأثيره على العالم و مصر  - 2
 م. 2014مارس  :لدخولا
 الوقود االحفوري هو الفحم الحجري و النفط و الغاز.  -3
 .57-56ص  المرجع السابق،صباح العشاوي ،  - 4
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العواصف واألعاصير  باإلضافة إلى إحداث .1السهول الساحلية كلهاو داالت األنهار ، و والمحيطات
 25تعدى تدرجة حرارة سطح البحر في المنطقة المدارية حول خط االستواء ال  المدمرة فمن المعروف أن

يكون مناطق درجة مئوية فإذا ارتفع ُ  28، 27االحتباس الحراري يرفع ذلك إلى ، و درجة مئوية 26إلى 
 ،هذه المناطق الدافئة تسخن الهواء فيقل فيه الضغط فيجلب إليه الهواء الباردالمحيطات، دافئة في وسط 

ترتفع درجات  أنالمتوقع  " أنه منزغلول النجار و يضيف الدكتورو منه تحدث العواصف واألعاصير. 
( درجات مئوية وهو ارتفاع ال سابق له منذ عشرة 6-1الحرارة األرض خالل المائة سنة المقبلة ما بين )

 .  2 آالف سنة

 الندرة المائية:  -2

تمثل ندرة المياه إحدى الكوارث الطبيعية التي تعاني منها غالبية دول العالم. فحتى الدول الغنية      
. 3تدهورت نوعية المياه فيها، ويعتبر األمر أسوا بالنسبة للبلدان التي تعاني من الجفافبمصادرها المائية، 

فلقد أخذ متغير المياه يكتسب أهمية استثنائية خالل العقود الثالث األخيرة، حينما لفت مؤتمر األمم 
ن والخبراء في أنظار المسئولي -م1977الذي عقد في ماردل بالتا باألرجنتين في مارس -المتحدة للمياه

الشأن المائي، إلى أهمية النظر إلى المياه بوصفها موردا استراتيجيا ال يقل أهمية عن النفط والغاز 
 . 4الطبيعي ، بل و ربما يزيد

، فهو ةيعد الجفاف من أكثر األخطار البيئية تعقيدا، وأقلها دراسة و شرحا عن سائر األخطار الطبيعي    
. و يمكن شرح الجفاف بمفهوم بسيط 5رالسكان ويفوق بكثير أي خطر آخ يؤثر في مجموعة كبيرة من

 درجة الحرارة. ععلى أنه : ندرة المياه الناتجة عن عدم تساقط األمطار مع مصاحبتها الرتفا

مليون نسمة في إفريقيا  40في هذا الصدد، تقدر لجنة األمم المتحدة للبيئة والتنمية أن ما يزيد عن    
مليون نسمة تأثروا بالجفاف في جميع  24روا بالجفاف خالل فترة الثمانينات، مقارنة بنحو وحدها قد تأث

                                                           
، 2009التوزيع، الطبعة األولى شعاري، التلوث البيئي مخاطر عصرية و استجابة علمية، دار دجلة للنشر و نعيم محمد األ -1

 . 205ص
 .االحتباس الحراري و تأثيره على العالم و مصر،  المرجع السابق 2
 .78حمد، المرجع السابق، ص أمبارك مبارك   -3
االهرام ،   مجلة السياسة الدوليةمحمد سالمان طايع، )تحديات الندرة المائية في المنطقة العربية ... الحاضر و المستقبل( ،    -4

 .72، ص  45المجلد   2010يناير  179مصر العدد 
ير اين 163، األهرام ،مصر، العدد  مجلة السياسة الدوليةاألخطار البيئية و مسؤولية المجتمع الدولي( ،  )مصطفى كمال طلبة،  - 5

 .53،  ص  41المجلد   2006
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إن ندرة المياه المأمونة والنظيفة أدت إلى انتشار المجاعات واألمراض . 1أنحاء العالم خالل السبعينات
 40األمم المتحدة يموت حوالي واألوبئة ، وتدهور القطاع الزراعي الذي يعتمد على الماء .فوفقا لتقارير 

ألف طفل يوميا بسبب النقص في المياه، و تشير تقارير البنك الدولي حول أزمة المياه العالمية إلى أن 
ماليين شخص يموتون سنويا للسبب 10من أمراض سكان العالم الثالث تسببها المياه الملوثة، وأن  80%

دولة  80يعانون من نقص مياه الشرب النقية، كما أن نفسه، و أن هناك مليار شخص في الدول النامية
من سكانها، مهددة بنقص المياه. فالقرن الحالي سيشهد تفاقما لمشكلة ندرة وشح   %40في العالم تضم 

أشخاص في العلم سيواجهان  3من كل 2م فإن  2025المياه . حيث تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 
. وهناك عوامل بيئية 2فقط من سكان األرض % 35مياه الستهالك مشكلة نقص المياه، وستكفي ال

وديموغرافية، و أخرى متعلقة بإدارة المياه عالميا كانتا هما السبب األكثر رواجا في تفاقم مشكلة ندرة المياه 
الزيادة  عالميا . فالعوامل البيئية و الديموغرافية تتمثل في االرتفاع المتزايد لعدد سكان العالم بحيث تساهم

السكانية في زيادة الطلب على المياه ، فاستهالك المياه خالل القرن العشرين قد زاد عشر مرات مما كان 
عليه .أما األسباب البيئية فتتلخص في تلوث مصادر المياه سواء بالنفايات المعالجة أو غير المعالجة 

 ا الخبراء ظاهرة االحتباس الحراري،ومياه الصرف الصحي. و ارتفاع درجة حرارة األرض أو كما يسميه
 .3والتي تساهم في تزايد الكوارث الطبيعية و الجفاف و انتشار التصحر

أمــا بخصوص العوامل المتعلقة بإدارة المياه عالميا ،فيتسم التوزيع الجغرافي لموارد المياه العذبة في      
أو أكثر من إجمالي   %75ة ، و تقع نسبة العالم بكونه مشتركا في كثير من األحيان بين أكثر من دول

بلد داخل أحواض األنهار الدولية، ومن المفترض ان يجري االستخدام المشترك لمجاري المياه  50مساحة 
الدولية على أساس التعاون بين دول حوض النهر،حيث أبرمت معاهدات ، و أنشئت منظمات دولية 

، إال أن السمة الغالبة هي االختالف حول حقوق و أولويات لتنظيم تسيير بعض المجاري المائية المشتركة
الطلب على المياه ، و تعارض مصالح البلدان الواقعة عند أعالي األنهار و تلك الواقعة على مجرى 

 . 4النهر، األمر الذي يقلل من فرص التعاون على حسن تسيير المياه و يساهم في توتر العالقات الدولية 

   

                                                           
 نفس المرجع ،  نفس الصفحة. - 1
 .78احمد، المرجع السابق، ص  مبارك مبارك - 2
 نفس المرجع ،  نفس الصفحة . - 3
 .79ص  ،نفس المرجع  -  4
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 كافية كميات على يتحصلون  ال التي تعاني شحا في المياه أن ، نسبة كبيرة من سكان المدننافلة القول  
 الحكومات لدى وليس اآلبار، مياه وفي المياه السطحية في بسرعة التلوث معدل ويتزايد الشرب، مياه من

 االستخدام يعيق مما المتشاطئة، الدول اتفاقات بين إلى التوصل في نقصا هناك أن كما. لها ناجع عالج
المائية، ويضاف إلى  ذلك، عامل آخر هو سوء إدارة منشآت الري الزراعي، فالري  للموارد والعادل الكفء

 القديمة وعدم االستثمار في هذا القطاع ، يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه. بالزراعي باألسالي

 ات المياهثانيا:  نماذج عن نزاعات دولية بسبب كمي
تعد كميات المياه، من األسباب التقليدية للنزاع حول المياه العذبة المشتركة، فكل الدول تحاول أن     

تحصل لنفسها على أكبر كمية من المياه تلبية الحتياجاتها االجتماعية و االقتصادية و التنموية و ذلك 
 ثابت منذ القدم ، والزال. 

االستخبارات األمريكية في منتصف عقد الثمانينيات أن قدرت مؤسسات فمن منظور استشرافي ،      
قد تندلع فيها حروب بسبب نقص إمدادات  -نصفها في الشرق األوسط -هناك عشرة أماكن في العالم 

و أفضل مثالين على ذلك، نهر النيل و الدجلة و الفرات . فاألول  يحمل احتماالت الصراع المياه العذبة. 
( و أهمها مصر ، إثيوبيا ، السودان ، كينيا ، أوغندا  01ما تبينه الخريطة رقم بين دول الحوض، )وفقا ل

، تنزانيا ، الكونغو ، رواندا و بوروندي. حيث أبرمت عدة اتفاقيات وبروتوكوالت مائية بين هذه الدول 
ماء النيل، باعتراف منظمة الوحدة اإلفريقية، البعض من هذه االتفاقيات، يعنى مباشرة بتنظيم االنتفاع ب

بحيث تحددت حصتا كل من . 1والبعض اآلخر عبارة عن اتفاقيات حدود تتضمن بندا مائيا أو أكثر
مليار متر  04 ر ومليار متر مكعب في السنة لمص 48بمقدار  1929مصرو السودان في اتفاقية 

عالي ، م بعد إنشاء السد ال 1959مكعب في السنة للسودان ، ثم زادت هذه الحصص في اتفاقية 
مليار متر مكعب  1805مليار متر مكعب في السنة و حصة السودان  5505فأصبحت حصة مصر 

 .2سنويا 

 

 

 :صراع دول حوض النيل على ملكية المياه.  01خريطة رقم 

                                                           
، ص  2005ة المعارف، االسكندرية،  طبعة أرمزي سالمة، مشكلة المياه في الوطن العربي احتماالت الصراع و التسوية ، منش -1

80. 
 .493صالمرجع السابق، زكريا طاحون،  -2
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 Nile Basin Initiative . FAO  :المصدر

والزال نهر النيل مشحونا بالنزاعات بين دوله المشاطئة ، خصوصا ما تعلق بأزمة سد النهضة     
،  وما ترتب عيله من 2011( بين مصر و اثيوبيا بداية من أبريل 02االثيوبي) موضح في الخريطة رقم 

إلى حد بعيد قواعد القانون عدم توافق في اآلراء، والمواقف السياسية بين البلدين، ورغم أن إثيوبيا لم تحترم 
الدولي للمياه و ال حتى العرف و ال المبادئ العامة للقانون، فيما يتعلق باإلجراءات المتبعة بخصوص 
إقامة المنشآت مائية على نهر النيل باعتباره نهرا دوليا، من حيث اخطار الدول المشاطئة خصوصا 

مشروع السد، والتزامها بالمعلومات والبيانات المستمرة  السودان ومصر بالتغييرات التي أجرتها اثيوبيا على
تماشيا مع إنجار المشروع  ، ورغم الضرر الذي يهدد مصر من حيث انخفاض منسوب المياه  لديها، 
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وتأثر مردود توليد الطاقة الكهرومائية في سدودها ، إال أن الدبلوماسية المائية  كانت والزالت حاضرة بين 
 قادة البلدين.  

 : موقع سد النهضة اإلثيوبي02خريطة رقم 

 
          http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/NileWater/index.htالمصدر :   

مرت العالقات  (، بحيث03والمثال الثاني، يتعلق بنهري دجلة والفرات)حسب ما تبينه الخريطة رقم  
 .1الثالثية " التركية، السورية، العراقية " بمراحل متعددة ما بين تفاهم و احتجاج و أحيانا تذمر وصدام

هو نهر تركي خالص ينبع من نهر الفرات  أنتركيا هي بلد المنبع لنهري الفرات ودجلة، وهي بذلك ترى ف
ها حتى نقطة الحدود مع سوريا ، فيمتد ليصبح نهرا عابرا للحدود وال تعتبره بذلك نهرا دوليا ، وعلى يضاأر 

سوريا ،  إلى أي اتفاق ثالثــي  حول استخدام و  هذا األساس لم تتوصل  الدول الثالث تركيا ، العراق ،
 .2مياه نهر الفرات 

 

 

                                                           
 . 110، ص  المرجع السابقالد حجازي ، سامر مخيمر ، خ - 1
 .134رمزي سالمة، المرجع السابق ، ص  - 2
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 تركيا وإقليم جنوب شرق االناضول ونهري دجلة و الفرات.: 03خريطة رقم 

 

 المصدر: 

 نهر الميوز، مياه استخدام بشأن وبلجيكا هولندا بين مستمرة منازعات هناك وفي القارة االوروبية ، كانت
 بلجيكا وشرعت ، جديدة مناطق زراعية لدى زويد قناة مياه من استخدامها زيادة بلجيكا عزم ضوء على

 المياه من حاجاتها لتأمين وذلك ؛ المالحة ألغراض مستخدما هويس، و الذي كان جانب في قناة بناء في
زويد  قناة من متزايدة تدفقات إلى احتاج مما ، ليج - ماستريخت قناة من لسحب المياه فسعت ،

 النهر من المياه نتيجة لسحب ، الميوز بنهر بالمالحة أضرار إلحاق إلى أدى الذي األمر .وليمزفارت
 التوصل بقصد ؛ 1863ماي  12في هولندا وبلجيكا بين اتفاقية إبرام تم ذلك ضوء وعلى ، المذكور
 المالحة قنوات لتغذية الميوز نهر من المياه لتحويل حاكم نظام ، ووضع بينهما للخالف دائمة لتسوية

  Feeder Treaty1.،  الرافد معاهدة عليها والري، وأطلق

 بين الدانوب نهر مياه بقسمة في مجال المجاري المائية الدولية ، ذلك المتعلق  نزاع أكثر أما   
ناغيماروس. و الذي يعد من أهم  – غابتشيكوفو بقضية مشروع يعرف فيما وتشيكوسلوفاكيا/هنغاريا

                                                           
مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال، القواعد القانونية التي تحكم استخدامات االنهار الدولية في غير الشؤون المالحية، المرجع  - 1

 .100السابق، ص 
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كثيرة  لمست جوانب مختلفة لها عالقة بالمياه المشتركة. وقد  قانونية وتعقيدات مدلوالت النزاعات التي لها
حيث سيتم التطرق لهذا النزاع بشكل مفصل ضمن   المعاصرة، القانونية الدراسات من أشارت إليه العديد

 هذه الدراسة.

 

      الفرع الثاني: النزاعات الدولية بسبب نوعية المياه
يسية في نزاعات األنهار الدولية، على الرغم من تجاهلها في أصبحت نوعية وجودة المياه قضية رئ      

كثير من المعاهدات، والتي  تركز أساسا على توزيع المياه والمالحة في األنهار ومراقبة التطورات المتعلقة 
ببناء السدود ومراقبة توليد الطاقة الكهرومائية. ومع ذلك فأغلب التدابير المستحدثة في مكافحة تلوث مياه 
األنهار تغيب عن أغلب المعاهدات القديمة، أما االتفاقيات الحديثة المتعلقة بالمجاري المائية الدولية 
فتسعى جاهدة للتخفيف من آثار التنمية االقتصادية على تدهور جودة مياه األنهار لكن دون تمكنها من 

 .  1الحد من التلوث

 المياهأوال: التلوث المائي كعامل مؤثر في جودة 
 اهتمام تشغل أصبحت والتي الخطيرة، البيئية القضايا من المجاري المائية الدولية، يعتبر تلوث    

البيئة،  بحماية الخاصة القواعد من العديد إقرار تم أنه الثابت ومن الحديث، العصر في الدولي المجتمع
 دول المجرى  عاتق على تقع التي االلتزامات أهم من المياه العذبة المشتركة، بحماية االلتزام هذا ويعتبر

 إطار في مياهه استخدام عليهم ثم وجب ومن ، الطبيعي المورد في نفس وذلك الشتراكهم الواحد، المائي
 استخدامها، أو إلحاق ضرر بأي طرف فيها. في أي تعسف والطبيعية، ودون  العادية االستخدامات

 مفهوم التلوث:  -أ
، وذلك راجع الختالف مصادره، وتعدد العناصر البيئية التي يمكن أن 2ليس من اليسير تعريف التلوث    

إن  تصاب بالتلوث، في ظل زيادة التقدم العلمي والتكنولوجي والتدخل البشري الدائم في عناصر البيئة.

                                                           
، 2015المكتب العربي للمعارف للنشر و التوزيع ، مصر، طبعة محمد فؤاد رشوان ، تسوية النزاعات حول األنهار اإلفريقية، دار  - 1

 .80 ص
 طبيعية غير بنسب فيه نعيش الذي المحيط في ضارة طاقات مواد أو بوجود دوما يرتبط و الخلط، أو التلطيخ هو لغة التلوثف - 2

ماجد راغب الحلو ، قانون حماية .  راحته أو صحته أو مأمنه في باإلنسان أو الحية بالكائنات اإلضرار شأنه مكانها بما من غير وفي
 . 40،  ص 2004البيئة في ضوء الشريعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية، طبعة 
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صعوبة إيجاد تعريف محدد للتلوث كما عبر عنه البعض انه متاهة كبيرة القنوات، ومتنوعة المسالك، 
 .1متشابكة اآلثار، تغطي تقريبا كل مجاالت الحياة البشريةو ومتعددة األسباب، 

بيئي ، تجدر اإلشارة إلى أنه، كثيرا ما يرافق مفهوم التلوث مفهوم بيئي آخر قريب منه هو التدهور ال      
و أحيانا يستعمل المصطلحين للداللة على نفس المعنى وال يتم التفريق بينهما، سواء من طرف المشرعين 

 أو حتى الفقهاء.

أما التدهور البيئي فيقصد به لغة هو السقوط واالنحدار، أما اصطالحا، يعني الهبوط بمستوى البيئة  
 .2والتقليل من قيمتها

ال يوجد تعريف ثابت ومتفق عليه للتلوث، وإنما هناك عدة اقتراحات تدور حول من الناحية العلمية،      
. فيقصد بالتلوث  كما يبين الدكتور رشيد الحمد والدكتور محمد سعيد صابريني أنه: " كل 3نفس المعنى

دون  على استيعابه ةتغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية أو غير الحية ، ال تقدر األنظمة البيئي
للتلوث  الحديث التعريف. و يضيف في هذا السياق الدكتور أحمد مدحت إسالم أن 4أن يختل اتزانها "

 كل وكذلك،  وإنسان وحيوان نبات من فيها، بما البيئة عناصر جميع في يؤثر ما كل يشمل"  فهو  واسع
 .5والبحار" والبحيرات، والتربة ،،  الهواء :مثل الحية غير العناصر الطبيعية تركيب في يؤثر ما

هناك تشريعات كثيرة لم تفرق بين التلوث والتدهور البيئي ولم تخص هذا  ومن الناحية القانونية،    
تخلو القوانين المنظمة لحماية البيئة من تعريف للتلوث، األخير بتعريف محدد. وفي نفس الوقت لم 

المشرع. رغم أنه ما جرى عليه العمل هو ترك مجال التعريفات يتماشى مع السياسة التشريعية التي يتبناها 
للفقه، و عدم إدراجها في القوانين إال في أضيق نطاق و خاصة إذا تعلق األمر بمسائل فنية ذات طبيعة 

، التلوث والتدهور البيئي. فالمـشرع الجزائري بدوره عرف عدة 6علمية كما هو الشأن بالنسبة للبيئة

                                                           
وما  33، ص 1999محمد عبد القادر الفقي ، البيئة مشاكلها و قضاياها و حمايتها من التلوث، مكتبة ابن سينا، مصر، طبعة 1

  .  بعدها

 . 206، ص   2009طارق إبراهيم الدسوقي، األمن البيئي،  دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ، مصر،   طبعة  - 2
 .174نفس المرجع السابق ، ص - 3
رشيد الحمد و محمد سعيد صابريني، البيئة و مشكالتها، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، الكويت  - 4

  . 149، ص  1988عام طبعة 
حمد مدحت إسالم، التلوث مشكلة العصر، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، الكويت، طبعة أ - 5

 .17، ص1990عام
مد خالد لم يخلص الفقهاء إلى تعريف واحد للبيئة و ذلك الختالف وجهات نظر الباحثين، و في هذا السياق يقول الدكتور مح - 6

جله سواء كان أشرع مــــن جمال رستم " أن المشرع نفسه يعطي عدة تعريفات لذات المصطلح نظرا الختالف المجال القانوني  الذي ي
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والتلوث الذي جاء فيه بأنه " كل  1ون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كالبيئةمصطلحات في قان
تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة 

 . 2"وسالمة اإلنــسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء واألرض والممتلكات الجماعية والفردية 

كما عرف تلوث المياه بأنه " إدخال أية مادة في الوسط المائي، من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية 
والكيميائية والبيولوجية للماء، وتسبب في مخاطر على صحة اإلنسان، وتضــــر بالحيوانات والنباتات البرية 

أما تلوث الجــو فلقد عرفه   أخر للمياه ". والمائية و تمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال طبيعي 
بأنه " إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزئيات سائلة أو 

و نصت المادة األولى في فقرتها  .3صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على اإلطار المعيشي"
على أن "التلوث هو أي تغيير في خواص البيئة مما يؤدي  1994لسنة  04السابعة من القانون المصري 

بطريق مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بالكائنات الحية أو المنشات أو يؤثر على ممارسة اإلنسان 
بحيث أصبح  2009لسنة  09خالل القانون رقم  ، و قد عدل هذا التعريف من 4لحياته الطبيعية "

خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر  فيكل تغير المشرع المصري يعرف التلوث على انه:" 
إلى اإلضرار بصحة اإلنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية ، أو اإلضرار بالموائل الطبيعية أو 

 .5" البيولوجي" ي الحيو الكائنات الحية أو التنوع 

و عرفت المادة األولى في فقرتها الثالثة من القانون الكويتي لحماية البيئة على أن الـتلوث هو " ان  
يتواجد في البيئة أي المواد او العوامل الملوثة بكميات او صفات او لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر او 

بالصحة العامة او تتداخل بأية صفة في إعاقة  غير مباشر وحدها او بالتفاعل مع غيرها باإلضرار
                                                                                                                                                                                     

بيروت، لبنان الطبعة االولى   ،التنظيم القانوني للبيئة في العالم منشورات الحلبي الحقوقيةمحمد خالد جمال رستم، و جزائـيا ..." أمدنيا 
 .  11، ص 2006

م المتعلق بحماية البيئة الجريدة 1983فيفري  05المؤرخ في  03-83فبالنسبة للمشرع الجزائري لم يعرف البيئة في القانون  - 1
لكنه تدارك .  09 و 80المادتين في ضمينا إليها أشار إنما و .10-03الملغى بموجب القانون  06م العدد  1983الرسمية لسنة

م ،العدد 2003م الجريدة الرسمية لسنة 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03األمر في  قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
والماء منه على أنها:" تتكون من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء، والجو  04من خالل عناصرها في المادة ، فعرفها  43

واألرض وباطن األرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هده الموارد، وكذا األماكن والمناظر 
 والمعالم الطبيعية "

 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.  2003يوليو  19المؤرخ في  03/10من قانون  7 /04المادة  2
 .  03/10من القانون  8 /04ادة الم -3
.على الموقع 2009لسنة  9المعدل بالقانون قانون رقم  1994لسنة  04قانون البيئة المصري رقممن  1المادة  - 4
:http://www.afepgate.org. 
 السابق. قانون البيئة المصري، المرجعمن  1المادة  - 5
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يستخلص من هذا أن التشريعات الداخلية هي األخرى لم ." 1االستمتاع بالحياة و االستفادة من الممتلكات
 تستقر على تعريف موحد للتلوث.

 9رقم  م المعدل بالقانون  1994لسنة  04أما التدهور البيئي فقد عرفه المشرع المصري في القانون      
م في المادة األولى ، البند الثامن منه بقولها :" تدهور البيئية :التأثير على البيئة بما يقلل  2009لسنة 

من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو اآلثار" في حين 
البيئة في إطار التنمية المستدامة  لم يعرف المتعلق بحماية  10-03المشرع الجزائري و طبقا للقانون 

 التدهور البيئي مقارنة بنظيره المصري .

 التلوث المائي:-ب
 وكانت األذهان، تشغل عام بشكل البيئة تلوث أو الماء، تلوث فكرة تكن لم الوسطى العصور في    

 اري لمجا في اآلدمية، الفضالت فيها وفضالتها، بما تلقي بمخلفاتها خاصة، أوروبا في المدن، أغلب
 .مختلف األغراض في وتستخدمها والغسيل الشرب مياه منها تأخذ كانت والتي ،  اورة لهالمجا المائية

 ضرراا بتلك يلحق مما مباشر، غير أو مباشراا  كان سواء، إنساني فعل عن ناتجا يكون التلوث المائي قد   
 تلوث" مصطلح استخدمت التاسع، والتي الفصل من التاسعة مادتها في هلسنكي قواعد عرفته وقد المياه،
 نوعية أو ومحتويات الطبيعي التركيب في فعل اإلنسان عن ناجم ضار تغيير أي" على للداللة " المياه
 .2صرف دولي حوض ألي المياه

في المادة  1997المالحية  غير األغراض الدولية في المجاري المائية استخدام قانون  و قد عرفت اتفاقية
 مياه تركيب في ضار تغيير أي يقصد به"الدولي المائي المجرى  تلوث"منها في فقرتها األولى أن  21

 .3"بشري  سلوك عن مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ينتج نوعيتها في أو الدولي المائي المجرى 

 أنواع هناكتتعدد أشكال التلوث في البيئة المائية وتتعدد مصادرها خصوصا في ظل التطور الصناعي ف  
 أنواع أخطر من يعد والذي الكيميائي النهرية. مثل التلوث البيئة لها تتعرض الملوثات أنواع من عديدة

                                                           
، عن محمد مؤنس محب الدين ، البيئة في القانون الجنائي ،المكتبة االنجلو 1995لسنة  21الكويتي لحماية البيئة رقم  القانون  - 1

 .150، ص 1990مصرية ، طبعة 
 .251 ص سابق، ،المرجع "...األوسط الشرق  في المياه موارد "العادلي، منصور - 2
 بعد النفاذ، حي ز غير المالحية األغراض في الدولية المائية المجاري  استخدام قانون  بشأن المتحدة األمم اتفاقيةُ  للتذكير، فقد دخلْت  - 3

 االتفاقية نفاذ تاريخ بدأ فقد  .صكاا  وثالثين خمسة والبالغ االتفاقية، على والموافقة التصديق والقبول وثائق من المطلوب العدد اكتمل أن
 .االتفاقية بذلك كما تقضي والثالثين، الخامس الصك تاريخ من يوماا  تسعين بعد أي ، 17/08/2014في 
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، إلى  طريق المخلفات الصناعية التي تستعمل كلوريد الزئبق و الرصاص المائية،عن للمجاري  التلوث
 جانب التلوث بالوقود عن طريق المراكب التي تمارس المالحة النهرية .

 المائي دول المجرى  بين تضامنية مسئولية تعد التلوث من المائي المجرى  تجدر اإلشارة إلى أن، حماية   
 تلوث عنها ينجم أضرار ألية حالة تسببها في الدولية المسئولية بعاتت دولة أي تتحمل ثم ومن الواحد،

 .1تعويض من ذلك يستتبع وما المجرى، مياه

هو خطر بيئي يهدد الثروة المائية  المائية المجاري  تلوث بأن القول يمكن فإنه تقدم ما على تأسيساا  
 مظاهر تصيب أيضاا  و نوعية وجودة المياه، تصيب والتي عليه، المترتبة الخطيرة لآلثار نظراا  العذبة،
 .زراعية أو نباتية أو حيوانية كانت سواء الحياة

 ثانيا: نماذج عن نزاعات دولية بسبب تلوث المياه 
بسبب الممارسات الزراعية  قد تنشب نزاعات بسبب تدهور جودة المياه، نتيجة المواد العالقة في المياه   

والتي تؤدي إلى تآكل المغذيات والمواد الصلبة العالقة. مما تشكل تهديدا للنظم االيكولوجية  الخاطئة،
الطمي الذي يؤدي إلى فقدان للمياه العذبة واستخداماتها من قبل دولة المصب حيث تؤدي إلى ترسب 

 .2مناطق الصيد أو األراضي الصالحة للزراعة، وكذلك إعاقة حركة المالحة في النهر

في هذا المجال أولت الدول المتقدمة، اهتماما متزايدا بجودة المياه، بوضع إجراءات شديدة الصرامة من 
كميات من المياه ذات النوعية الجيدة أجل تحسين نوعية المياه في المنطقة، ووضع إطار قانوني لتوفير 

 سواء بالنسبة للمياه الجوفية أو السطحية.

 أنحاء معظم في الحال هو كما ، المياه خطيرة حول تقاسم نزاعات تواجه ال أوروبا حري باإلشارة ،أن    
ل العالم  المجاري  حماية في طويال شوطا قطعت وبالفعل المياه. جودة لقضايا الكامل اهتمامها ، وإنما تحو 

والشاملة،  المفصلة القانونية الصكوك خالل من وقد تحقق ذلك. التلوث أنواع جميع ضد المائية األوروبية

                                                           
مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال، القواعد القانونية التي تحكم استخدامات األنهار الدولية في غير الشؤون المالحية، المرجع  - 1

 .181السابق، ص 
2 -Aaron t. Wolf, Along term view of water and security: international waters, national issues, and regional 

tensions,  a report  to the German advisoey council on global (WBGU). Expertise für das Hauptgutachten ,,Welt 

im Wandel: Sicherheitsrisiko Klimawandel". Internet: http://www.wbgu.de/www.wbgu_jg2007_ex08.pdf. 

Berlin: WBGU ,p 11-13. 
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 القضائية الصكوك والقرارات بهذه وااللتزام لألطراف السياسية اإلرادة مقترنة مع الفعالة، التنفيذ وآليات
 1 ذلك. عن الناتجة

 المجاري  أولى من وهولندا وألمانيا لوكسمبورغ فرنسا تشاركه الذي الراين يعتبر نهر،  السياق نفس وفي   
 المحمية المائية المجاري  أكثر من ببيئتها، اذ يعد الراين واحد مفصل اهتمام إيالء المائية الدولية التي تم

 1963 عام إلى يعود التلوث ضد الراين نهر الحماية من مع يتعامل قانوني صك فأول. العالم بيئيا في
 اإلضافي ، والبروتوكول الكلوريدات بواسطة التلوث من الراين نهر لحماية 1976 ديسمبر اتفاقية تلتها
سبتمبر  في الراين عمل برنامج والبروتوكول يكملها االتفاقان هذان كان .باالتفاقية الملحق 1991 لعام

. لكن الغريب في 1999 عام في اختتم الذي الراين رنه الحماية من اتفاقية بموجب ، والحقاا 1987
 .  2األمر، أن نهر الراين شكل أول حالة نزاع  دولي بسبب جودة المياه، طرحت أمام محكمة دولية

 من 1986 عام في وقعت والتي الراين نهر تلوثل المسببة   sandozحادثة مصنع ساندوز تعتبر  
 تقدر كمية في النهر اإلطفاء خراطيم جرفت حيث الحديث؛ العصر في الكيميائي التلوث أخطر حاالت

 في المائية الكائنات معظم على عليه القضاء ترتب الذي األمر الكيميائية، المواد من طن 30 بحوالي
 . 3النهر و قد مس هذا التلوث كل من فرنسا و ألمانيا 

 1 -أكتوبر  30،  ليلة بسويسرا بالقرب من بازلتدور أحداث الحادث الذي وقع في مصنع ساندوز 
المصنع ، و أدى إلى إلقاء حوالي ثالثين  الحريق الذي شب في مستودع ، نتيجة  1986نوفمبر  سنة 

لدول الساحلية، طنا من المواد الملوثة بالمواد الكيميائية في نهر الراين حتى  وصلت الملوثات شواطئ ا
 .4بما في ذلك فرنسا و ألمانيا

طن من  987مستودع بما في ذلك الطن من المواد الكيميائية في  1351وقت الحريق، تم تخزين  ففي 
شملت العديد من منتجات المبيدات  و طن من المواد الكيميائية الزراعية 364المنتجات الزراعية و 

الجزء األكبر من المواد الكيميائية السامة يتألف من أما ة السامة. الحشرية وغيرها من المواد الكيميائي
طن  11المبيدات الحشرية من متوسطة إلى عالية السمية و، طن متري من الفوسفات العضوي  859

                                                           
1 -Salman M. A. Salman , International Water Disputes: A New Breed of Claims, Claimants, and Settlement 

Institutions, International Water Resources Association Water International, Volume 31, Number 1, Pages 2–11, 

March 2006, P06. 

2- ibid. 

3 - BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau… , op. cit, p 494. 

4 - ibid.. 
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  ethoxyethyl  متري من مركبات الزئبق العضوية المخزنة في شكل مركزات مائي من هيدروكسيد
طن متري من  73يتضمن  مصنع ساندوز مخزن فالزئبق وباإلضافة إلى ذلك، .acetate الزئبق و فينيل

في كميات من حوالي ما تستخدم عادة و التي  المشتقة، ومبيدات األعشاب  DNOC ثنائي نتروكريزول
ألف طن متري  26 19لترا لكل هكتار لمكافحة األعشاب الضارة، وهي سامة لإلنسان واألسماك.  10
طن متري  5.6وكانت هناك أيضا  لفطريات القابلة للتحلل من سمية منخفضة نسبياا، oxazolidin  من

كجم من  1974من المواد الكيميائية الزراعية المتنوعة  و من درجات متفاوتة من السمية،  منها 
 25قراد،  Tedionكجم من  2325 24كجم من مبيد الفطريات زينب  720 23الحشرات االندوسولفان، 

كجم من طعم فأر  450و  Scillirosidكجم من القوارض  Captafol ،26 30كجم من فطريات  158
 .1كيلوغراما من فوسفيد الزنك 13الحقل يحتوي على 

و اثر ذلك  صرح متحدث باسم ساندوز  و رفض في البداية البقعة الحمراء على أنها صبغ غير مؤذية،  
مستويات الزئبق في نهر الراين و في الحدود الهولندية والغرب  لكن في المقابل  أفاد مسؤول هولندي أن

لمواد الكيميائية قد غسلت في نهر الراين ن كل تلك اأو األلمانية قد وصلت ثالث مرات مستوياتها العادية 
و شكلت ما يسمى"بدرب السامة الحمراء" والتي كان لها األثر البليغ على حيوانات النهر واألسماك 

مائية  والنباتات كما أثر تسرب ساندوز على إمدادات المياه جميع المصانع في فرنسا، هولندا، والطيور ال
سويسرا، وألمانيا الغربية. وأغلقت مياه للشرب  في ستراسبورغ، فرنسا، حتى  األغنام التي شرب الماء من 

المراعي .وقد أوضح  المستشار في ألمانيا الغربية،  قام المزارعون بإزالة  المواشي من  ونهر الراين ماتت،
 2 األلماني الغربي  ويلي براندت واصفا حادث ساندوز "ببوبال  الراين".

كانت قاسية جدا على سويسرا، فقد ثبت أن السلطات  إن ردود الفعل الدولية حول حادث ساندوز
ساعة من  24السويسرية لم ُتبلغ دول المصب التي تشترك معها في نهر الراين عن الحادث إال بعد 

 .3وقوعه مرتكبة بذلك خطا كبيرا 

أثرت بشكل واسع على بأنه أسوأ كارثة بيئية في أوروبا الغربية  يعد حادث مصنع ساندوزبذلك و   
 .المة البيئة النهرية لنهر الراينس

                                                           
1 -Aaron Schwabach,The Sandoz Spill: The Failure of International Law to Protect the Rhine from Pollution, 16 

Ecology L.Q. (1989).p443 - 444-445-446. 

2 - ibid. p447. 

3 - ibid.  p452. 
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و للبحث عن حل لمشكلة تلوث نهر الراين بسبب الحادث قامت السلطات السويسرية بالتأكيد على اعتماد 
تدابير لضمان أن مثل هذه الحوادث لن تتكرر في المستقبل مع حظر بعض المواد الكيميائية الملوثة 

 .1ة لتنظيف األضرار الكيميائية للنهر الراين للبيئة، كما تعهد ساندوز لتنظيم وتمويل حمل

 1991اإلضافي لعام  البروتوكول وفرنسا من اجل تفسير هولندا بين خالف في قضية أخرى، نشأ   
 المفاوضات في فشل وبعد. 1976 لعام الكلوريد قبل من التلوث الراين ضد نهر حماية الملحق باتفاقية

الكميات  أن هولندا حيث ادعت. الدائمة التحكيم محكمة إلى النزاع إحالة وافق الطرفين على ، حل النزاع
بموجب  الحد المسموح به للطرفين تجاوزت قد الراين نهر في فرنسا قبل من المخزنة الكلوريدات من

م بالحكم على فرنسا بالتعويض ألنها  2004 مارس في الدائمة التحكيم محكمة اختتمت وقد. البروتوكول
 .2الراين نهر في بها لتخزين المسموح الكلوريدات كمية الفعلب تجاوزت

والصراعات  الحروب عن الناجم والتلوث والطمي، الحراري، التلوث :التلوث، منها من جديدة أنواع وهناك
 الجثث آالف المثال إلقاء سبيل على ويمكن ذكر النهرية، البيئة على آثار من عليه يترتب وما اإلقليمية،

 .3 1994عام  خالل رواندا بدولة األهلية الحرب عقب فيكتوريا بحيرة في

 13في الصين يوم  Songhuaحادث تلوث نهر سونغهوا  يعد نوعها، من األخرى  هي حادثة في     
عن طريق منتجات مصنع المواد الكيميائية على ضفاف هذا النهر، من اكثر الحوادث  2005نوفمبر 

اثر ذلك تم استدعاء فريق األمم المتحدة للبيئة  لي لعظم تأثيراته البيئية على النهر.التي نالت االهتمام الدو 
من قبل الحكومة الصينية لزيارة مكان الحادث لتقييم األضرار الناجمة عن تسرب المياه الملوثة. هذا 

طن من البنزين ونترات البنزين في نهر سونغهوا أثرت على  100الحادث، تسبب في تسرب نحو 
 .4الصينية Harbinإمدادات مياه الشرب في مدينة هاربين

يجدر التنويه إلى أنه، ال يمكن ذكر كل أحداث التلوث النهري التي وقعت في العالم، ولكن هناك     
، ألهميتها، و ألنها تعد فريدة من نوعها في مجال المجاري الوقوف عندهابعض النزاعات التي تستوجب 

                                                           
1 - BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau…op cit. p 494. 

2 -Salman M. A. Salman , International Water Disputes… ,op. cit, P06. 
الشؤون مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال، القواعد القانونية التي تحكم استخدامات االنهار الدولية في غير  - 3

 .181،المرجع السابق ، ص.…المالحية
4 - BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau, op. cit , P496. 
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المائية الدولية، الحتوائها على عناصر متعددة وأسباب مختلفة للنزاعات الدولية حول المجاري المائية، 
 نيجماروس. -جابتشيكوفووخير مثال ، نزاع 

 البيئية المجر تنادي باآلثار في البيئية المجموعات كانت العشرين، القرن  من الثمانينات منتصف ففي  
 عام في العمل الحكومة المجرية إلى تعليق اضطر مما المشروع، ضد االحتجاج للقناطر، وبدأ السلبية
 قدما المضي سلبية ، وقررت أية آثار بيئة  توجد ال أنه تشيكوسلوفاكيا على و بالمقابل أصرت .1989

نيجماروس متعددة الجوانب، فمن ناحية كانت له - جابتشيكوفومشروع   إن قضية 1 واحد. جانب من
عالقة بكمية المياه من خالل نظام السدود، وأيضا مسائل تتعلق بالجانب البيئي و مدى تأثيره على جودة 

 مياه النهر .

أمـــــــــــا على صعيد الدول المتخلفة، فال تزال أغلب الصراعات حول المجاري المائية الدولية، تتعلق     
بكميات المياه، أو نزاعات حول السيادة، في حال كون األنهار تشكل حدودا دولية. وعلى عكس الدول 

ة إلى هذا المستوى من النزاعات المتقدمة، وبخصوص النزاعات بسبب جودة المياه، فلم تصل الدول النامي
أسباب النزاعات الدولية حول المياه العذبة ال تقتصر على كمية وجودة المياه بل تتعداها إلى  كما أن بعد.

 أسباب أخرى عرفتها الساحة الدولية، كالمالحة و الحدود السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 -Salman M. A. Salman , International Water Disputes…, op. cit, P04. 
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 الحدود السياسيةالمطلب الثاني: النزاعات الدولية بسبب المالحة و  
حدودي،  كخط بين الدولاألنهار والبحيرات  تفصل فأحياناا  متعددة، أدواراا  الدولية المائية للمجاري      

دول. وهنا  لحدود عدة عابرة تكون  عندما واتصال عن طريق المالحة ربط حلقة تمثل وفي حاالت أخرى،
 تكون  الصفة وبهذه دولة منبع أو دولة مصب.يختلف وزن الدولة، ومكانتها حسب موقعها، إن كانت 

الوطنية، وتثير إشكاليات  السيادة متجاوز لحدود تأثير ذات قانونية خصائص الدولية المائية للمجاري 
 بين هذه الدول. قانونية، وأهداف استراتيجية لكل دولة. مما يجعلها مجال خصب إلثارة النزاعات 

 

 ب المالحةالفرع األول: النزاعات الدولية بسب
ي الوقت نسانية ، وقد استمر هذا الدور حتى فمائية دورا بارزا في الحضارات اإللقد لعبت المجاري ال    

نهار والبحيرات الدولية في نقل االشخاص والبضائع في إطار ما يسمى المالحة الراهن . فقد استعملت األ
ومحدد بضفتين، باإلضافة إلى وهدوء مياهها النسبي النهرية، فاألنهار تتميز بامتداد غير عميق غالبا، 

 مع تحركها شبه المنتظم صوب مصباتها .

 المالحية بحرية القانون الدولي يسمح حد أيلذلك فأهم إشكال ثار بشأنه الخالف بين الدول هو إلى    
 وهل يقتصر ذلك على الدول المشتركة في النهر فقط؟ ؟ النهرية

 و تطور قواعدها القانونيةالمالحة النهرية  أوال:
 تنظيمها وقد ساهم المائية الدولية، استعماالت المجاري  أقدم من واحدة المالحة النهرية، أنشطة تشكل   

 الحاضر. الوقت في ملحوظ الدولي بشكل المياه قانون  في تطور

 حصري  تناولت تقريبا وبشكل عشر، التاسع وبداية القرن  عشر نهاية القرن الثامن في المعاهدات فأغلبية 
 التجاري  الصعيدين على مهم المالحة حرية فمفهوم الدولية، األنهار في المالحة وحرية استخدامات

 كان البد من اتباع سياقه التاريخي .  النظام، لهذا أفضل فهم أجل ومن. 1واالستراتيجي

قديما، لم تضع الحضارات في اعتبارها إمكانية المالحة على األنهار، لما كانت تمثله من مخاطرة    
مخيفة، وقد ُعبر عن ذلك من خالل نصوص خاصة بتحريم المالحة في قوانين الفرس ومصر. ووفقا 

الرقابة وجمع  نهار تعتبر ملكية مشتركة للجميع، وكان للدولة الحق فقط فيللقانون الروماني كانت األ
                                                           

1 - Boisson de Chazournes et S. M. A. Salman. Les ressources en eau et le droit international. Leiden : M. 

Nijhoff, 2005. P14.disponible sur : http://archive-ouverte.unige.ch/unige:42022. Le : 10/11/2017. 
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الضرائب بغرض إصالح المجرى المائي، فكانت المالحة آنذاك حرة. وخالل العصور الوسطى، تعرضت 
المالحة إلى أنواع مختلفة من المضايقات التي أعاقت تطورها، لدرجة إغالق مجار مائية معينة من خالل 

 .   1 1648يناير  30االتفاقيات، مثل حالة شيلدت من خالل اتفاقية منستر 

في أعقاب انتهاء عصر االقطاع في القرن السادس عشر، أدخل جوريسيوس المعروف بأب القانون     
الدولي، مبدأ المرور البريء، بمعنى ضرورة فتح األنهار للنقل لألغراض المشروعة. ورغم ذلك، كان على 

ذلك المفهوم بواسطة الشخص الراغب في ممارسة ذلك الحق ضرورة الحصول على تصريح.وقد تم تقييد 
زيجلر_ المعلق على جوريسيوس _ الذي قرر أنه ما لم يتم السماح بحقوق االرتفاق، يكون من الضروري 
وجود اتفاق ينشئ الحق في المرور. ووفقا ل"بوفيندروف"_ فقيه سويدي تابع لجوريسيوس _ يجب منح 

نون الطبيعة. فقيه آخر، " فاتيل" قرر حق النقل عندما يطلب ألسباب أمنية و ضرورية و بالتوافق مع قا
 . 2أن حق المرور يعتبر حقا غير متقن حيث يترك للمانح حرية تقرير الموافقة على الحق من عدمه

فقد تناولت . والحروب النابليونية الفرنسية الثورة بعد أوروبا في تتخذ أهمية المالحة حرية مسألة بدأت    
 األنهار لألطراف فتح مسالة 1815 يونيو 9فيينا الصادر في  لمؤتمر الختامية الوثيقة من 108 المادة

 المشاطئة للدول لحرية المالحة القانوني فاألساس. علمهم ترفع للسفن التجارية التي المالحة في المتعاقدة
االلتزامات الحقوق و  تثير مشتركة، وبالتالي لهذه الدول مصلحة تمثل األنهار المعنية يرتكز على فكرة أن

 .3المتبادلة القانونية

، يعتبر مؤتمر فيينا خطوة للوراء إذا ما قورن بالمبادئ الليبرالية التي دانتي كابونيرا األستاذ و حسب     
أعلنتها الثورة الفرنسية خالل الحقبة النابليونية. فقد تبلورت عنه مبادئ تتمحور حول حرية المالحة 

شاور والتجارة للدول المتشاطئة. وحرية التجارة دون المالحة للدول غير المشاطئة، باإلضافة الى واجب الت
 . 4حول جميع االمور المؤثرة على المالحة وتسويتها باالتفاق المشترك

يؤيد هذا الرأي ما و هي المبادئ العامة للقانون الدولي للمالحة النهرية. ؛ن تلك المبادئ أيمكن القول 
صدر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية نهر االودر، حيث قررت أن المصالح المشتركة في 

                                                           
، المياه في االنظمة التشريعية واالدارية العالمية والمحلية، ترجمة حسام االمام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دانتي أ .كابونيرا - 1

 . 321، ص2016
 .321ص ،المرجع  نفس - 2
 

3 - Boisson de Chazournes et S. M. A. Salman. Les ressources en eau et le droit international. op, cit. P15. 

4 - Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI, op, cit.p392. 
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نهر المالحي أصبحت األساس للحق القانوني المشترك، والمالمح األساسية للعدالة التامة لجميع الدول ال
 .  1المتشاطئة في استخدام كامل مجرى النهر

 والنظام ،1919 يونيو 28 في فرساي بموجب معاهدة ذروتها المالحة بلغت تحرير ظاهرة إن   
النظام األساسي لنظام الطرق المالحية ذات الشأن  ، حول"1921 أبريل 20في  األساسي لبرشلونة

وتم االحتفاظ بالمالحة الساحلية  األمم، لجميع المائية األوروبية قد فتحا الممرات  الصكين فهذين. الدولي"
 .2الوطني فقط العلم لسفن

غالبا ما تشكل االنظمة المتسلطة خطرا على الحرية االقتصادية. ولهذا السبب بدأ تدهور الحرية    
المرور في المجاري المائية الدولية في أوروبا مع قدوم الفاشية إلى ألمانيا و دول أخرى في أوروبا واستمر 

 .3هذا التدهور مع دخول العالم في الحرب الباردة

تم النص على حرية المالحة في الدانوب  1947فبراير 10م الموقعة في باريس بموجب اتفاقية السال
للسفن من جميع الدول، باستثناء نقل الركاب و البضائع. ورغم ذلك ذهب االتحاد السوفياتي ودول 
الدانوب نحو تقييد حرية المالحة وقصرها على المشاطئين فقط. إال أن مؤتمر بلغراد قد شرع في مبادرة 

، حيث أبقى للدول المشاطئة 1948أغسطس  18اتفاق مالحي جديد حول نهر الدانوب وقع في لوضع 
الحق في تنظيم المالحة والرقابة عليها. وتم النص على إنشاء لجنة دولية تتكون من ممثلين من الدول 

 .4المشاطئة فقط

تم تنظيم  لى استقاللها،األخرى، خصوصا الدول التي حازت ع العالم أنحاء من كثير وبالمقابل، في   
المشاطئة، بعدما تم إلغاء  الدول لسفن الحرية هذه من المالحة النهرية باتفاقيات أو تشريعات تحد حرية

المبرمة في  نهر السنغال بمركز المتعلقة االتفاقيات المبرمة أثناء الفترات االستعمارية مثل االتفاقية
 رابطة قبل تدوينها من تم التي ،1966 لعام هلسنكي قواعد من عشرة الثالثة والمادة .1972 نواكشوط

  حالة عن النظر وبصرف وبالتالي، المسألة. هذه في القانون المعاصرة حالة تعكس الدولي، القانون 

                                                           
1 - Ibid.p392. 

2 - Boisson de Chazournes et S. M. A. Salman. Les ressources en eau et le droit international. op, cit. P15. 
 .09ص ،لوسيس كافليش، المرجع السابق - 3
 .332دانتي أ .كابونيرا، المرجع السابق، ص - 4
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 على المالحة بمصلحتها في حرية تطالب أن الدولي، المائي للمجرى  المتاخمة الدولة بوسع ،1األمريكيتين
 .2المائي المجرى  نطاق كامل

 القارات اكتسب اهتماما كبيرا من خالل االستعمال التجاري في المالحة حرية نافلة القول، أن نظام
 المالحة حرية القارات. كما شكلت بين وتنافر الوقت مرور مع واآلسيوية، وقد تطور واإلفريقية األوروبية

 لذلك فقد كانت المالحة النهرية سببا لعدة نزاعات دولية.للدولة،  اإلقليمية السيادة مبدأ على كبيرا قيدا

 ثانيا: نماذج عن نزاعات دولية بسبب المالحة النهرية
 في إطار التطبيق الفعلي لمبدأ حرية المالحة النهرية، ظهرت خالفات عديدة تم طرحها على العدالة   

 .في هذا السياق تعتبر متباينة القضائية السوابق اعتمدتها التي الحلول لكن الجدير باالنتباه أن الدولية،
 قاموا آخرين أن حين في ،واسع نطاق على المالحة حرية بتفسير والمحكمين القضاة بعض قام بحيث
أيد القضاء الدولي حرية  حد أيمقيد، لذلك أهم إشكال ثار بشأنه الخالف بين الدول هو الى  بشكل بذلك

 ؟ النهرية المالحية

، إذ  فنزويال في ألمانيا ضد "فابر "قضية إلى خاص بشكل يشار ، الدولي بالتحكيم يتعلق ففيما    
 حرية لتعليق فنزويال حيث يرجع أصل النزاع إلى قرار. 3المالحة لحرية مفهومين الحالة هذه توضح

. كولومبيا من الثوريين من تسلل بسبب "Catatumbo et Zulia" "وزوليا كاتاتومبو "نهري  على المالحة
 ، transporteur allemand Faberفابر األلماني بالناقل كبير ضرر إلحاق في اإلجراء هذا وتسبب
 حرية أن ألمانيا وآنذاك اعتقدت .الفنزويليين وماراكايبو إنكورترادوس ميناءي في الشحنات استخدام بسبب

 فنزويال ادعت محدودة، وبالمقابل غير بطريقة أي هو معمول بها في أوروبا، كما تطبق أن يجب المالحة
  .4تطبيقها من للحد أمنية دوافع على معتمدة العكس

                                                           
الوضع في األمريكيتين مختلف تماما، فقد كانت الدول االمريكية منذ البداية محجمة عن فتح مجاريها المائية حتى للدول  - 1

المشاطئة االخرى، وطورت ما يمكن للمرء تسميته العرف االقليمي بشان "االمتياز الخاص". بحيث يحق للدول المشاطئة ان تمنع 
في الجزء الواقع في اراضيها من الجرى المائي. وال يجوز للسفن التي ترفع علما اجنبيا، بما في ذلك المالحة االجنبية من أي نوع كان

علم دولة مشاطئة، التنقل على ذلك الجزء من المجرى المائي المعني اال اذا اعطيت اذنا خاصا بذلك بموجب اتفاقية دولية او تشريع 
ة المالحة للسفن التي ترفع اعالم الدولة المشاطئة ال تنطبق على القارة االمريكية حيث وطني. ولذا فان القاعدة العامة التي تمنح حري

لوسيس كافليش، تنظيم استخدامات المجاري  من الواضح ان المجاري المائية الدولية فيها ال تعتبر مشتركة فيما بين الدول المشاطئة.
 .10المائية الدولية، المرجع السابق، ص

2 - Boisson de Chazournes et S. M. A. Salman. Les ressources en eau et le droit international. op, cit. P17. 

3 -Mutoy Mubiala, l’évolution du droit des cours d’eau internationaux à la lumière de l’expérience africaine, 

notamment dans le bassin du congo/zaïre, Graduate Institute Publications, Genève,1995,P 34. 

4 - LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law, op. cit , P55. 
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المالحة  حرية لمفهوم الضيق التفسير واختارت تحفظا، أكثر الدائمة المحكمة كانت آخر، نزاع في    
 على النهرية المالحة بحركة تتعلق تدابير اتخذت قد حيث أن بلجيكا ،1تشين" " أوسكار بخصوص حالة

ا البلجيكية الحكومة نفذت ، 1931 عام البلجيكية، ففي الكونغو في المائية الممرات  لشركة سمح برنامجا
Unatra ، إلى مخفضة بأسعار نقل خدمات بتقديم ، البلجيكية الحكومة مع كبيرة عالقات لها شركة وهي 

 وبذلك تم نمح شركة الحكومة. من تعويض على Unatra ستحصل ، المقابل في و .البلجيكية الكونغو
Unatra التي الصعوبات من التخفيف القرارات هذه من الهدف كان البلجيكي. الكونغو من النقل احتكار 
 السيد باستطاعة يكن وبالمقابل، لم .19302-1929 من االقتصادي الركود إلى بالنظر الشركة، تواجهها

المنخفضة والمعروضة  األسعار مع التنافس ، النهر في نقل شركة تشغل بريطانية شخصية وهو ، تشين
 .حكومي تعويض على للحصول مؤهالا  يكن الشركة ، كما أنه لممن 

 وحرية ، السفن حركة "حرية" تشمل المالحة حرية أن في إطار قضية "أوسكار تشين" أوضحت المحكمة 
 البضائع ونقل البضائع وتفريغ إلى تحميل ، والمراسي المحطة من واالستفادة ، الموانئ إلى الدخول

 األنشطة في المشاركة تغطي أن ذلك يمكن من فبدال. القوارب بحركة فقط تتعلق والمسافرين، كما أنها ال
 .3بالنقل المتعلقة التجارية

 والمبادئ 1919 سبتمبر 10 في المؤرخة جيرمان سان اتفاقية إلى وخلصت المحكمة في األخير واستناداا 
 النهري  بالنقل يتعلق فيما تشين السيد تجاه واجبها تنتهك لم البلجيكية الحكومة أن الدولي، للقانون  العامة

 .4 البلجيكية للكونغو المائية المجاري  على

 شركة: شين مثل  أوسكار لقضية ذاته بالمعنى تحكيمية محاكم عدة حكمت ذلك، إلى وباإلضافة   
 .C( المتحدة الواليات) J. McMahan ؛ 1903 ،( فنزويال ضد المتحدة الواليات) ستيمشيب أورينوكو

                                                           
1 -Mutoy Mubiala,  op. cit ,P 35. 

 / https://www.internationalwaterlaw.orgمقتبس من موقع: - 2
 . 10/02/2018تاريخ الولوج : 

 
3 - LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law, Oxford University Press, 

United Kingdom, First Edition published2013 , p16. 

 / https://www.internationalwaterlaw.orgمقتبس من موقع: - 4
 . 10/02/2018تاريخ الولوج : 

https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
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Mexico) ، 1929، في المائية والممرات Katanga (شركة Katanga الكونغو مستعمرة ضد الخاصة 
 1 البلجيكية.

، 2وفي قضية أخرى، عرضت على محكمة العدل الدولية الدائمة، والمتعلقة باختصاص لجنة األودر     
 في الواقعة نهر األودر روافد فروع إذ ُطلب من المحكمة الفصل فيما إذا كانت والية اللجنة تمتد إلى

 منها. 331 المادة المحددة في 19193لعام  فرساي معاهدة من عدمه وفقا لشروط  البولندية األراضي

 كاآلتي: 1929وقد أجابت المحكمة عام   

 تشكيل في كبير دور إلى النهر أعلى عند البحر إلى الحر الوصول إمكانية بتأمين االهتمام أدى " وقد
 في بل ، المنبع دول لصالح المرور حق فكرة في يكن ولم]...[.  الدولية األنهار على المالحة حرية مبدأ
)وحدة المصالح(  المصالح من المجتمع هذا ، المشاطئة الدول مصالح من معين مجتمع وجود فكرة

intérêts ’communauté d 4ا يصبح للمالحة قابل نهر على  تتمثل التي القوانين، من لمجموعة أساسا
 واستبعاد بأكمله النهر مجرى  استخدام في المتشاطئة الدول جميع بين التامة المساواة  في األساسية سماتها

 يفصل مائي ممر وجود إلى يستند القانون  كان إذا]...[.  باآلخرين مقارنة ألي دولة مشاطئة  امتياز أي
 الحدود عند يتوقف وال المالحة مسار كامل إلى يمتد القانون  هذا أن الواضح فمن دول، عدة يعبر أو

 5 األخيرة."
                                                           

1 -Mutoy Mubiala,  op, cit ,P 35. 
 WARTAو نهر   NOTECكان النزاع منصبا على رافدين من روافد نهر االودر قادمين من االرض البولندية و هما نهر - 2

فأجزائهما العليا صالحة للمالحة و لكنها داخل االرض البولندية و هي دولة المنبع لهذين الرافدين. احتجت كل من المانيا والدنمارك 
كوسلوفاكيا بان هذين الرافدين يرتبطان بالبحر عند الجزء االخير من نهر االورد وبالتالي يجب فتحهما وفرنسا وبريطانيا و السويد وتش

امام المالحة الحرة وفقا ألحكام نظام برشلونة وتدويلهما رغم وجودهما داخل االراضي البولندية ، وقد رفضت بولندا طرح الدول الستة 
علي ابراهيم ،المرجع  من معاهدة فرساي ال تنطبق على النزاع . 331ما ان المادة بحجة انها ليست طرف في نظام برشلونة ، ك

    .180السابق، ص 
تدويل اربعة انهار اوروبية اساسية ، وهي : نهر االودر و النايمين نهر االلب و الدانوب  1919قررت معاهدة فرساي لعام  - 3

 دول. نفس المرجع ، نفس الصفحة.بغض النظر عن وجودها داخل حدود دولة واحدة او عدة 
kovoïGabc- مشروع لإلشارة ، فان هذا المصطلح تم استعماله من قبل محكمة العدل الدولية في حكمها بمناسبة قضية - 4

Nagymaros  2010(أوروغواي ضد األرجنتين)، و قضية مصانع اللب في نهر االوروغواي  1997عام Pulp Mills case 
5 -"La préoccupation d’assurer en amont d’une rivière la possibilité du libre accès à la mer a joué un grand rôle 

dans la formation du principe de la liberté de navigation sur les fleuves internationaux [...]. Ce n’est pas dans 

l’idée d’un droit de passage en faveur des Etats d’amont mais dans celle d’une certaine communauté d’intérêts 

des Etats riverains que l’on a cherché la solution du problème. Cette communauté d’intérêts sur un fleuve 

navigable devient la base d’une communauté de droit, dont les traits essentiels sont la parfaite égalité de tous les 

Etats riverains dans l’usage de tout le parcours du fleuve et l’exclusion de tout privilège d’un riverain 
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 األنهار كحدود سياسيةالفرع الثاني: النزاعات الدولية بسبب 
من المتفق عليه في مجال الجغرافيا السياسية، أن العناصر األكثر أهمية في تحديد الحدود الجغرافية     

 والهيدروغرافيا.  والمناخ التضاريس،, إلقليم أي دولة، تتلخص في الموقع ، االمتداد الجغرافي

را لحسن الجوار بينها، فيمكن أن تصبح مصدرا من المعلوم، أن الحدود بين الدول وإن لم تكن مصد    
للقلق واالضطراب. فكثيرا ما تنشب الحروب بين الدول المتجاورة بسبب عدم دقة تحديد الحدود السياسية 

 فيما بينها مثل الحدود العراقية اإليرانية و اليمن و السعودية و غيرها.

ية أداة طبيعية لرسم وتحديد الحدود بين الدول وفي حاالت أخرى، يمكن أن تكون المجاري المائية الدول 
المجاورة، وهنا تثور إشكاليات قانونية وسياسية بشأن رسم الحدود بواسطة مجرى مائي طبيعي، قد تتغير 

 تضاريسه ومعالمه، وله نظام خاص من حيث استخداماته واالنتفاع به .  

 أوال: المجاري المائية الدولية كحدود سياسية
عيين الحدود تلك العملية القانونية والسياسية الهادفة إلى تحديد النطاق اإلقليمي الختصاص يقصد بت   

دولتين متجاورتين، و تشمل  كافة اإلجراءات المرتبطة بتحديد مكان خط الحدود ووضعه في شكل قانوني 
 .1محدد، و يتفق عليه األطراف 

، يتضمن االعتراف المتبادل من جانب دولتين 2عموماو بذلك فعملية تعيين الحدود هي إجراء اتفاقي 
بنطاق ممارسة كل منها لسيادتها اإلقليمية. و قد أثبت التاريخ ترسيم الحدود بين بعض الدول النهرية 

 اإلفريقية خصوصا عن طريق الدول المستعمرة ، حيث استعملت األنهار لترسيم الحدود بينها .

حالة البحيرات  في وخاصة الدولية، أثر كبير في العالقات لهيدروغرافيا كما يمكن القول أن، للعامل    
استخدامات، تعتمد عليها كل دولة في  وحدات سياسية، ولها عدة عدة على أراضي تمتد واألنهار التي

 تحديد مشاريعها التنموية وتوجيه خياراتها االقتصادية واالجتماعية على حد سواء.

                                                                                                                                                                                     
quelconque par rapport aux autres [...]. Si la communauté de droit repose sur l’existence d’une voie navigable 

qui sépare ou traverse plusieurs Etats, il est évident que cette communauté s’étend à tout le parcours navigable et 

ne s’arrête aucunement à la dernière frontière", -Mutoy Mubiala, OP.CIT, P34. 

 .57-56، المرجع السابق ، ص حقي النداوي  - 1
ن تعين الحدود من خالل حكم قضائي أو قرار هيئة التحكيم أو قرار صادر من منظمة دولية أو أكما يمكن في حاالت معينة - 2

 منظمة مختصة .
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لدولية، مثل  نهر السنغال  حدوداا  تشـــــــــكل والبحيرات األنهار من كبيرا أن، عدداحري باالنتباه أيضا       
 سان نهر وكذلك ، أفريقيا وجنوب بين ناميبيا أورانج نهر ، وكذلك موريتانيا عن السنغال الذي يفصل

 الو جمهورية بين واسع نطاق على يمتد حدودي نهر الميكونج هو نهر وكوستاريكا، نيكاراغوا خوان بين
الشعبية  الديمقراطية الو وجمهورية وتايلند الشعبية الديمقراطية الو وجمهورية الشعبية وكمبوديا الديمقراطية

 نهر. وروسيا بين الصين أمور ونهر ، وبوتسوانا بين ناميبيا حدودي نهر هو Chobe نهر. ميانمار
 نهر وبنجالديش، الهند بين و الجانج ونيبال الهند بين االمتدادات نهر حدودي لبعض أيضا هو ماهاكالي

 ريو   .وأوكرانيا ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا ألمانيا ذلك في بما من البلدان عدد بين الحدود الدانوب يشكل
 .1بنين والنيجر بين النيجر ونهر ، والمكسيك المتحدة  الواليات بين الحدود يشكل كولورادو ونهر غراندي

 والبحيرات ، كونستانس بحيرة ، تشاد بحيرة ، بحيرة فيكتوريا مثل ، البحيرات من عددا فإن ، وبالمثل 
 2 عدد من الدول. بين الحدود أيضا تشكل الشمالية أمريكا الكبرى من

في وقت مضى ، أبرمت الدول المستعمرة العديد من المعاهدات الدولية لتحديد مناطق النفوذ فيما    
بينها. و بعد حيازة الدول النهرية الستقاللها ورثت هذه األخيرة نظاما قانونيا ُفرض عليها عبر عدد كبير 

االستعمارية خدمة لمصالحها من المعاهدات التي تم توقيع أغلبها في شكل معاهدات ثنائية بين القوى 
ودون مراعاة حقوق سكان المستعمرات أو التشاور معهم ، الشيء الذي ترك عدم رضا بين الدول النهرية 

 . مما أدى إلى نشوب العديد من النزاعات السياسية و القانونية . 3بعد استقاللها

كما قد يثور النزاع بالنسبة للدول النهرية بخصوص السيادة على الجزر الواقعة في مجرى النهر أو    
التي تظهر فجأة بفعل بعض التغيرات الطبيعية التي تحدث فيه، أو بشأن تحديد موقع المجرى الرئيسي 

ر مستوى عمق المياه في للنهر وخاصة في األحوال التي يتغير فيها هذا المجرى يمينا وشماال، أو بتغيي
 .4النهر

يمكن القول، أن وضع األنهار والبحيرات كحدود سياسية تفصل بين الدول ليست محل اتفاق دائم بين     
الدول المجاورة ، ففي بعض الحاالت، وعلى الرغم من وجود معاهدات ترسيم الحدود عبر النهر أو 

                                                           
1 -Salman M. A. Salman , International Water Disputes, op.cit, P04. 

2 - Ibid, P04. 

 .78-77المرجع السابق ، ص  رشوان ، تسوية النزاعات حول األنهار اإلفريقية،محمد فؤاد  - 3
 .196ص المرجع السابق ، سبابها و طرق تسويتها سلميا، أحمد الرشيدي،  منازعات الحدود في القانون الدولي ، أ -4



167 
 

المعاهدة بحد ذاتها لما لهذا المجرى المائي من  البحيرة، إال أنه يحدث أن يثور الخالف حول تفسير
 خصوصية و أطماع من الدول المتاخمة في تحصيل أكبر قدر من االستفادة منه و بسط السيادة عليه.

 القرن  معالجة لترسيم الحدود عن طريق المجاري المائية الدولية منذ نظريات أربع في هذا الصدد،  نشأت 
دولة  كل حدود تحديد يتم حيث ،"المحايدة  األرض"أو ما يسمى ب: " لملكيها"فاألولى تتجه نحو. الماضي

 .1مشتركة بين الدولتين المتجاورتين كوحدة بأكمله النهر النهر، و ُيترك ضفاف على

 البحيرة بأكمله أو النهر و ُيترك واحدة، دولة شواطئ على الحدود فيدور حول رسم أما التصور الثاني،  
وهذا األمر يشكل ضررا واضحا  .وجود أي جزء للدولة األخرى  عدم مع األخرى، الدولة اختصاص ضمن

للدولة التي تسير على شواطئها الحدود مثل الحدود الفرنسية السويسرية في منطقة جورا الواقعة على 
لة بين الجانب السويسري من نهر دوبس، او بالنسبة لجزء من بحيرة مالوي حيث تسير الحدود الفاص

 .2مالوي وتنزانيا على الشاطئ التنزاني

 أو في النهر النقاط أعمق خالفة يعني مما 3أو "ممر اسفل الوادي"  "thalweg" هي الثالثة النظرية اما 
 والنظرية الرابعة طرحت فكرة ترسيم الحدود على اساس النقطة .المالحين قبل من المستخدمة القناة

 .4للنهر الوسطى

 في الحدود لتعيين استخداماا األكثر األسلوب هو thalweg أن يبدو من خالل الممارسة الدولية،    
 14 واتفاقية بالميوز، يتعلق فيما وهولندا بلجيكا بين 1843 سبتمبر 27 معاهدة الدولية، مثل األنهار

 العظمى وبريطانيا فرنسا بين االتفاقية السوداء، فولتا بشأن العظمى وبريطانيا فرنسا بين 1898 يونيو
 وأوروغواي األرجنتين بين 1961 أبريل 7 معاهدة  األزرق  بخصوص النيل 1894 مايو 15 في المبرمة

 تجدر ، وأخيراا  ،  وتركيا فرنسا بين 1926 مايو 30 في الجوار حسن ، ومعاهدة أوروغواي نهر بشأن
 thalweg نظرية إلى المحكمون  لجأ ، الدولي التحكيم إلى ُقدمت عديدة حاالت في أنه إلى اإلشارة
 .5الطرفين بين للفصل

                                                           
1 -Salman M. A. Salman , International Water Disputes, op.cit, P05. 

 .05لوسيس كافليش، تنظيم استخدامات المجاري المائية الدولية، المرجع السابق، ص  - 2

 المرجع ، نفس الصفحة. نفس - 3

4 -Salman M. A. Salman , International Water Disputes, op.cit,  P05. 

5 -Mutoy Mubiala, op.cit ,P 11. 
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 -ستاذ لوسيس كافليشالمتاخمة للمجرى المائي، أشار األبخصوص مسألة ترسيم الحدود بين الدول     
أن تقسم وفقا للمعاهدات، وفي إلى أن المجاري المائية مثلها مثل المناطق البرية، ينبغي  -حسب تقديره

مثل هذه االتفاقات الدولية، ال توجد قواعد عرفية جاهزة لالستعمال، كما أنه ما يمكن ال لجوء إليه  غياب
  .1من جانب أي من الدولتينفي هذه الحاالت هو الممارسة الفعلية للسيادة على المجرى المائي 

لكن من شأن الممارسة الفعلية لسيادة إحدى الدول المشاطئة على المجرى المائي، أن يلحق أذى     
وضرر كبير بالدولة المشاطئة األخرى، وبذلك يتم خرق أهم مبادئ استخدامات المجاري المائية الدولية، 

س من أجل تحديد الحدود فقط، و إنما من أجل تنظيم الشيء الذي يؤدي الى نشوب توترات بين البلدين لي
النزاعات بين  من خلق عدد إلى المختلفة النظريات هذه أدت استخدام المجرى المائي أيضا. وفعليا ، لقد

 الدول المتاخمة للمجاري المائية الدولية في إفريقيا وأمريكا.

 سياسية  ثانيا: نماذج عن نزاعات دولية بسبب المجاري المائية كحدود
يعد ترسيم الحدود على األنهار، من القضايا المهمة في مجال القانون الدولي للمياه، والتي تخلق      

توترات بين الدول قد تصل أحيانا لحد النزاع المسلح. كما تعتبر هذه المسألة من أولى المسائل التي 
لنزاعات الدولية الحدودية في ظل ساهمت في تطوير القانون الدولي لألنهار. فقد ظهرت العديد من ا

غياب اتفاقيات دولية رسمية ، أو عدم االعتراف ببعض منها، خاصة تلك التي ُأبرمت ضمن الفترات 
 االستعمارية .

من النزاعات البارزة في هذا المجال و التي احيلت الى محكمة العدل الدولية ، النزاع حول جزيرة      
 على وبوتسوانا ناميبيا بين التسعينات في نشأ الخالف كاسيكيلي /سيدودو بين بوتسوانا وناميبيا، حيث

 رسم الحدود بين البلدين،شأن  و الشيء المهم في هذا النزاع أنه من. Chobe نهر تشوبي حدودها عبر
 Sedudu و سيدودو ، ناميبيا في  Kasikiliكاسيكيلي  باسم ، والمعروفة2أن يفصل في ملكية الجزيرة 

 .3في بوتسوانا

                                                           
 .07المرجع السابق، ص  المائية الدولية،لوسيس كافليش، تنظيم استخدامات المجاري  - 1

و التي ينقسم حولها النهر بين الشمال و الجنوب في المنطقة  2كم 3.5تقع الجزيرة في نهر تشوبي ، تبلغ مساحتها قرابة  - 2
كازانجوال كم من منبع 20درجة جنوب خط االستواء و التي تبعد  50، 47و خطي عرض  8.7المحصورة بين خطوط طول 

Kazungula  حيث يصب نهر تشوبي في نهر الزامبيزي ، وتغطي المياه الجزيرة لمدة تتراوح بين ثالثة الى اربعة اشهر في السنة
 خالل موسم الفيضان بداية من شهر مارس . مقتبس من الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية على الرابط التالي :

https://www.icj-cij.org/fr/affaire/98 
3 - LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law, op .cit ,  P09. 
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على  النزاع الطرفان عرض الوساطة، وبعد فشل المفاوضات خالل من القضية حل محاولة بعد    
 المحكمة تفسير القرار على حيث يستند. 1999 عام في قرارها أصدرت التي الدولية، العدل محكمة
 في النظر وبعد .أفريقيا في بمجال نفوذهما يتعلق فيما وألمانيا العظمى بين بريطانيا 1890 لمعاهدة

 النهر عبر للمالحة العميقة أن النقاط إلى المحكمة خلصت والوقائع، وتفسيرات األطراف المعاهدة، أحكام
 .1بوتسوانا إقليم من جزيرة كاسيكيلي /سيدودو جزء البلدين، و بين الحدودتشكل 

 طلبـا الكامـيرون  جمهوريــة أودعت 1994مارس  29 ونيجيريا، ففي الكاميرون  بين نزاع آخر، نشأ   
 باكاسـي، جزيـرة شـبه علـى السـيادة بمســألة يتعلق نزاع في االتحادية نيجيريا ضـد جمهورية دعـوى  بـه ترفـع

أن  يســبق لم الـــتي األمـاكن في الدولتـين بـين البحريـة الحـدود مسـار تحـدد أن المحكمـة مـن وتطلـب فيـه
لصالح  محكمة العدل الدولية حكمت 2002أكتوبر  10وفي  1975.2عام  في الحدود تلك فيها رسمت

 .3المياه وحدود األرض نيجيريا على البحرية، ولصالح الحدود في الكاميرون 

حالة  في. وبريطانيا فرنسا بين 1919 المعاهدة التي ابرمت عام قرار المحكمة مرتكزا على تفسير كان   
  مو ونهر Tsikakir نهر مياه مستجمعات خط الحدود تتبع أن المحكمة وأكدت ، المياه و حدود األرض

 كما الحظ نيجيريا، تحت سيادة عليها المتنازع األراضي مساحة شأنه وضع من وهذا  االتفاق. نص كما
 الحدود في لترسيم المشاطئة الدول قبل كانت مصرح لها من تشاد بحيرة حوض لجنة أن المحكمة كذلك،

هذه  بشأن القرار يعد اتخاذ .المهمة هذه في الشروع للجنة وأنه ينبغي ، االتفاقات تغطيها ال التي المناطق
 المنطقة في تقع والتي عليها المتنازع باكاسى جزيرة الكاميرون بشأن لصالح الحكم عليه طغى قد المسألة

 .4غينيا في خليج بالنفط الغنية

 نهر قطاع عبر حدودها والنيجر على بنن بين متعلق بالحدود السياسية، مماثل خالف وقد نشب   
 الحدود خط مسار تحدد حيث ُطلب من محكمة العدل الدولية أن .النهر في الجزر حول  ملكية النيجر

 ملكيــة إليــها تعــود الــتي الدولــة تحــدد نهر النيجر، وأن  في قطاع النيجـر وجمهوريـة بنـن جمهوريـة بـين

                                                           
 مقتبس من الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية على الرابط التالي : - 1

https://www.icj-cij.org/fr/affaire/98 
  A/58/4، تقرير محكمة العدل الدولية، الوثيقة : نيجيريـا ضد الكاميرون ) ونيجيريا الكاميرون  بين والبحرية البرية الحدودقضية   - 2

 ، على الرابط : 35، ص 
https://digitallibrary.un.org/record/504403/files/A_58_4-AR.pdf?version=1 

 نفس المرجع السابق. - 3
4 -Salman M. A. Salman , International Water Disputes, op.cit , P05. 
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 الدولتين بين الحدود خط مسار ليتي، و أخيرا أن تحدد جزيرة سيما وال النـــهر المذكور، في الواقعـــة الجــزر
 .1ميكرو نهر قطاع في

في النهر"  كمرجع لرسم  المالحة نقاط أعمق نظرية" لقد استندت جمهورية النيجر في مطالبها على
 سقوط إلى يؤدي مما ، للنهر الشرقية . اما بنين طالبت بان تكون الحدود على الضفة2وتحديد الحدود

 أن 2005 يونيو في وحكم النيجر دعوى  المحكمة قبلت المطاف، نهاية وفي. داخلها إقليم بالكامل النهر
 المتنازع الجزر شأنه ان يجعل من من وهذا النيجر، لنهر للمالحة الرئيسية تتبع لقناة أن يجب الحدود
  .3القضائية للنيجر الوالية تحت تقع عليها

 فاسـو بوركينـا أحالـت ،2010جويلية   20في  في قضية أخرى، أكثر حداثة من سابقتيها،  حيث أنه     
. حيث  إلى محكمة العدل الدولية بينـهما حول ترسيم الحدود ، نشب نزاعـا حدوديا مـشتركة بـصورة والنيجـر

 عمـل نتـائج علـى الطرفين موافقة تسجل البلــدين ، وأن بــين الفاصــل الحــد   مــسار تحــدد ُطلب منها أن
 الممتد بالقطاع يتعلق فيما والنيجر فاسو بوركينا بين الفاصل الحد بتعليم المـشتركة المعنية التقنيـة اللجنـة

 نهر حتى بوتو منحنى بداية من الممتد تونغ، والقطاع – تونغ الفلكية العالمة حتى نغوما مرتفعات من
  .4ميكرو

 بين يربط الذي المستقيم الخط اعتبار ينبغي أنه المحكمة رأت 2013بريل أ 16و في حكمها الصادر في 
 موظفي ألن المعني، القطاع في والنيجر فاسو بوركينا بين الحدود يشكل الفلكية، وتاو تونغ تونغ عالمات

 بموجب صدر ، والذي1987 عام اتفاقالنحو بناء على  هذا على األمر بتفسير قاموا االستعمارية اإلدارة

                                                           
 ، على الرابط : 53، ص A/60/4، تقرير محكمة العدل الدولية ، الوثيقة :  (النيجر/بنن) الحدودي اعالنز   - 1

https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2004-2005-ar.pdf 
2 -Salman M. A. Salman , International Water Disputes, op. cit , P05. 

 ، على الرابط : 57، ص A/60/4، تقرير محكمة العدل الدولية ، الوثيقة :  (النيجر/بنن) الحدودي اعالنز   - 3

https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2004-2005-ar.pdf 

 20/12/2018تاريخ الولوج : 
 ، على الرابط : 42، صA/68/4، تقرير محكمة العدل الدولية ، الوثيقة :  (النيجر/فاسو بوركينا) الحدودي اعالنز   - 4

https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2012-2013-ar.pdf 

 20/12/2018تاريخ الولوج : 
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 فولتا حدود تحديد" بغرض الفرنسية إفريقيا لغرب بالنيابة العام الحاكم عن 1927 أغسطس 31 األمر
 .1والنيجر العليا

 كيفية 1987االتفاق المشار إليه سابقا لعام  من تحديد الممكن من ليس أنه كذلك، المحكمة كما الحظت
 أن يجب ولذلك ".Bossébangou في بوسيبانغو River Sirba سيربا نهر" بـ الفلكية Tao عالمة ربط

 ال أنها المحكمة أعلنت ، ذلك على . وعالوة 1960 عام خريطة على يظهر الذي الخط إلى اللجوء يكون 
 وأوسالتان، بيتليكولي، منطقتي  مستوى  على قليالا  المذكور الخط بتحويل النيجر بمطالب التمسك تستطيع

 .2االستعمارية الفترة خالل المنطلقة كانت تدير هذه النيجر أن أساس على

حول   LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNESوحسب رأي األستاذة لورونس دي شازورن    
 16 الصادر في  (النيجر/فاسو بوركينا) الحدودي حكم محكمة العدل الدولية بخصوص قضية النزاع

 لالهتمام مثيرة نظر وجهة الحدود. فالمحكمة قدمت ترسيم حيث اختيارها لطريقة، من  2013 أبريل
 المتشاطئة القرى  في يعيشون  السكان الذين لة حصولأوالتي تتعلق بتسليط الضوء على مس للغاية ومبتكرة

 رسم مكان تحديد اإلنسان من المياه عند حيث أخذت بعين االعتبار احتياجات .المائية الموارد على
 .3الحدود

 

على المجاري المائية الدولية كأساس طبيعي لها أوجد  باالرتكاز، أن مسألة ترسيم الحدود يمكن القول
الكثير من النزاعات الدولية التي تصدى لها القضاء الدولي ، لكن الجدير باإلشارة هنا ، أن الفقه الدولي 
لم يستقر ، ولم يتفق دوما على الحلول المبتكرة في هذا المجال. لذلك وإلى جانب أحكام القضاء الدولي ، 

الممارسات الدولة أنه لحل النزاع الحدودي، ال بد من األخذ بعين االعتبار عالقات التــــــــــــــعاون فقد أثبتت 
 بين الدول المتاخمة.

                                                           
 مقتبس من الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية على الرابط التالي : - 1

https://www.icj-cij.org/en/case/149 
 20/12/2018تاريخ الولوج : 

 لمحكمة العدل الدولية على الرابط التالي :مقتبس من الموقع الرسمي  - 2
https://www.icj-cij.org/en/case/149 

 20/12/2018تاريخ الولوج : 
3 - LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law,  op.cit , P11. 
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 المجاري  حول المحتملة الخالفات من واسعة فئات شملت المياه منازعاتأن ، نافلــــــــــــــــة القول       
 المتعلقة المنازعات أو بالمالحة، وآخر الحدودية بالمنازعات منها جزء قد يرتبطف الدولية، المائية

، من حصص مائية ، واستخدام منصف غير المالحية اضر األغ غير في المائية المجاري باستخدامات 
تشترك  النزاع الدولي المائيتالي، يمكن القول أن ضار بالدول المشتركة في نفس المجرى المائي... وبال

خصائص كل من النزاع القانوني والسياسي، سواء من حيث تعارض المصالح الحيوية للدول المشتركة فيه 
أو لعدم احترام المعاهدات الدولية المبرمة بينها أو لمخالفة قواعد القانون الدولي  ،في نفس المورد المائي

بيئيا. ، فهو نزاع متشعب؛ يتعدى مجرد كونه نزاعا باإلضافة إلى طبيعته العلمية الفنية ،بصفة عامة
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أصبح النزاع الدولي سمة ظاهرة في العالقات بين الدول، ينشأ في الغالب من أجل الوصول إلى تحقيق    
مصالح األطراف، فكل دولة يمكن أن تتحجج بمبادئ قانونية، أو تستعمل أوراق سياسية للضغط على 

مختلفة ، منها ما هو  األطراف األخرى لتحقيق مكاسبها ، فيتبلور على الساحة الدولية نزاعات ذات طبيعة
سياسي، أو قانوني، أو نزاع ذو طبيعة فنية خاصة ومختلطة ، مثل ما هو الحـــــال بالنسبة للنزاعات 

 الدولــية المائية.

لقد أدركت دول العالم أن الثروة المائية العذبة مورد طبيعي جد حساس، ويمكن أن يكون أصل العديد   
فة؛ سواء االقتصادية أو االجتماعية، أو السياسية، أو القانونية. وبمناسبة من النزاعات ذات األبعاد المختل

 استخدامها في المالحة أو األغراض غير المالحية.

فالسمة الغالبة على العالقات بين الدول المشاطئة والمتاخمة للمجاري المائية الدولية، تكمن في  
عارض مصالح الدول الواقعة عند أعالي النهر االختالف حول حقوق وأولويات الطلب على المياه مع ت

وتلك الواقعة على المجرى أو المصب. وهو ما يستوجب تطبيق قواعد موضوعية للوقاية من النزاعات 
 وحلها بتضمينها التفاقيات المجاري المائية الدولية، في إطار من التعاون و اإلدارة المتكاملة.     

من ميثاق األمم  33جب أن تتم تسويتها بطريقة سلمية طبقا للمادة بصفة عامة النزاعات الدولية ي    
القانون الدولي يفرض حل النزاعات  المتحدة، فالحروب و بما فيها حروب المياه تعد ممنوعة دوليا، كما أن

 الدولية بطرقة سلمية، لكن بالمقابل يمنح كل الحرية للدول في اختيار الوسيلة المناسبة لحل النزاع.

إن من شأن اختالف طبيعة النزاع الدولي، أن ينعكس بدوره على اختالف آليات التسوية المناسبة لكل     
نوع . فالنزاعات القانونية يمكن أن ُتحل عن طريق المفاوضات و الوساطة و المساعي الحميدة ... أو 

ء الدولي إال إذا احتوت عن طريق القضاء الدولي. أما النزاعات السياسية فليس لها أن ُتعرض أمام القضا
على عناصر قانونية أيضا. واإلشكال الذي يثور هنا، يتعلق بمدى تناسب اآلليات المعهودة و المنصوص 
عليها في ميثاق األمم المتحدة لتسوية النزاعات الدولية المتعلقة بالثروة المائية العذبة؟ وهل أوجدت 

آليات جديدة  1997ائية في غير األغراض المالحية لعام االتفاقية اإلطارية لقانون استخدام المجاري الم
 خاصة بهذه النزاعات؟

يسعى التحليل من خالل هذا الباب، إلى بيان القواعد الموضوعية للوقاية وحل النزاعات الدولية    
ائية )الفصل األول(، ثم التركيز على آليات تسوية المنازعات باختالف أنواعها السياسية الدبلوماسية والقض

 )الفصل الثاني(. 
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 القواعد الموضوعية للوقاية وحل النزاعات الدولية المائية الفصل األول:
إن أي نزاع يثور بين الدول المشتركة في نفس المجرى المائي الدولي ُينظر فيه إلى وجود إتفاق بينها      

تطبيق نصوص هذا االتفاق وثار الخالف فإنه يخضع للقواعد العامة في  اتفاقياتمن عدمه. فإن وجدت 
على ذلك النزاع. أما إن كان النزاع خاصا باالختالف حول معنى أو داللة لفظ أو نص معين ، فيخضع 
ذلك للقواعد واالجراءات الخاصة بتفسير االتفاقيات الدولية بصفة عامة .و في حالة عدم تمكن نصوص 

 ى اللجوء الى الطرق السلمية لتسوية الخالف .االتفاق من حل النزاع فالغالب أن تنص هذه االتفاقات عل

أما في حالة عدم وجود اتفاقيات تحكم المجرى المائي الدولي وتنظم تسييره و استخدامه و تقسيم 
الحصص المائية فيه ...، هنا يثور الخالف ال محالة بين الدول المشتركة فيه ، فيتم الرجوع إلى القواعد 

 ال لتسوية الخالف.العرفية المعهودة في هذا المج

كما أن جل االتفاقيات التي يرتضيها األطراف تراعي نفس المبادئ العرفية التي استقرت عليها المعامالت 
الدولية في مجال استخدام األنهار و المجاري المائية الدولية، مثل قاعدة االستخدام المنصف والمعقول، 

التعاون وتضافر الجهود من أجل حماية المجرى وعدم إلحاق الضرر بالدول األخرى، في إطار من 
 المائي وتنميته المستدامة؛ ليستفيد منه األجيال الحاضرة و المستقبلية.

مبادئ استخدام الثروة المائية المشتركة )المبحث األول( لذلك من خالل هذا الفصل سيتم التطرق إلى   
، ثم يركز الثاني خدام المنصف و المعقولمبدأ االستوسيتم تناول ذلك في مطلبين يعرض األول منها 

 .مبدأ عدم إحداث ضررعلى 

ن يأما المبحث الثاني سيدور حول جانب هام في مجال الوقاية من النزاعات الدولية تم تقسيمه إلى مطلب
 األول يتعلق بالتعاون الدولي و الثاني يتمحور حول إدارة وحفظ الثروة المائية العذبة. 
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 استخدام الثروة المائية المشتركةمبادئ : األولالمبحث 
إن استغالل فوائد المجرى المائي الدولي، وتوزيعه توزيعا عادال قد يوقع بعض األضرار بدوله دون     

الوفاء بكل احتياجاتها من الماء العذب. فالمجرى الدولي المائي قد ال يكون كافيا لسد حاجات كل الدول 
 .النهرية، و تلبية طموحاتها، و تحقيق مشاريعها الزراعية، والصناعية ..

استخدام الموارد  مجال في المبادئ الهامة يعد مبدئي االستخدام المنصف، وعدم إحداث الضرر، من   
 إليها يستند والتي الطبيعية بما فيها المياه العذبة المشتركة، سواء السطحية، أو الجوفية العابرة للحدود.

الدولي، فغاية كل الدول  لمائيتعارض استخدامات المجرى ا عند ،الدولية النزاعات في القضاء للفصل
 المشتركة في المورد المائي هي الحصول على أكبر حصة مائية، واالنتفاع الالمحدود منها.

، و مبدأ عدم إحداث الضرر ضمن المطلب األول ،االستخدام المنصف والمعقول لذلك سيتم تناول مبدأ  
  من خالل المطلب الثاني .

   

 مبدأ االستخدام المنصف و المعقول  :األولالمطلب 
هو مبدأ أصيل في القانون الدولي للمجاري المائية، و قد أخذت به اتفاقيات  ؛إن مبدأ االستخدام العادل   

 عام الهندوس نهر بشأن وباكستان الهند بن المبرمة االتفاقية ،عديدة من أرجاء العالم، من أشهرها
وألجل اإلحاطة بهذا المبدأ بشكل  .الدولتين بين المائية الحصص تقسيم أساسها على تم والتي ،1960

بها  األخذدقيق، وجب التطرق إلى مفهومه و أساسه القانوني )الفرع األول( ثم البحث في العوامل الواجب 
 عند تقسيم المياه بين الدول المطلة على المجرى المائي )الفرع الثاني(.

 

 مبدأ االستخدام المنصف و المعقول الفرع األول: مفهوم و أساس 
للمجرى المائي الدولي،  األقصىمما ال شك فيه، أن دول المجرى المائي تسعى دائما إلى االستخدام   

فما المقصود  لكن لتنظيم هذا االنتفاع اقترن تقسيم الحصص المائية بمبدأ االستخدام المنصف والمعقول.
 بهذا المبدأ؟ وما أساسه القانوني؟ 
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 المعقول للثروة المائية العذبة : مفهوم مبدأ االستخدام المنصف وأوال
إال أنهما  ،مفهوم االنتفاع المنصف ومفهوم االنتفاع المعقول مختلفان بداية، تجدر اإلشارة إلى أن،  

ستعمال مترابطان ترابطا وثيقا، وكثيرا ما يتم الجمع بينهما في مختلف النظم القانونية المختلفة فإذا كان اال
 1ينبغي أن يكون معقوال وجب التفريق بين االستعمال المعقول واالستعمال المنصف. فاالستعمال المعقول

هو االستخدام الرشيد والفعال الذي يؤمن لألطراف مزايا جوهرية أساسية مع تجنب الفقد غير المجدي من 
لمتساوي واالعتراف بالمساواة في حق نه ما ينطوي عليه مفهوم اإلنصاف هو االقتسام اأالمياه. في حين 

 .     2استخدام المياه لألغراض النافعة

فقد أوضح األستاذ  ،ولتحديد مفهوم مبدأ االستخدام المنصف والمعقول في استخدام الثروة المائية العذبة   
منصور العادلي أن :" الحصول على أفضل انتفاع و فوائد ال يعني تحقيق االستخدام األقصى أو 
االستخدام األكثر فعالية من الوجهة التكنولوجية أو االستخدام األكثر قيمة من الوجهة النقدية ، كما ال 

سواء من  –يدل حتما على أن الدولة القادرة على استخدام المجرى المائي على الوجه األكثر فعالية 
قوي في  دعاءاي أن يكون لها ينبغ –الناحية االقتصادية أو فيما يتعلق بتجنب الهدر أو بأي معنى آخر 

مكنة لجميع دول المجرى المائي، استخدام المجرى المائي ، بل يدل على الحصول على أقصى المنافع الم
كبر قدر ممكن للوفاء بجميع احتياجاتها ، وفي الوقت ذاته تخفيف الضرر أو االحتياجات غير أتحقيق و 

   ."3دنى حدأالملباة لكل منها إلى 

و فوائده مع  المجرى المائي، هدف التوزيع العادل والمنصف هو االستفادة بأكبر قدر ممكن من مياهف   
زمة من المياه لسد فعندما ال يجود النهر بالكميات الال   التقليل إلى أدنى حد ممكن من األضرار . و لهذا

لى التوفيق بين المصالح المتعارضة إن التوزيع العادل والمنصف يهدف إحاجات ومطالب الدول النهرية، ف
ن هناك استحالة في إشباع حاجة الجميع، و بالنتيجة فكل دولة تتحمل قدر من الضرر الناتج عن أل

 .4فوائد النهر توزيع و تقسيم مياه و

                                                           
من  03مفهوم االستخدام األمثل والرشيد قد ورد النص عليه في العديد من المواثيق الدولية مثل المادة  ،وتجدر اإلشارة إلى أن - 1

ن يتم استغالل الموارد الطبيعية المشتركة بالتعاون فيما بينها أعلى أن تتعهد الدول ب ،ميثاق الحقوق والواجبات االقتصادية للدول
 وبقصد كفالة االستغالل األمثل لها .

 .236، المرجع السابق، ص محمد عبد العزيز مرزوق  - 2
 .20منصور العادلي، قانون المياه، المرجع السابق، ص - 3
 .229، المرجع السابق، ص محمد عبد العزيز مرزوق  - 4
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 المنصف االستخدام مفهوم مبدأ وتحديد إبراز في دوراا  الدولية العلمية واللجان و لقد كان للهيئات    
لألمم  التابعة الدولي القانون  لجنة الفقهية، إلى جانب أعمال واألعمال الدراسات خالل والمعقول، من

 .1997أن استخدام المياهفي غير األغراض المالحية لعام المتحدة من خالل اتفاقيات األمم المتحدة بش

الدولي من خالل اعتراف قواعد  القانون  رابطة إطار في المنصف االستخدام مبدأ مفهوملقد ظهر 
 اإلقليمية حدودها داخل الحق دولة لكل بهذا المبدأ في مادتها الرابعة، حيث أشارت إلى أن 1966هلسنكي

 .1الدولي الصرف حوض لمياه المفيدة االستخدامات ومعقول من منصف نصيب في

الحق في المساواة في الحقوق العينية  ،حوض الصرف الدوليفي كل دولة لتقر هذه المادة أن  وبذلك،   
ذلك ال يعني أن كل هذه الدول سوف تتلقى  ، وللتوضيح فإنلكن .والمترابطة من االستخدام بمياه الحوض

وهذا يعتمد على وزنها من العوامل المحددة في المادة الخامسة من  ،حصة مماثلة في استخدامات المياه
 قواعد هلسنكي.

 على منها 12 المادة في المبدأ ، حيث نصت نفس  2004لعام  تضمنت  قواعد برلين آخر،جانب  من 
 مراعاة القيود مع منصفة بطريقة الحوض مياه تدير واحد، صرف حوض في الدول المشتركة أن

 بتنمية الدولة هذه قيام باإلضافة إلى ،الجوهري  الضرر إحداث بعدم االلتزام يفرضها التي والواجبات
 الدول مصالح االعتبار في أخذها مع الرشيد والمستدام، االستخدام تحقيق بقصد الحوض مياه واستخدام
 .2الحوض في هامع المشتركة

 غير في الدولية المجاري المائية استخدام بقانون  و الخاصة، 1997المتحدة لعام  األمم أما اتفاقية   
فقد وضعت المادة الخامسة منها مبدأ االنتفاع و المشاركة العادالن و المعقوالن  .المالحية األغراض

 . حيث تنص على ما يلي: 3كحجر أساس للقانون في هذا المجال

 وبصورة .ومعقولة منصفة بطريقة الدولي المائي بالمجرى  إقليمها، في كل المائي، المجرى  دول تنتفع -"
 ومستدامة مثلى بصورة به االنتفاع بغية وتنميه الدولي المائي المجرى  الدول هذه تستخدم خاصة،

  توفير مع يتفق نحو على المعنية، المائي المجرى  دول مصالح مراعاة مع .منه فوائد على والحصول
 .المائي للمجرى  الكافية الحماية

                                                           
1 - The Helsinki Rules -with comments, op.cit. 

2- -Commentary on Article 12 Of the Berlin Rules of 2004, op.cit. 

 .21منصور العادلي، قانون المياه، المرجع السابق، ص - 3
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 منصفة بطريقة وحمايته وتنميته الدولي المائي المجرى  استخدام في المائي المجرى  دول ركتشا -
 على وتنميته حمايته في التعاون  وواجب المائي بالمجرى  االنتفاع حق المشاركة هذه وتشمل .ومعقولة

 ".1االتفاقية هذه في عليه المنصوص النحو

منصور العادلي إلى بعض المالحظات حول صياغة المادة الخامسة من االتفاقية  األستاذو قد أشار      
إذا كان المتفاوضون قد حرصوا على أن يكون مشروع  المواد  ،، حيث أوضح أنه  -المشار إليها أعاله-

إذا  المقدم من لجنة القانون الدولي كل متكامل بحيث يعكس التقدم في القانون الدولي المعاصر للبيئة ، و
كانت المادة الخامسة تعتبر تطبيقا لهذا ، فقد أدخلت مجموعة العمل إضافة إلى نص هذه المادة وهي 
كلمتي " األمثل و المستمر " في الفقرة األولى ، و هذه اإلضافة لها أثر في إصباغ هذه الطبيعة وذلك 

ستمر" للمجرى المائي الدولي بجعل هدف االستخدام العادل والمعقول هو تحقيق " االنتفاع األمثل والم
واالستفادة منه. وتحقيق هذا الهدف يجب أن يتم " مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي، على نحو 
يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي "  وهذه العبارة األخيرة تمت إضافتها  بمعرفة مجموعة 

فهوم االستخدام العادل والمعقول يتطلب األخذ في لم يكن حاجة لها ، فم -حسب رأيه –العمل مع أنه 
االعتبار مصلحة باقي دول المجرى المائي كما أن الحماية الكافية تتضح في فكرة االستمرارية إن لم تكن 

  .2واضحة بالفعل في مفهومي المعقول واألمثل

 الكبير الدولي الذي يدل على  االهتمام  "المستدامة التنمية" لفظ أيضاا إضافة األولى و يالحظ في الفقرة  
 .3المائية الموارد في توزيع والمستقبلية الحاضرة األجيال بين اإلنصاف بتحقيق

اعتمدت مجموعة العمل و الجمعية العامة مفهوم المشاركة العادلة حيث تشارك دول  في هذا اإلطار،    
وتشمل هذه  .ه بطريقة عادلة و معقولةمايتالمجرى المائي في استخدام المجرى المائي و تنميته و ح

لفقرة الثانية من المشاركة حق االنتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته و تنميته و ذلك في ا
. و الفكرة األساسية خلف هذا المفهوم هو تحقيق األهداف الواردة بالفقرة األولى من نفس المادة الخامسة
ن تتعاون مع بعضها البعض أمتشاطئة و حتى تنتفع بالمجرى المائي عليها ن الدول الأالمادة ، حيث 

ن مفهوم المشاركة أو مجتمعة . و رغم أالتخاذ خطوات نحو تنمية و حماية المجرى المائي سواء منفردة 
نه لم يدون كقاعدة إليس بالجديد حيث يوجد ملمح لعالقات تعاون متطورة بين دول أحواض النهر ، ف

ا في هذا المجال إلى أن تم إدراجه بمعرفة لجنة القانون الدولي كجزء من المادة الخامسة في معمول به
                                                           

 ، السالفة الذكر.1997المتحدة لعام  األمم اتفاقيةمن  المادة الخامسة - 1
 .23-22-21منصور العادلي ، قانون المياه، المرجع السابق، ص - 2
 .143حمد عالم، المرجع السابق، ص أوائل  - 3
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محاولة لتكملة منظومة المجرى المائي الدولي التي تحقق االستخدام العادل جنبا إلى جنب مع حماية 
دول المجرى المائي  و هذا ما ال يمكن تحقيقه انفراديا و بعزلة بل يجب التعاون بين ،وحفظ النظام البيئي

 .1ككل

مما تقدم، يمكن القول أن هذا المبدأ يشكل أحد الركائز األساسية للقانون الدولي العرفي في مجال    
اقتسام الثروة المائية العذبة، فلكل دولة الحق فوق إقليمها في جزء أو نصيب منصف و معقول من مياه 

 المجرى الدولي.

 مبدأ االستخدام المنصف و المعقول للثروة المائية العذبةالقانوني ل: األساس ثانيا
 الدولية األنهار لمياه المنصف والمعقول االستخدام لمبدأ القانوني األساس بشأن الفقهية اآلراء تباينت  

 الطبيعي القانون  لمبادئ ترجعه التي تلك الجوار، ومن وحسن،  النية حسن اعتبارات بين ، المشتركة
 :التالي النحو على اآلراء لهذه سيتم التعرض وبالتالي الدول ، بين السيادة في المساواة  ومبدأ

 :حسن النية و حسن الجوار -أ
اتجهت بعض المحاوالت الفقهية إلى تأسيس مبدأ االستخدام المنصف والمعقول للثروة المائية العذبة   

 المتمدينة و هو مبدأ حسن الجوار . األمم أقرتها الدولي التي اعتمادا على مبدأ أساسي من مبادئ القانون 

 حسن لمقتضيات وفقاا الدول تصرف وجوب المتحدة على األمم ميثاق من الثانية المادة كما نصت  
.  وهو الشيء الذي أدى 2مميالميثاق األ بااللتزامات التي أخذوها على أنفسهم في يتعلق فيما النية،

 الدولية األنهار لمياه المنصف والمعقول االستخدام مبدأ تأسيس محاولة إلى الفقه الدوليبجانب من 
 نصت و قد الفقهية، الكتابات من العديد الجوار، من خالل وحسن النية حسن اعتبارات على المشتركة

من حيث االرتكان  الدولي، القضاء أحكام تبنته كما ، الدولية والمعاهدات من االتفاقيات العديد عليه
 المستقرة المبادئ من باعتبارهما بالبيئة تلك المتعلقة وبخاصة الدولية المنازعات حل االعتبارين في لهذين

 .3المعاصر الدولي للقانون 

لمياه  و يرجع اعتماد حسن النية و حسن الجوار كأساس قانوني لمبدأ االستخدام المنصف والمعقول    
الدول المشتركة معها  من غيرها مع عالقاتها في الدول تصرفاتها  ن تضبطأجل أ، من  العذبة المشتركة

                                                           
 .23-22-21منصور العادلي ، قانون المياه ،المرجع السابق، ص - 1
لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعاا الحقوق والمزايا المترتبة على :"  المتحدة األمم ميثاق من الثانية الثانية من المادة الفقرة - 2

 "  متوفر على الموقع الرسمي لألمم المتحدة :  بااللتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاقنية صفة العضوية يقومون في حسن 

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html 
 .218 ص ، سابق مرجع الرحمن، عبد سيد مصطفى - 3
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 باحترام المعاهدات الدولي . حيث تلتزم الدول القانون  مبادئ مع بما يتوافق ، في نفس المورد المائي
 .1بينها المعقول العدالة والتصرف من إطار في ، الدولي المجتمع في السائدة القانونية والمبادئ

كد مشروع اقتراحات اللجنة االستشارية القانونية األسيوية اإلفريقية الخاص بقانون أ ،و في هذا السياق
رد على ضرورة مراعاة حسن الجوار بين الدول المشاطئة ، و قد و  1973االنهار الدولية المصاغ سنة 

بنية حسنة في ممارسة حقوقها فيما يتعلق  تتصرف كل دولة حوضية االقتراح الرابع على النحو اآلتي :"
 ". 2بمياه حوض الصرف دولي وفقا للمبادئ المنظمة لعالقات حسن الجوار

 االستخدام لمبدأ كأساس قانوني الجوار، حسن و النية هناك من ينتقد فكرة اعتبار حسن، لكن    
العملي،  التطبيق عند من صعوبات يثيره لما نظراا  المشتركة،  الدولية األنهار لمياه المنصف والمعقول

 ناحية، من الجوار لعالقات الخاضع العادي الضرر فيما بين التفرقة الصعوبة من أنه على اعتمادا وذلك
 مبدأ أن يرى  ،من الفقهآخر .  و جانب 3أخرى  ناحية من العالقات هذه الذي يتجاوز الجوهري  والضرر

 وذلك ذاتها، الدولة وجود التي تسبق ،الطبيعي مبادئ القانون  على يقوم والمعقول المنصف االستخدام
 .4المجردة العدالة قواعد مع وكذا ،لإلنسان واألخالقية االجتماعية الطبيعة مع المبادئ، هذه لتوافق نظرا

 والمعقولالمنصف  االستخدام لى تأسيس مبدأإهذا االنتقاد يبرره توجه زمرة من الفقهاء يظهر جليا أن،  
 المشتركة على اعتبارات مبدأ المساواة في السيادة. الدولية األنهار لمياه

 :مبدأ المساواة في السيادة -ب
يعتبر مبدأ المساواة من المبادئ التقليدية في القانون الدولي، و طبقا لهذا المبدأ فلكل دولة من الدول    

 المساواة مع حقوق الدول األخرى.  المشتركة في الحوض الدولي حقوق في المياه على قدم

ل المشتركة في نفس ن قاعدة االستخدام المنصف والمعقول تعكس المساواة في السيادة بين الدو إ  
منطلقا من  1961في صياغة مبادئ سالزبورج سنة  أن معهد القانون الدولي بدأ. حتى المجرى المائي

الحق في استغالل المياه الجارية في إقليمها تبعا لمبدأ السيادة ن كل دولة نهرية لها أنقطة معينة، مفادها 
ن متساوي في استغالل هذه المياه فإ لها حق ،اإلقليمية ، و لما كانت كل دولة قائمة على ذات المجرى 

فدول المجرى  كل منها مقيد بحقوق الدول األخرى في ذات المجرى وذلك طبقا لمبدأ المساواة في السيادة.
                                                           

 .235ص ،1995، طبعة 51العدد  الدولي، للقانون  المصرية المجلة ، العام الدولي القانون  في النية ، حسنيونس مصطفى محمد- 1
 .93محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، المرجع السابق، ص - 2
 أفريقية مصرية دراسات سلسلة "النيل نهر لحالة خاصة إشارة مع الدولية األنهار بمياه المنصف االنتفاع "العال عبد شوقي محمد - 3

 .5ص ، 2004أكتوبر القاهرة، جامعة السياسية، والعلوم االقتصاد كلية عن صادر
 .88 سابق، ص مرجع توفيق، ممدوح - 4
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لها حقوق متعادلة ومترابطة في استخدام المجرى المائي ومنافعه. فكل دولة تستفيد من النهر على المائي 
 .1كبر منها في المياهأنحو عادل و منصف حتى و لو كانت هناك دول أخرى تأخذ نصيبا 

 على -كما سبقت اإلشارة إليه -المنصف والمعقول االستخدام في الدولة حقوق  مدى تحديد ويتوقف   
 السادسة المادة نصت ما وهو ذات الصلة، العوامل جميع تقييم وخاصة ، بمفردها حالة كل في لظرفا

 . 1997المتحدة الستخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية لسنة  األمم اتفاقية من

 

 االستخدام المنصف و المعقول للثروة المائية العذبة الفرع الثاني: عوامل
بعوامل التقسيم العادل و المنصف لمياه النهر الدولي، األسس التي يجب أن تراعى  عموما، يقصد    

 لتحقيق مبدأ االنتفاع العادل و المنصف لمياه المجاري المائية الدولية.

و أدأ االنتفاع العادل بالمياه العذبة سواء السطحية في الوقت الذي يكاد يجمع الفقه على احترام مب    
نه في ذات الوقت يكاد يجمع على صعوبة وضع قواعد جامدة لتشكل أسس االنتفاع إالجوفية منها ، ف

 و عرف دولي يحكم االنتفاع بها.أالعادل بالمياه العذبة المشتركة، و ذلك في غياب اتفاقيات دولية 
لعابرة للحدود يتصل بالعديد من العوامل المرتبطة و هي في مجملها عوامل شديدة فاالنتفاع بالمياه العذبة ا

الحساسية إذا ما نظر المرء إليها من خالل الحاجات الحياتية للشعوب التي تعتمد على تلك المياه، لكن لم 
تسترشد  و فردية ، لوضع قواعد عامة إرشاديةأيمنع ذلك من وجود محاوالت فقهية جادة ، سواء جماعية 

بها الدول عند وضع اتفاقية دولية تحكم انتفاعها بمياه المجرى المائي الدولي انتفاعا عادال، كما يمكن 
 .2للقاضي الدولي االسترشاد بها في تقرير ما يعد انتفاعا عادال

 االستخدام المنصف و المعقول في إطار األعمال الفقهية  عوامل: أوال
إلى صياغة معاهدة أو اتفاق محدد وملزم مبني على قواعد وأسس  ،لم تتوصل األمم المتحدة لحد اآلن

لذلك تم وضع عدة قواعد فقهية لالسترشاد بها  .ثابتة لتقسيم المياه الدولية المشتركة بين الدول المتشاطئة
 ياه .عند تقسيم الم

من المحاوالت الفقهية في هذا الصدد ما جاء به الدكتور محمد حافظ غانم حيث أشار إلى بعض  
 العوامل الواجب األخذ بها تطبيقا لمبدأ التقسيم العادل و المنصف لمياه النهر الدولي و المتمثلة في :

                                                           
 .246-245، المرجع السابق، ص محمد عبد العزيز مرزوق  - 1
 .116منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق األوسط، المرجع السابق، ص - 2
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 هر دولي.يلزم االعتداد بالقواعد التي اتفقت عليها من قبل الدول المشتركة في ن -

 يجب مراعاة الحقوق المكتسبة أي كميات المياه التي كانت تحصل عليها كل دولة في الماضي. -

يجب مراعاة التوزيع العادل لمياه النهر، و يتم ذلك عن طريق تقدير حاجة الدول للنهر و مدى  -
ر من المشروعات اعتمادها عليه و الفوائد التي تعود عليها و على مجموع الدول المشتركة في النه

 الحديثة.

على الدول التي ترغب في إدخال تعديالت في طريقة االنتفاع بنهر معين كإنشاء سد او تحويل مجرى -
النهر ، الدخول في مفاوضات مع الدول المشتركة في النهر للحصول على موافقتها ، فإذا لم يتم االتفاق 

 .1يحسن عرض األمر على التحكيم 

الدكتور ممدوح توفيق بعض المعايير لالقتسام المعقول و العادل للمياه العذبة  و من جهة أخرى يضع
 وأوجزها فيما يلي:

 االتفاقيات السابقة المعقودة بين األطراف المعنية و األحكام القضائية التي أقرت حقوقا قائمة في المياه  -

النهرية بالمكاسب التي تعود على مقارنة المكاسب االقتصادية و االجتماعية التي تعود على الدولة  -
 الجماعة المحيطة بالنهر كله. 

متى اعتماد كل من دول النهر على مياهه، و مرجع األمر في ذلك الحاجات المعنية تبعا لمجموع عدد  -
 .2السكان أو األراضي القابلة للزراعة بسهولة

إلى ضرورة وزن المصالح التي   SMITHو األستاذ  LIPPERو قد أشار بعض الفقهاء مثل األستاذ    
قد تحصل عليها إحدى الدول المشاطئة في حالة الرغبة في تطوير االنتفاع من نهر معين كتحويل 

و توليد أالمجرى في منطقة معينة داخل أراضيها أو بناء سد لتوفير المياه بغرض تطوير نظام الري 
ئة األخرى ، و كذلك مدى توافر موارد مائية أخرى الطاقة ، بالضرر الذي قد يلحق ببعض الدول المشاط

  .بديلة إلى غير ذلك من العوامل ذات الصلة

 بأن هامن الرابعة المادة حيث نصت ،المنصف والمعقول االستخدام مبدأ 1966و قد تبنت هلسنكي لعام 
 حوض لمياه المفيدة االستخدامات ومعقول من منصف نصيب في اإلقليمية حدودها داخل الحق دولة لكل

 .1الدولي الصرف
                                                           

 .352-351، ص1972القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ، مبادئ محمد حافظ غانم - 1
 .96-95 سابق مرجع توفيق، ممدوح - 2
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، تمثل جهدا فقهيا يحظى باحترام المجتمع الدولي المعاصر،  1966قواعد هلسنكي لعام لإلشارة ، فإن  
حيث تعد هذه القواعد بمثابة قواعد احتياطية يمكن االسترشاد بها في حالة عدم وجود اتفاق أو عرف دولي 

 . 2يقضي بغير ما جاء بها 

ادل و المنصف و ذلك على سبيل المثال منها لتضع أسس و عوامل االقتسام الع و تليها المادة الخامسة
 :3ال الحصر و تنص على ما يلي

، في ة في ضوء جميع العوامل ذات الصلةيقدر النصيب المعقول و العادل وفقا لمدلول المادة الرابع -
 كل حالة على حدة 

 تشمل العوامل ذات الصلة التي يجب مراعاتها ، على سبيل المثال ال الحصر ما يلي :-

راضي كل دولة أية الحوض بما في ذلك نطاق مساحة)امتداد حوض الصرف ( الصرف في *جغراف
 حوضية بوجه خاص.

 *هيدرولوجية الحوض بما في ذلك على وجه الخصوص إسهام كل دولة من دول الحوض في المياه.

 * المناخ المؤثر على الحوض.

 الحالي بوجه الخصوص.* االنتفاع السابق بمياه الحوض، و كذلك االنتفاع 

 * الحاجات االقتصادية و االجتماعية لكل دولة من دول الحوض.

 *عدد السكان الذين يعتمدون على مياه الحوض في كل دولة من دول الحوض.

* التكاليف النسبية للوسائل البديلة التي يتاح بواسطتها تلبية الحاجات االقتصادية و االجتماعية لكل دولة 
 الحوض.من دول 

 *ما يتوافر من موارد أخرى.

                                                                                                                                                                                     
1 -The Helsinki Rules , Chapter 2 : Equitable Utilization of the Waters of an International Drainage Basin, 

Article IV : Each basin State is entitled, within its territory, to a reasonable and equitable share in the beneficial 

uses of the waters of an international drainage basin, op. cit. 

العربية، معهد صالح الدين عامر، النظام القانوني لألنهار الدولية، بحث منشور في القانون األنهار الدولية الجديد و المصالح  - 2
 .19-18، ص 2001البحوث و الدراسات العربية ، القاهرة 

3 -The Helsinki Rules , op. cit. 
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 * كيفية تجنب الفقد الذي ال مبرر له في استخدام مياه الحوض.

* اإلمكانية العملية لتعويض دولة أو أكثر من الدول المشتركة في الحوض كوسيلة لتسوية المنازعات 
 حول استخدامات المياه.

ب في ضرر كبير لدولة مشتركة في نفس *مدى إمكانية تلبية حاجات دولة من دول الحوض دون التسب
 الحوض.

ن كل عامل من العوامل المذكورة في ضوء أهميته بالنسبة ألهمية غيره من أيقدر بش في هذا الصدد،
هو النصيب المعقول و المنصف مراعاة كافة العوامل المتصلة بالموضوع  العوامل و يجب عند تحديد ما

 .1وامل مجتمعةو التوصل إلى نتيجة تقوم على تلك الع

فقد حظيت قواعد هلسنكي باحترام المجتمع الدولي بصفة عامة و احترام الفقه  ،كما سبقت اإلشارة إليه    
الدولي أيضا و ذلك بإشادة معظم الفقهاء لها على أنها تكشف عن قواعد التقسيم العادل و المنصف لمياه 

الفرعية المختصة باألنهار الدولية التابعة للجنة  النهر الدولي ، و بلغ التأثر بها مداه حيث أن اللجنة
ن قانون استخدام أم مشروع مقترحاتها بش1973اإلفريقية قدمت عام  –االستشارية القانونية األسيوية 

األنهار الدولية و تضمنت تلك المقترحات األخذ بمبدأ االنتفاع المنصف مع مراعاة عدة عوامل ذات صلة 
في مجموعها عن تلك العوامل التي تضمنتها المادة الخامسة من قواعد هلسنكي، بهذا االنتفاع ال تخرج 

وقد جاء بالمادة الثالثة من مشروع المواد الذي قدمته تلك اللجنة الفرعية و هي خاصة بالعوامل التي يجب 
 .2أن توضع في االعتبار عند التوزيع المنصف لمياه األنهار الدولية 

قد  جانبها الصواب عندما أدرجت  انهأ فيقواعد هلسنكي ى نه  يؤخذ علألفقه لكن يرى جانب من ا      
مدى إسهام كل دولة من دول  ،من بين العوامل ذات الصلة في التوزيع العادل لمنافع األنهار الدولية

كما  الحوض في الماء ، و يمثل هذا تناقضا مع طبيعة األنهار الدولية بوصفها موردا طبيعيا مشتركا ،
نه االرتداد بشكل خفي أن االعتماد بشكل أو بآخر على مدى إسهام دولة أو أخرى في موارد النهر من شأ

 .3تقويض مبدأ االنتفاع العادل المصب ، و  بالتالي إلحاق الضرر بدولإلى نظرية هارمون ، و 

                                                           
 .97-96 سابق مرجع توفيق، ممدوح - 1
محمود عبد المؤمن محفوظ محمد ، حقوق مصر في مياه النيل في ضوء القانون الدولي لألنهار ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق - 2

 .97، ص  2009يوط ، مصر، جامعة أس
 .333-332، المرجع السابق، صمحمد عبد العزيز مرزوق  - 3
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خر إلى أن استخدام المنصف يتم تحديده طبقا لمدى ، يذهب البعض اآلو على خالف االتجاه السابق
الحاجة للمياه، و يقتصر دور العناصر الطبيعية في المساعدة على التعرف على وجود هذه الحاجة 

دأ المساواة لكل دول الحوض المائي هو المبدأ العام السائد ن مبهو االتجاه األقرب للصواب ، ألو  .مداهاو 
بصرف النظر عن مدى مساهمة الدولة في كمية مياه الحوض، و هذا ما يتفق و السلوك الدولي في 

و اتفاقية  1929النيل لسنة  معظم اتفاقيات المياه ، كما هو الحال في االتفاقية المتعلقة بمياه نهر
 .19441ين الواليات المتحدة األمريكية و المكسيك بخصوص نهر كلورادو سنة ، و تلك المبرمة ب1959

لقد أسهمت قواعد هلسنكي بصورة جادة و شاملة في بلورة القواعد التي يجب مراعاتها عند إجراء       
االقتسام العادل و المنصف للمياه  و قد أكدت بحق أن ما تتضمنه من اتجاهات ال تطبق في حالة وجود 

دى ذلك نوعا ما إلى استقرار األوضاع بين أفاق او عرف ملزم بين الدول المشتركة في نهر دولي فات
و عرفا  لتوزيع منصف بينها لمنافع األنهار أالدول المشاطئة في ضوء ما اعتبرته تلك الدول اتفاقا 

 .2قواعد حاسمة في موضوع حساس جدا  الدولية، كما تتصف بالمرونة تجنبا لوضع

بوصفها اتفاقية إطارية لن يكون لها تطبيق ،  1997لعام أن اتفاقية األمم المتحدة  ،ا ال شك فيهمم   
، حتى وإن أصبحت جميع دوله أطرافاا فيها ما لم يتم إبرام مجرى مائي معينمباشر على عالقات دول 

اتفاقية خاصة بين هذه الدول تعكس القواعد واألحكام التى وردت باالتفاقية اإلطارية، وتقوم بإنزالها على 
 التي تناولتها؟ االستخدام المنصف و المعقول عوامل، فما هي المجرى المائيخصوصيات 

 

 1997المتحدة لعام  األمم المنصف و المعقول في إطار اتفاقيةاالستخدام  : عواملثانيا
تظل على التزامها باحترام العرف الدولى القائم بشأن  المشتركة في نفس المجرى المائي دولال إن   

بصفة خاصة،  بالمجرى المائياستخدام مياه األنهار الدولية بصفة عامة، واألعراف اإلقليمية المتعلقة 
 .ما هو قائم ونافذ بالفعل من اتفاقات دولية ثنائية ومتعددة األطراف فى هذا الخصوصباإلضافة إلى 

                                                           
 .333-332نفس المرجع ، ص - 1
 .98محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، المرجع السابق، ص - 2
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المجاري  استخدام بقانون  المتحدة الخاصة األمم أشارت المادة السادسة من اتفاقية في هذا الصدد،  
 المنصف باالنتفاع الصلة ذات العواملإلى  1997المالحية لعام  األغراض غير في الدولية المائية

 :1كما يلي والمعقول

 أخذ الخامسة المادة في المقصود بالمعني ومعقولة، منصفة بطريقة دولي مائي بمجرى  االنتفاع يتطلب"-
 :يلي ما لكذ في بما االعتبار في الصلة ذات والظروف العوامل جميع

 .طبيعية صفة لها التي األخرى  والعوامل واإليكولوجية، والهيدرولوجية والهيدروغرافية الجغرافية العوامل -*

 .المعنية المائي المجرى  لدول واالقتصادية االجتماعية الحاجات -*

 .المائي المجرى  دول من كل في المائي المجرى  على يعتمدون  الذين السكان -*

 دول من غيرها على المائي المجرى  دول إحدى في المائي المجرى  استخدامات أو استخدام آثار -*
 .المائي المجرى 

 .المائي للمجرى  والمحتملة القائمة االستخدامات -*

 التدابير وتكاليف استخدامها في واالقتصاد وتنميتها وحمايتها المائي للمجرى  المائية الموارد حفظ -*
 .الصدد هذا في المتخذة

 .قائم أو مزمع معين الستخدام .مقارنة قيمة ذات بدائل، توافر مدى -*

 ما إذا المعنية، المائي المجرى  دول تدخل المادة، هذه من األولى الفقرة أو الخامسة المادة تطبيق لدى-
 .التعاون  بروح مشاورات في الحاجة، دعت

 ذات األخرى  العوامل أهمية مع بالمقارنة ألهميته وفقاا العوامل من عامل لكل الممنوح الوزن  يحدد-
 .الصلة

ا الصلة ذات العوامل جميع في النظر يجب .والمعقول المنصف االنتفاع ماهية تحديد وعند  والتوصل معا
 ".ككل أساسها على استنتاج إلى

ن عقد اتفاقات في أو ذلك عند التفاوض بش ،ن هذه العوامل يمكن النظر إليها من قبل الدول المشاطئةإ
هذا الشأن ، كما يمكن النظر إليها من قبل طرف ثالث ليس طرف في أي اتفاق لتحديد ما يعد استخداما 

                                                           
 األغراض غير في الدولية المجاري المائية استخدام بقانون  و الخاصة1997المتحدة لعام  األمم اتفاقيةمن  سةسادالمادة ال - 1

 ، السالفة الذكر.المالحية
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عادال . و ما أقرته الفقرة الثالثة من المادة السادسة من االتفاقية إال تأكيد لما ورد في الفقرة األولى قصد 
 . 19661 ك اقتداء بقواعد هلسنكيتبيان أهمية مراعاة و احترام هذا الحكم  و ذل

ن تحديد عوامل االقتسام العادل والمنصف للمياه في كال من أ ،مما تقدم يمكن االستخالص والقول  
المالحية لعام  األغراض غير في الدولية المجاري المائية قواعد هلسنكي واتفاقية األمم المتحدة الستخدام

ن تستعمل في اقتسام أوال يعد بذلك جامعا لكل العوامل التي يمكن  ،لم يرد على سبيل الحصر 1997
و إلعطاء  ،و نتيجة لتطور العوامل و االحتياجات الدولية للمياه العذبة ،لصعوبة األمر من ناحية ،المياه

 في مجال اقتسام المياه العذبة المشتركة . ي مرونة أكثر مع كل ما يمكن أن يطرأالنظام القانون

م 1997في تعريف المجرى المائي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لعام  ،بقت اإلشارة إليهو كما س
و حسب المادة الثانية منها و في  ،المالحية األغراض غير في الدولية المجاري المائية والمتعلقة باستخدام

 عالقتها بحكم تشكل، تيال الجوفية والمياه السطيحة المياه شبكة المائي المجرى ب يقصد"  :فقرتها األولى
نه من المقبول تطبيق إ". فمشتركة وصول نقطة صوب عادة وتتدفق واحدا كال ببعض، بعضها الطبيعية

 االستخدام المنصف و المعقول بالنسبة الستخدام و استغالل المياه الجوفية. عوامل

 والهيدرولوجية والمناخية وااليكولوجية وتلك التي لها صفة طبيعية : العوامل الجغرافية والهيدروغرافية-أ
هي العوامل التي تساهم في تكوين و تحديد حجم المياه و إمداداتها و ذلك من خالل الدورة الهيدرولوجية  

للمياه . و هذه العناصر تحظى بأهمية قصوى لدى البعض الذي يرى بأنها تشكل في حد ذاتها أساسا 
ن دور العناصر األخرى يقتصر فقط على ترتيب الموقف ألتحديد كافة الحقوق المرتبطة بالمياه ، و كافيا 

الذي أنشأته هذه العوامل . و طبقا لهذا االتجاه فان االمتداد الجغرافي للمياه داخل إقليم دولة و مدى 
 . 2المنصف إسهام الدولة في كميات المياه تعد من المعايير األساسية لتحديد االستخدام

و الهيدرولوجية و التي تساهم في تكوين و تحديد أن التعرف على العناصر الطبيعية الجغرافية منها إ  
حجم المياه الجوفية و إمداداتها يعد مسالة أولوية لتحديد األطراف المعنية باالستخدام المنصف لهذه 

إلى أن قواعد سيول قد اعتبرت الدولة التي يمتد مستودع المياه الجوفية عبر  ،وتجدر اإلشارة المياه.
حدودها بمثابة دولة حوض و فقا للمفهوم الوارد في قواعد هلسنكي . كما ان المجرى المائي الدولي قد 

 . و بالتالي فجميع الدول التي تقعمشتركة وصول نقطةجمع المياه السطحية و الجوفية التي تتدفق في 
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و اجزاء من مستودع المياه ذاته تصبح أطرافا أفي أقاليمها اجزاء من الدورة الهيدرولوجية للمياه الجوفية 
 .1في االستخدام المنصف لهذه المياه

 الحاجات االجتماعية و االقتصادية لدول المجرى المائي المعنية: -ب
مدى االعتماد االجتماعي  ،لمعنيةيقصد بالحاجات االجتماعية واالقتصادية لدول المجرى المائي ا  

نه ليس المقصود أواالقتصادي على المجرى المائي ، ال سيما في مجال الشرب و الطعام . و يالحظ 
و االقتصادي  في الدولة المعنية أبعامل الحاجات االجتماعية واالقتصادية مستوى التنمية االجتماعي 

من ثمة منحها مزايا أفضل فالمقصود هنا هو درجة اعتماد  ، وال يتعين النظر للدول األقل نموانه أبمعنى 
 . 2الدولة على النهر و ليس درجة التطور االقتصادي بها

، معيار التطور االقتصادي للدولة ال يعد عنصرا ذا صلة عند إقامة نظام لالستخدام تجدر اإلشارة إلى أن
ن المقارنة أالمنصف ، فالدولة الفقيرة قد تصبح غنية نتيجة الكتشاف مصادر و موارد طبيعية جديدة كما 

ال بين درجة التطور االقتصادي بين الدول لن تقدم إجابة شافية و مرضية لتحديد مالمح االستعم
 .فقيرة مزايا إضافية قرارا سياسياالمنصف ، وبالتالي يعد القرار الذي يمنح الدولة ال

ال يعني  ،كعنصر من العناصر التي تؤخذ في االعتبار ،االحتياجات االقتصادية و االجتماعيةف   
لمقرر ن اأو على الرغم من  .تصادي و االجتماعي للدول المعنيةالمقارنة بين مستويات التطور االق

شوبيل في تقريره الثالث أمام لجنة القانون الدولي قد ضمن هذا المعيار) درجة التطور االقتصادي(، 
العناصر الالزمة لتحديد االستخدام المنصف و المعقول للمجاري المائية الدولية ، فان أعضاء اللجنة قد 

 . 3النامية أو غير النامية مزايا تفضيلية أكدوا أن هذا المعيار ال ينبغي تفسيره بطريقة تؤدي إلى منح الدول

االحتياجات االقتصادية لدول المجرى المائي هو معيار ذاتي الطبيعة و من الصعب لذلك يمكن القول أن 
تعدد  معايير اإلنصاف ، و لكن  1997ذا كانت اتفاقية األمم المتحدة لعام إتأكدها و في الوقت نفسه و 

ت و المصالح الوطنية تحدد ن االحتياجاأحيث  .لمصالح المشروعة للدولال يمكن تحديد مدى معقولية ا
نه من أ. باإلضافة إلى ع مصالح المجرى المائي ذات الصلة. و تتشابك المصالح االقتصادية مسياسيا

ن دول المجرى قد ترغب في االحتفاظ أو تغيير الوضع القائم، لخلق حالة يكون فيها إالناحية االقتصادية ف
 . 4المنصف لدول األضعف مضطرة إلى التسليم أو بالقبول غيرعلى ا
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إذا كان مفهوم الحاجات االقتصادية و االجتماعية من العوامل التي تستخدم لتطبيق قاعدة االستخدام   
يجابية، أي في التعرف على مدى تحقيقه لالحتياجات االقتصادية إالمنصف والمعقول بطريقة 

ن التسبب في إلبيئية في الدولة التي تزمع في االستخدام أو تباشره بالفعل. فواالجتماعية واالعتبارات ا
ضرر جسيم لهذه االحتياجات نتيجة لالستخدامات المستجدة، يعد من قبيل الضرر الذي نصت عليه 

 .1997تفاقية األممية لعام االالمادة السابعة من 

يعني  البحث في درجة التطور و معدل التنمية وعلى ذلك فتحديد الحاجات االقتصادية و االجتماعية ال  
ليها على مصادر إفي الدول المعنية، و إنما يقصد به ضرورة مراعاة و فحص مدى اعتماد الدول المشار 

 المياه . 

 السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي:-ج
ن يراعى حجم و عدد السكان و درجة اعتمادهم على المياه في ، يجب أالعوامل السابقةباإلضافة إلى   

االقتسام العادل و المنصف، فالدول التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة ال يمكن معاملتها مثل الدول التي 
 عدد سكانها قليل. 

بشان تقسيم المياه بين مصر و السودان كان عدد السكان في البلدين محل  1959في إطار اتفاقية   
اعتبار، حيث طالب الوفد السوداني ان تكون حصة السودان عبارة عن نسبة مئوية من التدفق السنوي 

كلون نصف ن سكان السودان يشأعلى أساس نسبة التوزيع النسبي لسكان مصر و السودان على اعتبار 
ن يكون نصيب كل من البلدين من المياه محددا على أسكان مصر، فاعترض الجانب المصري و طلب 

أساس المعادالت الناتجة عن  إجراء تعداد سكان عام في كل من البلدين. و من جهة أخرى اللجوء إلى 
اضي الزراعية الجديدة األساليب التي تستخدم في مصر عندما تقدر االحتياجات من المياه الالزمة لألر 

 .1التي تستصلح في كل من مصر و السودان

   آثار استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى على غيرها من دول المجرى المائي:-د
نشاء استخدامات إيشكل الضرر الناجم عن استمرارية االستخدامات الحالية و حرمان الدول المعنية من 

 عمال هذا العنصر يجب تحديد طبيعة الضرر و مداه .، وإلامة في هذا االطارحد العناصر الهأجديدة، 
ل ن يساهم مفهوم الحاجات االقتصادية و االجتماعية في تطبيق هذا العامل و ذلك من خالأيمكن     

ن هذا المفهوم إية استخدامات مستقبلية على تلك االحتياجات، وعلى ذلك فأثار المترتبة على تحديد اآل
أي في التعرف على مدى تحقيقه لالحتياجات  ،يجابيةإاالستخدام المنصف بطريقة  أخدم لتطبيق مبديست
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و تباشره بالفعل. أاالقتصادية و االجتماعية و االعتبارات البيئية في الدولة التي تزمع في االستخدام 
ثار آو المستقبلي من أستخدم بطريقة سلبية في التعرف على ما ينطوي عليه االستخدام الحالي يوكذلك 

سلبية على االحتياجات االقتصادية و االجتماعية و االعتبارات البيئية في الدول المشتركة في المياه 
 .1المجرى الدولي

 االستخدامات القائمة و المحتملة  للمجرى المائي الدولي : -ه
بعد تمام اإلنشاءات الالزمة لذلك، المقصود باالستخدامات الحالية تلك التي بدأت الدولة في تنفيذها       
ن يصبح عمليا و تحديد كمية المياه الالزمة له. و يفقد االستخدام أال بعد أن االستخدام ال يصبح حاليا إو 

، و قد تكون إليهو سابقا في حال تركه من قبل الدولة وعدم اللجوء أهذه الصفة و يتوقف عن كونه حاليا 
ن مجرد التوقف المؤقت ليس بالضرورة دليل على الترك. أة. بيد نية الترك صريحة وقد تكون ضمني

 ن هذا التوقف كان لبعض الوقت.أو  ،ويمكن للدولة إثبات استمرارية االستخدام

هو محل نقد فكما يقول الدكتور محمد  ،أما إشارة المادة السادسة إلى االستعماالت المحتملة و المستقبلية
مان دول الحوض من استغالل معقول حال في سبيل استغالل مستقبل ، عبد العزيز مرزوق" ال يجوز حر 

لة االقتسام العادل أن مسإعلى انه متى أصبحت الدول المختلفة في وضع يسمح لها باستغالل المياه ف
." و هو تقريبا ما ذهبت إليه قواعد هلسنكي في 2يتعين إثارتها برمتها على ضوء كافة المعايير األخرى 

"ال يجوز منع أية دولة من دول الحوض عن استخدام حوض  :نهأبعة حيث نصت على مادتها السا
صرف دولي على النحو المناسب القائم بحجة االحتفاظ لدولة أخرى مشاركة في الحوض بحق استخدام 

. و هو أمر منطقي فحجز كميات من المياه الستخدامات محتملة مستقبال و حرمان 3تلك المياه مستقبال"
 األخرى من المياه ال يتناسب و مبدأ االستخدام العادل و المنصف للمياه العذبة المشتركة .الدول 

 

حفظ الموارد المائية للمجرى المائي و حمايتها و تنميتها و االقتصاد في استخدامها و تكاليف  -و
 التدابير المتخذة في هذا الصدد:

الحماية الكافية تشمل اإلجراءات المتصلة بعملية الحفظ و األمن و مقاومة االمراض المنقولة بواسطة  
و مكافحة  الفيضاناتو مقاومة أجل تنظيم المجرى المائي أشراف الفني من إجراءات اإلالمياه ، و كذلك 
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تعاونية وذلك تحقيقا  و جماعيةأ انفراديةن تنفذ هذه االجراءات بصورة أويمكن  التلوث والجفاف.
 لالستعمال العادل و المنصف لمياه المجرى المائي.

 و قائم :أمدى توافر بدائل ذات قيمة مقارنة الستخدام مزمع  -ي
النظر في مدى وجود مصادر بديلة للمياه، فالدول  ،يرتبط بمعيار الحاجات االجتماعية واالقتصادية  

تعامل بنفس معاملة الدول التي تقع في المصب و ليس لها بدائل الغنية باألمطار و لها مصادر بديلة ال 
و وسائل أخرى للحصول على المياه الالزمة للشرب و الري و الصناعة ... حيث ينطوي وجود بدائل أ

لمصادر المياه على نفي مفهوم االعتماد، كما يعني ضرورة منح أولوية إلشباع االحتياجات التي ال يوجد 
 لها مورد آخر.

من عوامل تحديد  هنأعلى 1966لعام نصت المادة الخامسة من قواعد هلسنكي  ،في هذا السياق   
االستعمال العادل و المنصف هو مدى توافر مصادر بديلة و متاحة بالفعل و ليس مجرد افتراض بعيد 

على أن الوزن الممنوح لكل عامل من  السادسة أيضا المادة و تنص تسمح بإمدادات مماثلة من المياه .
د وفقاا ألهميته مقارنةا بأهمية العوامل األخرى ذات الصلة  .العوامل ُيحد 

مثلة أقدما فقط ، 1997لعام طارية و االتفاقية اإل1966لعام ن قواعد هلسنكي ألى إشارة من المهم اإل   
تخدام المنصف و المعقول ، كما لم عن العناصر التي تدخل في االعتبار عند تحديد المقصود باالس

و فيما بين االستخدامات ، و يعكس ذلك أتضعا نظاما جامدا في تحديد األولويات فيما بين العناصر 
 .1الرغبة في منح النظام القانوني مرونة كاملة

ن لكل مجرى مائي ظروفه الخاصة ، و العوامل التي سبق ذكرها لتحقيق االنتفاع أمما ال شك فيه    
العادل و المنصف لم ترد على سبيل الحصر و ال يحتل أي عامل وزن أحسن من اآلخر و إنما الهدف 
من اللجوء إليها هو الوصول إلى تلبية االحتياجات االجتماعية و االقتصادية للدول المشتركة في المجرى 

 المائي. 

 

 يةالفرع الثالث: مبدأ االستخدام المنصف و المعقول في الممارسة الدول

لرصد تطبيق مبدأ االستخدام المنصف والمعقول في الممارسة الدولية سيتم التعرض لبعض األحكام   
 الدولية و االتفاقيات و المعاهدات التي تناولته من خالل العناصر اآلتية:
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 : في االتفاقيات والمعاهدات أوال
 العذبةاالتفاق على أسس تقسيم المياه التي تشترك في نفس المجرى المائي، كل الحق في  للدول   

الحقوق المائية لكل دولة ، تضمنها من خالل عقد معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكوالت ،المشتركة بينها
 . بينهالتسوية النزاعات المختلفة التي قد تنشأ مناسبة آلية االتفاق حول فضالا عن 

النص  ،من إعالن ستوكهولم الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة للبيئة 51لقد تضمنت التوصية رقم    
على ضرورة أن يتم اقتسام المزايا الخالصة الناجمة عن األنشطة التي يجري تنفيذها في المناطق 

اعتمدها مؤتمر  خطة العمل التيكدت أكما  المشتركة هيدرولوجيا ، باإلنصاف فيما بين الدول المعنية .
في توصياتها على ضرورة  1977سنة  Mare del plataمم المتحدة للمياه في االرجنتين ماردل بالتا األ

ن تضمن السياسات الوطنية المتعلقة باستعمال و إدارة مصادر المياه المشتركة "حق كل دولة باستعمالها أ
 .1بطرقة منصفة " و بقصد تعزيز الروابط و التضامن و التعاون الدوليين 

كما تتضمن العديد من المعاهدات الثنائية النص على مبد االستعمال المنصف، و على سبيل المثال   
 25المادة العاشرة في فقرتها الثانية من المعاهدة المبرمة بين هاييتي والدومينيكان في  تفضي
بحق كل من الدولتين في استعمال عادل و منصف داخل إقليمها ، لمياه المجرى المائي  1929فبراير

بين سويسرا و فرنسا بخصوص استخدام المياه 1978يونيو سنة  09المشترك . كما تضمنت معاهدة 
   . 2النص على مبدأ االستعمال المنصف و المعقول  Genevoisالجوفية في خزان 

نه "من أو أعلنت  1925قد أكدت النمسا على نفس المبدأ في مباحثاتها التي أجرتها مع بافاريا عام ل  
ن المعترف به ان التمتع بالحقوق في كامل مقدار مياه المجاري المائية المتاخمة ال يقتصر على أي م

الدولتين و لكن لكل منهما ، وفقا للمبادئ القانونية العامة ، المطالبة بحق استغالل نصف مقدار مياه 
المجاري المائية المذكورة " ، و في اتفاقية الصداقة المبرمة ما بين ايران و جمهورية روسيا االشتراكية 

ن للدولتين " حقوق متساوية في و التي تقضي في مادتها الثالثة با1921االتحادية السوفياتية عام 
 ".3استخدام نهر اتراك و سائر المجاري المائية الحدودية 

أكد قرار مجمع القانون الدولي الخاص باستعمال المياه الدولية غير البحرية في األغراض غير  كما  
دم اتفاق في مادتيه الثالثة و الرابعة  على انه في حالة ع1961سبتمبر  11المالحية و الصادر في 
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ن أية تسوية ينبغي أن تتم على أساس إالدول حول مضمون و مدى الحقوق بخصوص استعمال المياه ف
 . 1االنصاف مع األخذ في االعتبار احتياجاتها و كذلك الظروف الخاصة بكل حالة

الفرنسية بمعرفة اللجنة 1930رتكان إلى مبدأ االستعمال المنصف في البرتوكول الموقع عام هذا وقد تم اإل
التركية ، حيث كانت فرنسا طرف في االتفاق نيابة عن سوريا و لبنان، و ذلك بخصوص نهر دجلة ، وقد 

نه من أن "هناك التزامات محددة تفرضها ظروف الجوار بين الدول المشاطئة لنهر دجلة غير أجاء فيه 
ل األخرى و تضع أسس حل الضروري و حسب قواعد تحديد حقوق كل دولة ذات سيادة في عالقتها بالدو 

كافة المسائل المشتركة مثل المالحة و الصيد و االنتفاع بالمياه ألغراض الصناعة و الزراعة و ضبط 
خير 1952و يعتبر االتفاق اليوغسالفي االلباني المبرم عام  .من النهر على أساس المساواة التامة"أ

بفكرة التقسيم العادل و المنصف و االشتراك في المياه كمورد اقتصادي  تأخذنموذج لالتفاقات التي 
 .2مشترك

النص على مبدأ  ،فقد تضمنت المادتين الرابعة والخامسة من قواعد هلسنكي ،كما سبقت اإلشارة إليه 
ألمم ثر ذلك تقدم المندوب الفلندي أمام الجمعية العامة لإو على  1966االنتفاع العادل و المعقول سنة 

بطلب اعتماد هذه القواعد من الجمعية العامة باعتبارها مبادئ توجيهية ينبغي على  1970 المتحدة عام 
ن الجمعية العامة أحالت األمر للجنة القانوني أالدول مراعاتها عند استخدام المياه العابرة للحدود، بيد 

 1997في إعداد الدراسات التي انتهت سنة ومنذ ذلك الوقت بدأت لجنة القانون الدولي  . 3الدولي للدراسة
المادة  تبإعداد و اعتماد االتفاقية اإلطارية لالستخدامات غير المالحية لمجاري المياه الدولية. حيث أشار 

 الخامسة منها إلى مبدأ االنتفاع و المشاركة العادالن و المعقوالن .

 

 في أحكام القضاء و التحكيم الدوليين ثانيا:
 عن التحكيم في العديد من األحكام الصادرة لقد تم االستناد إلى مبدأ االستخدام المنصف و المعقول   

 .الدولية العدل و محكمة ،الدولي للعدل الدائمة المحكمة عن صادرة وأحكام الدولي

                                                           
 .49عصام محمد أحمد زناتي ،المرجع السابق ، ص - 1
 .109-107منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق االوسط ... ،المرجع السابق، ص - 2
 ، الوثيقة:1970لعام  25، الصادر في الدورة  A/RES/2625(XXV)قرار الجمعية العامة رقم : - 3

NU.DOC.A/8028(1970).  
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 LA MEUSEحول سحب المياه من نهر الميوز  1937ففي حكم لمحكمة العدل الدولية الدائمة سنة   
بين هولندا و بلجيكا ، أشارت المحكمة الى ان االتفاق المبرم بين الدولتين ال يحول دون استغالل النهر 

ن مصالح هولندا و مصالح بلجيكا أاستغالال جيدا و عن طريق شق القنوات األرضية في كل منهما ، و 
ن ممارسة هذا أال إياه ، صان بشكل تام و حق كل دولة في االستعمال المعقول و العادل للمن تُ أيجب 

  . 1الحق مقيدة بواجب عدم اإلضرار بالطرف األخر

في النزاع بين إيران و أفغانستان  1872الصادر في أغسطس  "جولد شمت"حكم  ،من قضاء التحكيم 
 جولد"حيث خلص المحكم االنجليزي  -كما سبقت اإلشارة إليه  –حول مياه الحدود في نهر الهلمند 

 أيضا حكمه وتضمن النزاع. أساس الهلمند، هو إيضاح أن نهر إلى حكمه في 1872وتأ19في  "سميث
،  Kohak شمال حتى الهلمند ضفاف تكون  للنهر وأن اليمنى إلى الضفة الواقع الجزء من إيران حرمان

اإليرانية  لمنطقة سيستان الشرقي الحد فيتبع ،Kohakأسفل  للنهر الرئيسي القاع أما ألفغانستان، خاضعة
نه ليس من حق إيران و ال من حق أفغانستان إقامة أوبذلك أوضح قضاء المحكم االنجليزي سميث 

ه مشروعات تضر بحقوق الطرف اآلخر إال باالتفاق، و أن لكل منهما نصيب عادل ومنصف في ميا
 .2النهر و مياه الحدود بصفة عامة

الصادر بتاريخ  "النو "سبانية في قضية بحيرةاإل –الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الفرنسية  ،يضاأ 
ن المشروع لم يلحق أساس إقامة المشروع على أيدت المحكمة موقف فرنسا في أحيث  1957نوفمبر 16

  .3االستعمال العادي و المعقول للبحيرةنه يدخل ضمن أسبانيا ، و إضررا فعلي ب

 والمنظمة الحاكمة أهم المبادئ من يعد والمعقول المنصف االستخدام مبدأ،  أن يمكن القول وهكذا    
 في المبدأ هذا استقر وقد ، الدولي على المستوى  المائية األحواض في للمياه القانونية الستخداماتل

 ويمكن ، طبيعي مورد في المشتركة الدول بين االستقرار دعم ساهم في مما ، الدولية العملية الممارسات
المنظمة  الموضوعية المبادئ أهم من واحد المبدأ هذا يعتبر الدولي الفقه في االتجاه الغالب بأن القول

 .المشتركة المائية للموارد االستخدام لعمليات

 وتنسق الدول تلك أن تتعاون  يجب النهري، الحوض لدول والمعقول المنصف االستخدام يتحقق وحتى   
 مثل ، الهدف هذا لتحقيق الالزمة اإلجراءات ثم اتخاذ ومن ، النهر ذلك موارد وتنمية حماية في جهودها

من التلوث،  الحد برامج واستخدام المستنقعات، مياه من واالستفادة لمقاومة الفيضانات بإجراءات القيام
                                                           

 .248، المرجع السابق، صمحمد عبد العزيز مرزوق  - 1
 .247، صنفس المرجع  - 2
 .250نفس المرجع ، ص - 3
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 ومؤسسات آليات تكون هناك أن يفضل و ، المياه مجرى  وتوسيع ، الجفاف مكافحة برامج في والتعاون 
 .ئيالما مجرى ال حول خاصة اتفاقيات أو اتفاق عام صورة في سواء اإلجراءات، تلك نجاح لضمان فعالة

 

 مبدأ عدم إحداث ضرر الثاني : المطلب  
لى إقليمها على نحو يؤدي إمن المستقر عليه، و طبقا للقانون الدولي، تلتزم كل دولة بعدم استخدام     

مبادئ من أبرز  حداث ضرر،إخرى. وفي مجال المياه العذبة، يعد مبدأ عدم ألحاق الضرر بدول إ
وقد تناولت االتفاقية . والمعقول المنصف االستخدام مبدأاستخدام المجاري المائية الدولية إلى جانب مبدأ 

هذا المبدأ ضمن المادة  1997االطارية لقانون استخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية لعام 
السابعة منها ، موضحة أي حد من الجسامة يمكن أن ُيعتد به العتبار الضرر ضمن نطاق المادة ويرتب 

. كما يثور في هذا السياق اإلشكال حول العالقة إثر ذلك التعويض للدولة المتضررة ، أو إصالح الضرر
 ، ومبدأ عدم التسبب في ضرر، وأيهما يتبع اآلخر؟والمعقول المنصف االستخدام مبدأبين 

االتفاقية خصوصا ضمن ، هوأساس همضمون وال تحديدلتأصيل الدراسة حول هذا المبدأ، وجب أ   
من المهم أيضا،  ، و)الفرع األول( غير االغراض المالحيةطارية لقانون استخدام المجاري المائية في اإل

 .)الفرع الثاني(المنصف والمعقول االستخدام عالقته بمبدأ البحث في

 

  الفرع األول: مفهوم وأساس مبدأ عدم إحداث ضرر
المستقر عليها منذ القدم، والمبنية على   بعدم التسبب في ضرر من القواعد العرفية الدولية االلتزاميعد    

 في مواد  ضعفي شريعة حمورابي، حيث و  ذلك يؤكد ما الدراسات بعض أفادت السوابق القضائية، وقد
تنص على و التي  56  المادة حتىو  53 من المواد وهى الري  بمسألة لتهتم جاءت مجموعته القانونية،

 فعليه المجاور الحقل في الزراعية العمليات تخريب في بإهماله وتسبب المياه، مجري  فتح فالح اذإ:" أنه 
 .1األرض" من بور لكل الحبوب من كور  10بنسبة صاحبه أن يعوض

                                                           
 .26-25، ص 2007شريعة حمورابي، ترجمة محمود األمين، دار الوراق للنشر المحدودة ، لندن ، الطبعة األولى  -1
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 ساس مبدأ عدم إحداث ضررأمفهوم و  :أوال
ُيشار أحيانا لهذا المبدأ بقاعدة تفادي األضرار المترتبة على االستخدام المشترك للنهر الدولي، أو مبدأ   

للمياه قر القانون الدولي . ولقد أ1االستعمال البريء، أو قاعدة عدم التسبب في الضرر لباقي دول النهر
فما مفهومه وعلى أي ول المعنية، المشتركة من طرف الدضرورة االستعمال غير الضار للمياه العذبة 

  ساس يقوم؟أ

 :مفهوم مبدأ عدم إحداث ضرر - أ
 ألحد مصلحة مشروعة أو بحق مساس" نهأو أ معين، قانوني لحق عرف الضرر بأنه " انتهاكيُ عموما 

 ".2الدولي القانون  أشخاص

 إنقاص الضرر هذا على يترتب ، بحيث الضرر إحداث في تسببت متى ادولي مسئولة الدولةتصبح   
 في تغيير عنه أو ينتج المائي، المجرى  تحويل مشروع إقامة مثل المياه، من أخرى  متشاطئة دولة لنصيب
 النهر.  في أو الصناعية الطبيعية الملوثات صرف طريق عن المياه هذه طبيعة

ا، بالضرر يقصد     ألحق وقد بالضرر، الضرر مقابلة فهو رارالض   امأ  .يربالغ مفسدة إلحاق أيضا
 الخاص الضرر يتحمل -بالضرر يزال ال الضرر :في تتمثل منها متفرعة عدة قواعد القاعدة بهذه الفقهاء

 عدم بشرط المحظورات تبيح الضرورات – المصالح جلب من أولى المفاسد درء – عام ضرر لدفع
 بارتكاب ضرراا  أعظمهما روعي مفسدتان عارضتت وإذا – بقدرها يقدر بالضرورة أبيح ما – منها نقصانها

 .3أخفهما

 مصلحة أو بحق مساس" بأنه أيضاا  ويعرف معين، قانوني لحق انتهاك" بأنهكما ُيعرف الضرر     
 للنشاط نتائج أية" هو الضرر أن إلى الفقه بعض وذهب" الدولي القانون  أشخاص ألحد مشروعة

 أو ، بالممتلكات يلحق مادي ضرر أو ، األرواح في خسارة أو شخصية، خسارة عنها ينجم اإلنساني،
 أضافوا كما ." واألضرار الخسائر حجم تخفيض أو لمنع تتخذ التي المعقولة اإلجراءات تكلفة في زيادة

 عن والناجمة ما مكان في تحدث التي التغيرات" يعني والذيعليه األثر  يطلق بالضر يتصل تعريفاا 
 ".4آخر مكان في المياه استخدام

                                                           
 .299المرجع السابق، ص محمود عبد المؤمن محفوظ، - 1
 .37صالح عبد البدبع شلبي، المرجع السابق ، ص- 2
 .52، المرجع السابق، ص العادلي زهير أحمد صبحي - 3
...، المرجع القواعد القانونية التي تحكم استخدامات االنهار الدولية في غير الشؤون المالحية مساعد عبد العاطي الشتيوي ، - 4

 .112ص  السابق،
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 جانب من مشروع غير فعل نتيجة يكون ” :الضرر ، لألستاذ علي صادق أبو هيف أنآخر تعريف في   
 إيجابياا  اإلخالل هذا يكون  وقد .القانونية واجباتها باحترام إخاللها نتيجة يكون  أي منها، المشكو الدولة

 الضرر كان إذا أما .هيتؤد أن عليها كان بعمل قيامها بعدم سلبياا  يكون  وقد فيه، للدولة الحق عمل بإثبات
 الحقوق، هذه استعمال في منها تعسف ودون  لها المقررة الحدود في الطبيعية لحقوقها الدولة مباشرة نتيجة
 ".1الشرعي الدفاع في حقها إلى استناداا  إقليمها داخل تصرفاتها عن الدولة ُتسأل فال المسئولية، قيام امتنع

تتبع إضرار بمصالح يس ال أي االستعمال الذي ،االستعمال غير الضار ،ستعمال البريءيقصد باال   
استعمال إحدى الدول النهرية بريئا إذا لم يكن من شأنه إحداث تعديالت ضارة في ويعد  الدول األخرى.

 مركز الدول األخرى المشاطئة للنهر.

لمبدأ االستخدام غير ا محدداا ل دولة من دول النهر تطبيقتعتبر قاعدة عدم اإلضرار التي تلتزم بها ك
ول دوهذا المبدأ يعكس بذاته المساواة في السيادة بين الدول النهرية، فلكل دولة من ال الضار لألقاليم.

ووفقا لذلك يعد  المشتركة في النهر الدولي حقوق في المياه على قدم المساواة مع حقوق الدول األخرى 
ول قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي تقرها الدول دفي عدم اإلضرار بغيرها من الواجب الدولة 

 .2نسانی واحدإمع تكضرورة من ضرورات االشتراك في مج

األخرى،  لدول النهريةباإلحاق الضرر  الدول للنهر الدولي استخدام بعضيمكن أن يحدث نتيجة     
الحوض األعلى للنهر القاعدة التي  ولدا تبنى المتحدثون باسم ، فبينم يلخالف الدولفتشكل بذلك مجاال ل

 دولة على نحو ال يحرم دول النهر األخرى  النطاق اإلقليمي لكل بحرية استخدام النهر الدولی داخلتقول 
 استخدام وءهنا يكون المعيار معيارا كميا دون النظر لما يمكن أن ينتج عن س ن نصيبها العادل. ومنم

كانت لها الغلبة  بينما قامت وجهة النظر األخرى التي .النهر من تلوث مياهه، أو تغيير في طبيعتها 
على إبراز مفهوم النهر الدولي كنهر مشترك للدول يجري في أقاليمها، وكانت تفضل في هذا الصدد 

 ق الواليةاطشاط داخل نأو القيام بأي ن ،حظر استخدام المجرى المائي الدوليب اا ونوعيا يقضيمعيارا کمي
دول المجرى المائي  ومصالح وق اإلقليمية ألي دولة إذا كان من شأن ذلك أن يلحق ضررا ملموسة بحق

 .   3األخرى 

                                                           
 .190، ص2015علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، مصر ، طبعة  - 1
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مما سبق ذكره، يمكن القول أن مبدأ عدم التسبب في ضرر ليس بالمبدأ الجديد على النظم القانونية،    
أن تقوم بدونه ، فمتى وقع الضرر وجب جبره وإزالته أو ولكن بالعكس فالنظم القانونية ال يمكنها 

 التعويض عنه . لكن، هل كل أنواع الضرر و درجات خطورته و جسامته موجبة للجبر و اإلزالة ؟ 

 احتمال يمكن الذي المدى حول الدولي، الفقه مستوى  على خالف حدث من المهم اإلشارة إلى أنه، قد    
 الضرر إحداث عدم مبدأ إعالء في أمالا  ، األوصاف بأقل الضرر بوصف بعضهم فيكتفي ، فيه الضرر

 في المقيدة األوصاف وضع ضرورة إلى آخر فريق ويذهب الدولية، األنهار مياه استخدام مواجهة في
 ولذلك ، الضرر مواجهة في الدولية األنهار مياه استخدام في رغبة القيود هذه سقف من ويرفع الضرر،

 مياه استخدام من تتمكن حتى الضرر، درجات ألقصى به المعمول الضرر يصل أن المنابع دول تطالب
 أقل على أو ، إزالتها أو ومشروعاتهاأشغالها  بوقف المطالبة موضع في نفسها تجد أن مغبة دون  النهر
 تطالب حين في .بضرر أصيبت التي المائي المجرى  في معها مشتركة دول لصالح التعويض تقديم تقدير
 أن من وخوفاا ، المائية بحصصها للمساس منعا درجاته أقل في بالضرر االعتداد يتم بأن المصب دول

 الجوانب على يؤثر بما للحدود، العابرة المياه جودة تغيير إلى يؤدي أن أو ،إنقاصه إلى ذلك يؤدي
 .1البيئية

 الفقيه ذهب فقد االعتبار؛ واجبة الضرر أوصاف حول الدولي القانون  فقهاء اختلف في نفس السياق،    
 حد عند يتوقف الضرر من بقدر السماح ضرورة إلى 1911 مدريد قواعد صياغة تولى والذي ، بار دي

 لمرتبة ق تر  لم إذا المنابع، دول قبل من االستخدام إيقاف اإلجحاف من أنه رأى حيث ، Grave الخطير
 المادة بصياغةعندما قام  Serious الخطير وصف أندراسي الفقيه اختار حين في الخطير، الضرر
 وخطير Important هام من أضعف الوصف هذا واعتبر ، 1961 عام سالزبورج قواعد من الرابعة

.Grave2 

كما أن االلتزام بعدم اإلضرار هو التزام ببذل عناية، فهو ال يقصد منه عدم التسبب في أية أضرار   
للغير، غير أنه وكما يؤكد األستاذ عصام زناتي فإن هذا ال يحول من أن يتحول هذا االلتزام في بعض 

تضررة ينبغي أن تقبل األحوال ليعكس قاعدة صارمة تتطلب مراعاة مسلك متشدد ، كذلك فإن الدولة الم
باألضرار البسيطة والتي تعد نتيجة منطقية لالستخدام العادي. وفي حقيقة األمر فإن السلوك الدولي لم 

                                                           
السدود على األنهار الدولية ، دراسة تطبيقية على سد النهضة مساعد عبد العاطي الشتيوي ،مبادئ القانون الدولي الحاكمة إلنشاء - 1

 .79-78،ص2016األثيوبي، دار النيل للنشر و الطباعة و التوزيع، مصر ، الطبعة األولى 
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يشر إلى ضرورة إتباع مسئولية مشددة إال بالنسبة لألضرار الناجمة عن األنشطة الخطرة، وعليه فإن 
 .  1المبدأ العام بعدم إحداث ضرر للغيرااللتزام ببذل عناية يظل القاعد األساسية التي تحكم 

يمكن القول أن، هذا المبدأ ال يعني في مجمله التحريم الدائم و المطلق للضرر، إنما يمكن للدول أن    
 تتحمل بعض األضرار البسيطة بمناسبة نشاطات الدول األخرى المشتركة معها في نفس المجرى المائي.

ن أاصطالح الضرر الجوهري في مفهوم واقعي موضوعي، فيجب استخدمت لجنة القانون الدولي     
ن يكون هناك انتقاص حقيقي من أو يجب  ثبات الضرر بأدلة موضوعية.إتكون هناك قدرة على 

و البيئة أو الزراعة أو االموال أاالستخدام، أي اثر ضار له بعض العواقب مثل الصحة العامة، الصناعة 
و قابال الكتشافه أن الضرر الجوهري هو ذلك الضرر الذي ال يكون طفيفا إثرة ولذا فأفي الدول المت

 .2بالكاد، و لكنه ليس بالضرورة جسيما 

 ،فقط اعتماد المعايير والتدابير المناسبة لمنع الضررعلى االلتزام في هذا الصدد ، ال يقتصر مفهوم هذا  
فيما يتعلق بأنشطة كل من القطاعين  ةو الحيط  اليقظة أيضا ممارسة درجة معينة منيقصد به لكن و 

 .3العام والخاص

 :4في النقاط التالية البريءوالعمل الدوليين بشأن االستعمال  وبصفة عامة، يمكن بلورة ما أقره الفقه 

أي عمل أو تصرف من شأنه التأثير في الحقوق والمصالح  ، أن تتخذالمائيأ. اليجوز لدولة المجرى  
 مع هذه الدول. سابق واتفاقالمقررة للدول األخرى، دونما تشاور 

شأنها إصابة دول المجرى األخرى بالضرر، كأن تتسبب مثال  من ترتيباتلدولة أن تتخذ  ال يجوزب.  
 الدول األخرى. في حدوث فيضان أو انقاص كمية المياه في حصة

أي عمل من شأنه تلويث مياه المجرى المائي أو الزيادة في  اتخاذ ج. يجب على كل دولة أن تحول دون  
تلوثه بالصورة التي تضر بالدول األخرى. ويجب عليها أن تتعاون مع غيرها من الدول في الحيلولة دون 

 أو التخفيف منه. حدوث التلوث
 الدولية. تتحمل المسئولية البريءستعمال مبدأ اال د. أن أية دولة تتخذ تصرف يخرج على 

                                                           
 .83، المرجع السابق ، ص عصام محمد أحمد زناتي - 1
 . 469...، المرجع السابق ، صالدولي العاممقدمة لدراسة القانون صالح الدين عامر،  - 2

 3 - BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, SANGBANA, Komlan , op.cit. 
(، مجلة آفاق إفريقية ، المجلد الحادي تسوية نزاعات استخدام االنهار الدولية )استخدامات نهر النيل نموذجاإبراهيم محمد العناني،  - 4

 .47، ص2013العدد التاسع و الثالثون لعام  -عشر
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 ه. يعتبر استعمال غير بريء كل استعمال ينطوي على تعسف في استعمال الحق.  

 :عدم إحداث ضرر األساس القانوني لمبدأ -ب
لقد اختلف الفقه الدولي حول األساس القانوني الذي يقوم عليه مبدأ عدم إحداث ضرر في مجال    

المجاري المائية الدولية ، بين المبادئ العامة للقانون، و من أهمها التعسف في استعمال الحق  ومن جهة 
 أخرى تأسيسه على اعتبارات المساواة بين الدول .

عدم إحداث ضرر،  حول تأصيل مبدأ لوسيس كافليشما ذهب إليه األستاذ  بداية يمكن اإلشارة إلى   
نه ال أ على أساس أهم المبادئ العامة للقانون ، حيث يرى أن  نشأت قاعدة عدم اإلضرار من منطلق

يجوز للدول المتجاورة ، مثلما هي الحال بالنسبة ألصحاب العقارات المتجاورة ، التصرف كما يحلو لها 
مرتبط  أوهذا المبد رار بجيرانها.ضو تسمح باستخدامها لإلأراضيها أن تستعمل أا . فليس لها راضيهأفي 

قانوني عام تقر به الدول  أفي مجال القانون الخاص ، فهو مبد أساءة استخدام الحقوق ، و الذي نشإب
 .  1المتحضرة، و قد دخل مجال القانون الدولي العرفي

 وهناك المذكور، للمبدأ القانوني األساس هما الجوار وحسن النية حسن قاعدة أن آخر فريق ويرى     
 قاعدة أيد وقد الضرر، إحداث عدم لمبدأ اقانوني اأساس لجعلها جميعها المبادئ هذه بين المزج حاول فريق
 المبدأ هذا عن دافع كما ، كابونيرا دانتي المعروف اإليطالي الفقيه بينهم من عديدون، فقهاء الجوار حسن
 إحداث عدم لمبدأ قانونياا أساس الجوار حسن قاعدة باعتبار يكتف لم حيث أندراسي؛ المشهور الفقيه

 .2مومالع وجه على للمياه الدولي القانون  أساس اعتبره بل الضرر،

 كل المعنية الدول تبذل أن أساس علىمبدأ عدم التسبب في ضرر  يقوم، إبراهيم عليوحسب األستاذ    
 معقولة بطريقة االستخدام ذلك يكون  وأن ، المشترك المائي المجرى  لمياه استخدامها عند الواجبة العناية

 الدولة من اتخاذها الواجب العناية وهذه المجرى، دول لباقى ضررا تسبب وال لألمور، العادي للمجرى  وفقاا
 تلك تقل ال أن ويجب تمارسها، التي السلطة مستوى  ومع الموضوع، أهمية مع تتناسب أن يجب التزام هى

 وعلى مصالحها وعلى أمنها على المحافظة في تبذلها التي العناية عن جانبها من المبذولة العناية
 العرفية القاعدة إلى أصله ويرجع ، الدولي القانون  في الرئيسية المبادئ من اآلمن واالستخدام رعاياها،

                                                           
 .16لوسيس كافليش، تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية ...،المرجع السابق، ص -1
المرجع  ...،القواعد القانونية التي تحكم استخدامات االنهار الدولية في غير الشؤون المالحية مساعد عبد العاطي الشتيوي ،  - 2

 نقال عن: ؛126ص  السابق،
Andrassy: "Les Relations Internationalales de Voisinage", 79 Recueil Des Cours 4,1951 , PP. 108-109.. 
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بالتالي يرى االستاذ علي ابراهيم، و "، باآلخرين إضرار دون  لك مملوك هو ما استعمال" المعروفة الرومانية
  .1عناية ببذل التزام هو هنا النهرية الدولة على الواقع االلتزامأن 

عدم إحداث ضرر  تجدر اإلشارة إلى أن هناك جانب آخر من الفقه يرى أن األساس القانوني لمبدأ   
 ذلك في شأنها وااللتزامات، الحقوق  في متساوية الدول أن تقرر والتي يتجسد من خالل المساواة بين الدول

 كذلك يعد دولة قبل من مشروعا فعله يعد ما وبالتالي ، الطبيعة لقوانين وفقاا البشرية الجماعات شأن
 .2أخرى  لدولة كذلك يعد لدولة قانونياا  غير يعد وما ، أخرى  لدولة بالنسبة

 1997مم المتحدة لعام الضرر ضمن اتفاقية األ إحداث عدم ثانيا: مبدأ
االستعمال الذي من شأنه ذلك عتبر من مظاهر عدم براءة االستعمال، يُ من المهم اإلشارة، إلى أنه   

تكوين المياه أو في حالتها والذي ينتج مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن بالتغيير في  تلويث مياه النهر، 
نشاط اإلنسان، بحيث تصبح المياه غير صالحة لالستعمال بالشكل المطلوب، وتبدو خطورة مشكلة 

 .3استعمال النهر في غير األغراض المالحية مثل الزراعة والصيد والصناعة والشربالتلوث عند 

ال يخفى على المتتبع لتطور القانون الدولي للمياه، الجدل الكبير الذي ثار بمناسبة صياغة المادة    
، 1997ة لعام السابعة من اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة باستخدام المجاري المائية لألغراض غير المالحي

 تحت عنوان " اإللتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن "

  Obligation Not to Cause Significant Harm  

 :"4و التي نصت على 

 المناسبة التدابير كل أراضيها، داخل دولي مائي بمجرى  االنتفاع عند المائي، المجرى  دول تتخذ -1
 .األخرى  المائي المجرى  لدول شأن ذي ضرر في التسبب دون  للحيلولة

 سبب التي الدول تتخذ .المائي المجرى  دول من أخرى  لدولة شأن ذو ضرر وقع متى فإنه ذلك، ومع -2
 المراعاة مع .المناسبة التدابير كل االستخدام، هذا على اتفاق وجود عدم حالة في .الضرر هذا استخدامها

                                                           
 .573-572، المرجع السابق، ص الدولية المائية والمجاري  األنهار قانون ، إبراهيم علي - 1
 .83، المرجع السابق ، ص عصام محمد أحمد زناتي - 2
 .47...، المرجع السابق، صتسوية نزاعات استخدام االنهار الدوليةابراهيم محمد العناني،  - 3
، السالفة 1997استخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحية لعام المادة السابعة من اتفاقية االمم المتحدة المتعلقة بقانون  - 4

 الذكر.
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 الضرر هذا تخفيف أو إزالة أجل من  .المتضررة الدولة مع وبالتشاور 6و 5 المادتين ألحكام الواجبة
 . "التعويض مسألة بمناقشة .المالئم حسب .والقيام

االولى من الفقرة يمكن القول أنه يقصد االلتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن  حسب ما تنص عليه    
االنتفاع بمجرى مائى دولى في اية الواجبة دول المجرى المائى فى بذل العن التزامالمادة السابعة هو 

 . 1خرى ررا جسيما لدول المجرى المائى األال تسبب ض ريقةبط

تجدر اإلشارة إلى أنه، تم االتفاق على الصياغة النهائية للمادة السابعة في نهاية الدورة الثانية    
لمجموعة العمل، وأثناء المفاوضات تم التعامل مع المادة السابعة على أساس ارتباطها بشكل وثيق 

د الثالثة كما يصفها بالمادتين الخامسة و السادسة. ولقد اعتمدت مجموعة العمل بصفة نهائية الموا
 24، وامتناع  4عضو و عدم موافقة  38األستاذ منصور العادلي على أنها " صفقة واحدة" وذلك بموافقة 

 .2عضوا

 ها تمثل في وأبرز أولها ى الكثير من االنتقادات. إل -المذكورة أعاله–السابعة  للمادةتعرضت صيغة    
المسؤولية والتبعات بمقتضى قاعدة عدم االضرار  ، فقد تمثل في كون  االنتقاد الثاني أماعدم وضوحها. 

، ما عدا أنه حيثما ال تكونا راجعتين -منذ بداية المناقشات حول مشروع مواد االتفاقية -ظلتا على حالهما
اجراءات التخفيف ن عدالة االنتفاع المضر و ألى واجب التشاور بشإلعدم العناية الالزمة خفضت عواقبهما 

، و التي ستتضح أكثر عند مناقشة العالقة بين مبدأ االستخدام المنصف و مبدأ 3من الضرر أو التعويض
 عدم االضرار .

 appreciableالملوس اإلضرار بعدم االلتزام بشأن السابعة المادة لنص األولى لقراءةبالعودة إلى ا  
damage ، ال بطريقة المجرى  مياه تستخدم أن يجب المائي المجرى  دول أن على نصكانت ت والتي 

 أما في القراءة الثانية فقد ظهر االختالف  األخرى. المجرى  لدول ملموساا  ضرراا  إحداث في تتسبب
 إحداث بمنع االلتزام على األولى القراءة نص اقتصر حيث ، األولى القراءة في الوارد النص عن واضحاا 
 في الالزمة بالعناية االلتزام المتشاطئة الدول على ألقى الثانية بالقراءة الوارد النص أن حين في ، الضرر

 ضرر في التسبب دون  للحيلولة المناسبة التدابير كلمن خالل عبارة "  الدولي المائي المجرى  استخدام
 significant الجوهري  الضرر وصف األخير النص تبنى كما ، ".األخرى  المائي المجرى  لدول شأن ذي

                                                           
1 -Yearbook of the International Law Commission, 1994, vol. II, Part Two , A/CN.4/Add.1 , P 103. 

 .27-26منصور العادلي ، قانون المياه... ، المرجع السابق، ص - 2
 .19المرجع السابق، ص تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية ...،لوسيس كافليش،  - 3
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harm  ، االلتزام الثانية القراءة عالجت كما ، األول النص نهتضم الذي الملموس الضرر خالف 
 .1الواحد حوضال دول بين التشاور إلى بإشاراته وذلك ، بالتعاون 

بمناسبة التغيير في النص الجديد للمادة السابعة بخصوص عبارة " كل التدابير المناسبة" بدال من      
"تبذل العناية الواجبة " ، يجدر التنويه إلى أن هناك اختالف بين فقهاء القانون الدولي للمياه، من حيث 

شأن يرى المقرر ستيفن ماكفير أنهما اعتبار أن كال  العبارتين تؤديان نفس المعنى من عدمه ، ففي هذا ال
تحمالن نفس المعنى ، وأن االلتزام المستخلص و المراد بها هو بذل العناية ، في حين يختلف معه 
األستاذ منصور العادلي من خالل شرح محتوى المادة السابعة في صورتها النهائية ، و بالوقوف على 

لتدابير المناسبة" ما هو إال التزام بتحقيق غاية و ليس ألفاظها ، يشير إلى أن المقصود باتخاذ " كل ا
، خصوصا عند إضافة التعبير الذي يشير إلى المنع " للحيلولة دون..."مما يؤكد على  2مجرد بذل العناية

 أن المراد به التزام بتحقيق نتيجة .   

و بالمقابل ، فإن لجنة القانون الدولي قد استندت في دفاعها عن مصطلح " بذل العناية" إلى اتفاقتين 
، واتفاقية  1985تستعمالن تعبير " كل التدابري الالزمة" وهما اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون لعام 

ساسية بحيرات الدولية ، والنقطة األالمتعلقة بحماية مجاري المياه العابرة للحدود وال 1992هلسنكي لعام 
 .3فيهما هي أن االلتزام ليس بهذه الصرامة ، فهو مجرد التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة 

ال اذا إنها انتهكت االلتزام ببذل العناية الالزمة أدولة من دول المجرى المائى يمكن اعتبار لذلك فأي   
لدول  المجرى المائى الدولى سوف تسبب ضررا جسيما لم بان استخدامعتن ا أو كان عليهأعلم ت تكان

 .4خرى المجرى المائى األ

مائي يكمن في وقد ذكر الفريق العامل بكل وضـــوح أن االلتزام الذي يقع على دول المجرى ال     
ب في ضرر ، وليس من شك في أن هذا المعنى كان مفهوما ضمنيا في النص الذي الحيلولة دون التسب

                                                           
القواعد القانونية التي تحكم ؛ مساعد عبد العاطي شتيوي ، 28-27منصور العادلي ، قانون المياه... ،المرجع السابق، ص - 1

 .136...، المرجع السابق، صاستخدامات االنهار الدولية في غير الشؤون المالحية  
 .28منصور العادلي ، قانون المياه ،المرجع السابق، ص - 2
 .301-300محمود عبد المؤمن محفوظ، المرجع السابق، ص - 3

4 -Yearbook of the International Law Commission, 1994, op.cit , P 104. 
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احتياطية قبل وقوع   استباقية. ومنه يعتبر أنه التزام بطريقة 1اقترحته لجنة القانون الدولي للمادة السابعة 
 .        2الضرر

 الخامسة استنتاجات: )أ( أن المادة  ثالثة قائماا على كان ه اللجنةتتبعاالنهج الذي تجدر اإلشارة إلى أن،   
الضرر؛ )ب( أنه يجب على  عامل فيهايتحقق إرشادات كافية للدول في الحاالت التي  وحدها لم تقدم

الدول أن تمارس العناية الواجبة الستخدام مجرى مائي بطريقة ال تسبب ضرراا كبيراا ؛ و )ج( حقيقة أن 
ا لحظره. في ظروف معينةضرر كبير ال يشكل بحد ذات النشاط ينطوي  "االستخدام المنصف  ه أساسا

والمعقول" للمجرى المائي الدولي قد ال يزال ينطوي على ضرر كبير لدولة المجرى المائي آخر. عموما ، 
يظل مبدأ االستخدام المنصف والمعقول هو المعيار التوجيهي لتحقيق التوازن بين  في مثل هذه الحاالت ،

 .3المحك المصالح في

 ذو ضرر وقع متى فإنه ،أما الفقرة الثانية من المادة السابعة ، فقد تناولت فرضية وقوع الضرر فعال    
 ال يكون ، فعلى الدولة التي تسببت في الضرر ، وشريطة أن المائي المجرى  دول من أخرى  لدولة شأن

 6و 5 المادتين ألحكام الواجبة المراعاة مع .المناسبة التدابير كل أن تتخذبينهما اتفاق في هذا الشأن، 
 بمناقشة -المالئم سبح- والقيام ،الضرر هذا تخفيف أو إزالة أجل من المتضررة الدولة مع وبالتشاور

 .التعويض مسألة

مما ال يمكن إنكاره، أن المادة السابعة قد أثارت الخالف، و الجدل الكبير بين الدول، الختالف   
 –مواضعهم الجغرافية بين دول منبع أو دول مصب ، خصوصا فيما يتعلق بأسبقية أحد المبدأين لآلخر 

هنا تظهر الحاجة و  –بعدم إحداث ضرر ذي شأن  االلتزاممبدأ االستخدام المنصف و المعقول مع مبدأ 
 للبحث في  العالقة بين المبدأين.  

  

                                                           
 .301-300محمود عبد المؤمن محفوظ، المرجع السابق، ص - 1
قد تكون الدولة مسؤولة ... عن عدم سن التشريعات الالزمة ، أو عن عدم إنفاذ قوانينها ... أو عن عدم منع أو إنهاء أي نشاط  - 2

 ، غير قانوني أو من أجل عدم معاقبة الشخص المسؤول عنها 

Yearbook of the International Law Commission, 1994, op.cit , P 103. 

3 -Yearbook of the International Law Commission, 1994, op.cit , P 103. 
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 الضرر ضمن الممارسات الدولية وعالقته بمبدأ إحداث عدم الفرع الثاني: مبدأ
 المنصف االستخدام

اقتسام مياه المجرى المائي الدولي واستعماله عددا من القواعد التي تدور حول  للمياهالقانون الدولي أقر    
لمصالح الدول األخرى،  ا، أي االستعمال الذي ال ينطوي أو ال يستتبع ضرر بشكل بريءبشكل منصف و 

نه إحداث تعديالت ضارة في مركز الدولة أو أفاستعمال أحدى الدول النهرية يعتبر بريئا إذا لم يكن من ش
العديد من ، وقد تناولته لتلوث في مياه النهر االدول األخرى، خاصة إذا لم يكن هذا االستعمال محدث

 .االتفاقيات و المعاهدات و حتى أحكام القضاء  والتحكيم الدوليين

 ضمن الممارسات الدولية الضرر إحداث عدم مبدأ أوال:
 بأن االلتزام بعد إحداث ضرر يعتبر قيدا على  أكده الفقه الدولي منذ زمن بعيدفي هذا الصدد،    

، أن أي 1911فقد قرر مجمع القانون الدولي في دورته عامسلطات الدولة المبنية على السيادة اإلقليمية، 
دولة التملك إحداث تغيرات بنظام النهر من شأنها اإلضرار بمصالح الدول النهرية األخرى، وعلى دولة 
المنبع عدم سحب كميات من المياه تؤثر في الكمية التي تحتاجها دول المصب األمر الذي يضر 

 بمصالحها.

خالل دورة سالزبورج" وسبق أن أقرت  1961الدولي، مرة أخرى، هذه المبادئ عام  وأكد مجمع القانون 
بتقريرها ترتيب المسئولية ضد أي دولة ترتكب من األعمال  1956عام  الدوليذلك أيضا رابطة القانون 

د العامة أو الخاصة التي تحدث تعديال في نظام المياه بما يضر بالدول األخرى، وأن على كل دولة تري
 اتفاقالقيام بعمل من هذا القبيل أن تتشاور مسبقا مع غيرها من الدول النهرية للتوصل إلى تفاهم أو إلى 

حسب الحال، وعند فشل ذلك يلجأ إلى لجنة فنية متخصصة إلبداء الرأي وفي حال فشلها يلجأ إلى 
 .1التحكيم، ولقد سار العمل الدولي وفق المبادئ السابقة كما أكدها التحكيم والقضاء الدوليين

 منذ الضرر، ثإحدا عدم مبدأ معالجة في كبيرة جهوداا  الدولي القانون  رابطة بذلتفي نفس السياق،     
 قرار من الرابعة بالمادة وردت حيث ، الدولية األنهار مياه استخدامات مجال في جهودها بداية

 القائمة النظم في تغييرات إحداث شأنها من التي األعمال عن الدول مسئولية النص 1956دوبرفنيك
، و على الرغم من أنها 1966 هلسنكي قواعد جاءت ثم ، أخرى  بدولة الضرر يلحق مما المائي للمجرى 

 النص تم حيث ، موضع من أكثر في الضرر إحداث عدم مبدأ عالجتقواعد فقهية غير ملزمة إال أنها 

                                                           
 .47...، المرجع السابق، ص تسوية نزاعات استخدام االنهار الدوليةابراهيم محمد العناني،  - 1
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 الفقرة نصت كما ، والمعقول المنصف النصيب تحدد التي للعوامل اإلشارة عند صريحة بصورة عليه
 بين الربط تم عندما ،الضرر إحداث عدم أ مبد على القواعد تلك من والعشرون  التاسعة المادة من الثانية

 . الضرر إحداث عدم ومبدأ المتشاطئة الدول بين المنازعات فض آليات لضبط الموضوعية اإلجراءات
 تبنت وأنها ، الضرر لمنع بعينها مادة تخصص لم أنها 1966 هلسنكي قواعد مطالعة من الواضح أن إال

 .1الضرر صور كأحد بالتلوث المتعلقة التفصيلية بالقواعد وعنيت ، الكبير الضرر مفهوم

 البيئي الضرر بخفض بااللتزام يتعلق نصاا  خصصت حيث ، ناحيتين من الضرر برلين قواعد عالجت
 موضعين في العموم وجه على الضرر إحداث عدم مبدأ عالجت ثم . الثامنة بالمادة ورد فيما ذلك وتمثل

 نصت حيث ، المنصف باالستخدام والمعنية عشرة الثانية المادة من األولى الفقرة عليه نصت ما هما ،
 األضرار تجنب على عشر السادسة المادة ونصت ، منصفة بطريقة الصرف حوض مياه تدار أن على

 األعمال عن االمتناع واجب واحد حوض في المشتركة الدول عاتق على يقع أنه على ، للحدود العابرة
 الوقت ذات وفي ، الحوض هذا مياه إدارة أثناء معها المتشاطئة للدول جوهرية أضرار في تتسبب قد التي

 القانون  رابطة واعتبرت ، المياه لهذه والمعقول المنصف االستخدام في دولة كل حق تراعى أن يجب
 في بصياغتها وم تق جعلها مما الدولي العرف قواعد من جوهرية قاعدة الضرر إحداث عدم مبدأ الدولي
 عام بشكل بالضرر تتعلق التي النصوص لبعض إفرادها في تجلى الذي األمر وهو ، 2004 برلين قواعد
 ، التلوث معالجة مسائل في تمثلت ، للضرر عديدة بصور القواعد كما تطبيقاتها، بعض بيان عن فضالا 

 لمياه المشترك االنتفاع شأن في دة المقي السيادة نظرية برلين قواعد تبنت كما ، المائية األحياء وحماية
 المنازعات فض وآلية الضرر إصالح بوسائل تتعلق فصول القواعد أفردت كما ، الدولية المجاري 

 .2الدولية والمسئولية وتسويتها،

لقد استند القضاء و التحكيم الدوليين إلى مبدأ االلتزام بعد إحداث ضرر في مجال النزاعات المتعلقة   
بالجاري المائية الدولية منذ القدم، و حتى قبل دخول االتفاقية األممية المتعلقة بقانون استخدام المجاري 

أو نهر  "النو "، سواء في قضية بحيرة التنفيذحيز  1997المائية الدولية في غير االغراض المالحية الم 
ناجمروس ، أو بمناسبة أحدث القضايا في هذا المجال، مثل  -الموز ، أو قضية مشروع غابيتشوف 

 .  2010قضية مطاحن اللباب بين االرجنتين و األوروغواي في عام 

بعدم االضرار في حكمها  االلتزامفبخصوص قضية نهر الموز، أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي     
 عمليات تحكم معاهدة وهولندا بلجيكا وقعت ، 1863 عام في. حيث أنه  1937يونيو  28الصادر في

                                                           
 .96مساعد عبد العاطي الشتيوي ،مبادئ القانون الدولي الحاكمة إلنشاء السدود على األنهار الدولية ...، المرجع السابق، ص- 1
 .97نفس المرجع ، ص - 2
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 الظروف تطور مع. والري  المالحة لقنوات المياه ستوفر والتي Meuse نهر من المياه تحويل
 جديدة، قنوات بناء طريق عن منهما لكل المائية الممرات وتوسعت الدولتين كلتا وسعت االقتصادية،

 التوسع مشروعات أن بدعوى  ، الزجري  اإلجراء هذا هولندا بدأت ، 1937 عام في. والقناطر وأقفال،
 غير كانت هولندا ادعاءات أن فيها تعلن مضادة ادعاءات بلجيكا قدمت. المعاهدة تنتهك كانت البلجيكية

 لم المعاهدة أن إلى المحكمة خلصت. المعاهدة انتهكت هولندا في التوسع مشاريع أن أساس على قائمة
، كما أشارت إلى وجود مبدأ يحرم دولة المنبع 1منها المشتكية اإلجراءات اتخاذ من الدولتين من أي تمنع

 .2أضرار جسيمة بدولة المصب تغيير أو تعديل مياه النهر إذا ترتب على ذلك

، وأحد محاكم التحكيم الدولية تم االعتراف بمبدأ االستخدام غير الضار لألقاليم في عدد من قراراتكما    
أهم هذه القرارات التي تناولت على وجه التحديد مشاكل استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض 

سبانيا فيما يتعلق إبين فرنسا و  1957 ة التحكيم في قضية بحيرة النو عاممكحغير المالحية قرار م
لى االقليم إخولها دلى مجرى النهر قبل إعادتها مرة أخرى إ بالمشروع الفرنسي لنقل مياه الكارول ثم 

و قد مضت المحكمة إلى القول بأنه يجوز لفرنسا أن تستخدم حقوقها ، وال يجوز لها أن  .سبانياإل
 .3المصالح اإلسبانية تتجاهل

، حللت المحكمة االلتزام بعدم التسبب في ضرر كبير في  أوروغواي نهر على اللب مصانعفي قضية أما 
يعني فقط ضرورة اعتماد معايير وتدابير ، فإن هذا األخير ال  وفقا للمحكمة ضوء مبدأ العناية الواجبة.

وكذلك في الرقابة  ة درجة معينة من اليقظة في تنفيذ المشاريع ممارس أيضايراد به مناسبة ، ولكن 
الدول األخرى . باإلضافة إلى لحفاظ على حقوق ا ، من أجلعلى الشركات العامة و الخاصة  اإلدارية

 الطبيعة العرفية لـاللتزام بعدم التسبب في ضرر كبير في أشارت محكمة العدل الدولية إلىكما ، ذلك
  .4فتواهابعض 

 الضرر إحداث عدم ومبدأ المنصف االستخدام مبدأ بين ثانيا: العالقة
و المتعلقة  1997من خالل تتبع المراحل التي مرت بها المادة السابعة من اتفاقية األمم المتحدة لعام   

بقانون استخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية ، يظهر جليا االختالف الدولي حولها من 

                                                           
 /https://www.internationalwaterlaw.orgمقتبس من موقع :     1
 .81، المرجع السابق ، ص عصام محمد أحمد زناتي - 2
 .147منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق األوسط ... ،المرجع السابق، ص - 3

 4 - BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, SANGBANA, Komlan , op.cit. 
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دأ بالي والمتعلقتين بمحيث صياغتها، ومن حيث أيضا عالقتها بالمواد الخامسة والسادسة على التو 
 االستخدام المنصف و المعقول ، وأي المبدأين يحوز على األولوية في التطبيق؟

إن اإلشكال المشار إليه ، أظهر على الساحة الدولية اتجاهين ، األول يرى أن قاعدة عدم التسبب في    
ية السيادة االقليمية الضرر تعتبر األساس و ذات طبيعة مستقلة ، وتعد أكبر مظهر من مظاهر نظر 

المقيدة في استخدام المجاري المائية الدولية، ولها األولوية في التطبيق. وجانب آخر يرى العكس من 
ذلك، وكال االتجاهين يشكالن معسكرين متقابلين هما دول أعلى المجرى المائي)المنبع( ودول 

ول حول مسودة مشاريع مواد االتفاقية أسفله)المصب(. وللتحقيق في األمر وجب الرجوع إلى مناقشات الد
والتي مرت على خمسة مقررين إلى أن  1991من العام  ابتداءالتي وضعتها لجنة القانون الدولي 

 . 1997اعتمدتها الجمعية العامة لدى األمم المتحدة في العام 

قرر الخاص، ادخال إلى عمل لجنة القانون الدولي، فقد اقترح السيد ستيفن م. شويبل، الم بالرجوع     
االنتفاع المنصف  أوهي تجعل قاعدة عدم االضرار خاضعة وثانوية لمبد 7المادة  الثانية من الفقرة
ذا إال إفي المسودة. وتقرر أن ال يعتد بقاعدة عدم االضرار  5و 6عقول الذي تنص عليه المادتان والم

ال أن إكان من المرجح أن يتجاوز استخدام جديد أو توسعة الستخدام قائم ما هو منصف ومعقول. 
الضرر الذي يحدثه مثل هذا االستخدام أصبح من ضمن العناصر التي تستخدم في التحقق من عدم 

 .عدالة ذلك االستخدام

األولوية.  عكساستيفن ماكافري، فقد  السيد جينز ايفنسن والسيدكل من  أما المقرران الخاصان التاليان، 
ذ لم يتم فصل قاعدة عدم االضرار عن مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول فحسب، بل أصبحت توصف إ

من جانب البعض بأنها تشكل "القاعدة األساسية في المسودة. كما حذف "الضرر" من قائمة العوامل 
وإثر  في األولوية.التحول دت بعض الدول هذا وانتقوهنا  المستخدمة في تحديد ما هو منصف ومعقول.

السيد روبرت روزنستوك، للتوفيق فيما بين وجهات النظر المتعارضة وهو  ، سعي آخر مقرر خاص،ذلك
 . 1 الجديدةالسابعة باقتراح المادة 

، تتحمل الدول المشاطئة لمجرى فالمادة السابعة في صورتها الجديدة و من خالل الفقرة األولى منها   
لم إذا ذا لم تتوخ العناية الالزمة، أي إضرار ولية عن تجاوزاتها لقاعدة عدم اإلمائي مسؤولية وتبعات د

من  الثانيةية. وتناولت الفقرة تتصرف وفق المعيار المعتاد من الحرص في القضايا ذات المسؤولية الدول
المادة عواقب الضرر ذي الشأن الذي يقع على الرغم من العناية الالزمة، أي عند عدم وجود ذات 

                                                           
 .18المرجع السابق، ص لوسيس كافليش، تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية ...، - 1
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لزام الدولة التي نجم الضرر عن نشاطها بالتشاور بشأن إنصاف إمسؤولية، عن طريق النص على 
 .1ومعقولية نشاطها المسبب للضرر

أنه "على العموم، يظل مبدأ دة للمادة السابعة أكدت لجنة القانون الدولي في سياق الصياغة الجدي   
و من وجهة النظر  .مة التوازن بين المصالح القائمة"قاإاالنتفاع المنصف والمعقول المعيار الحاسم في 

ال إ، على قاعدة عدم األضرار أولوية ذلك المبدأتوحي ب، يرى بأن اللجنة لوسيس كافليشالتحليلية لألستاذ 
أن تضمين هذه العبارة كان من و في نظره عبارة "على العموم".  بتوظيفهابطل جزئيا أن هذا اإليحاء أُ 

 ،االنتفاع المنصف والمعقول هو المعيار الحاسم أبعض األوضاع ال يكون مبد اإلشارة إلى وجودشأنه 
على  النشاط الجديد أو الموسع،ذا كان إأنه ليست هناك مسؤولية أو تبعات كما أن هذا النص لم يوضح 

الرغم من أنه مضر، ضمن نطاق الحق في االنتفاع المنصف والمعقول بالنسبة للدولة التي تزمع 
 .2ممارسته

بمناسبة نفس المادة ، لألستاذ ستيفن ماكافري طرح خاص به ، حيث يرى أن نص المادة السابعة في   
تمثل حال وسطا تم التوصل ، و  المبدأيناق التوازن بين صياغتها الجديدة، جاءت لتفتح مجال أوسع إلحق

ليه في مفاوضات األمم المتحدة. وقد ال يكون من المستغرب أن النص النهائي شبيه نوعا ما بسلة إ
يرضي كل دولة. وسواء كانت الدولة الذي يحوي فيه ما  (halloween) الهالويينالسكاكر في عيد 

تفاع المنصف أو مبدأ عدم التسبب في ضرر، يمكنها ادعاء النصر الجزئي االن مؤيدين لمبدأالمعنية من ال
 .3على األقل

مبدأ من وجهة نظر األستاذ ماكافري الدقيقة للمادة السابعة ، أن الفقرة الثانية منها قد أعطت ل لكن   
أن يحدث تقر ضمنيا بأنه يمكن ، حيث أنها بقية على مبدأ عدم التسبب في ضرراالنتفاع المنصف األس

أنه قد ينبغي أن تتحمل دولة ، وما يشير إلى الضرر دون تحميل المسؤولية للدولة المسببة للضرر
وال سيما عبارة " مع  الثانيةالبنود التخفيفية العديدة في الفقرة  ،مشاطئة لمجرى مائي الضرر ذا الشأن

وهما المادتان المتعلقتان باالنتفاع المنصف. وأخيرا، فان  -" 6و  5المراعاة الواجبة ألحكام المادتين 
من االتفاقية، والتي  10القول بأن قاعدة "عدم التسبب في ضرر" ال تتمتع بالغلبة المتأصلة تسانده المادة 

ائي دولي ما ينبغي أن يسوي " بالرجوع الى المواد من تنص على أن أي تعارض في استخدامات مجرى م

                                                           
 .18صنفس المرجع ،  - 1
 .19نفس المرجع، ص - 2
...، المرجع غراض غير المالحيةم المجاري المائية الدولية في األن قانون استخداأمم المتحدة بش،اتفاقية األ ستيفن ماكافري  - - 3

 .30السابق، ص
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..." . ويفترض بأن هذا يعني أنه اذا تعارض استخدام الدولة )أ( المجرى المائي لتوليد الطاقة 7الى  5
الكهرومائية مع استخدام الدولة )ب( له لألغراض الزراعية، فال ينبغي تسوية الخالف فقط بتطبيق قاعدة 

، بل بالرجوع الى "مجموعة" المواد التي تنص على 7ر التي تنص عليها المادة عدم التسبب في ضر 
 .1مبادئ االنتفاع المنصف و "عدم التسبب في ضرر" معا

يظل مبدأ االستخدام المنصف  في مثل هذه الحاالت، و كما جاء في أشغال لجنة القانون الدولي أنه
و األفضل من ذلك ، يحبذ أن تكون  .2الدولن مصالح والمعقول هو المعيار التوجيهي لتحقيق التوازن بي

القراءة المتكاملة لهذين المبدأين هي أنسب طريقة لتمكين الدول من تحقيقها اتفاق على استخدام مجرى 
 .4صرار العنيد على تطبيق القواعد القانونيةالتعاون والحلول الوسط، وليس باإلعن طريق  .3مائي دولي

نافلة القول ، أن الغموض الذي ساد المادة السابعة من االتفاقية قد فتح المجال أمام تفسيرات الدول   
حسب مصالحها و مراكزها الجغرافية، بالوقوف على العبارات والمصطلحات المستعملة، ففي نهاية 

 ا في النزاع.  المطاف كل دولة في حالة النزاع ستحتج  بنفس المادة و بما يخدم مركزها ومصالحه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
...، المرجع غراض غير المالحيةم المجاري المائية الدولية في األن قانون استخداأمم المتحدة بش،اتفاقية األ ستيفن ماكافري  - - 1

 .31السابق، ص
2 -Yearbook of the International Law Commission, 1994, op.cit, P 103. 

 3 - BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, SANGBANA, Komlan , op.cit. 

...، المرجع غراض غير المالحيةالمجاري المائية الدولية في األم ن قانون استخداأمم المتحدة بش،اتفاقية األ ستيفن ماكافري  - 4

 .30السابق، ص
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   و حفظ الموارد المائية التعاون الدوليالمبحث الثاني:
كثيرا ما تشوب العالقات الدولية حاالت من الصراع والتنافس من أجل تحقيق المكاسب وتنمية القوة    

  يسعى لتحقيق الشر،شحنة من  فاإلنسانبدافع الحفاظ على أمن الدولة، ومن منظور واقعي كالسيكي، 
مصالحه . إال أنها ليست السمة الغالبة، فبالمقابل هناك ما يدعو االنسان و بنظرة أوسع الدول في اطار 
النظام الدولي ، إلى التكاتف و التعاون للحفاظ على استقرار األوضاع و التنمية المستدامة ، خصوصا 

 فيما يتعلق بعناصر البيئة الطبيعية و أهمها المياه العذبة.

لقد تم النص على مبدأ التعاون في العالقات الدولية بشكل عام ، باعتباره مقصدا من مقاصد األمم  
المتحدة  في الفقرة الثالثة من المادة االولى من الميثاق االممي. و بشكل خاص في مجال المياه العذبة 

مائية الدولية في األغراض غير والمجاري المائية الدولية ضمن اتفاقية األمم المتحدة الستخدام المجاري ال
و اقتسام ، إلى جانب العديد من المعاهدات و االتفاقيات الثنائية بشأن استخدام 1997المالحية لعام 

وإعماال بمبدأ االستخدام المنصف والمعقول، وااللتزام بمبدأ عدم االضرار، ومن  .المياه العذبة المشتركة
لومات تتجسد أهم صور التعاون الدولي في مجال المياه العذبة والتي خالل التبادل المنتظم للبيانات و المع

 إلى االدارة المتكاملة للموارد المائية و حفظها . تنتهي

الدولية في الوقاية من النزاعات الدولية  المائيةلتوضيح دور التعاون الدولي واالدارة المتكاملة للموارد      
ا ، وجب التطرق بنوع من التفصيل إلى دراسة التعاون الدولي المائي حول الثروة المائية العذبة و تسويته

ر آخر ال يقل أهمية و ارتباطا هو إدارة صو اظهار أهم تطبيقاته الدولية )المطلب األول(، إلى جانب عن
 وحفظ الموارد المائية )المطلب الثاني(

 

 المشتركةالتعاون الدولي في مجال الثروة المائية  ول:المطلب األ 
تؤدي إلى تفاقمها، ولكن  قد أو التي الدولية،  للنزاعات والتوترات المسببةالعوامل العذبة من  مياهلاتعد   

 و التعاون،  للحوار وبناء الثقةيمكن أن تكون  األحواض و األنهار الدولية كوحدة واحدةـ، مجاال  بالمقابل،
 المشتركة في نفس المجرى المائي الدولي. الدول نبيللوقاية و تسوية النزاعات 

التعاون في مجال الثروة المائية العذبة واألساس القانوني  مبدأ لمفهوم المطلب هذا في وسيتم التعرض  
تطبيقه بين دول  مظاهر وأخيراا  تبنت هذا المبدأ، التي الدولية والمعاهدات االلتزام و أيضا لإلعالنات لهذا

 .المجرى المائي
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 في مجال الثروة المائية العذبة الدولي للتعاون  التنظيم القانونيالفرع األول: 
على االلتزام العام بالتعاون بين دول المجرى  1997ممية لسنة المادة الثامنة من االتفاقية األ تنص    

هدافها. و تحدد الفقرة االولى من أ جل تنفيذ االلتزامات النابعة عن االتفاقية و تحقيق أالمائي المشترك من 
 .1نفس المادة اسس التعاون و اهدافه بشكل عام و مقبول

 ةالعذبة المائية التعاون الدولي في مجال الثرو ساس أوال: مفهوم وأ
والمعقول هو قاعدة قانونية دولية ، فإن التعاون بين الدول في مجال  إذا كان االنتفاع المنصف   

تفرضه طبيعة المجرى المائي الدولي ، فما مفهومه؟ و أساسه  التزاماستخدام المجاري المائية الدولية هو 
  القانوني ؟

 :العذبةالتعاون الدولي في مجال الثروة المائية مفهوم   -أ
لى واجب التعاون العام بين الدول المتشاطئة المعنية باألنهار الدولية تشير إ الدراسات الفقهية جل  

أو امنيات دولية يوصى بها في  ، و ليس مجرد توجيه2قائما بذاته تدين به تلك الدول لتزامااباعتباره 
 .اإلعالنات المختلفة

قل السيطرة عليها من أو على األجنب الدول الوقوع في الخالفات ن يُ من شأن التعاون الدولي المائي أ  
جل حماية وتنمية المورد ألتناسق والتجانس في مبادرات الدول المعنية من خرى يدعوا لأمن جهة ناحية، و 

 .3المائي

ذلك  ذ يعتبرإ التعاون، لمبدأ محدد وموحد تعريف بوضع تهتم لم الوثائق الدولية أن ،بالذكر الجدير    
فالتعاون الدولي يتراوح بين عالقات الصداقة و تبادل  .4مجاالته وتشعب تنوع ظل في األمور الصعبة من

خطار واالنذار ت محددة لتبادل المعلومات ، واإلالمعلومات، و الرصد المشترك او البحث عن واجبا
فالمشاكل  نشاء الهيئات المشتركة للتنفيذ المشترك .إو أو اتفاقات، الدخول في مشاورات أالمبكر، و 

                                                           
المتعلقة باستخدام المجاري المائية في غير األغراض  1997الفقرة األولى من المادة الثامنة من اتفاقية األمم المتحدة لسنة - 1

 وحسن المتبادلة والفائدة اإلقليمية والسالمة السيادة في المساواة  أساس على المائي المجرى  دول عاون تت حيث تنص على :" المالحية
   ."له الكافية الحماية وتوفير الدولي المائي المجرى  من األمثل االنتفاع تحقيق أجل من النية

 .156منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق األوسط ...، المرجع السابق، ص - 2
3 -Rana Khrouf-Gaudig , op.cit, p185. 

...، المرجع نهار الدولية في غير الشؤون المالحيةلقانونية التي تحكم استخدامات األالقواعد امساعد عبد العاطي الشتيوي، - 4
 .146السابق، ص
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ه العذبة تتطلب التعاون كشرط لتحقيق التوازن بين مصالح الدول، ولتسهيل المتصلة باستخدامات الميا
 .  1دارة موارد المياه العذبةإتنفيذ التنمية المستدامة في 

 اتخاذ في عملية الواحد، الحوض دول بين لى المشاركةإن تطبيق  مبدأ التعاون الدولي  يدعوا أكما    
 التعاون  حيث  يعتبر الدول، هذه بين تنشب قد التي المنازعات لفض آليات على وجود االتفاق القرار ، و

 -ن يكون منها الكثير في المستقبلأالتي البد -مرجحا في مجال معالجة وحل النزاعات المائية الصعبة، 
 .2صرار العنيد للتطبيق الميكانيكي و الجامد لقواعد القانون الدوليبدال من اإل

 قد التي اإلقليمية السيادة هذه العقبات من التعاون، مبدأ إقرار على تؤثر قد العقبات  بعض لكن هناك   
 التعاون  تحقيق دون  يحول حاجز اعتبارها على السيادة الوطنية إلى نظريُ  ما وكثيراا  مقيدة، أو مطلقة تكون 

وقواعد  الدولية، للتغيرات وتستجيب تتأثر إنها بل جامداا، مفهوماا  ليست السيادة الحقيقة أن أن إال اإلقليمي،
 لها والتي الفنية، البيانات والمعلومات أيضاا  وهناك . البناء التعاون  تحقيق إلى تهدف التي الدولي القانون 

 الدول بعض تحجب عندما عائقاا  والمعلومات وتصبح البيانات الدولي، المجرى  إدارة حسن في كبيراا  دوراا 
من  المسألة هذه لمعالجة التوصل عدم ويعتبر الدول، لتلك القومي باألمن بذريعة ارتباطها الفنية للبيانات
  .3الواحد المجرى  دول بين المنازعات نشوب إلى تؤدي التي األمور

 بأن االعتراف مع. الوطنية بالمصلحة متأثرا زال ال السيادة ذات الدول بين الدولي التعاون  تطويرن إ   
تتوحد في  ال ن وجهة نظر الدولأال إ يضا،أالخاصة  تحقيق المصالح للسعي في ضروري  التعاون  هذا

 .  4 السيادة في المنافسة بشدة متأثر ال زال الدول فموقف. العامة المصلحة جلكل األحوال من أ

الدولي خصوصا في مجال المياه  للتعاون كل هذه العوامل أدت إلى صعوبة في تقديم مفهوم موحد     
العذبة ، فاعتبارات الصداقة ال يمكن أن تؤتي ثمارها إال بالسعي الجاد من طرف دول المجرى المائي 

                                                           
 .636محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق، ص - 1

2 -Stephen C. McCaffrey, International Water Law for the 21st Century: The Contribution of the U.N. 

Convention , paper delivered at the Stegner Center’s Fourth Annual Symposium, Where the Rivers Flow: 

Sharing Watersheds and Boundaries University of Utah, College of Law Salt Lake City, April 16, 1999,p14. on 

web site :https://core.ac.uk/download/pdf/60534697.pdf 

...، المرجع نهار الدولية في غير الشؤون المالحيةالقواعد القانونية التي تحكم استخدامات األ مساعد عبد العاطي الشتيوي ،- 3
 .148، صالسابق

4 -Sylvie PAQUEROT, « Le droit international et la coopération dans le domaine de l’eau », Vertigo - Revue 

électronique en sciences  de l'environnement, Hors-série, sept. 2005, en ligne, http://vertigo.revues.org]. 
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لمشتركة فيه، في ظل لتحقيق هدف حماية المجرى المائي ، واالنتفاع المشترك منه دون اإلضرار بالدول ا
 مظاهر البد من توافرها ، وأهمها تبادل البيانات و المعلومات. 

 المشتركة:لتعاون الدولي في مجال الثروة المائية القانوني ل ساساأل -ب 
ن االلتزام بالتعاون هو قاعدة قانونية  تامة ، تتراوح درجة االلزام فيها على طبيعة النص الذي وردت إ   

 .1وجود اتفاقيات و لجان خاصة مشتركة تعزز التعاون بين الدول به ، و على

غراض تخدام المجاري المائية في غير األعلقة باستالم 1997مم المتحدة لسنة إذا كانت اتفاقية األف  
المالحية تقرر مبدأ االقتسام الذي عبرت عنه بتعبير االنتفاع و المشاركة المنصفين و المعقولين ، ووضع 

ن أن هذا االنتفاع يجب إف ساسها تحديد سمتي االنصاف و المعقولية .أالمعايير التي يمكن على عدد من 
قليمية، ساواة في السيادة ، والسالمة اإلساس المأتزام الدول النهرية بالتعاون فيما بينها على إطار إليتم في 

 .2وتوفير الحماية الكافية له ،المائي الدوليمثل انتفاع بالمجرى أجل الحصول على أوالفائدة المتبادلة من 

تخدام المجاري المائية في غير مم المتحدة السية األفاألساس القانوني الذي ارتكزت عليه اتفاق    
 المجرى  دول تتعاون  ولى حيث جاء فيها :"لمادة الثامنة منها في فقرتها األا تناولته ،غراض المالحيةاأل

 تحقيق أجل من النية وحسن المتبادلة والفائدة اإلقليمية والسالمة السيادة في المساواة  أساس على المائي
 .3"له الكافية الحماية وتوفير الدولي المائي المجرى  من األمثل االنتفاع

 القانون  للجنة التحضيرية فقد شهدت األعمال طارية،ل للصياغة النهائية لالتفاقية اإللكن و قبل التوص   
ساس القانوني للتعاون الدولي في مجال الثروة المائية من حيث تحديد األ ،راء الفقهيةتعددا في  اآلالدولي 

و ظهر االختالف في الرؤى عند معالجتها للمادة الثامنة من االتفاقية االطارية المتعلقة  .العذبة
مرجح ما ذهب ي الُ أالر ن أو  .19974باستخدامات المجاري المائية في غير االغراض المالحية لسنة 

 الدول بين السيادة اعتبارات في يكمن التعاون النهري  مبدأ أن اعتباربليه الدكتور صالح الدين عامر إ
استخدام المجرى  من استفادة أقصى لتحقيق بينها، التعاون  من ضرورات المبدأ هذا يفرضه وما والمساواة 

                                                           
1 -Jochen SOHNLE ,le droit international des ressources en eau douce :solidarité contre souveraineté ,CERIC , 

PARIS 2002, p327.  
 .472صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، المرجع السابق، ص- 2
 ، السالفة الذكر . 1997اتفاقية االمم المتحدة لسنة - 3
...، المرجع نهار الدولية في غير الشؤون المالحيةالقواعد القانونية التي تحكم استخدامات األ تيوي،مساعد عبد العاطي الش - 4

 . 150،  ص السابق
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امالت الدولية باالتصال و التشاور المستمر بين الدول لى حسن النية في المعإضافة . باإل1المائي الدولي
 المعنية .

 الدولية والبحيرات للحدود العابرة المائية المجاري  واستخدام حمايةلو لقد جاءت اتفاقية هلسنكي   
مم األ اتفاقيةلى التعاون الدولي في مجال المياه بنفس السياق الذي تناولته إلتشير وبصفة عامة  ".1992

 .2كيد على هدف حماية البيئة أ، مع الت1997المتحدة لسنة 

وحتى  ،العديد من االتفاقيات والمعاهدات واالعالنات في مجال الثروة المائية و قد تناولت هذا المبدأ  
نيجماروس، و بحيرة النو ، حيث وجهت الدول المشتركة  -يكوفوفي قضية جابتش القضاء الدوليحكام أ

دارة الثروة إلية لتسوية الخالفات و الوقاية منها و حسن آلى التعاون الدولي كإفي نفس المجرى المائي 
 المائية العذبة .

 ثانيا : التعاون الدولي المائي  في الممارسات الدولية
لقد أخذ االلتزام بالتعاون الدولي حيزا كبيرا ضمن مقاصد األمم المتحدة والمعاهدات واالتفاقيات الدولية   

بصفة عامة، و في مجال المياه العذبة المشتركة بصفة خاصة، و حتى القضاء الدولي أشار إليه في 
 أكثر من قضية.

 المعاهدات الدولية:التعاون الدولي المائي  في االعالنات و -أ
الى  باإلضافةهناك العديد من االعالنات  الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية مثل االمم المتحدة ،    

االتفاقيات الدولية سواء  االطارية او االقليمية او الثنائية، التي تنص على التعاون الدولي في مجال الثروة 
 المائية العذبة.

 بالمبدأ 1972عالن ستوكهولم إ في  عاون الدولي بصفة عامة في مجال البيئة البشرية،مبدأ الت  ورد لقد   
 البيئة وتحسين الطبيعية، للموارد الرشيدة تحقيق اإلدارة الرابع و العشرين ، من خالل النص على ضرورة

 تحسين في األثر بالغ له سيكون  مما بينها، فيما والمشاركة ،التكامل الدول على حث خالل من البشرية
 سواء، حد على والصغيرة الدول الكبيرة كافة جانب من المثمر التعاون  من إطار البيئة، في وحماية

 .3الضارة البيئية اآلثار وإزالة  وخفض منع في فعالة بصورة يساعدف

                                                           
 .472صالح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،المرجع السابق، ص- 1

2 -Jochen SOHNLE , ,le droit international des ressources en eau douce  ..., op.cit, p326-327.  
3 - déclaration de Stockholm sure le site web , http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-

durable/files/1/Declaration_finale_conference_stockholm_1972.pdf 
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للمياه مم المتحدة ة عن مؤتمر األالصادر    Mar del plata"ماردل بالطا"كما اشتملت خطة  عمل   
على العديد من التوصيات المتعلقة بالتعاون االقليمي و الدولي في مجال المياه ، حيث  1977سنة 

مم ي المياه الدولية طبقا لميثاق األبضرورة التعاون بين الدول بخصوص مجار  90تقضي التوصية رقم 
 .1قليمية اإل لمساواة في السيادة و السالمةساس اأالمتحدة ومبادئ القانون الدولي و على 

 المفاهيم من األخيرة المستدامة باعتبار التنمية نأبش 2002 في الصادر جوهانسبرج إعالن تبنى كما    
 التنسيق تعزيز أهمية على منه والعشرون  المادة التاسعة ونصت،  التعاون  مبدأ على حديثاا  المنتشرة
 بالمياه. المعنية باألمور يتعلق فيما الحكومية والمنظمات الهيئات الدولية بين والبناء المثمر

الوحيدة من نوعها في مجال المجاري المائية  ليستهم اتفاقية و أما في مجال االتفاقيات اإلطارية، فأ     
و التي ، 1997الدولية ، تلك المتعلقة باستخدامات المجاري المائية في غير االغراض المالحية لسنة 

من خالل  ،2عام في االتفاقية أ. حيث تناولت مبدأ التعاون الدولي كمبد 1420دخلت حيز النفاذ في 
 لجان أو آليات إنشاء و تشير نفس المادة الى.  المادة الثامنة منها تحت عنوان االلتزام العام بالتعاون 

 لمعلومات و البيانات.  ل. و يظهر ضمن المادة التاسعة منها ، التركيز على التبادل المنتظم   مشتركة

ن "حماية بشأ 1992، تم تناول التعاون الدولي من خالل اتفاقية هلسنكي لعام على المستوى االقليمي   
و منفتحة على ارية المفعول سو التي أصبحت واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية" 

الجنوبية  على " بروتوكول  فريقياإعضاء في مجموعة تنمية القارة االفريقية وقعت عدة دول أ  . و فيالعالم
و التي تحث بدورها أيضا على فريقا الجنوبية "موعة تنمية إنظمة المجاري المائية المشتركة في مجأ

 .التعاون في مجال المجاري المائية الدولية 

ى التعاون الدولي إلهناك مجموعة واسعة من الصكوك الدولية التي تدعو إلى جانب ما سبق ذكره ،   
ن أحيث ورد بالمادة الثالثة منه "  1964المائي منها االتفاق المبرم بين االتحاد السوفياتي وبولندا عام 

و العلمية و التقنية ذات  نشطة االقتصاديةضمان التعاون بين الطرفين في األ الغرض من االتفاق هو
الطرفين يتعهدان بتنسيق  نأالصلة باستخدام الموارد المائية في مياه الحدود". و جاء بالمادة الخامسة " 

شارت أنشطة التي قد تسبب تغييرات في الحالة الراهنة فيما يتعلق باستخدام الموارد المائية" كما جميع األ
 ."3للبيانات والمعلومات المنتظم والتبادل المياه بمشاريع يتعلق فيما عاون لى التإالمادتين السابعة و الثامنة 

                                                           
 .122عصام محمد أحمد زناتي ، المرجع السابق ، ص - 1

2 -Rana Khrouf-Gaudig , op.cit, p1.86 

3 -Stephen C. McCaffrey, Special Rapporteur, Third report on the law of the non-navigational uses of 

international watercourses, DOCUMENT A/CN.4/406, op.cit p 24. 
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 في الوضع هو كما الدولية، األنهار في مجال عامة بصفة التعاون  مفهوم على نصت دولية اتفاقيات   
 ورد لما النص واستند العامة، صورته في المبدأ على نص الميوز، حيث نهر مياه بتنظيم المعني االتفاق
 الفقرة فقد نصت الدولية، والبحيرات للحدود العابرة المائية المجاري  بحماية المعنية 1992هلسنكي باتفاقية
 حسن من بروح االتفاق، الموقعة على الدول بين فيما التعاون  وجوب على الثانية المادة من األولى

 تضمن الميوز. كما مياه نوعية وتحسين حفظ بقصد الخاصة ، مصالحها بين المساواة  مع الجوار،
 المجرى  دول بين التعاون  مبدأ على تبني النص ، 1995"سادك" المشتركة المائية المجاري  نظم بروتوكول

 المجرى  إطار في اإلعفاء الدول لتزاما على الثانية من المادة الثالثة الفقرة نصت حيث المشترك، المائي
 .1المائي ى المجر  نظام في المؤثرة المشروعات جميع وتنفيذ دراسة شأن في البناء التعاون  بانتهاج المائي

ن االنتفاع الكامل بمياه النيل تناولت عدة أالمبرمة بين مصر والسودان بش 1959نوفمبر 08اتفاقية 
 .2مسائل مهمة منها التعاون الفني بين الجمهوريتين

سيا الوسطى لسنة آدارة و استخدام و حماية الموارد المائية المشتركة بين دول إن التعاون في أاتفاق بش
و التي ظهرت كدول  مو داريا" و "سير داريا" ،أقرت الدول الخمس المشاطئة لنهري" أ. حيث  1992

رة جديدة بعد انهيار االتحاد السوفياتي، بالتزامها باإلدارة التعاونية للمياه في حوض بحر أرال، و بضرو 
 .3طار مؤسسي و تنظيمي مالئم لمعالجة قضايا شح المياه و تفادي الخالفات  بشأنهاإوضع 

 وإدارة استخدام بصدد التنمية المستدامة، مصطلح mékong 1995  الميكونج نهر اتفاق تبنى كما  
 الدول األطراف في بين التعاون  أواصر لتعزيز  نهر الميكونج، بحوض المرتبطة األخرى  والموارد المياه

ى تجسيد االلتزامات بين الدول األطراف االتفاقية ، عن طريق لجنة نهر الميكونج التي حرست عل هذه
سفل نهر اه في أالوقاية عن طريق تطوير قواعد ذات الصلة باستخدام الميبخصوص التعاون، و 

  . 4الميكونج

                                                           
...، المرجع نهار الدولية في غير الشؤون المالحيةالقواعد القانونية التي تحكم استخدامات األمساعد عبد العاطي الشتيوي ، - 1

 .155، صالسابق
 .490صالح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، المرجع السابق، ص- 2
لورونس بواسون  دي شازورن ، عناصر استراتيجية قانونية  إلدارة المجاري المائية الدولية، حوض بحر ارال ،دراسة فنية ، رقم - 3

ي المائية الدولية تعزيز التعاون و معالجة الخالفات، وثائق البنك الدولي لإلنشاء صادرة عن البنك الدولي و الموسومة بالمجار  .414
 .90، ص 1999والتعمير ، الواليات المتحدة األمريكية، الطبعة األولى بالنسخة العربية 

4 -Vanessa RICHARD ,des coopérations, un bassin :la désarticulation des dynamiques régionales dans le bassin 

du mékong, colloque d’Orléans :l’eau en droit internationale, Edition a pedone, 2010, p225. 
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االلتزام بالتعاون في مجال المجاري  العديد من الصكوك الدولية قد نصت علىمما سبق سرده، ف   
لى  جانبها اعتمد القضاء الدولي على االلتزام بالتعاون إالمائية الدولية، و التي ال يمكن حصرها كلها . و 

 الدولي كحل لبعض القضايا الدولية .

 :القضاء الدوليضمن أحكام التعاون الدولي المائي  -ب
كقاعدة –ف عنه قضاء محكمة العدل الدولية يصلح للتطبيق تلقائيا ن االلتزام بالتعاون العام الذي كشإ  

نه  أسبانيا يظهر من الحكم " بحيرة النو" بين فرنسا وإ في قضيةف  .1في مجال األنهار الدولية –دولية 
الدول أن  يؤكدذ إ .المائية دول المجاري  بالتعاون بين واسع االلتزام نطاق على تؤكد التي بالبيانات مليء

صالح الذي ينطوي عليه استخدام األنهار الدولية في خيرة خطورة تضارب المتعي جيدا في اآلونة األ
 .غراض الصناعية و ضرورة التوفيق بين هذه المصالح و غيرها عن طريق تقديم تنازالت متبادلةاأل

بحيث تتصل الدول  سس شاملةأهي التوصل الى اتفاقات على  ،والطريقة الوحيدة لتسوية هذه المصالح
 .2لى اتفاقات عن طريق الموازنة ما بين المصالحإوتتفاوض بحسن نية للتوصل 

 قنطرتين إنشاء حول المجر وتشيكوسلوفاكيا مام القضاء الدولي في النزاع بين بينأ أخرى طرحتقضية    
 25صدرت محكمة العدل الدولية حكمها في القضية  بتاريخ أحيث  الدانوب. نهر على مشتركة بصفة

وجيه كل من هنغاريا و لى" تإو القاضي فيما يتعلق بسلوك الطرفين في المستقبل  1997سبتمبر 
،  1977داف معاهدة هأ لى التفاوض بحسن نية ، مع وجوب اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق سلوفاكيا  إ

 ".3راضي السلوفاكيةشاء نظام تشغيل مشترك للسد في األنإغير ذلك، يجب نه ما لم يتفق الطرفان على وأ

النهر  طار المشترك لتنميةإلى العمل مستقبال في إن المحكمة وجهت الطرفين أو بذلك يظهر جليا   
 ض و التعاون الدولي . و ساس حسن النية والتفايه على ألحفاظ علوا

 ،وروغواياألرجنتين و العدل الدولية في النزاع بين األ مام محكمةأطرحت  ،بمناسبة قضية حديثة   
 2010بريل أ 20أوروغواي، حيث صدر الحكم بتاريخ  نهر على بطاحونتي اللباب الواقعتين ةوالمتعلق

لية المشتركة ارها اآلبوروغواي ، باعتألزام الطرفين بتمكين اللجنة االدارية لنهر إوالقاضي في جزء منه ب
                                                           

 .117محمود عبد المؤمن محفوظ محمد ، المرجع السابق ، ص - 1
2 -Stephen C. McCaffrey, Special Rapporteur, Third report on the law of the non-navigational uses of 

international watercourses, … , op.cit 25. 

،  موجز األحكام و الفتاوى 1997ايلول/ سبتمبر  25 في الصادر الحكمناغيماروس ، –مشروع غابيتشيكوفو ب المتعلقة القضية - 3
 .على الموقع :01،ص 2002-1997واالوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 

 http://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1997-2002-ar.pdf 
 .2016تارخ الولوج : شهر أوت 
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من ممارسة صالحياتها المخولة لها بموجب النظام 1975ساسي للنهر عام نشاها النظام األأالتي 
ثير نشاط الطاحونة على البيئة أوت ،ساسي للنهر بشكل مستمر من خالل رصد نوعية مياه النهراأل

للنهر بمواصلة تعاونهما بواسطة اللجنة  ساسيبموجب النظام األ قانوني لتزامانه على الطرفان أالمائية، و 
االدارية لنهر االوروغواي ، و تمكينها من وضع الوسائل الضرورية لتعزيز االستغالل المنصف للنهر مع 

 .  1حماية بيئته

و هنا يكون قد كشف القضاء الدولي عن استقرار التزام الدول بالتعاون العام بحسن نية في مجال الثروة 
رد طبيعي مشترك ففيما ذا كان التعاون الدولي التزام تفرضه طبيعة المجاري المائية كمو إ  لعذبة.المائية ا

 ه و كيف تتم ؟تكمن مظاهر 

 

 المشتركةالتعاون الدولي في مجال الثروة المائية الفرع الثاني: مظاهر تطبيق 
ة من االجراءات المتصلة باستخدام ن ممارسات الدول تكشف عن نوع من االعتراف بالحاجة الى طائفإ  

ائية الحالية أو مياه االنهار الدولية ، تتراوح بين تلك البيانات عن العوامل الهيدرولوجية و االحتياجات الم
عمال المعتزم القيام بها فيما يتعلق بمجرى مائي دولي و التي قد تضر دولة المتوقعة ، و اإلخطار عن األ

ن العمل التعاوني يفسح المجال لتوفير الحماية المالئمة لدول المجرى إفوعالوة على ذلك ، خرى ، أ
وجود تعاون بين دول  بالدرجة األولى فضل انتفاع و فوائد يستتبعأن الحصول على أالمائي الدولي، ذلك 

 .المجرى المائي من خالل مشاركتها في حماية و تنمية المجرى المائي الدولي

  والمعلومات للبيانات المنتظم التبادل وال:أ
 انطالقاا  ،المائيالمجرى  دول التعاون بين صور أهم و المعلومات، من للبيانات المنتظم التبادل يعتبر   

 دولة للمياه أية استخدام من يجعل مما واحدة. جغرافية كوحدة مشترك، و مرتبط طبيعي مورد من كونه
األخرى المشتركة معها في نفس المجرى المائي،  على الدول بآخر أو بشكل إقليمها يؤثر داخل الموجودة

 لى احتمالية نشوب الخالفات  بين الدول .إالشيء الذي يؤدي 

                                                           
 أبريل/نيسان 20 في الصادر الحكم-أوروغواي  ضد رجنتيناال - أوروغواي نهر على الواقعتين اللباب بطاحونتي المتعلقة القضية - 1

 .على الموقع :123،ص  2012-2008،  موجز األحكام و الفتاوى و االوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 2010

http://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ar.pdf 
 2016تاريخ الولوج : أوت 
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 بالتبادل المنتظم للبيانات و المعلومات في الممارسة الدولية: االلتزامأهمية  -أ
لمجرى المائي الدولي ، من خالل همية تبادل المعلومات في ضمان االنتفاع العادل و المعقول لأ تبدو    

 التزام الدول بالتبادل المنتظم لمجموعة شاملة من المعلومات و البيانات المتصلة بالمجرى المائي.

في هذا الشأن، أشار الكثير من فقهاء القانون الدولي للمياه، إلى أهمية تبادل المعلومات و البيانات    
ن االلتزام بتبادل المعلومات يسمح لكل دولة من دول المجرى أعلى غرار االستاذ ماكافري ، الذي يرى 

أوجه مكان من احتمالية التعارض مع ه استخدامها بغية التقليل قدر اإلوجأالمائي كل على حدى بتخطيط 
لى استحداث نظم متكاملة لتخطيط المجاري المائية الدولية إخرى له، و قد يؤدي ذلك استخدام الدول األ

 .1ساس التنازع التنافسيأساس تعاوني و ليس على أستخدام المياه العذبة على وإدارتها و ا

 استخدام أقصى تحقيق إلى تجنبا للنزاعات ووصوالفي ذات الصدد، يرى األستاذ منصور العادلي، أنه     
 البيانات،تبادل  اإلضرار، وجب على الدول وعدم اإلنصاف مبادئ ضوء في المجرى المشترك لمياه

منتظمة، للحفاظ على استقرار العالقات بين دول المجرى المائي و ضمان تنميته و  بصورة والمعلومات
 .2حماية البيئة المائية الدولية و منع التلوث

 ن تبادل البيانات والمعلومات يعد جزءأ Jochen SOHNLE "سونل يوكن "طار يعتبراإلفي هذا     
 .3اتفاق وجود عدم حالة في حتى مطلوبة تكون  قاعدة ذاتية مستقلة ، قد أصبح التعاون، و واجب من

العديد  فييمكن استخالص االلتزام بتبادل المعلومات و البيانات الهيدرولوجية زيادة إلى ما سبق ذكره ،   
 من قواعد والعشرين التاسعة المادة في المبدأ لهذا الدولي القانون  رابطة من الوثائق الدولية، حيث تعرضت

 بغرض الحوض دول من كل دولة توصي أنها" إلى األولى فقرتها في أشارت التي 1966 لعام هلسنكي
 إقليمها حدود في الحوض بمياه والمرتبطة لحقوقها القانونية ممارستها عند المنازعات نشوء منع

 ."4المتعلقة بها واألنشطة واستخداماتها

                                                           
1 - Stephen C. McCaffrey, Special Rapporteur, Third report on the law of the non-navigational uses of 

international watercourses, ….. op. cit, p23-24. 

 .   159منصور العادلي، موارد المياه في الشرق األوسط ، المرجع السابق ، ص - 2
3 -Jochen SOHNLE ,le droit international des ressources en eau douce ,OP.CIT, p328.  

4  - Article 29 ":  With a view to preventing disputes from arising between basin States as to their legal rights or 

other interest, it is recommended that each basin State furnish relevant and reasonably available information to 
the other basin States concerning the waters of a drainage basin within its territory and its use of, and 
activities with respect to such waters". The Helsinki Rules -with comments, provided by the   

http://www.internationalwaterlaw.org 
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االلتزام بتبادل البيانات والمعلومات  والخمسين، السادسة مادتها في ،2004 لعام برلين قواعد تبنت كما   
 ونوعية بكمية والمعنية المتاحة المعلومات تبادل دوري  وبشكل عليها الحوض دول أن حيث نصت على

 جمع في جهدها قصارى  تبذل أن الحوض دول على يجب كما لها، البيئي والوضع الحوض، مياه
 إليها توجيهها تم التي الدول قبل من استخدامها يسهل جيد نحو على إتاحتها ثم ومن والمعلومات البيانات
الفقرة الرابعة لتؤكد مرة اخرى عل االلتزام بالتعاون بتبادل المعلومات مع تحديد نطاق معين  وجاءت

 .1مسموح به في الفقرة الخامسة منها

 تستند المادة ن هذهأمن خالل تقريرها حول قواعد برلين   ،انون الدوليطار علقت رابطة القوفي هذا اإل   
لى المادة الخامسة من إمن خالل مادتها التاسعة و العشرين باإلضافة  األصلية، هلسنكي قواعد أحكام إلى

 .14 ،12 ،11 ،9. المواد في المتحدة، األمم اتفاقية في االلتزام هذا تدوين تم وقد ، ريالقواعد مونت
 والبيئة دوليا المشتركة المياه من بكل المتعلقة األخرى  الصكوك من العديد في أيضا الواجبات هذه وتوجد
 على تؤثر التي أو األنشطة للمشاريع التخطيط أو بالبرامج يتعلق فيما باإلعالم االلتزام أن ويبدو. عموما
 المطاف، نهاية في العرفي فهو، الدولي القانون  قواعد من قاعدة صبحأالمائية ،  البيئة أو المشتركة المياه
 .2البيئة إدارة في التعاون  لواجب طبيعية نتيجة مجرد

 مادتها في ونصت 1997الدولية لعام المائية المجاري  بشأن،  اإلطارية اتفاقية نيويورك جاءت ثم   
 والمعلومات، للبيانات الدوري  التبادل عنوان والمعلومات تحت للبيانات التبادل مبدأ على منها التاسعة

 والمعلومات البيانات تلك دورياا  المائي المجرى  دول تتبادل أن علىحيث نصت  األولى، بفقرتها وذلك
 والجيولوجيا وحالة الجو، الهيدرولوجي بالنظام المتعلقة وتحديداا  المائي، المجرى  حالة عن المتاحة بسهولة

 طلب عند أنه المادة ذات من الثانية أضافت الفقرة ثم بها، المرتبطة التنبؤات وأيضاا  واإليكولوجيا المائية
 أن األخيرة هذه فعلى بسهولة، متاحة غير ومعلومات ببيانات للمجرى تزويدها األخرى  الدول من دولة
 الطالبة الدولة قيام على متوقفاا امتثالها تجعل أن لها جوزي الرغبة، كما تلك لتلبية في وسعها ما تبذل

 يكون  عندما والمعلومات البيانات هذه ولتجهيز المعلومات أو البيانات هذه لجمع المعقولة التكاليف بسداد
 .3مناسباا ذلك

 

 
                                                           

1 -international law association berlin conference (2004)   water resources law, op.cit,  p46. 

2 -Commentary on Article 56 Of the Berlin Rules of 2004, op.cit, , p46. 

 ، السالفة الذكر. 1997، اتفاقية األمم المتحدة  9المادة  - 3
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 :نطاق االلتزام بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات -ب
 تبادلف 1997كما سبقت االشارة إليه من خالل المادة التاسعة من اتفاقية االمم المتحدة لعام      

 وكذلك للمجرى، بالخصائص الطبيعية المرتبطة البيانات تلك على ينصب والمعلومات البيانات
 وحمايته المجرى  لذلك المائية الموارد لتنمية على الوصول يساعد مما له، والمستقبلية الحالية االستخدامات

 المجرى، لدول المائية والحصص الهيدرولوجي، بالطابع المتعلقة تبادل البيانات يتم وأيضاا  التلوث، من
 وأيضاا  . المائية المائية والجيولوجيا الجوية باألرصاد الخاصة تلك للتبادل، محالا  تكون  التي ومن البيانات

 معين. ووقت مكان معين في المجرى  في المتوافرة بالمياه المتعلقة البيانات

ن يتم تبادل البيانات والمعلومات، بصورة منظمة، و في الوقت المناسب، اذا اريد لها ان أيجب  لذلك، 
تكون مفيدة في تمكين دول المجرى المائي من التقيد باستخدام المجرى المائي الدولي  بطريقة عادلة 

 .  1ومعقولة

ت و المعلومات من خالل الفقرة الى حدود تقديم البيانا 1997من اتفاقية نيويورك  31المادة  تشير  
 أو بيانات بتقديم المائي المجرى  دول من دولة يلزم ما المواد هذه في ليس ولى منها حيث تنص :"األ

 المجرى  دول مع نية حسنب الدولة تلك تتعاون  . ذلك ومع .القوميين أمنها أو لدفاعها حيوية هي معلومات
  ".2بتقديمها الظروف تسمح التي المعلومات من ممكن قدر أكبر تقديم بقصد األخرى  المائي

عطاء هذه النوعية إ لدولة. و الدفاعية لمنية و المصالح األهناك نوع من البيانات والمعلومات التي تمس    
يجاد إضرار بمصالحها الحيوية. و من ثمة يجب إلى اإلخرى قد يؤدي أمن البيانات والمعلومات لدولة 

 توازن بين حاجتين مشروعتين من خالل التعاون بحسن نية بين الدول المشتركة في نفس المجرى المائي. 

 

 إدارة و حفظ الموارد المائية العذبة المطلب الثاني: 
جل  حفظه أجل تعزيز التعاون الدولي بين الدول التي تشترك في نفس المورد المائي العذب، ومن أن م  

اعات قصى الفوائد لجميع دول المجرى المائي، ومنعا للنز أو تنميته المشتركة، وبغية ضمان تحقيق 
لذلك سيتم التعرض من خالل  دارة المتكاملة للموارد المائية.إلى اإل، تتوجه الدول المتعلقة بالمياه وتسويتها

                                                           
 .   166منصور العادلي، موارد المياه في الشرق األوسط ...، المرجع السابق ، ص - 1
 الذكر. ،السالفة 1997، اتفاقية األمم المتحدة 31المادة  - 2
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)الفرع األول( من خالل أهم عنصر فعال في هذا المجال إدارة الموارد المائية العذبة لى إهذا المطلب 
 .)الفرع الثاني(حماية و صون البيئة المائية العذبة، ثم التطرق إلى اللجان المشتركةوهي 

 

 الفرع األول: إدارة الموارد المائية العذبة 
و غيرها من الترتيبات التي أشكال الترتيبات المتعلقة بإنشاء لجان أيقصد بإدارة الموارد أي شكل من    

 .1مر حفظ و تنمية واستخدام مياه هذا النهرأكثر بغية معالجة أو أبين اثنين من دول النهر  تفاقباالتقدر 

المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية، بدرجة خاصة  استخداماتفاقية قانون  اهتمت  
المائية الدولية، حيث أفرد لها عددا من القواعد التي تدور  بالمجاري )غير الضار(  يءالبر  باالستخدام

 ، وذلك باتخاذ ما يلزم من تدابيرالمائيحول الحماية والحفظ واإلدارة والوقاية من األحوال الضارة بالمجرى 
حتى في  الدولي المائيللتخفيف منه، وكذا ضرورة حماية المجرى  لتجنب ما قد يصيبه من أضرار أو

 .2وقت النزاعات المسلحة 

 وجود عدم حالة و الجوفية، فيأدارة المياه العذبة سواء السطحية إلى التعاون الدولي و إتظهر الحاجة   
و ال تكون جميع أن وجدت فتكون ضعيفة ، إالحوض ، و  مستوى  على محددة ومؤسسية قانونية ترتيبات

 . االتفاق في دول المجرى المائي طرفا

 يعززكما  العرفي، الدولي القانون  ويطور األحواض، يوضح بين التنسيق لذلك فالتعاون الدولي يعزز
 المبادرات مع التآزر أوجه الجيدة، و يقوي ويعزز والممارسات الخبرات انشاء منصات لتبادل التنفيذ، مثل

المائية الدولية  فاألحواض. لذلك 3خطار خصوصا البيئيةلمواجهة األ" للحدود العابرة المياه" العالمية حول 
 التي تحظى بإدارة جيدة و متكاملة ـ تعد من أهم األحواض وأكثرها تنمية ، وحماية وتشاور بين دولها.

 

                                                           
 .   192منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق األوسط ، المرجع السابق ، ص- 1
 .48إبراهيم محمد العناني، تسوية نزاعات استخدام االنهار الدولية ...، المرجع السابق، ص - 2

3 - Sylvester Matemu, Sonja Koeppel ,  The global legal frameworks for transboundary cooperation on surface 

and groundwaters, their interrelations and implementation , presentation by representatives of Tanzania and the 

UNECE secretariat, made at the African Water Week 2014. http://www.unece.org/env/nyc.html , Date of 

entry:20/08/2017.  
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 المشتركة الدولية لجانمهام ال   أوال:
و أو لجنة أ ،سماء مختلفة مثل هيئةأ ،دارة الموارد المائية العذبةقد تتخذ المؤسسات المسؤولة عن إ   

لى أي إ "دانتي كابونيرا ، األستاذ دارة موارد المياه الدولية حسبإدارة ...و يشير مصطلح إو ، أسلطة 
كثر يشتركون في حوض مشترك أو أخرى تتأسس باالتفاق بين دولتين أية ترتيبات أو أشكل مؤسسي 

  .1دارة تلك المياهإو جوفي ، بغرض أسطحي 

حواض هو دارة الموارد المائية لحوض من األإي سلوب الشبكة فأن أن تعترف بأيجب على الدول     
هذا وفي  و الجوفية .أة الموارد المائية العذبة سواء السطحية ر داإنقطة االنطالق الضرورية لتنظيم و 

، والتي تشمل في مجملها حق  للمياهن تطبق المبادئ العامة للقانون الدولي أطار على الحكومات اإل
المنصف ، وواجبها في في عدم التسبب في ضرر ملموس للدول المشتركة الدول في االنتفاع العادل و 
ام باإلخطار لى جانب الواجب بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، وااللتز إفي المجرى المائي الدولي 

 .  2حواض تعد عامل رئيسي ومؤكد في دفع عملية التنميةوالتشاور. فمنظمات األ

االدارة المشتركة للمجاري المائية الدولية ، في شكل مؤسساتي مختلط ، و في  تجدر اإلشارة، إلى أن   
لزاميا من وجهة نظر القانون الدولي بالنسبة للدول المشتركة في نفس إصورة لجان مشتركة ، ال يعتبر 

 .3شكال التعاون الدوليأصبحت شكال من أو لكنها  ،المجرى المائي

ية دور اللجان المشتركة في حماية المجرى المائي  وتنميته، و الوقاية بالدرجة األولى من رغم أهم   
من االتفاقية اإلطارية ال يلزم الدول بإنشاء هذه اللجان، و هو ما  24النزاعات بين دوله فإن نص المادة 

التي  1997تحدة من اتفاقية األمم الم 24عندما أوضح أن نص المادة  ستيفن ماكافري أكده األستاذ 
ن لجنة القانون الدولي أرة ، تعتبر كنص معتدل جدا نظرا ألهمية اللجان المشتركة . غير تنص على اإلدا

ن القانون أنه مع أطارية عامة . وكانت وجهة نظرها إبعد من هذا في وثيقة أنه يمكنها المضي ألم تشعر 
 لزامها بتشكيل لجانإلى حد إنه ال يمضي أ الإالدولي قد يلزم الدول المشاطئة بالتعاون مع بعضها، 
أبعد ن تمضي شوطا أ، كان يمكن  24ن المادة أمشتركة . و هي محقة في ذلك التقييم ، على الرغم من 

 . 4ن يتخذها التعاون المؤسسي فيما بين الدول المشاطئةأشكال الملموسة التي يمكن إلى األشارة في اإل
                                                           

1 -Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI, op ,cit, p437-438.    
 .   202منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق االوسط ، المرجع السابق ، ص- 2

3 -Jochen SOHNLE , le droit international des ressources en eau douce , op.cit, p333 ;Dante A. 

CAPONERA ,Marcella NANNI ,op.cit , p437. 

ستيفن ماكافري ،اتفاقية االمم المتحدة بشان قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية ...، مرجع   - 4
 . 34-33سابق، ص
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يالحظ أنها تدعو دول المجرى المائي إلى -السالفة الذكر–الرابعة والعشرين  المادةمن خالل دراسة  
 مشتركة، إدارة آلية إنشاء ذلك ويتضمن المجرى، إدارة منها بشأن دولة أي طلب على بناءمشاورات  إجراء

 رى،الدائم للمج التنمية تخطيط خاص نحو على "إدارة" ب المقصود أن إلى منها الثانية أشارت الفقرة ثم
 على المائي المجرى  حماية وضبط استخدام بتعزيز القيام وأيضاا  المعتمدة، الخطط تنفيذ على والعمل
 .واألمثل المعقول النحو

المائية  مجاري ال دارةإت مجموعة واسعة التنوع من منظمات نشأأن الدول أتدل الممارسة الدولية على     
خرى عددا من أن بعض االتفاقيات تقتصر على مجرى مائي معين ، بينما تغطي اتفاقيات إالدولية ، ف

 1قليميةنه يتم تحديد الوالية اإلأو تعبر تلك الحدود و من هنا فإالمجاري المائية التي تشكل حدودا مشتركة 
 .  2نهار الدولية وفقا لما تقضي به االتفاقية الخاصة بذلكإدارة األللجان 

جل تنظيم المالحة النهرية مثل لجان أوجدت من  تلك التي ولى اللجان الدولية إلدارة المياهأ تعد تاريخيا   
لى االستخدامات غير المالحية للمجاري إ نهر الراين و الدانوب، ثم تحولت اهتمامات الدول النهرية

اه من التلوث و مراقبة جودتها، لى حماية الميإالمائية فتغيرت مهام و وظائف اللجان المائية المشتركة 
 .3وتنظيم استخدام الطاقة الكهرومائية 

 بإدارة للسياسات المعنية تنظيمي إطار أهمها وضع وظائف اضافة الى ما سبق يناط بهذه اللجان عدة   
 السياسات، تلك وتطبيق تنفيذ اللجان وظيفة هذه تتولى ثم الطويل، أو القصير المدى على المائي المجرى 

 وتقوم المجرى، دول مصالح بين بالتنسيق مطالبة السابقة، فإنها بالوظائف اللجان تلك قيام سبيل وفي
مناسيب  لتحديد تراها التي المعايير ووضع بالمجرى، المرتبطة الفنية البيانات والمعلومات كافة بجمع

 والمعلومات وتحليل للبيانات بدراسة أيضاا  اللجان هذه وتقوم الفيضان، وقت في مستوياته وضبط النهر،
 هذه فنجاح وبالتالي المجرى، تنمية وحماية في منها لالستفادة المائي المجرى  بشأن جمعها يتم التي

 دول مستوى  على والمعلومات البيانات جمع انتظام على ضمان يتوقف الشأن، هذا في عملها في اللجان
بعض  تبادل على الدول بعض تحفظ بينها العقبات، من لبعض العمل هذا قد يتعرض حيث المجرى،
 باألمور المتعلقة العقبات األخرى  بعض وهناك لها، القومي باألمن ارتباطها بدواعي والمعلومات البيانات

                                                           
هناك عدة أمثلة في هذا اإلطار خصوصا في إفريقيا التي تعد اللجان المشتركة فيها من أكثر اللجان تقدما في العالم .مثل هيئة  - 1

حوض نهر الستغال بين السنغال و موريتانيا و مالي وغينيا بيساو ، هيئة نهر جامبيا بين جامبيا و السنغال و غينيا و عينيا بيساو 
 بين الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا. .هيئة بحيرة تشاد

 .   204منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق االوسط... ، المرجع السابق ، ص- 2
3 - Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI , op.cit , pp38-439. 
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 في والمعلومات البيانات نقص أمثلتها ومن البيانات والمعلومات، اكتمال عدم إلى تؤدي قد والتي الفنية
  .1إقليمها داخل المائية باإلدارة ألسباب مرتبطة الدول بعض

بصفة عامة إذا كان من غير الممكن اإلحاطة  بمهام ووظائف كل لجان األحواض واألنهار الموجودة،    
    فيمكن التعرض ألهم االتفاقيات الدولية المتعلقة باللجان المشتركة وما جاء به الفقه الدولي في هذا النطاق

ن الهدف من أو التي تنص على  1980نوفمبر  21مثل االتفاقية المنشئة لسلطة نهر النيجر بتاريخ 
عضاء و كفالة التنمية المتكاملة لحوض النيجر في تعزيز التعاون فيما بين الدول األة هو أشنالسلطة الم

والتربية  ،مياه الزراعيةو موارد ال ،جميع المجاالت عن طريق تنمية موارده خاصة في ميادين الطاقة
بين  1960سبتمبر  19ن معاهدة مياه السند المؤرخة في أالحيوانية و الصيد و النقل و الصناعة . كما 

نشاء لجنة السند الدائمة ، تنص  في مجملها على تعزيز التعاون ن و الهند ، و التي بمقتضاها تم إباكستا
حالتها من إدراسة أي مشكلة تتصل بتنمية مياه النهر تمت نهار من خالل بين الطرفين في تنمية مياه األ

قيام الو طار المعاهدة وعلى وجه السرعة، أ في إلة قد تنشأية مسألى تسوية إالحكومتان ، باإلضافة 
بين  أيكمن في تسوية الخالفات والمنازعات التي تنش وأهم دور لهانهار .بجوالت تفتيشية عامة على األ

 . 2و تطبيق المعاهدةأن تفسير أبش دولال

لذلك من االقتراحات التي يمكن إثارتها في هذا اإلطار ؛ وجوب تضافر جهود الدول النهرية من أجل    
إنشاء اللجان الدولية المشتركة، وتمويلها و الحفاظ عليها، كآلية فعالة إلدارة األحواض المائية، مع منحها 

دون أن  -ية الحوض بيئيا، وتنميته بشكل مستدام فقط.الحق في إصدار القرارات الملزمة في مجال حما
. على أن تشكل من ممثلين من ذوي الخبرة في المجال -ت لحل النزاعات اتمتد االلزامية إلى قرار 

 الهيدروليكي و القانوني يتم اقتراحهم عن كل دولة.

 المشتركة في الممارسة الدولية الدولية ثانيا: اللجان
، هو إنشاء لجان دولية لتعاون بين الدول المشتركة في نفس المجرى المائيالسبل لتعزيز امن بين أهم    

مياه و تنميتها و حسن استغاللها. ولتوضيح أكثر لدور هذه المؤسسات على الساحة دارة المشتركة إل
رة تكوين الدولية سيتم التطرق إلى أهم أعمال الهيئات العلمية الفقهية التي حثت على التعاون في صو 

لجان دولية إلدارة األحواض المائية المشتركة باإلضافة إلى بعض المعاهدات ، مع اإلشارة الى بعض 
 النماذج المؤسساتية عبر العالم.

                                                           
1- Jochen SOHNLE, ,le droit international des ressources en eau douce  , op.cit, p334 . 

 .    204-203وسط... ، المرجع السابق ، صمنصور العادلي ، موارد المياه في الشرق األ- 2
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 :العلمية والمعاهدات عمال الهيئاتأضمن  ةنشاء اللجان الدوليإ-أ
جاري المائية الدولية إلدارتها والسهر نهار والماأل نشاء اللجان الدولية على مستوى إلى إشارة تمت اإل     

 على حفظها و تنميتها في العديد من الصكوك الدولية والمعاهدات ونشاطات المنظمات الدولية .

نظمة الدولية المتعلقة باستخدام الممرات أن األصدر معهد القانون الدولي قرار بشأ 1911ففي عام    
و من أن الدول المهتمة لجانا مشتركة دائمة تختص بالمنشآت الجديدة يعن تُ أكد بأالمائية الدولية ، والذي 

دارة ول مجمع القانون الدولي موضوع اإلتنا 1966جراء تعديالت على المنشآت القائمة. و في عام إجل أ
حالة النزاعات إلى إمنها  31المادة  تشار أ، حيث 1المشتركة في الفصل السادس من قواعد هلسنكي

مسح جراء إطلب منها ن يُ ألى و كالة مشتركة ،كما يمكن إخدام مياه حوض نهر دولي المتعلقة باست
كمل وجه بما يحقق مصالح كل أجل استخدامه على لحوض النهر الدولي ووضع خطط أو توصيات من أ

مور الواقعة في نطاق اختصاصها تقديم تقارير عن كل األ  لى الوكالة المشتركةإوعز تلك الدول، كما يُ 
 .  2عضاء المعنيةالسلطات المختصة في الدول األ إلى

نشاء اللجان المشتركة إلدارة المجاري المائية و ذلك إلة مسأ2004 برلين قواعد تناولت في نفس السياق،  
 ووكاالت لجان إنشاء ضرورة على تحيث نصاألولى منها،  و تحديدا بالفقرة والستين، الرابعة المادة يف

 .3الضر وتجنب المنصف االستخدام تحقيق لضمان مشتركة

ن أوصت االجتماعات والمؤتمرات المنعقدة تحت رعايتها بأمم المتحدة، فقد ما يخص نشاط االما فيأ    
أكبر قدر و توفير  ،قصى فائدة ممكنة من المجاري المائيةأليات مشتركة لتحقيق آنشاء إتنظر الدول في 

ن تنظر الدول أمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في التوصية رقم واحد ، بمر األمؤتمن الحماية ، مثل 
ن توفر قائمة حصرية بالمهام الممكنة لهذه الهيئات. و لقد عالجت أو  ،في وضع ترتيبات مؤسسية مشتركة

وصت أشتركة للمجاري المائية الدولية ، و دارة المؤسسية المأيضا موضوع اإلاللجنة االقتصادية ألوروبا 

                                                           
1- The Helsinki Rules -with comments, provided by the international water law project , op.cit.  

 .   199-198منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق األوسط ...، المرجع السابق ، ص- 2
3- Berlin Rules 2004: "Article 64: Establishing Basin wides or others Joint Management Arrangements. 

a- When necessary to ensure the equitable and sustainable use of waters and the preventions of harm, basins 

States shall establish a basin wide or joint agency or commission with authority to undertake the integrated 

management of waters of an international drainage basin. 

b- When appropriate, basin States shall establish other joint mechanisms for the management of waters". op.cit 
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ن يربعثانية و األ، التي اعتمدتها في دورتها الفي ميدان المياه العابرة للحدود في المبادئ المتعلقة بالتعاون 
 .1نشاء لجان مشتركةإن تنظر دول المجاري المائية في أب 1987عام

 غير في المائية استخدام المجاري  أنبش 1997 لعام المتحدة لألمم اإلطارية االتفاقية وجاءت   
 استخدام و لتعزيز مشتركة، إدارة آلية إنشاء الرابعة والعشرين على مادتها فيبالنص  المالحية األغراض

 المائي.  المجرى  حماية وضبط

من  33أما فيما يتعلق بدور اللجان في تسوية النزاعات الدولية فقد تناولت الفقرة الثانية من المادة    
 األطراف تكون  المشترك المائي للمجرى  مؤسسات أي .االقتضاء حسب تستخدم أن أو االتفاقية ذلك :"...

العبرة من استخدام عبارة "حسب ..." بخصوص هذه الفقرة يشير األستاذ علي إبراهيم إلى أن أنشأتها قد
االقتضاء " مفاده أن دول المجرى المائي تظل حرة عند إجراء المفاوضات والمشاورات في أن تقرر 

 .2استخدام هذه المؤسسات المشتركة في المجرى المائي أم ال

. حيث 19923 والبحيرات الدولية للحدود العابرة المائية المجاري  واستخدام حماية اتفاقية لى جانبهاإو 
فضل أمنها باعتبارها اتفاقية اطارية على التعاون الدولي بين الدول المشاطئة ، و ب 4تنص المادة التاسعة

دارة المياه المشتركة وذلك من خالل الفقر الثانية من نفس إالسبل من خالل اللجان المشتركة التي تعنى ب
أمور،  جملة في المشتركة الهيئات هذه مشتركة، و حددت مهام هيئات و التي تنص على إنشاء .5المادة
 .1الصلة ذات الترتيبات أو باالتفاقات اإلخالل دون 

                                                           
 .  198-197-196منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق األوسط... ، المرجع السابق ، ص- 1
 .603المرجع السابق، ص   ...،الدولية المائية والمجاري  األنهار قانون  إبراهيم، علي - 2
 تصبح،ل 2013 عام في تعديل خالل من المتحدة األمم في األعضاء الدول لجميع فتحت اهولكن إقليمية، کأداة  اعليه التفاوض مت - 3

  .2014 عام أواخر من المتحدة األمم في األعضاء الدول وجميع األفريقية الدول انضمامكما تم   عالمية، أداة 
4 -Article 9 : 

« Les parties riveraines concluent, sur une base d'égalité et de réciprocité, des accords bilatéraux ou multilaté 

raux ou d'autres arrangements, quand il n'en existe pas encore, ou adaptent ceux qui existent lorsque cela est 

nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes fondamentaux de la présente convention, afin de 

définir leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction 

de l'impact transfrontière. Les parties riveraines précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce 

bassin qui fait (font) l'objet d'une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions pertinentes 

visées par la présente convention ainsi que toutes autres questions au sujet desquelles les parties riveraines 

peuvent juger nécessaire de coopérer ». disponible sur : 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3b02206f-547c-43c4-84ad-

c7572b0de0d6.0001.02/DOC_2&format=PDF. Date d'accès au site :20/08/2016. 

5 -Jochen SOHNLE ,le droit international des ressources en eau douce , op.cit, p333. 
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أشار الذي  1992لى البرتوكول  المتعلق بالمياه و الصحة التفاقية هلسنكي إ ،يضاأشارة كما تجدر اإل 
لجان المشتركة إلدارة المياه من خالل نشاء الإلى التعاون الدولي في مجال المياه العذبة و إخر هو اآل
 منع حيث من المياه إدارة تحسين خالل من والوقاية اإلنسان صحة . و ذلك لحماية13،  12، 11المواد 
 .2بالمياه األمراض المتعلقة من والحد ومراقبة

 للجنة التابعة المياه التفاقية العالمي واالنفتاح  1997 المائية للمجاري  المتحدة األمم اتفاقية سريان بدء إن
 العالم. أنحاء جميع في الحدود عبر التعاون  لتعزيز عظيمة فرصة يتيحان  1992ألوروبا االقتصادية

 التطورات المؤسسية:-ب
ت الدول العديد من اللجان المشتركة المعنية باألنهار والبحيرات، و كلف العديد منها بإدارة أنشألقد   

قل رسمية، مثل عقد أن تجرى بطريقة أدارة المجاري المائية يمكن أن إالمجاري المائية الدولية، على 
 .3و غيرها من الممثلين للدول المعنيةأاالجتماعات المنتظمة بين الوكاالت المناسبة 

نهار يعد محدودا اللجان الدائمة المختصة بتلك األ حواض الدولية، فان عددعلى الرغم من كثرة األ  
سيا ، بعض هذه آفي  11فريقيا ، إفي  13مريكيتين ، في األ 25أوروبا ، و لجنة في  65فيوجد قرابة 

 .4داء غرض معينأجل أغلبية يتم انشاؤها من اللجان ذات طبيعة دائمة و لكن األ

 اللجان المشتركة في أوروبا: -1

بخصوص المالحة  1755لمانيا و هولندا عام أوروبا ، كانت بين أولى اللجان النهرية الدولية في أن إ   
الدول بالحفاظ و تحسين حالة  لتزاما 1815لعام  لى جانب المالحة تناولت اتفاقية فييناإ، و 1في نهر الراين

                                                                                                                                                                                     
 وضع للحدود،  عابر تكون ذات أثر قد التي التلوث مصادر أجل تحديد من وتقييمها وتجميعها البيانات في جمع اللجان تتلخص - 1

 وتشجيع وتنبيه، إنذار إجراءات التلوث ،وضع من تعاونية للحد عمل برامج ،ضعوكميا نوعيا أجل المياه من مشتركة رصد برامج
. الفقرة الثانية من المادة للحدود العابرة البيئي للمياه األثر تقييمات إجراء في المشاركةالعلمي، و  البحث إطار برامج في التعاون 

 ، السالفة الذكر. 1992التاسعة من اتفاقية هلسنكي 
2 -Protocole sur l'eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau 

transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999, COMMISSION ÉCONOMIQUE 

POUR L'EUROPE , EUR/ICP/EHCO 020205/8Fin, Conseil Économique et Social, NATIONS UNIES. 
disponible sur : 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-5-a&chapter=27&clang=_fr 

 .   61منصور العادلي ، قانون المياه ، المرجع السا بق ، ص - 3
ام ،الهيئة المصرية العامة للكتاب دانتي أ .كابونيرا ، المياه في االنظمة التشريعية و االدارية العالمية و المحلية ، ترجمة حسام االم- 4

 .357،ص  2016، 
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نهار األوروبية حتى الحرب العالمية مور من مهام لجان األالرسوم، فكانت تلك األئية و فرض الطرق الما
 .2نشاء لجان عديدة مختصة بمكافحة التلوثإولى، و بعد الحرب العالمية الثانية تم األ

فهي كيان للتشغيل و االدارة و لوضع نظام موحد و قواعد  3ما اللجنة المركزية الخاصة بنهر الدانوبأ  
ة للطاقة وتشجيع مشروعات الري. ، ورعاية خطط متكامل الفيضاناتة ، ولتسهيل عمليات مكافحة للمالح

و رومانيا و اكرانيا و روسيا و يوغسالفيا.  تضم ممثلين من النمسا و بلغاريا و تشيكوسلوفاكيا و المجرو 
ابة الحديدية التي تتعامل والى جانب اللجنة المركزية تم انشاء منظمة اخرى إلدارة الدانوب السفلى و البو 

 .   4بشكل اولي مع مشروعات الطاقة المائية و المالحية

 اتفاقيةمضاء إطار االهتمام بحالة البيئة، و خصوصا جودة مياه الدانوب ، تم إو في   1994و في سنة 
ان تكون دون  1998وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ عام  جل انشاء لجنة دولية لحماية الدانوب.أمن 

     .5مستخلفة للجنة المركزية لحوض الدانوب

مانة عامة و فرق عمل تهتم بمواضيع مختلفة سواء أعضاء ، معظم اللجان من ممثلين للدول اال تتكون  
 خرى مثل : أوروبية أضافة الى ما سبق يمكن ذكر لجان إو مؤقتة . و أكانت دائمة 

 2002طاري لحوض نهر الساف سنة ب االتفاق اإلأنشئت بموج، Save 6 لجنة الحوض النهري ساف
اللجنة الدولية لقناة  بين البوسنة والهرسك، كرواتيا وسلوفينيا الجمهورية الفدرالية ليوغوسالفيا.

 بين بلجيكا ، فرنسا ،و هولندا. 2002الدولي الخاص بالقناة عام  تفاقاالالمنبثقة من  7l'Escautشيلدت

  2002المنبثقة من االتفاق الدولي الخاص بنهر الميوز عام Meuseاللجنة الدولية لنهر الميوز 
البرتغالية ، المنبثقة من اتفاقية –، اللجنة االسبانية  1996عام  Oderودرالى لجنة نهر األ باإلضافة.

                                                                                                                                                                                     
كان اتخاذ القرارات العادية بنظام التصويت باألغلبية ، و لكنها لم تكن ملزمة و كانت تتوقف على قبول الدول .و تم انشاء لجنة  - 1

دانتي أ .كابونيرا، المرجع  من خالل تبادل المذكرات حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة التلوث .1950/ 1949منفصلة عام 
 .358السابق ، ص

2 - Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI , op.cit , p438-439. 

 

 
 .359-358دانتي أ .كابونيرا، المرجع السابق ، ص - 4
 

5 - Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI , op.cit , p 442. 
 على غارون  لنهر مباشر رافد وهو.  غارون  هوت و جيرس ، بيرينيه هوتس مقاطعات في تدفقات له فرنسا جنوب في نهر - 6

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Save_(Garonne .اليسرى  الضفة
 إلى(  كوينتين سانت قناة مع تقاطع) كامبراي من كم 63 بعد على يمتد الذي شيلدت من  قسم عن عبارة هي  شيلدت ناةق - 7

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_l'Escaut .البلجيكية الفرنسية الحدود على نورد-دو-مورتاغن
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البرتغالية سنة  -االسباينيةالتعاون في مجال الحماية و االستخدام المستدام لمياه االحواض الهيدروغرافية 
 . 1سبانيا و البرتغالإبين  1998

 اللجان المشتركة في أمريكا: -2

مريكا و كندا ذات اختصاص مشترك فيما يتعلق بجميع المياه أتعتبر اللجنة الدولية المشتركة بين    
و تعد كآلية دائمة لمنع أي  مريكا،أباتفاق بين بريطانيا و  1909نشاؤها عام إالحدودية بين الدولتين، تم 

شكال التعارض فيما يتعلق باستخدام المياه المشتركة .كما قامت اللجنة بتطوير دور مهم لها أشكل من 
نهار سانت لورانس و كولومبيا، و في حالة االختالف أحكام االتفاقيات الخاصة باستغالل أفي توسيع 
كفأ اآلليات في أحدى إ. و بذلك تعد هذه اللجنة 2ظيفة التحكيمنيط باللجنة و أبين األطراف  أالتي قد تنش

 مجال التعاون الدولي إلدارة موارد المياه المشتركة.

مريكا و المكسيك، و التي تحولت بعد  ألجنة حدودية بين  1889مريكية دائما، تأسست عام في القارة األ 
دولية للحدود الى اللجنة ال ،ة من جانب أمريكاحول استخدام المياه السطحي 3عوام من المفاوضات والنزاعأ 

ات بغرض نشئت بين الحكومألى ذلك  فحوض نهر بالتا حضي بلجنة إضافة . إ1944و المياه عام 
هدافها تعزيز التنمية أ رجنتين و بوليفيا و البراجواي و البرازيل . من بين بين األ 1968التنسيق عام 

على جهاز في اللجنة، يجتمعون مرة كل سنة أ اء الخارجية لتلك الدول و يشكل وزر  .لموارد النهرالمتكاملة 
، تم وضع  1974و في سنة  .بناء على طلب ثالثة من الدول األعضاء و في دورات غير عاديةأدوريا 

 .4دارة المشتركة لألنهار والمشروعات المشتركة في حوض نهر بالتال اإلجأاعتماد للحوض من 

 إفريقيا: اللجان المشتركة في -3
و التي جاءت عقب االزمة السياسية الدولية للقوى االوروبية حول نفوذهم في  1885بعد اتفاقية برلين   

المستعمرات االفريقية ، تم اعالن تدويل نهرين افريقيين هما نهر النيجر و نهر الكونغو. و وفقا لذلك تم 
 .5حرية المالحة لجميع الدول ، مشاطئة و غير مشاطئة أدخال مبدإ

                                                           
1 - Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI , op.cit , p 443-444. 

و قد شاركت اللجنة في مجالت عديدة مثل منسوب البحيرات العظمى ، تلوث بحيرة اونتاريو ، بحيرة ايرى .و إلحاطتها بكل هذه  - 2
المهام غالبا ما يتم انشان لجان مساعدة متخصصة وفقا للحاجة مثل تلك اللجان التي انشئت من اجل دراسة النتائج الخاصة باستغالل 

دانتي أ  .ح معايير توزيع الطاقة المتولدة و التكاليف و تحديد العناصر المجدية في المفاوضات ما بين الدولتيننهر كولومبيا ، و اقترا
 .360-359.كابونيرا، المرجع السابق ، ص 

 من خالل الباب األول. ليه سلفاإحيث كانت تلك النزاعات هي السبب في ظهور مبدأ هارمون المشار  - 3
 .362- 361كابونيرا، المرجع السابق ، صدانتي أ . -4

5 - Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI , op.cit , p449. 
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باعتبارها اول اتفاقية   1959عام  في والسودان مصر بين المبرمة تلك ،في إفريقيا االتفاقيات من أهم   
 تحقيقعلى  البند الرابع في تنص نشاء لجنة فنية مشتركة دائمة لمياه نهر النيل ، والتيإافريقية تعنى ب

النهر  ضبط لمشروعات زمةالال والدراسات البحوث في لسيراالدولتين و  بين حكومتي الفني التعاون 
 الدولتين، توافقبناء على  العليا  أحباسه في النهر على المائية األرصاد استمرار وكذلك إيراده، وزيادة

 هذا توقيع عقب تكوينها يجري  كل منهما، من متساو بعدد الدولتان، من دائمة فنية هيئة تنشأ أن على
  .1االتفاق

تكون من الدول المشاطئة وجد مشروع يسمى مشروع الهيدروميت لجمع البيانات الخاصة بالنهر ، ي    
توقف مشروع الهيدروميت عن النشاط بعد تاسيس  1992.و في سنة  -عدا اثيوبيا–بيض للنيل األ

 وزراء المياه لدول حوض النيل حول اطالق مبادرة حوض النيلاتفق   1998التيكونيل، و في سنة 
 التعاون  استراتيجية وتقوم .2دول النيل، و تحل محل التيكونيللية مؤقتة للتعاون بين كل آك 1999سنة
 المشتركة، وتشمل الرؤية بمشروعات عنىيُ  األول :محوريين مبادرة حوض النيل على تعتمدها التي

 بين تنفيذها يتم مشروعات الفرعية وتشمل األحواض بمشروعات يتعلق ؛و الثاني الحوض بكامله،
 يتعلق بالنيل فيما .وإثيوبيا والسودان مصر مثل فرعي، حوض إلى تنتمي التي ،الدول من مجموعة

 بالبحيرات يتعلق فيما مصر والسودان ومعها األبيض، النيل ودول الشرقي، النيل عليه يطلق ما أو األزرق 
 .3األبيض والنيل االستوائية

                                                           
 :اختصاصها ويكون  - 1

 صورتها في المشروعات لوضع الالزمة البحوث على النيل واإلشراف إيراد زيادة إلى تهدف التي للمشروعات الرئيسية الخطوط رسم -
 .الحكومتان تقرها التي المشروعات تنفيذ على اإلشراف ، وإلقرارها البلدين حكومتي إلى بها التقدم النهائية قبل

 حدود خارج تقام التي لألعمال التشغيل نظم كما تضع السودان، حدود داخل النيل على تقام التي األعمال تشغيل الهيئة تضع -
 .المشروعات هذه فيها تقام التي البالد في مع المختصين باالتفاق السودان

 فيما الدولتين موظفي من العمل هذا بهم يناط الذين الفقرة ج بواسطة المهندسين في إليها المشار التشغيل نظم جميع تنفيذ الهيئة تراقب
 من األخرى  البالد مع اتفاقيات من يبرم لما وطبقاا  وسد أسوان العالي، السد خزان وكذلك السودان، حدود داخل المقامة يتعلق باألعمال

 .حدودها داخل المقامة النيل مشروعات أعالي

 وتتقدم منهما، بأي الضرر يلحق ال بما وذلك المائي، شحن اإليراد مسألة لمواجهة الدولتين تتبعه أن ينبغي لما نظاماا  الهيئة تضع -
القواعد القانونية التي تحكم استخدامات االنهار الدولية في  مساعد عبد العاطي الشتيوي ،الحكومتان. لتقرها الشأن هذا في بتوصياتها

 .176-175المرجع السابق ، ص  ...،غير الشؤون المالحية 
2 - Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI , op.cit , p449. 

...،المرجع نهار الدولية في غير الشؤون المالحية  لقانونية التي تحكم استخدامات األالقواعد ا مساعد عبد العاطي الشتيوي،- 3
 .292السابق، ص 
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ن اللجان التي أيمكن القول  ،من وجهة نظر قانونية و مؤسسية بحتةحسب األستاذ دانتي كابونيرا، و   
كثر تقدما في العالم، نظرا لسلطاتهم الدستورية و سلطة تعتبر األ 1964أسست في إفريقيا بعد عام ت

غينيا و غينيا بيساو. و مالي و صناعة القرار، مثل : هيئة حوض نهر السنغال بين السينغال و موريتانيا 
هيئة حوض نهر كاجيرا بين  هيئة حوض نهر جامبيا بين جامبيا و السنغال و غينيا و غينيا بيساو.و 

 .1لى هيئة حوض نهر النيجر و بحيرة تشادإرواند و بورندي و تنزانيا. باإلضافة 

 مجال في جيداا  مثاالا ا عتبارهاألفريقي، با الجنوب في الدولية المائية المجاري  لتنمية السادك تجربة وهناك
 متكامل. تعاوني إطار في المجرى  دول كافة خالل مشاركة من النهر حوض التجاهات المتنوعة التنمية

 اللجان المشتركة في آسيا: -4

دارة أن اإل 1991سبتمبر  12سوية في  2علنت دول آسيا الوسطى الخمسأ بالنسبة لبحر آرال، فقد       
للجنة ات أنشأ إثر ذلكنصاف و المنافع المشتركة .أساس العدل و اإلالمشتركة للموارد المائية هي 

ة شكل، مالدول لهذهوزراء الموارد المائية  مكونة منن المياه، الخمس للتنسيق بشأ المشتركة بين الدول
المياه و الموافقة على الجداول الزمنية قضايا تخصيص و توزيع و دارة المياه، بذلك اإلطار المؤسسي إل

 .3جماع و هي ملزمة لكافة مستخدمي المياه ل الخزانات . و تتخذ قراراتها باإللتشغي

أنشئت عام و التي   Mékong 4لجنة الميكونج  إليها في قارة آسيا؛شارة ان التي يمكن اإلهم اللجأ     
. 5ن المشترك بين كمبوديا و الوس و تايالند وفيتناممم المتحدة بغرض تعزيز التعاو تحت رعاية األ 1957

تم التصديق  1975استمرت تلك اللجنة في العمل رغم االختالفات السياسية و حالة الحرب ، و في عام 
اليف ساسية الخاصة باالستخدام المشترك لموارد المياه و توزيع الفوائد و التكإعالن يضع القواعد األعلى 

 .6وقد تأسس هذا االعالن بناء على قواعد هلسنكي .المشتركةالخاصة بالمشروعات 

                                                           
 .364دانتي أ .كابونيرا، المرجع السابق ، ص -1
 و هي :كازاخستان، جمهورية قير غيز، طاجيكستان، تركمانستان و أوزباكستان. - 2
ل، المرجع السابق، راآة الدولية، حوض بحر بواسون دي شازورن ، عناصر استراتيجية قانونية إلدارة المجاري المائيلورونس - 3

 .92-91ص
و نهر في جنوب شرقي آسيا. يصنف ترتيبه في الطول الثاني عشر في العالم والسابع ألطول أنهار قارة آسيا ، حيث يبلغ طوله - 4

كم. ينبع  نهر الميكونغ من هضبة التيبت ويجري عبر أراضي إقليم يونان في الصين ثم في بورما  4350من منبعه لمصبه 
، ثم يسير في أراضي فيتنام مكونا دلتا نهر الميكونغ حيث في النهاية يصب في بحر الصين  )ميانمار( و الوس و تايالند و كمبوديا

 https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9kong الجنوبي.
5 -Vanessa RICHARD , op.cit ,p224. 

6 - Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI ,ibid , p452. 
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شغال اللجنة ، قامت باقي الدول بالعمل تحت مظلة أو في فترة عدم تمكن كمبوديا من المشاركة في  
دة ما توفره من مم المتح، و تحت مظلة األطار الرغبة القوية للدول في التعاون إلجنة الميكونج المؤقتة في 

 يسمى ما فيتنام و كمبوديا و تايالند و الوس من كل أسست 1995 عام فيو  .1مؤسسيدعم مالي و 
 أصبحت 1996 عام في .الميكونغ موارد واستخدام إدارة على والتنسيق لإلشراف الميكونغ نهر بمفوضية

 .2النهر لموارد تفاوض شركاء بورما و الصين من كل

نشئت لجنة مشتركة لحوض نهر أليها ، نهر الهندوس ، حيث إشارة أكبر األنهار التي يمكن اإلثاني     
بين الهند و باكستان، لها اختصاصات في مجال المياه كالتفتيش والبحث  1960الهندوس بموجب اتفاقية 

والترتيبات التعاونية لألعمال الجديدة و تشمل صالحياتها حل الخالفات الناشئة عن تفسير و تطبيق 
افة الى وظيفة التحكيم . و في حالة النزاعات التي ال يمكن حلها عن طريق اللجنة تتم االتفاقية باإلض

ن النزاع بين الهند و باكستان لم يتم حله إال من خالل تدخل أ. مع  3تسويتها عن طريق محكمة التحكيم
 البنك الدولي.

و كما أ، اللجان المختلطة 1950يران إفغانستان و الجنة نهر الهيلمند بين مثل  خرى،أتوجد لجان   
و نهر  1966-1954جان المشتركة بين نيبال و الهند حول استغالل نهر كوزي عام لتسمى شبه ال
ة عقب انفصال بنجالديش عن أ.و اللجنة المشتركة بين الهند و بنجالديش المنش 1959جانداك عام 
خذ حيزا كبيرا مما جعل أزاع حول استخدام المياه ن النأو ذلك لتنظيم نهر جانجا، إال  1957باكستان عام 

 .4عمل اللجنة متقطع

 للدول النهرية يمكن بلوغها من خالل، وتحديات فرصا تتيح المشتركة للمياه اإلدارةنافلة القول، أن      
 وقضايا التاريخية التوترات على التغلبمع ضرورة  ،بشكل انفرادي العمل من أكبر فوائد جنيل معا ملالع

 والمنصف. المعقول االستخدام تحديد وصعوبة السيادة

يجب تضافر جهود الدول النهرية من أجل إنشاء اللجان الدولية المشتركة، وتمويلها و الحفاظ عليها، 
كآلية فعالة إلدارة األحواض المائية، مع منحها الحق في إصدار القرارات الملزمة في مجال حماية 

. على أن -ت لحل النزاعات ادون أن تمتد االلزامية إلى قرار  -يا، وتنميته بشكل مستدام فقطالحوض بيئ
 تشكل من ممثلين من ذوي الخبرة في المجال الهيدروليكي و القانوني يتم اقتراحهم عن كل دولة

                                                           
 .366السابق ، صدانتي أ .كابونيرا، المرجع  -1

2 -Vanessa RICHARD , op.cit ,p234. 

3 - Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI , op.cit , p454. 

 .367-366دانتي أ .كابونيرا، المرجع السابق ، ص -4
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 الفرع الثاني:  حفظ البيئة المائية العذبة

 ي الدولي، بالتعاون لحماية و حفظ بيئته المائية. وذلكتلتزم الدول التي تشترك في نفس المجرى المائ  
 العادية االستخدامات إطار في مياهه استخدام ثم وجب ومن واحد، طبيعي مورد في يشتركون  باعتبارهم

دول المجرى، و بشكل عادل  بباقي الضرر لحاقإودون  استخدامها، في أية تعسف دون  والطبيعية،
فكيف كانت مواقف  المائي، دول المجرى  مسئولية كل تعد التلوث من المائي المجرى  ومنصف. فحماية

 الدول من االلتزام بحفظ البيئة المائية.

 لتزام بحماية البيئة المائيةأوال: الموقف الدولي من اإل 
 في التحكم فإن البيئية، ولذلك المياه و النظم نوعية على الحفاظ من يتجزأ ال جزءا التلوث مكافحة تعتبر  

التبادل المستمر للبيانات  المائية، من خالل الموارد على والحفاظ ،والحماية لالستخدام أساسي التلوث
  التعاون الدولي . والمعلومات لتعزيز

 :عمال الهيئات العلمية الدوليةأااللتزام بحماية البيئة ضمن  -أ
هم أ لألمم المتحدة من  التابعة الدولي القانون  ولجنة الدولي، القانون  ورابطة الدولي، القانون  يعتبر مجمع  

في  القانونية القواعد وتبني المائية، حماية البيئة لةأدراسة مس في جهوداا  الهيئات العلمية الدولية التي بذلت
 دولية تضمنت توصيات تحث الدول على حماية البيئة المائية. 1هذا المجال. إلى جانب عدة إعالنات

 البيئة االلتزام بحماية مبدأ وتبنت الدولية، األنهار تلوث مسألة بدراسة رابطة القانون الدولي عنيت لقد  
 من عشر الحادية وحتى من التاسعة،  مواد في ثالث ،Helsinki 1966ضمن قواعد هلسنكي  النهرية
 المنصف االستخدام لمبدأ طبقاا  أنه على العاشرة المادة لمعالجة التلوث. حيث تنص الثالث الفصل

 زيادة أي التلوث أو صور من صورة أي تمنع أن دولة كل على الدولية، المائية األحواض والمعقول لمياه
                                                           

 ال يجوز دولتين، بين حداا  النهر يشكل حينما أنه نص علىال 1911ابريل  20في  الصادر  Madridمدرين إعالنلقد تضمن  - 1
 يكون  تغييرات أية بإحداث شركات أو ألفراد تسمح تحدث أو أن و خاص، سليم قانوني سند وبدون  األخرى، موافقة دون  منهما ألي
 المياه باستخدام أو تسمح تستخدم أن الخاص، إقليمها على الدولتين من ألي يجوز ال كذلك بالدولة األخرى، اإلضرار شأنها من

في  أنه مدريد إعالن أضاف كما خطيراا، تأثيراا  لها وغيرهم مؤسساتها أو األخرى او أفرادها، الدولة استخدام على تؤثر أن يمكن بطريقة
 وإلقاء إفراغ يحظر مثلما بالمياه، مضرة تغييرات محظوراا أية يكون  التوالي، على أكثر أو دولتين إقليم يعبر الذي المتعاقب النهر حالة

 ، هالميا في غيرها مصانع أو من ضارة مواد أية
SOURCES OF INTERNATIONAL WATER LAW, Fao, legistative study, 65, Rome, 1998,p269. 

في المؤتمر السابع للدول االمريكية ، حيث ورد في المادة الثالثة انه ال  Montevideo 1933على نفس النهج جاءاعالن منتيفيديو 
ان تحدث تغييرا في المجاري المائية ذات الطابع الدولي بغرض االستغالل  –بدون رضا باقي الدول المشاطئة  –يجوز الي دولة 

  ،رى خلدول األبب اضرارا تصل الى ضفاف االصناعي او الزراعي للوفاء باحتياجاتهم بشكل قد بس

Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI , op.cit , p425.  
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 مشاطئة، لدولة جوهرياا  ضرراا  أن يسبب ويمكن دولي صرف حوض أي في فعالا  قائم تلوث في تصاعد أو
 في موجودة تلوث مشكلة أي من للتخفيف المعقولة والتدابيراإلجراءات  كافة تتخذ أن دولة كل على كما

 .1مشاطئة أخرى  دولة إلقليم جوهري  ضرر أي بحدوث يسمح ال بما الدولي الصرف حوض

 البحري  التلوث قواعد على بعد فيما الدولي القانون  رابطة وافقت البيئة، حماية في المتزايد النمو بفضل  
 البيئية والعناصر األخرى  الطبيعية والموارد الدولية المائية الموارد بين العالقة بشأن بلغراد وقواعد( 1972)
 وبدأت(. 1996) بالتلوث المتعلقة التكميلية والقواعد ،(1982) التلوث بشأن مونتريال وقواعد( 1980)

 تصحيحه، أو دوليا المشتركة المياه تلوث لمنع خطواتها الدول تعزز بأن كتوصيات العديدة القواعد هذه
 .االلتزامات على المفروضة القيود تدريجيا تعزز وأن

 حماية على منها والعشرين الثانية المادة حيث نصت ، 2004 برلين لعام قواعد المبدأ بذات أخذت كما  
 والعشرين السابعة المادة من األولى الفقرة خاص. و نصت وجه على بها والحياة األيكولوجية المائية البيئة
 على الضرر من التقليل بهدف عليه السيطرة أو التلوث من وإزالة والتقليل بتجنب الدول لتزامإ على
 .2البيئة

 التي والثنائية، األطراف المتعددة االتفاقات ذلك في بما للدول، المتطورة الممارسة التقدم هذا ويقابل 
 ضرر أقل أجل من التلوث بمكافحة االلتزام فإن ،. التلوث بشأن محددة التزامات اتجاه في أيضا تتحرك

 هذا فإن الصكوك، من وغيره ريو إعالن يوضح وكما. للبيئة العرفي الدولي القانون  من جزء هو بيئي
 .آخر مورد أي على ينطبق ما بقدر وسيطرتها الدولة والية ضمن الواقعة المياه إدارة على ينطبق االلتزام

 درجة قبول األحيان بعض في ينبغي بأنه البيئي الضرر من حد أدنى إلى التقليل في المتمثل الهدف ويقر
 استخدام كان إذا العام البيئي الضرر من ممكن حد أدنى إلى التقليل يجب ولكن البيئي، الضرر من ما

 النفايات في التصرف كيفية تحديد يقتصر أال أيضا المتكاملة اإلدارة مبدأ ويتطلب. مستداما الموارد
 نقل على االلتزامات هذه وتنطبق. فقط واحد مورد أو وسيلة في النظر على الخطرة والمواد والملوثات

 .3منها التخلص أو استخدامها عن فضال الخطرة والمواد والملوثات النفايات

 

                                                           
1- The Helsinki Rules -with comments, op.cit. 

2 - Berlin Rules 2004: "Article27 : 1. States shall prevent, eliminate, reduce, or control pollution in order to 

minimize environmental harm ».op cit.p30.  

3 - Berlin Rules 2004 ,op cit.p30. 



238 
 

 :االلتزام بحماية البيئة المائية ضمن االتفاقيات الدولية -ب
 اتفاقيات ، سواءحماية البيئة المائية  مبدأ على نصت التي المختلفة الدولية االتفاقيات من كبير عدد هناك
 إطارية.    أو متعددة أو ثنائية

لقد ظهرت القاعدة التي تقضي بااللتزام بحماية البيئة المائية، مع تطور استخدام المجاري المائية في  
لى منع إن لم يؤد إنهار ، كبير على صالحية مياه األ ثر بشكلاالغراض غير المالحية ، كون التلوث يؤ 

 .    1االستخدام كليا في بعضها

 والتي ، 1960عام وباكستان الهند بين الهندوس نهر توزيع مياه من بين االتفاقيات الثنائية، اتفاقية  
على  االتفاقية تلك من الرابع المادة نصت وقد الواحد، المائي الحوض فكرة وحدة أساس على أبرمت

 المادة ونصت منها، والكميات المتدفقة و الغربية، الشرقية المجاري  مياه على الحفاظ حول متبادلة تعهدات
 .2زيادتها أو المياه على الحفاظ شأنه من  ما كل في البلدين بين التعاون  إقرار على الثامنة

 لنهر األساسي بالنظام الخاصة  1971عام في  وأوراجوي  األرجنتين بين المبرمة االتفاقية وهناك  
 االلتزام عن فضالا  النهر، لمياه المنصف التوزيع النص على تضمنت وقد البلدين، بين المشترك أوراجوي 

 في تصب التي الدولية والجداول والروافد األنهار تلويث عن الدولتان بحيث تمتنع المياه تلويث بعدم
و التي تنص :"يكون كل من الطرفين مسؤوال تجاه الطرف االخر عن  43المادة النهر، و ذلك من خالل 

االضرار التي تقع نتيجة التلوث الناشئ عن انشطته الخاصة او االنشطة التي يقوم بها اشخاص طبيعيون 
 . "3و اعتباريون في اقليمهأ

 بصدد المسبق الضروري  التشاور النهر، موارد وتنمية زيادة أجل من معاا  الدولتان تعمل أن وعلى
 برؤية األول لالتفاق صياغة إعادة يعد 1975عام  آخر اتفاقاا  الدولتان أبرمت ثم مستقبالا، المشروعات

 والغابات األراضي إدارة تتسبب ال حتى الضرورية، باتخاذ اإلجراءات الدولتان التزمت بحيث أوسع
 نوعية الجودة أو النهر بنظام محسوسة بدرجة يخل تغيير في النهر وروافد المياه الجوفية، واستخدام

 .4للمياه

                                                           
 .256منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق األوسط... ، المرجع السبق ، ص - 1
المرجع  ...،القواعد القانونية التي تحكم استخدامات االنهار الدولية في غير الشؤون المالحية  مساعد عبد العاطي الشتيوي ،- 2

 .188السابق ، ص 
 .285منصور العادلي ، موارد المياه في الشرق األوسط... ، المرجع السبق ، ص- 3
 حيث المبدأ ذلك بينهما، الحدود بأنهار وفنلندا المعنية السويد بين 1971 عام في الموقعة االتفاقية تبنت قدإضافة إلى ذلك ف - 4

 هذا تبنت كما الطرفين، من بأي اإلضرار وعدم التلوث من ألنهار ا على للمياه والحفاظ والمعقول المنصف التوزيع علي نصت
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مثل ،  المبدأ ذات أيضاا  هناك اتفاقيات حديثة نسبيا تبنت في سياق حماية البيئة المائية من التلوث،
طار عبر حدودي ، حيث اعتبرت كأداة لتنفيذ وتدعيم إثر البيئي في أن تقييم األبش Espoo يسبواتفاقية إ

لحاق الضرر بالبيئة ، و تسهل المشاركة إالتنمية المستدامة .و هي تقرن بين مبدئي الحيطة، و منع 
ن حماية البيئة ألنه أداة الرئيسية في النهج المتكامل بشأصبح تقييم األثر البيئي األالجماهيرية . و لقد 
 1991فبراير  25يسبو بفلندا في إتم اعتماد االتفاقية في  ألثار نشاط ما على البيئة. يتطلب تقييما شامال

 .1997سبتمبر  10صبحت نافذة في أو 

، اسُتكملت االتفاقية ببروتوكول التقييم البيئي االستراتيجي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2003في عام 
مة: فهو يضمن أن تدمج األطراف البيئية، بما في ذلك . ويضع البروتوكول األساس للتنمية المستدا2011

الصحة واالعتبارات واالهتمامات العامة في خططها وبرامجها. وكذلك ، قدر اإلمكان، في السياسات 
 .1طرفاا، بما في ذلك االتحاد األوروبي 26حتى اآلن، يضم البروتوكول . والتشريعات، في المراحل المبكرة

ألوروبا التابعة لألمم طار اللجنة االقتصادية إ، وثيقة دولية انعقدت في Espoo يسبوإ تفاقيةاتعتبر    
ثار البيئية العابرة للحدود. امة ، و منع و تخفيض و مكافحة اآلجل تحقيق التنمية المستدأمن  المتحدة، 

 داة فعالة لتشجيع التعاون الدولي اإلقليمي و منع الخالفات الدولية.   أفهي 

يح اتفاقية حماية و استخدام المجاري المائية العابرة للحدود و البحيرات الدولية التي اعتمدت في كما تت 
بهلسنكي، االطار الالزم لوضع استراتيجيات جديدة لمعالجة االهتمامات البيئية العابرة   1992مارس  18

 وذلك .2المياهفي مجال ة ضع و تنفيذ استراتيجيات مستداملو رشادات إن تتيح أنها أللحدود ، كما من ش

                                                                                                                                                                                     

 الدول على يجب أنه على نصت حيث 1963 في النيجر نهر دول حوض بين االقتصادي والتعاون  بالمالحة الخاصة االتفاقية
 النهر نظام بعض سمات على ملموساا  تأثيراا  يؤثر أن يمكن مشروع أي وتنفيذ دراسة مجال في تعاون وثيق إقامة ضرورة األطراف

للحيوانات  البيولوجية الخصائص وكذا لمياهه والصناعي الزراعي أو االستغالل فيها المالحة وحاالت الفرعية، روافده وكذلك وروافده
 أي تنفيذ بعدم االلتزام تقرر التي ، 1978 في جامبيا الموقعة نهر نظام بإدارة المعنية باالتفاقية الرابعة المادة أيضاا  ونصت والنباتات،

 أو ونباتاته لحيواناته البيولوجية في الخصائص أو المالحية وظروفه النهر نظام خصائص في خطيرة تغييرات يحدث يمكن أن مشروع
القواعد القانونية التي تحكم  مساعد عبد العاطي الشتيوي، االتفاقية. في األطراف الدول جانب مسبقة من موافقة دون  مياهه، مستوى  في

منصور العادلي، موارد المياه في الشرق األوسط...، المرجع السبق، ؛أيضا  189-188المرجع السابق ، ص  ،…استخدامات
 .286-285ص

1 -UNECE Espoo Convention on Environmental Impact Assessment becomes a global instrument , on web site : 

http://www.unece.org/index.php?id=36354 

ل، المرجع السابق، رالمجاري المائية الدولية، حوض بحر آاستراتيجية قانونية إلدارة ا بواسون دي شازورن، عناصرلورونس - 2
 .99ص
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 االجراءات باتخاذ التزام األطراف على نصت والتي الثانية مادتها من األولى بالفقرة الوارد النحو على
 .1التلوث من للحد المناسبة

باعتبارها  1997 لعام  المائية للمجاري  المالحية غير لالستخدامات المتحدة األمم اتفاقية عالجت  
، العشرين و ما يليها المادةفي  الرابع الفصل خالل من النهرية البيئة بحماية االلتزام ، مبدأ طاريةاتفاقية إ

ن يكون و لكنه يمكن أ ،نصا بسيطا 20تعتبر المادة   يكولوجية و صونها.تحت مسمى حماية النظم اإل
للمجاري المائية الدولية  اإليكولوجيةن تلتزم الدول المشاطئة بحماية النظم أقويا جدا، فهي تنص على 

ن النظم أوبما . من اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار 192وصونها. و بذلك فهي تشبه المادة 
على يضا أن هذه المادة تنص إ، فشمل المناطق البرية المتاخمة لهاااليكولوجية للمجاري المائية الدولية  ت

وجوب المحافظة على المناطق البرية بطريقة ال تلحق الضرر بالمجاري المائية الدولية التي تتاخمها. فهو 
 .2يكولوجية للمجاري المائية الدوليةالزمة لحماية و صون النظم اإلالتزام بتوخي العناية ال

ارية، تشير إلى االلتزام العام لدول من االتفاقية اإلط 21تجدر اإلشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة     
العام بعدم التسبب في ضرر  لاللتزامو مكافحة التلوث، وذلك يعتبر تطبيقا  وتخفيضالمجرى المائي بمنع 

ذي شأن لدول المجرى المائي األخرى ، كما يالحظ أن هذه الفقرة ال تحضر تماما كل التلوث، وإنما 
 توازن بين حماية البيئة و التنمية .

 

 المسؤولية الدولية  ودور القضاء الدولي في مجال االلتزام بحماية البيئة المائية  ثانيا: 
 بعد عشر، التاسع منذ القرن  الدولي القانون  في المستقرة المبادئ من الدولية ئوليةالمس مبدأ أصبح    

 الدولية، بالمسئولية قصدوي والشروط. المفهوم والطبيعة حيث من حوله، الفقهية الخالفات بعض تجاوز
 وينجم الدولي، القانون  أشخاص أحد إلى تنسب واقعة أو عمل أي التي تحاكم القانونية القواعد مجموعة

 .3التزاماا بالتعويض المتسبب على يرتب مما الدولي القانون  أشخاص من آخر لشخص عنها ضرر

 
                                                           

1 -« Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout 

impact transfrontière » http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/text.jsp?file_id=194454,: 20/08/2016. 

مع أنه تم تقديم مجموعة من المقترحات في مفاوضات االمم المتحدة بهدف تعزيز هذه االحكام ، ففي النهاية لم تحدث سوى - 2
ستيفن ماكافري ،اتفاقية االمم المتحدة بشان قانون استخدام المجاري  تغييرات طفيفة على النص الذي وضعته لجنة القانون الدولي .

 .32، المرجع السابق ، صغراض غير المالحية : آفاق نجاحها و المخاطر الكامنة فيهاالمائية الدولية في اال
 .804-803ص ، سابق مرجع لدراسة القانون الدولي...، مقدمة عامر، الدين صالح- 3
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 :المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة المائية  -أ
ن التحريم المطلق للتلوث يعتبر غير مقبول، فقد يمثل ألى القانون الدولي، يمكن القول إبالنظر        

ي تصرف من جانب الدول أمام التنمية االقتصادية لدول المجرى المائي الدولي. لكن أذلك عائقا 
 المشتركة في المجرى يسبب ضررا، يرتب المسؤولية الدولية.

 المسؤولية على أساس الخطأ: -1

 أو الخطأ نسبة في حالة الدولة مسئولية قيام  "جروسيوس" الفقيه صاغها كما الخطأ نظرية تعني   
 بسبب ما ضرر حدوث في ما ساهمت إذا الدولي الصعيد على الدولة مسئولية وتنشأ إليها. اإلهمال
 القيام هو بالخطأ األعمال. والمقصود بهذه لسماحها أو بها رعاياها، قومي التي األعمال منع في إهمالها

 كان سواء سلوكاا خاطئاا، ارتكبت إذا النظرية لهذه طبقاا  الدولة تسأل وهنا اإلهمال، أو مشروع،غير  بفعل
  .1فعل عن امتناعاا  أو فعالا  السلوك هذا

ساس الخطأ أبالنسبة للقانون الدولي للمياه وفي غياب قواعد قانونية دولية ، ترتكز المسؤولية الدولية على 
 .2ساس الفعل غير المشروع أوسع على أو بتعبير أ

عمال التحضيرية التي تسبقه. وهو التمييز عل غير المشروع واألنه ال يجوز الخلط بين الفإلإلشارة ، ف    
ن ألى إحيث نوهت  ناغيماروس–ليه محكمة العدل الدولية في قضية مشروع غابيتشيكوفو إشارت أالذي 

وقا بأعمال تحضيرية ال ينبغي الخلط بينهما وبين الفعل العمل غير المشروع و الجرم غالبا ما يكون مسب"
 ."3و الجرم نفسه. فاألعمال المسبقة ذات طابع تحضيري و ال يمكن وصفها بأنها فعل غير مشروع أ

و أطار قواعد القانون الدولي صورة انتهاك اللتزامات دولية في إيكون الفعل غير المشروع في      
ي خرق اللتزام من االلتزامات االتفاقية أطار االتفاقيات و المعاهدات الدولية .لكن إفي  تفاقيةاالتزامات 

الدولي العام ،  القانون  مبادئ نتهاكاعلى درجة من أ جرائية ، تكون عادة إ أوموضوعية  قواعد كانت سواء
 .4خصوصية التي تتميز بها االلتزامات االتفاقيةلو ذلك راجع ل

                                                           
 .806ص نفس المرجع ،- 1

2- Jochen SOHNLE, ,le droit international des ressources en eau douce , op.cit, p357. 

-1997موجز األحكام و الفتاوى و األوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ،  ناغيماروس–قضية مشروع غابيتشيكوفو  - 3
 على الموقع : .05، ص 2002

http://www.icj-cij.org 
4- Jochen SOHNLE ,le droit international des ressources en eau douce , op.cit, p357. 
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 رجنتين أوروغواي، حيث طالبت جمهورية األ نهر في لقضية مطاحن اللباببالنسبة  كذلك، الحالو   
وروغواي الشرقية محملة جمهورية األ .اإليكولوجي أوروغواي و نظامه مياه نهر نوعية بحقها في حماية

ساسي لنهر أوروغواي المؤرخ المترتبة عليها بموجب النظام األ المسؤولية الدولية نتيجة انتهاكها اللتزاماتها
ضرار أن تدفع تعويضا عن األلى ما كان عليه و إن تعيد الوضع أياها بإ، مطالبة  1975فبراير  26في 

 المتعلق أمرها في المحكمة وأشارت لى ما كان عليه.إعادة الوضع إصالحها بإالتي سببتها و ال يمكن 
 .1البيئة حماية على تعلقها التي لى األهميةإقتة المؤ  بالتدابير

خرى أضرار التي قد تصيب دول لية الدولية بما في ذلك تعويض األدول المجرى المائي المسؤو تتحمل    
و أخرى أضرار بدول ألى حدوث إهمال الذي يؤدي أو حتى اإلو االعمال الطائشة أبسبب المشروعات 

ما تقديره فقد شغل ألة معقدة في القانون الدولي أخرين مسالذي يصيب اآلحها .و مفهوم الضرر مصال
 .2ومازال يشغل المحاكم الدولية و فقهاء القانون الدولي

 المسؤولية الموضوعية: -2

 النظر بغض األخرى، تسببها للدول التي األضرار عن مسئولة الدولة تصبح النظرية، هذه لمنطق وفقاا    
 ال هنا المشروع غير والعمل إليها؟ المشروع العمل غير نسب متى ،تسأل فالدولة الخطأ، وجود عن

 الدولية للواجبات مخالفاا  يكون  أن للدولة المنسوب العمل يكفي وإنما ؛ عن خطأ نتاجاا  يكون  أن فيه يشترط
 الدول، وعلى بين المتبادلة الضمانة على تعتمد وهي األخرى ، الدولة نحو بها القيام الدولة التي التزمت

 .3الدولي النظام متطلبات احترام فكرة

 المائية للمجاري  التلوث العمدي كان إذا فإنه المائي، التلوث مجال في النظرية هذه لمضمون  ووفقاا   
 بدوره يرتب مما الدولية، القانونية القواعد انتهاكاا ألحد يعد وبالتالي مشروع، غير عمالا  يعتبر الدولية

 يقع يختلف و يصعب عندما األمر أن إال االنتهاك، هذا ارتكب الدولي، الذي الشخص قبل مسئولية
و الذي سمته األمم المتحدة االضرار عن أفعال ال  مشروعاا  عمالا  ذاته حد يعتبر في عمل نتيجة الضرر

 يترك فهل الدولية، المائية المجاري بعض  في الزيت لناقالت العرضية الحوادث مثل ؛يحضرها القانون 
 عن نتجت التي األضرار بإصالح تلزمهم مسئولية قبلهم أية تترتب أن دون  الدولي القانون  أشخاص
 األعمال؟ مشروعية استناداا إلى المشروعة أعمالهم

                                                           
 . 109القضية المتعلقة بطاحونتي اللباب الواقعتين على نهر االوروغواي )االرجنتين ضد االوروغواي( ، المرجع السابق ، ص - 1
 .477علي ابراهيم، قانون األنهار والمجاري المائية الدولية ، المرجع السابق،  ص- 2
...،المرجع مات االنهار الدولية في غير الشؤون المالحية القواعد القانونية التي تحكم استخدامساعد عبد العاطي الشتيوي، - 3

 .194السابق، ص 
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 أنشطة عن الناجمة األضرار الدولة، بسبب عاتق على تقع التي الموضوعية، بالمسئولية تعرف   
 جانب من إهمال أو تقصير وجود عن النظر جسيمة، بصرف مخاطر على تنطوي  ولكنها مشروعة،

 اللتزام انتهاك هناك يكون  أن يشترط ال هذه النظرية لفلسفة فوفقاا  وبالتالي .1الخطأ ارتكب التي الدولة
 تقوم حتى الواقع الضرر لتحديد الخطأ إثبات يشترط ال كما قبل الدول، المسئولية تنشأ لكي دولي

 .المسئولية الدولية

   أ:تطبيقات القضاء الدولي للمبد-ب
المشهورة في المجال  2ترييل مصهر قضية على اوقياسحسب االستاذ عبد العاطي مساعد الشتيوي      

 والهواء الماء أن باعتبار الدولية المائية المجاري  تلوث مسألة على هذا الحكم جوهر تطبيق يمكن البيئي،
 .3إلى أخرى  دولة من الملوثات نقل عليه يترتب مما آلخر، مكان من السياسية الحدود ينتقالن عبر

 المياه، تلوث مسألة غير مباشر بطريق لمس النو قد" قضية في التحكيم هيئة حكم بأن القول ويمكن   
نه عمال إالمصالح بين دول نهر ما ، فمر على تباين في أنه حيثما انطوى األالتحكيم  هيئة أشارت عندما

ن أمر، و تلف المصالح التي ينطوي عليها األن تراعي مخأبقواعد حسن النية ، تلتزم دول منبع النهر ب
نها أن تبدي في هذا الصدد، أن ترضيها كما لو كانت ترضي مصالحها هي ، و ألى إمكنها أتسعى ما 

 .4لنهر ومصالحها هيحريصة بحق على التوفيق بين مصالح سائر دول ا

ن قضية مشروع أبش 1997لى حكم محكمة العدل الدولية لسنة إشارة ، يمكن اإللى ما سبقإضافة إ   
بخصوص تشييد قنطرتين على  -ليه سلفاإالمشار  –ناغيماروس بين هنغاريا و سلوفاكيا –غابيتشيكوفو 

 ء المشترك من نهر الدانوب . الجز 

                                                           
 .195نفس المرجع، ص  - 1
 حيث يتلخص النزاع، 1941-1935ترييل  "مصهر تعرف بقضية ما وهي للحدود، العابر التلوث بمعالجة المعنية القضايا أشهر - 2

 ثاني مادة بإطالق األمريكية المتحدة والواليات كندا الحدود بين على والواقعة الكندية، للحكومة التابع الصهر مصانع بعض قيام في
الكبريت،حيث طالبت امريكا كندا بدفع مقابل الضرر المتمثل في تلويث المجال الجوي . و قد قررت المحكمة انه وفقا للقانون  أكسيد

ا الحق في استخدام او التصريح باستخدام حدودها اذا كان ذلك سوف يرتب الدولي و قانون الواليات المتحدة ، فان اية دولة ليس له
 ، نتائج خطيرة و يثبت الضرر  بوضوح بناء على شواهد مقنعة

Dante A. CAPONERA ,Marcella NANNI , op.cit , p424. 
...، المرجع القواعد القانونية التي تحكم استخدامات االنهار الدولية في غير الشؤون المالحية  مساعد عبد العاطي الشتيوي ،- 3

 .186السابق ، ص 
، المجلد الثاني ، الجزء األول ، وثائق الدورة الخمسين ، األمم المتحدة  1998حولية لجنة القانون الدولي لسنة - 4
،A/CN.4/SER.A/1998/Add.1part1  249،ص. 
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ناغيماروس بعض الضوء واالهتمام على القانون –قضية مشروع غابيتشيكوفو في يلقي الحكم الصادر   
ن المحكمة ألى إوااللتزامات البيئية الدولية. فمن المهم التنويه ، الخاص بالمجاري المائية العابرة للحدود 

ماية نوعية المياه وحماية ، والتي تنص في حد ذاتها على ح 1977قد طبقت القانون في سياق معاهدة 
.كما يمثل حكم المحكمة "نضج" قانون البيئة الدولي، وال سيما في  19و  15الطبيعة من خالل المادتين 

، واعتبار اهتمام الدولة بأوضاع البيئة لتعاون بين الدولتين في المستقبلذلك الجزء المتعلق بأساس ا
وردتها أع المحكمة بحجج االهتمامات البيئية التي ن عدم اقتناأالطبيعية " مصلحة جوهرية". و مع 

صل من لى التنإيكولوجية" بحيث يجوز للدول السعي أ "الضرورة اإلنها قبلت وجود مبدأال إهنغاريا ، 
. واشارت الى بقانون المسؤولية الدولية ستشهادباالفعال غير القانونية و ذلك المسؤولية المترتبة على األ

تطبيقه لتحديد ما اذا وجدت ضرورة ايكولوجية هو اثبات وجود خطر حقيقي جسيم  ان االختبار الواجب
 ن المحكمة لم تجد ذلك الخطر مؤكدا بما فيه الكفايةأ. غير الوقوع  وقت اعمال مبدأ الضرورة ووشيك 

 مبدأدماج تحديد االختبار الواجب تطبيقه إل والجدير بالمالحظة أن المحكمة لم تقتنص الفرصة عند
 .1لى حد كبيرإ، الذي ظهر في أواخر الستينات والذي اتفق عليه الطرفان ةطيحال

تاحت القضية للمحكمة فرصة واسعة النطاق لمعالجة عدة مسائل قانونية دولية متعلقة بقانون حيث أ
قات المتداخلة ، وقانون البيئة والعالوقانون المجاري المائية الدوليةالمعاهدات، وقانون المسؤولية الدولية، 

 . 2فيما بين هذه المجاالت

 المائي للمورد المتكاملة المائية اإلدارة إنجاح في بارزاا  دوراا  ويلعب التعاون في مجال المياه العذبة
للثقة بين الدول المشتركة فيه، فالحري بالدول أن  من حوار و تشاور و بناء يوفره لما نظراا  المشترك،

تنتهج سبيل التعاون و التشاور من أجل الحفاظ على هذا المورد الطبيعي الحيوي و تنميته، بدال من 
 الصراعات و الخالفات . 

 

                                                           
، دراسة فنية ، رقم ناغيماروس–غابيتشيكوفو فيليب ساندس، المجاري المائية و البيئة، و محكمة العدل الدولية :قضية مشروع - 1

صادرة عن البنك الدولي و الموسومة بالمجاري المائية الدولية تعزيز التعاون و معالجة الخالفات، وثائق البنك الدولي لإلنشاء  .414
 .141، ص 1999ت المتحدة األمريكية، الطبعة األولى بالنسخة العربية والتعمير ، الواليا

 .140المرجع ، ص  نفس- 2
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 ه العذبةايالمالمتعلقة بآليات تسوية النزاعات الدولية  الفصل الثاني:
 

كثيرا ما تحدث الخالفات بين الدول المشتركة في نفس المجرى المائي الدولي حول المالحة أو      
االستخدامات األخرى غير المالحية ، وهنا يدق التمييز بين حالتين ، األولى إن كانت الدول المشاطئة أو 

فاقية هي المرجع األول الذي لحل مثل هذه النزاعات مسبقا، وبذلك تعد االت اتفاقياتالمتاخمة قد أبرمت 
يعود إليه األطراف لتسوية هذا النزاع ، وهناك العديد من االتفاقيات في هذا المجال تبعا لتعدد المجاري 

 المائية الدولية في العالم ، واختالفها باختالف كل نهر عن اآلخر.

وغالبا ما تتضمن طرق  كما قد تحكم كل نهر أو مجرى مائي عدة اتفاقيات بين الدول المطلة عليه، 
لتقسيم الحصص المائية وأساليب لمواجهة التلوث والفيضانات، والكوارث الطبيعية التي تهدد سالمة 
المجرى المائي. والمهم بالنسبة لهذا البحث، أنه غالبا ما تتضمن هذه االتفاقيات آليات لحل و تسوية 

 النزاعات بطرق سلمية متفق عليها مسبقا.

تعالج  اتفاقياتتوجد  عندما ال ؛شكاليتجسد فيها اإل ثانية والتي ُيفتح فيها المجال للبحث ، وأما الحالة ال
مسائل الخالف بين الدول المشتركة في نفس المجرى المائي، ومن ثمة هل يعود األطراف إلى القواعد 

م المجاري المائية الدولية العامة لحل النزاعات الدولية ؟ أم أن االتفاقية االطارية المتعلقة بقانون استخدا
أوجدت آليات خاصة بالمياه العذبة المشتركة كمورد حيوي ، يعد  1997في غير االغراض المالحية لعام 

  أساس بقاء البشرية؟ 

لمحاولة اإلجابة عن هذه التساؤالت، سيتم التعرض إلى اآلليات الدبلوماسية )المبحث األول( لمعرفة أي 
لحل هذه النزاعات  ليات القضائيةالنزاعات الدولية المائية، ثم سيتم تناول اآل منها األكثر مالءمة لحل

 )المبحث الثاني (. 
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      ليات الدبلوماسيةالمبحث األول: اآل

وإلى جانبه  ،والثالثين الثالثة المادة من والخامسة األولى تينللفقر  وفقاامنح ميثاق األمم المتحدة لقد   
أوال، كامل الحرية للدول أطراف النزاع في اختيار  الفرع من والعاشرة الثالثة الفقرةمن خالل  1مانيالإعالن 

مع اإلشارة إلى إمكانية الوسيلة المناسبة لتسوية منازعاتها، من خالل الوسائل المتعارف عليها دوليا، 
 استخدام وسائل سلمية أخرى يقع عليها اختيارهم.

يتم على أساسها تسوية  ، باإلضافة إلى توضيح مجموعة من المبادئ2وهو ما أكدته الجمعية العامة 
النزاعات بين الدول متمثلة في احترام سيادة الدول، والمساواة بينها وتأكيدا على مبدأ االختيار الحر 

 للوسائل السلمية لحل المنازعات.  

لكن في مجال الثروة المائية العذبة المشتركة، فالطبيعة الخاصة والمتشعبة للنزاعات الدولية المائية،    
ه كمورد طبيعي حيوي، تفرض بعض التساؤالت حول مدى نجاح الطرق الدبلوماسية التقليدية في وللميا

المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في غير االغراض  حلها؟ وهل أضافت اتفاقية االطارية
 آليات دبلوماسية جديدة في هذا المجال؟ 1997المالحية لعام 

هذا المبحث التعرض للمفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة، كطرق سياسية  لذلك سيتم من خالل    
من خالل المطلب األول، وعقب ذلك يتم عرض الطرق المختلطة، من تحقيق وتوفيق، تدخل للمنظمات 

 الدولية للتسوية السلمية للنزاع في المطلب الثاني.

 

 

 

 

 

                                                           
 المؤرخ37/10 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار بموجب اعتمد، السلمية بالوسائل الدولية المنازعات تسوية بشأن مانيال إعالن - 1

 .1982 نوفمبر/الثاني تشرين 15 في
 على العنوان : 25، في الدورة 1970الصادر سنة  2625قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم  - 2

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)&referer=http://www.un.or
g/depts/dhl/resguide/r25_resol 
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 ول: الوسائل السياسيةالمطلب األ 
بصفة عامة، كثيرا ما تميل الدول المتنازعة إلى اختيار الوسائل الدبلوماسية السياسية لحل منازعاتها،     

من خالل اللجوء إلى المفاوضات أو المساعي الحميدة أو الوساطة. و في مجال النزاعات الدولية حول 
الوسائل  حققتجهة أخرى ، هل المياه العذبة، هل يبقى الرأي الدولي مستقرأ حول هذا الخيار ؟ و من 

 السياسية نجاعة في تسوية النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة؟ وما موقف اتفاقية األمم المتحدة
 منها؟ 1997لعام  المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في غير االغراض المالحية

ورصد أنسب اآلليات  ، ةعلى النزاعات المائية الدولي لذلك سيتم معالجة الوسائل السياسية مع اسقاطها
 لمعالجة هذه النزاعات.

 

 La Négociations المفاوضات   الفرع األول:
، فالمفاوضات وضلتفاا محل الموضوع حول النظر وجهات تبادل - عام بوجه - بالمفاوضات يقصد    

األدوات التي تباشر بها الدولة عالقاتها هي إحدى أدوات العالقات الدولية، أو باألحرى، هي إحدى 
الدولية مع غيرها من الدول. فكما تعد المفاوضات أول مرحلة من مراحل إبرام المعاهدات الدولية فهي 

 .1أيضا إحدى األساليب و الوسائل السلمية لتسوية المنازعات بين الدول

عات و إيجاد حلول مناسبة ، والتي تتوج في فالدول النهرية كثيرا ما تلجأ إلى المفاوضات لفض نزا         
األخير بإبرام اتفاقيات حول المجرى المائي، تتفق فيها الدول على القواعد التي تحكم استغالل النهر أو 

 والتي تكون في غالب األحيان تدوين لقواعد عرفية اتفق عليها األطراف. استخدامه

 بالتفاوض  االلتزام وال:أ
التفاوض الدولي، هو تبادل الرأي بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي، للتوصل إلى    

رؤساء الدول أو  يتضمن قواعد تنظيم موضوع معين أو تسوية نزاع قائم بينهما، ويتولى التفاوض اتفاق
وزراء الخارجية أو المبعوثين الدوليين للدول األطراف المعنية. كما قد يتم التفاوض شفاهة، أو بواسطة 

 . 2مذكرات مكتوبة متبادلة

                                                           
 .949، المرجع السابق، صصالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام - 1
 .340رجع السابق، صادلي ، موارد المياه في الشرق األوسط ...، الممنصور الع - 2
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 بين المنازعات تسوية في ، المرنة، والفعالةالمباشرة الوسائل من بأنها، المفاوضات تتميزكما       
حيث ، هذا وقد أكد على ذلك إعالن مانيال المشتركة،العذبة  مياهال استخدام مجال في وبخاصة .الدول

 فإذا. السلمية بالوسائل منازعاتها )الدول(لتسوية ،وفعالة مرنة وسيلة المباشرة المفاوضات تعد:" جاء فيه
 مبكرة تسوية إلى التوصل بغية بناء، نحو على تتفاوض أن لها فينبغي المباشرة المفاوضات اختارت هي

 ."1األطراف بها قبلي

 أوسع مساحة تعطي أنها في تتمثل المفاوضات ميزة ناألستاذ بوسلطان، أ يرى  ،إلى جانب ذلك    
 القانونية، والقواعد التعاقدية النصوص حساب على ذلك كان وإن حتى السياسية، الصفقات وإبرام للمساومة

 اتفاقية نص وروح الدولي القانون  ومنطق تماماا  يتفق وهذا .آمرة طبيعة لها ليست األخيرة هذه دامت ما
 .412 -40-39في المواد  للمعاهدات فيينا قانون 

وكما سبقت اإلشارة إليه، فللدول كامل الحرية في اختيار وسيلة تسوية النزاع، إال أن الفقه الدولي يتجه   
عاتق الدول االطراف في نزاع دولي، ويفرض  إلى التسليم بوجود حد أدنى من االلتزام الدولي يقع على

على  لالتفاقعليها الدخول في مفاوضات دولية بشأن هذا النزاع لتسويته بالوسائل السلمية السياسية، أو 
 عرضه للتسوية القضائية أمام المحكمة الدولية أو التحكيم الدولي .

وقد أكد القضاء الدولي هذا االلتزام في العديد من المناسبات، مشيرا إلى أن المفاوضات الدولية إذا لم  
تؤد في ذاتها إلى تسوية النزاع، فإنها تصبح الزمة وضرورية لتحديد محتواه، تمهيدا لعرضه على احدى 

 . 3الدولية سلميا وسائل التسوية القضائية. فالتفاوض أداة وأسلوب فني لتسوية المنازعات

 أن  "Boisson De Chazournes" بواسون  دي شازورن  االستاذة -أيضا-ترى  الصدد هذا وفي    
 )التفاوض( يسبق ما وغالبا .الدولي المتعلق بالمياه النزاع حالة في للتسوية األدنى الحد هو التفاوض

 .4النزاع لتسوية أخرى  طرق  إلى اللجوء

ولقد أثبت ميدان العالقات بين الدول النهرية وتلك المشتركة في نفس الموارد المائية العذبة، أن دور     
المفاوضات يزداد بشكل متصاعد في تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بالمياه والوقاية منها كما هو 

                                                           
 الفقرة العاشرة من الفرع أوال، إعالن مانيال، المرجع السالف الذكر . - 1
 .289،ص 2005الجزائر،  والتوزيع، للنشر الغرب دار الدولية، المعاهدات فاعلية بوسلطان، محمد - 2
 .950المرجع السابق، ص صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، - 3

4- BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau. op.cit, p491. 
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  ية الدولية في غير األغراض المالحيةالمتعلقة بقانون استخدام المجاري المائ اإلطارية االتفاقيةواضح في 
 الخاصة حول المياه. االتفاقياتفقرة الثانية منها ، و العديد من  33، من خالل المادة  1997لعام

طرق الدبلوماسية ومن بينها "المفاوضات"، تدور في كل سرية ل، وهو أن امر مهمومرد ذلك يرجع إلى أ   
الحصول على معلومات حول ما يجري بها. واستثناء يمكن للرأي العام بطريقة يكون من الصعب جدا 

 .1التعرف على خبايا النزاع في حالة فشل المفاوضات وعرضه على القضاء الدولي

عندما أشارت  Gabčíkovo-Nagymaros ناغيماروس-غابيتشيكوفومثل ما هو الحال بالنسبة لقضية  
 حل إليجادالمفاوضات طاولة بالعودة الى  (وسلوفاكيا المجرالنزاع ) طرافمحكمة العدل الدولية على أ

 هاتين بين 1977 معاهدة في عليها المنصوص السد مشروع تطوير على المتبادل االتفاق طريق عن
  .2الدولتين

وقد عدد األستاذ منصور العادلي، أهم الموضوعات التي يمكن أن تتناولها المفاوضات المتعلقة     
 :3بالمياه، متمثلة في

 * التفاوض من أجل توزيع المياه توزيعا منصفا معقوال.

*التفاوض من أجل تسوية الخالفات التي يثيرها اعتراض أية دولة مشاطئة على التدابير المزمعة من أجل 
 استخدام جديد للمياه من قبل دولة أخرى.

 *التفاوض من أجل إنشاء إدارة مشتركة للموارد المائية.

تنفرد بخصوصية معينة نتيجة تداخل الجوانب الفنية وحري باإلشارة والتنبيه، أن الدبلوماسية المائية      
ط بأهداف السياسة الدارية ...و ترتبالقانونية، ا الهيدروليكية مع الجوانب السياسية، االقتصادية، البيئية،

من القومي حيث تهتم بإنجاز اتفاقيات المياه بين الدول التي تشترك الخارجية في اإلطار العام لتحقيق األ
 .4في نفس المورد المائي

                                                           
1 - Jochen SOHNLE ,table ronde ,  colloque « Réglementer l’eau : un enjeu permanent. Formes et variétés de la 

police de l’eau » qui s’est tenu le 21 mars 2014 à la Faculté de droit et de science politique de Rennes, edition 

johanet 2017, p398-399.  
 . 162ص ،فيليب ساندس، المرجع السابق -2
 .342...، المرجع السابق، صوسط ادلي ، موارد المياه في الشرق األمنصور الع - 3
، االدارة المتكاملة للموارد المائية في احواض االنهار و البحيرات و طبقات المياه و اخرون  كريستوفر براشيه، دانيال فالنسويال -4

 .13، المرجع السابق ، ص الجوفية العابرة للحدود، ترجمة شهرة قصيعة 
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كما أنه توجد حاالت أخرى في مجال المياه العذبة، قد يفضل فيها األطراف اللجوء إلى التفاوض بدال    
 المتفاوض الحلول خالل من النزاعاتهذه  حل يمكنضاء، مثل تقييم األضرار ودفع التعويضات، فمن الق
 .عليها

 Négociation et règlement ex gratiaالتفاوض و التسوية على سبيل الهبة  ثانيا:
في السياق الدولي هناك عدة حوادث وقعت في السنوات الماضية بشأن المجاري المائية المشتركة،   

حيث لم يتم الرجوع إلى قواعد المسؤولية القانونية، وإنما تمت التسوية من خالل المفاوضات بين األطراف 
 المعنية على أساس التبرع أو على سبيل الهبة .

حوادث بيئية ، يمكن ذكر الصدد هذا وفي ،الدبلوماسية بالوسائل التسوية يارخ الدول تختار ما كثيراف   
 Sandoz مصنع، مثل العديد من السكان منها وتضررانهار دولية مشتركة تلوث كبير في  سببت

 Baia Mare في الموجودة التعدين صناعاتب انالمتعلقادثان الح ، سويسرا ، بازل من بالقرب الكيميائي
 الكيميائية للمواد مصنع عن الناجم الحادث ذلك أو  ، 2000 عام في رومانيا في Baia Borsaو

 سونغهوا نهر مياه تلوثتوالذي بسببه  ،2005 نوفمبر في في الصين جيلين مدينة من بالقرب

Songhua في روسيا المياه نوعية على تثر وأ. 

 مصنع الكبير في حل نزاع للطرق الدبلوماسية الدور، كان والعدائية المطولة اإلجراءات ولتجنب     
Sandoz  حيث سمحت المفاوضات باألخذ بعين االعتبار األضرار الناجمة عن الحادث 1986عام ،

 طرفب وتعويض المضرورين بشكل مرضي، فلم يتعلق األمر هنا بقواعد المسؤولية القانونية عن اإلضرار
، وإنما، كانت المفاوضات من أجل حل الخالف دون اللجوء إلى قواعد القانون، في شكل  دولة أو

 .responsabilité à titre gracieux "1" أو التبرع الهبة سبيل على المسؤولية

 التلوث ضد الراين حماية بشأن 1976 لعام بون  اتفاقية في التحكيم علىحيث لم تعتمد فرنسا وألمانيا    
 تعويض إلى أدى مما ،اودي المنازعات تسويةل سويسرا تيسير خالل من الحادث حل تم وقد. الكيميائي
 التدابير من مجموعةمع تقديم  الحكومية غير الفاعلة الجهات من ولغيرها للدول مقبولةبشكل  الضحايا

 يتطلب ال العنصرين هذين من أياا  أن، بالذكر الجدير ومن. حادثال هذا مثل تكرار منع إلى الرامية

                                                           
1- BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau. Op.cit , p493. 
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 اإلداري  اإلطار تطور في تحول كنقطة إليه النظر تم الحين ذلك منذو . القانونية المسؤولية دولياا  تحديداا 
 .1الراين لنهر

، يمكن ذكر حادث آخر بين الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك Sandoz مصنعإلى جانب حادث     
أقامت  1957كولورادو، والذي تشكل مياهه أهمية اقتصادية كبيرة للطرفين. ففي عام بشأن تلوث نهر 

الواليات المتحدة األمريكية مشروعات لسد احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، مما أدى إلى 
واليات تغيير نوعية المياه المتجهة إلى المكسيك بزيادة نسبة األمالح فيها، فتقدمت المكسيك بشكوى لل

المتحدة مدعية فيها أن المياه أصبحت غير صالحة للري. وبإتباع الوسائل الدبلوماسية أسفرت 
المفاوضات على تحمل الواليات المتحدة تكاليف األضرار التي أصابت المكسيك بدفع مبلغ على سبيل 

 .2الدعم ال التعويض بعيدا عن قواعد المسؤولية القانونية

 وبايا ماري  بايا فيأخرى  حوادث ظهرتالدولية ،  المائيةلمائي في المجاري غير بعيد عن التلوث ا 
سد في منجم  انهيار، نتيجة 2000 من عام ومارس ينايرشهري  في، التوالي على ، رومانيا في بورسا

  ملوثة Baia Borsa في من منجم مهجور خطرة مواد وإلقاء،  Baia Mare ماري  بايا فيالذهب الخام 
 .Tisza تيسا نهر مياهبذلك 

. والشرقية الوسطى وروباأ فى بيئية مشاكل السبب في عدة هي سابور  وبيا ماري  بايا مثل  حوادثإن   
 المزمن، التلوث بسبب الثقيلة، المعادن وخاصة ، الملوثات من عالية تركيزات ، المنطقة هذه حيث تشهد

 ينتج لم ، Sandoz مصنع حادث عكس على. و 3بالمنطقة األنهار من العديد في اكتشافه يمكنالذي 
 .4اياضحلل تعويضأي  تيسا نهر حادث عن

 مشتركة عمل فرقة قبل من ، 2000 عام في ماري  باياحادث  على المترتبة اآلثار معالجة تمتحيث   
 هاقلق وهنغاريا رومانياوإثر ذلك، أبدت كل من  .المشاوراتالتفاوض و  خالل من الدولية المنظمات بقيادة

                                                           
1 - LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law, Op.cit , P216. 

 .124-121صونيا بيزات، المرجع السابق، ص - 2
3 - Cédric Lucas, The Baia Mare and Baia Borsa Accidents: Cases of Severe Transboundary Water Pollution, 

Environmental Policy and Law, vol. XXXI, no 2, 2001, p. 106-111. 

4- BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau, Op.cit , p495. 
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الواجبة  األضرار يحدد بروتوكول اعتماد الحادث هذا نتائج من وكان. تيسا نهر في الملوثات إطالق بشأن
 .1مماثلة حوادث في لتعويضل

 .سابور  وبايا ماري  لبايا المشابهة الحوادث لمنع الدولية االتفاقيات من العديد وضع تمفي هذا الصدد،     
 جميع على تصادق لم الحادث هذا مثل في المشاركة الدول إما الحاالت، من كثير في ذلك، ومع

 الضرورية الفنية أو المالية الموارد تملك ال، او يلزم ما لديها ليس الدول بعض أو الصلة، ذات االتفاقيات
 ستكون  األوروبي االتحاد إلى المجر أو رومانيا مثل دول انضمام فإن وبالتالي،.  التطبيق وسائل أو

 المناسبة القانونية الصكوك لديه األوروبي تحاداال أن بما المشاكل، هذه مع بجدية للتعامل لهم الفرصة
 .2يكولوجيةاإل للكوارث الستجابةل

 حادثفي سياق اللجوء للمفاوضات لتسوية الخالفات المتعلقة بالمياه العذبة بين الدول ، يمكن إدراج    
 هذا روافد أحدحيث أن  للحدود، عابرة آثار له كان، والذي 2005عام  Songhua سونغهوا نهرتلوث 
بعد تقديم  ،وروسيا الصين بين التعاون  من مناخ إنشاء تم  ،إثر الحادثو  .روسيا مع الحدود تشكل النهر

 للحد" ارغبتهالصين  أكدت، هذا و الحادث عن الناجم التلوث عن الروسية للحكومةاعتذارات من الصين 
 لتقييم الالزمة المعلومات ،ايومي لروسياتقدم  الصينحيث بدأت  "الروسي الجانب لحقت التي األضرار من

 لحماية الدولتين بين تفاقتم عقد ا ، 2008 عام فيو  ذلك، إلى باإلضافة .أراضيها على التلوث مخاطر
 .3المائية الموارد

أكدت لى حل للنزاعات المائية بين الدول المعنية. و لقد إمثل بغية التوصل سلوب األتعد المفاوضات األ  
نه ينبغي توخي أعلى  ،الوالياتمريكية ذات الخبرة الواضحة في منازعات المياه بين المحكمة العليا األ
مثل حيث ن المفاوضات تعد الطريق األأو  ،لى حسم منازعات المياه عن طريق القضاءإالحذر في اللجوء 

عمال االعتبارات غير القانونية وطبيعة الظروف والمالبسات و مدى تطورها و التي تخضع إ يمكن 
 .4ساسيةاألعتبار القواعد القانونية خذ في االجال اإلدارة و السياسيين ، مع األلمالءمات ر 

                                                           
1 - LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law, Op.cit , P217. 

2 - Cédric Lucas, Op.cit , p.110. 
 ، على الموقع:15- 06، ص 2006(، ديسمبر UNEPتقرير اليونيب ) لصين،ل الميدانية البعثة تقرير ، سونغهوا نهر تسريب - 3

www.unep.org/PDF/China_Songhua_River_Spill_draft_7_301205.pdf. 
 .2015ماي  20تاريخ الدخول : 

 .140-139عصام محمد أحمد زناتي ، المرجع السابق ، ص - 4
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مما تقدم يمكن مالحظة الدور الكبير الذي تلعبه المفاوضات في تسوية وحل النزاعات الدولية حول     
المياه العذبة، وتفضيل الدول استعمالها لما في ذلك من حرية أوسع وسرية في األحداث والمعلومات  

 قرارات الملزمة للدول.وسهولة الوصول إلى الحلول بعيدا عن ال

 الفرع الثاني: المساعي الحميدة والوساطة
، فإنه في بعض الحاالت يكون من المستحسن، طراف النزاعأذا كانت المفاوضات تقتصر على إ   

ولظروف النزاع ، تدخل طرف ثالث من أجل التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين األطراف المتنازعة 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات دون المشاركة فيها في صورة المساعي الحديدة، أو من خالل الدعوة 

 باالشتراك فيها في صورة الوساطة.

  Les Bons Officesالمساعي الحميدة أوال:
يقصد بالمساعي الحميدة قيام طرف ثالث )دولة أو منظمة دولية أو شخصية سياسية مرموقة ( بتقريب    

متنازعة، وتهيئة المناخ الذي يمكن في ظله لألطراف الجلوس إلى مائدة وجهات نظر األطراف ال
المفاوضات للنظر في معالجة ومحاولة تسوية النزاع القائم بينهما. ومن ثمة فإن دور القائم بالمساعي 
الحميدة يكون مقتصرا على محاولة تضييق الفجوة بين أطراف النزاع، وحثهم على التفاوض، وهو من هذا 

لق ال يقدم ألطراف النزاع اقتراحات محددة لتسوية الخالف بينهم، وال يشترك في المفاوضات التي المنط
يمكن أن تسفر عليها مساعيه الحميدة. وهكذا يمكن القول أن المساعي الحميدة هي جهد يبذل من جانب 

بهدف نزع فتيل طرف محايد لوضع حد لنزاع قائم سواء استخدمت فيه القوة أم لم يصل بعد إلى ذلك ، 
 .1األزمة وتجنب تصعيد النزاع

وبالتالي فالمساعي الحميدة، هي عمل سياسي ودي، يكون بتدخل طرف محايد ليقرب األطراف     
 المتنازعة من أجل الدخول في المفاوضات أو استئنافها دون التدخل في تفاصيل النزاع.

 1899 لعامي السلمية بالوسائل الدولية منازعاتلا بتسوية المتعلقتين الهاي اتفاقيتي تضمنت وقد
 تسوية أساليب من باعتبارها ،الحميدة بالمساعي خاصة ،8 إلى 2 المواد من معينة أحكاما 1907و

 .2سلميا المنازعات

                                                           
 .950المرجع السابق، صصالح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، - 1
 .45 ص ، 2006 ، القاهرة مدبولي، مكتبة سلميا، الدولية النزاعات تسوية الشاعري، يحي صالح - 2
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، حيث تم وضع 1982 لعام الدولية للمنازعات السلمية التسوية بشأن مانيال إعالنكما نص عليها    
 الفقرةاألخرى، من خالل النص عليها في  السلميةطرق التسوية  مع المساواة  قدم على الحميدة المساعي
 التحديد، وجه على الحميدة المساعي ذكري ال المتحدة األمم ميثاق. على خالف ذلك، ف1منه الخامسة

 أنها غير .الدول بين المنازعات تسويةل السلمية وسائلال من واحدة رهامنه، باعتبا 33ضمن المادة 
   "اختيارها عليها يقع التي السلمية الوسائل من غيرها أو:"  عبارةمن خالل إضافة  اا يضمن مشمولة

 محاولة أو مسلح، نزاع إلى الخالف تطور دون  الحيلولة على العمل إما الحميدة المساعي شأن ومن
 والمنازعات الخالفات حل في الوسيلة هذه إلى اللجوء ويمكن الدولتين، بن نشب مسلح نزاع على القضاء

 بالطرق  المنازعات هذه حل على هاحث خالل من وذلك واحد، مائي مجرى  في المشتركة الدول بين
 .  السلمية

إذا كان من الطبيعي أن المساعي الحميدة هي عمل اختياري من جانب القائم به، فإن ألطراف النزاع     
مطلق الحرية في قبول هذه المساعي أو رفضها كلية، و في حال تقبل األطراف للمساعي الحميدة، فإن 

 .2هذه المهمة تنتهي فور قبول األطراف الدخول في المفاوضات

 طلبيُ  ،لكن أحيانا،  المتنازعة األطراف بين شروط أو بمقترحات المساعي الحميدة ركتشاعادة ، ال    
 صفة لها ليس مشورة كونه يتعدى ال مقترحات من به تتقدم ما فإن المتنازعة. األطراف قبل من ذلك منها

 لقواعد خرقا ذلك يشكل أن دون  ترفضها، أن أو بها تقبل أن المتنازعة لألطراف يمكن حيث اإللزام،
 .3الدولي القانون 

 

 وقطع السفراء سحب إلى ويؤدي النزاع يتفاقم عندما خاصة، أهمية ذات الحميدة المساعي وتبدو   
 بينهما، فيما القوة استخدام إلى باللجوء ويهدد بالخطر ينذر مما المتنازعة، الدول بين الدبلوماسية العالقات

 واالقتراحات، الرسائل وينقل التوتر، حدة من للتخفيف الودية مساعيه لتقديم الثالث الطرف يتدخل عندئذ
 . المفاوضاتالدخول في  على ةالمتنازع فاطر اال يحفز   مناخ خلق ويحاول

 

 
                                                           

 ، السالف الذكر.السلمية بالوسائل الدولية المنازعات تسوية بشأن مانيال إعالن - 1
 .951المرجع السابق، صصالح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، - 2
 .133 ص ، 1999 األولى، الطبعة مدبولي، مكتبة لباد، الدين نور ترجمة الدولية، العالقات قانون  أنييل، غي - 3
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  La Médiation الوساطة ثانيا:
يقصد بالوساطة قيام طرف ثالث بجهود واتصاالت تستهدف تسوية النزاع بين أطرافه، وذلك بمحاولة    

تقديم اقتراحات وحلول يمكن أن تلقى قبول األطراف. مع اإلشارة إلى أن المقترحات التي يقدمها الوسيط 
 .1ال تلزم أطراف النزاع إال عند اتفاقهم على القبول بها

ل النزاعات  الدبلوماسية على منع وحل النزاعات حول المياه، والوساطة هي من بين ساعدت آليات ح   
هذه االليات وعلى عكس اآلليات القضائية، فإن الوساطة هي عملية تسيطر عيها األطراف وتهدف إلى 

 .2ايجاد حلول مقبولة من الطرفين

ومنظمة الوحدة اإلفريقية، وفي  ،3قد برزت الوساطة بشكل صريح في ميثاق منظمة األمم المتحدةل   
مواثيق بعض المنظمات الدولية و اإلقليمية األخرى، بوصفها أسلوبا يتميز بتسهيل إجراء الحوار، والسعي 

  .4الهادف إلى تحقيق حلول ودية للنزاعات بين الدول

 بالطرق  الدولية المنازعات بتسوية المتعلقتين الهاي، اتفاقيتي في الوساطة على النص ورد كما    
التي نظمت الوساطة ولم تلزم الدول باللجوء إليها. ومع ذلك، فإن   1907و 1899ي لعام السلمية

الوسيط قد تكون له مصالحه وبواعثه الخاصة التي ترتبط بتسوية النزاع موضوع الوساطة، وقد تكون 
 .   5حدى المنظمات الدوليةالوساطة جماعية نقوم بها مجموعة من الدول، وقد تقوم بها إ

في مجال النزاعات الدولية المائية، يرى األستاذ سلمان محمد أحمد سلمان، أن الوساطة هي عملية    
مراقبة سياسية يقودها األطراف لتسهيل الحوار، وتخفيف التوتر ومحاولة الوصول إلى حل ودي للخالف . 

شيئا ما، على عكس اآلليات القضائية التي ينتج  و من المرجح أن تمنح العملية لكل طرف في النزاع

                                                           
 .951المرجع السابق، صصالح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، - 1

2 -Laurence Boisson de Chazournes, Christina Leb, Mara Tignino, International Law and Freshwater 

The Multiple Challenges, Printed and bound by MPG Books Group, UK, 2012, p20. 

على إنشاء لجنة متخصصة تكون وظيفتها حسم المنازعات التي قد تقع بين بعض الدول األعضاء في ميثاق االمم المتحدة  نص  - 3
من ميثاق المنظمة على النحو  19ورد ذكر هذه اللجنة في المادة المنظمة عن طريق اختيار أي أسلوب من تلك األساليب، وقد 

تتعهد الدول األعضاء بتسوية جميع المنازعات التي تنشأ فيما بينها بالوسائل السلمية، وتحقيقا لهذه الغاية قررت إنشاء لجنة "  التالي:
 ت".يوافق عليه مؤتمر رؤساء الدول والحكوما للوساطة والتوفيق والتحكيم، تؤلف وتحدد شروط الخدمة فيها بمقتضى بروتوكول

 "احالي اإلفريقي االتحاد" ( من ميثاق الوحدة اإلفريقية3الفقرة الرابعة من المادة ) االمم المتحدة،  من ميثاق منظمة 19المادة  - 4
 . 1963الموقع في أديسا بابا في شهر ماي 

 .952المرجع السابق، صالدولي العام ،صالح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون  - 5
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عنها حكما ملزم يستأثر به الفائز، و من المحتمل أن تجعل الوساطة حل النزاع أكثر قابلية للتنفيذ و أكثر 
 .1استدامة

 ثالث طرف يتدخل حيثالسلمية،  بالوسائل الدولية المنازعات لتسوية وسيلة الوساطة تعدإذن،     
 لوصولبكل حياد ومصداقية ل  الهادفة الخاصة مقترحاته ولتقديم المتنازعة، األطراف مطالب بين للتوفيق

 من األطراف . مقبول حل إلى

على نهج أكثر استباقية يتضمن مقترحا قدمه الوسيط لحل النزاع. وفي كثير  الوساطة يمكن أن تنطوي    
 ومساعدات هيالتستو  من الحاالت، يستطيع الوسيط كطرف ثالث تقديم خبرات فنية وتقنية علمية

مثل دور البنك الدولي في حل نزاع بين الهند وباكستان حول نهر  المالي بالطابع تتسم ما غالبا إضافية،
 .19602والتي أسفرت على توقيع معاهدة مياه نهر السند عام السند، 

لقد لعب البنك الدولي دورا حاسما في حل النزاع الهندي الباكستاني، ببذل جهود جبارة في جلب     
الدولتين إلى طاولة الوساطة واالحتفاظ بها لمدة تسع سنوات تقريبا، ووضع اللمسات األخيرة على 

 . 3وقت مبكرالمعاهدة وتنفيذها في 

ليس في كل االحوال تنجح الوساطة فقد تتعثر المسارات الدبلوماسية ألسباب عديدة قد تجعل من     
 مهمة الوسيط صعبة وأحيانا مستحيلة فتنتهي المبادرة بالفشل.

والسيد  يزنهاورتإوفي هذا الصدد، يمكن ذكر وساطة الواليات المتحدة األمريكية عن طريق الرئيس     
وكان السبب الرئيسي لفشل  1953إيرك جونستون، التي لم نتجح في قضية نزاع نهر األردن عام 

، والحقوق 4محاوالت جونستون، هو أن نزاع نهر األردن كان متشابكا مع الصراع العربي االسرائيلي

                                                           
1 -Salman Mohamed Ahmed Salman, Mediation of international water disputes—the Indus, the 

Jordan, and the Nile Basins interventions, International Law and Freshwater The Multiple Challenges, Printed 

and bound by MPG Books Group, UK, 2012, p368. 

2 -Laurence Boisson de Chazournes, Christina Leb, Mara Tignino, op. cit, p20. 

3 -Salman Mohamed Ahmed Salman, Mediation of international water disputes—the Indus, the 

Jordan, and the Nile Basins interventions, op. cit, p377. 

إن مسألة المياه واالمن المائي لها الدور الكبير في رسم الخارطة السياسية في المنطقة العربية، وقد صرح في هذا الشأن "بن  -4
حين قال:" ان اليهود يخوضون مع العرب اليوم معركة المياه وعلى مصير  1955غوريون ")اول رئيس وزراء للكيان الصهيوني( عام 

سرائيل واذا لم ننجح في هذه المعركة فإننا لن نكون في فلسطين"، فمسالة المياه قد ادت دورا محوريا في هذه المعركة يتوقف مصير ا
 –الصراع العربي االسرائيلي وفي احتالل فلسطين من الكيان الصهيوني. عليان محمود عليان، المياه العربية من النيل الى الفرات 

 .43، ص2014الوحدة العربية ، الطبعة االولى ،بيروت التحديات و االخطار المحيطة، مركز دراسات 
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نطقة، كما أن نهر . وينبغي أيضا أن يضاف إلى ذلك أن الجفاف وتغير المناخ يجتاحان الم1الفلسطينية
األردن تقل كميات المياه فيه كل سنة، وبالتالي من المرجح أن يستمر انخفاض حصة األردن مع 
االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية ومرتفعات الجوالن في سوريا والسيطرة على المصادر الرئيسية لنهر 

بموجب معاهدة السالم مع إسرائيل  األردن، ضف إلى ذلك االتفاق غير المنصف الذي وافق عليه األردن
 .   2كل هذه األمور أسفرت عن فقد خطة جونستون حيويتها بشكل واضح، وفشل الوساطة

على عكس نزاع نهر األردن ، هناك نزاع آخر أعطيت مسألة المياه فيه أولوية واستقاللية عن النزاعات  
، حيث أفادت كل من الهندوساني حول نهر األخرى العالقة بين األطراف، و هو النزاع الهندي الباكست

يجب أن ينظر فيها بشكل منفصل عن الخالفات األخرى  ند وباكستان أن نزاع مياه نهر الهندوساله
 .  3الموجودة بينهما مثل المطالبة اإلقليمية حول إقليم كشمير

لجوء إلى الوساطة في وحري باإلشارة واالنتباه، أن األستاذ سلمان محمد أحمد سلمان يرى، بأن ال    
النزاعات المائية الدولية يعد محدودا بسبب المفاهيم الخاطئة حول السيادة على المجاري المائية الدولية 
المشتركة و المبادئ األساسية للقانون الدولي للمياه ، وعدم توازن القوى، باإلضافة إلى العدد  الكبير من 

لبلدان المتشاطئة وغياب المعاهدات الشاملة لمعظم دول الحوض المجاري المائية المشتركة و كذلك تعدد ا
 . 4أو النهر

 

 عليها متفاوض تسوية خالل من ات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة،نزاعال حل صفوة القول، أنه ُيفضل    
والمشاركة في  الفاعلة الجهات تنوع بسبب ليس ثالث، طرف تدخل بدون  أو مع سواء بحسن نية،

 حجاموإنما أيضا إل ،المسارات الدبلوماسية، وسرية المفاوضات التي تميل إليها الدول المتنازعة  فقط
 إلى اإلجراءات الملزمة أمام القضاء. بما فيها تلك المتعلقة بالمياه العذبة  دوليةال هاقضايا طرح عن الدول

 

 
                                                           

1 -Laurence Boisson de Chazournes, Christina Leb, Mara Tignino, op. cit, p21. 

2 -Salman Mohamed Ahmed Salman, Mediation of international water disputes—the Indus, the Jordan, and the 

Nile Basins interventions, op. cit, p387. 

3 -Laurence Boisson de Chazournes, Christina Leb, Mara Tignino, op. cit, p21. 

4 -Salman Mohamed Ahmed Salman, Mediation of international water disputes—the Indus, the Jordan, and the 

Nile Basins interventions, op. cit, p403. 
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 المطلب الثاني: الوسائل المختلطة 
ة تلك التي تجمع بين صفات وخصائص اآلليات القضائية من حيث البحث يرمز بالوسائل المختلط    

في أصل النزاع والتحقق من وقائعه وإصدار اقتراحات لحله من خالل فواعل دولية متعددة أو من خالل 
منظمات عالمية أو حتى إقليمية، لكن دون أن تكون القتراحاتها و توصياتها الصفة االلزامية لألحكام 

 القضائية.والقرارات 

ت الدولية المتعلقة بالمياه العذبة المشتركة، امن أجل دراسة دور الوسائل المختلطة، في تسوية النزاع    
سيتم التعرض إلى البحث في وقائع النزاع من خالل التحقيق والتوفيق )الفرع األول( وعرض النزاع على 

 األطراف)الفرع الثاني(.المنظمات الدولية الناشطة إليجاد حل يرتضيه 

 

 الفرع األول: التحقيق والتوفيق
والقناعات بين األطراف حول وقائع النزاع، لذلك كثيرا ما  االدعاءاتتتشعب النزاعات وتختلف قد      

تلجا الدول إلى التحقيق من أجل كشف اللبس على وقائع معينة، وإعطائها المركز القانوني الصحيح لها. 
لزامية في االتحقيق في الوقائع  وجود اقتراحات و توصيات لحل النزاع دون أن تكون  ويمكن أن يصاحب

 صورة التوفيق.

  L’enquête    أوال: التحقيق
أهم العوائق التي تصادف عمليات التسوية السلمية للنزاعات الدولية، مشكلة التحقق من الوقائع لعل من    

المتنازعة، ال سيما أن كل النزاعات الدولية تتمحور حول عدم قدرة أو رغبة المسببة للخالف بين الدول 
المتنازعين على االتفاق حول حقيقة الوقائع، وهنا تكمن أهمية إجراءات التحقيق من أجل التسوية السلمية 

 . 1للنزاعات الدولية

حص الوقائع المتعلقة بالنزاع، لذلك، يجري عادة اللجوء إلى التحقيق في المنازعات الدولية التي تتطلب ف 
 وقائع وفحص لدراسة تحقيق لجنة بتشكيل األطراف يقوم حيثوالتي يدور حولها الخالف بين األطراف، 

 . 2تسويته سبل تيسيرل النزاع

                                                           
 .71، ص1994عبد الرحيم محمد وليد، األمم المتحدة وحفظ السلم و األمن الدوليين، بيروت، الطبعة األولى  - 1
 .953المرجع السابق، ص ن الدولي العام،صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانو  - 2
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 اللجنة هذه دور أن إلى اإلشارة ويجب الخالف، محل الواقعة عن مفصالا  تقريرا التحقيق لجنة تقدم     
 وذلك ،خالفاتهم حل على أطرافه يساعد ما بقدر المثار النزاع يحسم ال فالتحقيق ،الحد هذا عند يقف

 أساس على مستنده النزاع حل يتم ضوئها على التي المناقشة تكون  حتى ،الخالف موضوع حقيقة بتوضيح
 .1ةالثابتو  الصحيحة الوقائع من

ودعت الدول  ،من االتفاقيات األولى التي نظمت التحقيق 1907 و ،1899الهاي لعام  تيوتعتبر اتفاقي
وهذا ال يعني بأن وسيلة التحقيق لم تستعمل قبل ذلك التاريخ من  .لغرض تسوية نزاعاتها ،إلى األخذ به

قبل الدول في عالقاتها المتبادلة، غير أن تقنين هذه الوسيلة وإقرار نظام خاص بطريقة تشكيلها وتحديد 
، المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات 1907اتفاقية الهاي األولى لعام  ا قد تم بموجبصالحياته

 .2الدولية

كوسيلة من وسائل  لتحقيقل يالحظ تناولهامن ميثاق األمم المتحدة،  33 إلى نص المادة وبالعودة   
مجلس األمن بأن يفحص أي  األممي  ميثاقالخول التسوية السلمية للنزاعات الدولية.  وفي هذا السياق ، 

، التحقيقفي عملية الفحص . وتكمن كاك دولي أو قد يثير نزاعا معينانزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احت
موضحة  األمن مجلس وتقديم تقرير عنها إلىتشكيل لجان لهذا الغرض، تقوم بدراسة الحالة عن طريق 

واسترشادا بما سيسفر  ال.م فيه ما إذا كان النزاع أو الموقف سيؤدي إلى اإلخالل بالسلم واألمن الدوليين أ
عنه عمل لجنة الفحص ) التحقيق( يستطيع المجلس إصدار التوصيات التي يراها مناسبة لحل النزاع حال 

 .3سلميا

المتعلقة باستخدام المجاري  1997مم المتحدة لعام اتفاقية االمن  33المادة شارة إلى أن اإلسبقت     
، قد أثارت الخالف و الجدل بين الدول األعضاء بين مؤيد ورافض  المالحيةالمائية في غير االغراض 

و الذي جمع ومنتقد ومقترح لعناصر جديدة في نص االتفاقية، إلى أن تم الوصول إلى النص النهائي لها 
كل وسائل تسوية المنازعات بين الدول في مجال االستعماالت غير المالحية للمجاري المائية . والمهم 

 رهناحيث أشارت الفقرة الثالثة إلى:" commission d’enquêteهنا، النص على لجنة تقصي الحقائق 
 المشار المفاوضات طلب وقت نم أشهر ستة بعد المعنية، األطراف تتمكن لم وإذا ، 10 الفقرة بإعمال

 .الفقرة تلك في إليها مشار أخرى  وسيلة أي أو التفاوض طريق عن نزاعها تسوية من ،2 الفقرة في إليها

                                                           
 .345...، المرجع السابق، صوسط ادلي ، موارد المياه في الشرق األمنصور الع - 1
 .563ص ،المرجع السابقبو هيف ، أعلي صادق  - 2
 من ميثاق األمم المتحدة، السالف الذكر. 34المادة  - 3



 

260 
 

 إلى 4 للفقرات وفقاا الحقائق لتقصي محايدة لجنة على النزاع، في طرف أي طلب على بناء النزاع، يعرض
 ."1ذلك خالف على األطراف تتفق مالم ، 9

تبعا للفقرة أعاله، فإن أي دولة من دول المجرى المائي المعنية لها أن تطلب إنشاء لجنة تقصي الحقائق 
من أجل حل النزاع من خالل التحقيق في الوقائع بشكل موضوعي، وذلك بعد ستة أشهر من وقت طلب 

الحقائق بعد فشل  الجديد الذي جاءت به االتفاقية هو ما تعلق بإلزامية تقصي الشيءالمفاوضات. إن 
 معلوم أن أي إجراء إجباري يثير الجدل و الخالف بين الدول. المفاوضات ، وكما هو

يمكن التنويه إلى، أن الفرق  الرئيسي بين إجراء تقصي الحقائق وغيرها من وسائل تسوية المنازعات   
طرف من أطراف النزاع  بموجب االتفاقية ، هو أن إجراء تقصي الحقائق يمكن اللجوء إليه من جانب أي

وبالمقابل يلتزم الطرف اآلخر بالسير في االجراء، في حين أن إجراء الوساطة والمساعي الحميدة 
 .   2ال تتم إال بموافقة جميع األطراف المعنية والمفاوضات ...

 ال ذلك على زيادة .آخر وعضو معني طرف كل يسميه واحد عضو من لجنة تقصي الحقائق تتكون     
 لم إذا .اللجنة رئاسة ويتولى المعينون  األعضاء يختاره المعنية األطراف من طرف أي جنسية يحمل
 إنشاء طلب من أشهر ثالثة خالل رئيس اختيار على االتفاق من األطراف تسميهم الذين األعضاء يتمكن

ا يعين أن المتحدة لألمم العام األمين إلى يطلب أن معني طرف ألي جاز اللجنة،  جنسية يحمل ال رئيسا
 من طرف أي أخفق وإذا .المعني المائي للمجرى  مشاطئة دولة أي جنسية أو النزاع أطراف من طرف أي

 طرف ألي جاز ،3ة بالفقر  العم األولي الطلب من أشهر ثالثة غضون  في عضو تسمية في األطراف
ا يعين أن المتحدة لألمم العام األمين إلى يطلب أن آخر معني  من طرف أي جنسية يحمل ال شخصا

 النحو هذا على المعين الشخص ويشكل .المعني المائي للمجرى  مشاطئة دولة جنسية أو النزاع أطراف
    .3واحد عضو من مكونة لجنة

 والسماح .تطلبها قد التي بالمعلومات اللجنة بتزويد المعنية األطرافلحسن سير عمل اللجنة، تلتزم    
 أو منشآت أو مرافق أي على والتفتيش منها كل أراضي إلى الوصول بحرية.طلبها على بناء .للجنة

 .تحرياتها ألغراض وذلك .صلة ذات طبيعية أو مشيدة معالم أي أو . معدات

                                                           
، باستخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحيةالمتعلقة  1997من اتفاقية االمم المتحدة لعام  33من المادة  3الفقرة  - 1

 السالفة الذكر.
 .595-594محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق، ص  - 2
، غراض المالحيةتخدام المجاري المائية في غير األباسالمتعلقة  1997من اتفاقية االمم المتحدة لعام  33من المادة  4،5الفقرة  - 3

 السالفة الذكر.
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 ذلك وتقدم .واحد عضو من مكونة تكن مالم األصوات، بأغلبية تقريرها اللجنة تعتمد في ختام أعمالها ، 
 مناسبة تراها التي والتوصيات وأسبابها إليها توصلت التي النتائج متضمناا المعنية األطراف إلى التقرير

 .1نية بحسن المعنية األطراف فيه وتنظر للنزاع، منصفة تسوية إلى للتوصل

ا تفشل عندم المتنازعة الدول إليها تلجأ التي البحتة اإلجرائية الوسائل من التحقيق يعتبرإذن،     
المفاوضات الدبلوماسية الخاصة بحل نزاع دولي بسبب االختالف حول وقائع النزاع، ولقد استعملت مؤخرا 

 لجان تقصي الحقائق في النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة مثل مسألة سد النهضة.

 حاجتها لسد الكهرباء من الميغاوات من اآلالف إلنتاج سد النهضة  تشييد وراء من أثيوبيا تطمح حيث   
 الفقر من أثيوبيا النتشال فرصة يعد ، كما كينيا وبخاصة الحوض لدول الباقي وتصدير منها، الداخلية
 .سريعة نهضة تحقيق ثم ومن والتخلف

 النهضة سد بناء يف وعر الش ىعل "زيناوي  ميليس" الراحل هائوزرا رئيس يف ممثلة إثيوبيا أقدمتوقد    
 التي حرجةلا رةتالف تلك مستغلة التشاور، ودون  جانبلا أحادي النبإع وذلك ،2011 أبريل من يالثان يف

 ىعل والسودان رصم فاعترضت الثورة، عقب يالسياس نظامها بناء بإعادة منشغلة رصم فيها كانت
 .2ذلك

المصرية السودانية على قيام إثيوبيا ألعمال البناء الفعلي لسد النهضة دون التقيد  االعتراضاتعلى إثر 
دولية   لجنة تشكيل إلى أثيوبيا بااللتزامات القانونية الدولية في مجال إقامة المشروعات المائية، دعت

 .3للبحث في مدى وجود آثار سلبية محتملة على دولتي السودان ومصر نتيجة بنائها لسد النهضة

 ،اللجنة لعضوية المختلفة التخصصات من األربعة الدوليين الخبراء الختيار بالسودان اللجنة واجتمعت
 كل من خبراء أربعة بترشيح وأثيوبيا والسودان مصر الشرقي النيل دول من دولة كل قامت أن بعد وذلك

 االجتماعية العلوم ،المائية الموارد وإدارة والبيئة ،الكبرى  والخزانات السدود، إنشاء علم :التالية تخصصاتلا
 المترتبة اآلثار تقييم بمسألة الخاصة الثالثة الدول من الوطنيين الخبراء من اللجنة لعضوية لالنضمام

 اللجنة أعضاء يحتاجها قد التي المعلومات كافة بتقديم األثيوبي الجانب وتعهد النهضة، سد بناء على

                                                           
، باستخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحيةالمتعلقة  1997من اتفاقية االمم المتحدة لعام  33من المادة  8، 7الفقرة  - 1

 السالفة الذكر.
صالح سمير البنـداري، مشكلة سد النهضة .. وإعـادة صياغة توجهـات السياسة الخارجية المصرية في الدائرة األفريقية، مجلة  - 2

  .52،ص2018برلين، العدد األول ، مارس  –ألمانيا   الدراسات االفريقية وحوض النيل، المركز الديمقراطي العربي،

 . 222مساعد عبد العاطي شتيوي،  مبادئ القانون الدولي الحاكمة إلنشاء السدود على االنهار الدولية...، المرجع السابق، ص - 3
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 اإليجابية اآلثار كافة بشأن أشهر وتسعة ستة فترة بين ما تتراوح التقييم وأعمال ، السد تقييم مراحل خالل
 .1 2012ماي  15ها فيوبدأت اللجنة عمل ذلك حيال التعامل وكيفية السدود إنشاء على المترتبة والسلبية

 للبدء األزرق  النيل جري م بتحويل وقامت التحتية، البنية المأع يف  إثيوبياورغم ذلك، استمرت     
 السد هذا حجبي أن من ري صملا العام الرأي قلق أثار ما وهو اللجنة، تلك لتقرير انتظار دون  اإلنشاء

 ، والتي يعتبرونها حقا تاريخيا التاريخ فجر منذ حضارتهم عليه قامت الذي النهر مياه رينصملا عن
 .2الدولي القـانون  لقواعد وفقـاامكتسبا 

باإلضافة الى اعتبار التحقيق وسيلة اختيارية متروكة إلرادة حكومات الدول المتنازعة، فقرارات اللجنة     
 . 3ن بهاال تحوز على أي صفة إلزامية إذ تبقي للطرفين الحرية بالنسبة للنتيجة التي يقتر 

في هذا الصدد، و فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، أصدرت لجنة التحقيق تقريرها الختامي في شهر ماي   
، اشتمل على العديد من النتائج العلمية و االقتصادية و البيئية و االجتماعية  الهامة إال أن أثيوبيا 2013

 .4لم تأخذ بأي منها وواصلت أشغال السد

نافلة القول، إنه بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للمجاري المائية الدولة ، وخصوصا نزاعاتها المتميزة والتي   
تحتاج إلى الخبرة الفنية و العلمية المناسبة ، يعد التحقيق ذو دور جد فعال في استقرار األطراف على 

 ة لتعي حدود وآثار محل النزاع. الوقائع الصحيحة للنزاع، بحيث يشكل دعامة متينة للدول المتنازع

 La Conciliation   ثانيا: التوفيق  
يعتبر التوفيق طريقة حديثة نسبيا من طرق التسوية السلمية للمنازعات الدولية، حيث دخلت في    

التعامل الدولي مع نهاية الحرب العالمية األولى ، وقد أكدت الجمعية العمومية لعصبة األمم على طريقة 
، وذلك بإبرام اتفاقيات تتضمن إنشاء لجان للتوفيق وفحص ودراسة 5يق لفض المنازعات الدوليةالتوف

                                                           
 . 223نفس المرجع ، ص - 1
 . 52، المرجع السابق، ص البنـداري سمير حالص - 2

المنازعات الدولية والطرق الودية والغير ودية لحلها، ؛ مريد يوسف الكالب، 564، المرجع السابق، ص بو هيفأعلي صادق  -3
 .79، ص2018المركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر ، طبعة 

 . 224مساعد عبد العاطي شتيوي،  مبادئ القانون الدولي الحاكمة إلنشاء السدود على األنهار الدولية... ،المرجع السابق،  - 4
 16برمت في أو جماعية مثل معاهدة لوكارنوا التي ألذلك ورد النص على تشكيل العشرات من لجان التوفيق في اتفاقيات ثنائية   - 5
.عصام العطية، مرجع سابق، 1928و ميثاق التحكيم العام  1925و معاهدات جماعية مثل معاهدة البلطيق عام أ، 1925كتوبر أ

 .591ص
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من الميثاق األممي إلى التوفيق كوسيلة من وسائل التسوية  33المنازعات الدولية، كما أشارت المادة 
 .    1السلمية للمنازعات الدولية

وسط البحري لشمال شرق األطلسي، واتفاقية باريس وقد ورد النص عليه في اتفاقية باريس لحماية ال  
واتفاقية فينا لحماية طبقة االوزون، إال أن إجراء  1974لمنع التلوث البحري من المصادر االرضية لعام  

التوفيق في هذه األخيرة مشروط بعدم إعالن االطراف قبولهم لوسيلة تسوية ملزمة والمتمثلة في اللجوء إلى 
 .2محكمة العدل الدولية محكمة التحكيم أو

 ومن يرفضونها، أو بها فيقبلون  أطرافه على تعرض للنزاع، حلول تقديم لةو محا هو هجوهر  في التوفيقف   
يمكن أن يرتضيه  للنزاع سلميا حالا  يقترح لكونهالتحقيق،  يتجاوز والتوفيق لهم، ملزمة غير فهي ثم

 كيان تدخل "بأنه بوسلطان، محمدحسب األستاذ  الدولي التوفيق تعريف يمكن وهكذا .3الطرفان المتنازعان
 هنا ومن " النزاع أطراف بثقة ىيحظى لكنه سلميا، النزاع حل أجل من سياسية استقاللية له ليست دولي

 يقدم ثم التحقيق تشمل التوفيق عملية فإن أخرى  بعبارة أو الخالف حول بتحقيق يبدأ التوفيق أن يظهر
 .4المناسبة الحلول

أن التوفيق  التعريف المقدم من األستاذ بوسلطان، يقول بيشوب عن بعيد وغير ،السياق نفس في      
:"ينطوي على إحالة النزاع إلى لجنة مكونة من أشخاص مهمتهم هي تبيان الحقائق وتقديم تقرير يتضمن 
توصيات من أجل التوصل إلى تسوية، يظل كل من طرفي النزاع حرا في قبولها أو رفضها حسبما يختار، 

 5دون أي التزام قانوني ودون الطعن في عدم امتثاله للتوصيات."

األستاذ نبيل أحمد حلمي أن:" التوفيق ال يضع تطبيقات مباشرة للقانون في  يرى  الصدد، هذا وفي
المنازعات بل إنه يراعي ظروف النزاع وظروف أطرافه ومدى تأثيره على السلم واألمن الدوليين . فالتوفيق 

سواء وسيلة سياسية قانونية ولهذا فإنها تختلف وتتميز عن باقي الوسائل المعروفة في القانون الدولي 
 ." 6السياسية أو القضائية

                                                           
 .954المرجع السابق، صمة لدراسة القانون الدولي العام ،صالح الدين عامر ، مقد - 1
 .221-220صونيا بيزات، المرجع السابق، ص - 2
 .79؛ مريد يوسف الكالب، المرجع السابق، ص565، المرجع السابق، ص علي صادق ابو هيف -3
 .292المرجع السابق، ص  بوسلطان، محمد - 4
 .348...، المرجع السابق، صوسط المياه في الشرق األموارد  عن منصور العادلي،  - 5
، التوفيق كوسيلة سلمية لحل النزاعات الدولية في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة حمد حلمينبيل أ - 6

 .07، ص1983األولى 
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يمكن أن تقوم بالتوفيق لجنة دائمة تنشأ بواسطة اتفاقية دولية، ويحق ألي من طرفي النزاع اللجوء إليها    
لحماية المياه الحدودية  1960الحقا مثل اللجنة الدائمة التي أنشأتها االتفاقية بين ألمانيا وهولندا عام 

إجراء التوفيق، كما يمكن أن تتميز هذه اللجنة بالتأقيت، فتشكل بعد قيام  بينهما، حيث من بين وظائفها
النزاع، وينتهي وجودها بانتهاء مهمتها. و يمكن إلجراء التوفيق أن يكون اختياريا معلقا على موافقة جميع 

ف على ذلك أطراف النزاع، بحيث يعتبر التوفيق منتهيا إذا لم ُتقبل الدعوة الستخدامه أو لم يتفق األطرا
 .    19821من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  284مثلما نصت عليه المادة 

يالحظ في مجال حماية البيئة عموما ، أن العديد من اتفاقيات األمم المتحدة قد خصت التوفيق بأهمية    
غير إلزامية ألن لها وزنا لم تعطها للتحقيق، ويكمن السبب في أن الدول يمكنها قبول قرارات قانونية 

معنويا معتبرا يجعل من الصعب على أي من طرفي النزاع أان يبرر رفض قرار  مؤسس جيدا من الناحية 
القانونية. حيث أيد البعض تشجيع الحلول القانونية التي تكون عبارة عن توصيات وليست قرارات أو 

التحكيم من حيث أن هذا االخير يتوج بحكم  أحكام الزامية. وفي هذا الصدد، يختلف التوفيق أيضا عن
 .   2إلزامي بينما ينتهي األول باقتراحات تعرض على أطراف النزاع ولهم حرية قبولها أو رفضها

 

مقارنة مع الوسائل غير التحاكمية لحل النزاعات  رسمية أكثر إجراء هو التوفيقخالصة القول أن،    
ألنه ال يقتصر فقط على تقريب وجهات نظر الدول المتنازعة باستعمال التحقيق في الوقائع وإنما  ،الدولية 

يتعدى إلبداء الرأي في شكل توصيات غير ملزمة لألطراف، وهنا يمكن إثارة بعض أوجه الشبه بين 
نون استخدام من اتفاقية األمم المتحدة لقا 33التوفيق ولجنة تقصي الحقائق التي نصت عليها المادة 

المجاري الدولية في غير األغراض المالحية ، من حيث التحقيق في الوقائع واقتراح الحلول السلمية في 
ما هي إال  -و ان كانت الية قديمة في تسوية المنازعات-صورة توصيات. وكان لجنة تقصي الحقائق 

راف المضي فيه بناء على طلب لجان توفيق، تم إعادة النص عليها تحت مسمى جديد واجراء يلزم االط
 أحد أطراف النزاع.   

 

 

                                                           
 .221صونيا بيزات، المرجع السابق، ص - 1
نفس المرجع، نقال عن: قشي الخير، المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية، الطبعة االولى ،  - 2
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الفرع الثاني: دور الهيئات الدولية في التسوية الدبلوماسية للمنازعات الدولية 
 المائية

، لها الدور الكبير في مجال السلمية بالطرق  الدولية المنازعات تسويةل التقليديةالدبلوماسية  الوسائلإن    
 التفاوض، ية بين دول الجوار، المشتركة في نفس المجرى المائي الدولي مثل:تسوية المنازعات المائ

التحقيق... وإلى جانب ذلك يظهر دور المنظمات الدولية و بعض الهيئات  الوساطة، الحميدة، المساعي
 الدولية المالية التي لها سوابق معروفة في حل و تسوية النزاعات الدولية المائية مثل البنك الدولي.

 عرض النزاع على المنظمات الدولية أو اإلقليمية وال:أ 
لقد وجدت الدول في المنظمات الدولية متنفسا تستطيع من خالله أن تنظم جهودها وتوحدها بغية   

لذلك سيتم  الوصول إلى السلم واالمن الدوليين، من خالل مساهمتها في حل خالفات الدول ومنازعاتها.
في تسوية المنازعات الدولية المائية، وذلك  من خالل اظهار دور  ت الدوليةدراسة مدى مساهمة المنظما

 منظمة االمم المتحدة، ثم تسليط الضوء على دور المنظمات االقليمية في هذا المجال.  

     :تسوية المنازعات الدولية المائيةدور منظمة األمم المتحدة في  -أ
 من " األولى الفقرة السابعة، المادة" الثالث الفصل بموجب المنشأة المتحدة لألمم الرئيسية الهيئات إن    

 مجلس ،واالجتماعي االقتصادي المجلس األمن مجلس العامة، الجمعية" هي المتحدة األمم ميثاق
 المقاصد لتنفيذ الالزمة األجهزة من جزء أهم تشكل ،1العامة األمانة الدولية، العدل محكمة الوصاية،
 بالوسائل الغاية لهذه تحقيقاا والعمل الدوليين، واألمن السلم حفظ سيما وال المتحدة، لألمم الرئيسية والمبادئ
    .الدولية المنازعات تسوية أو حل على الدولي والقانون  العدل لمبادئ ووفقاا السلمية،

 ذلك واستهل السلمية، بالوسائل الدولية المنازعات لحل بأكمله السادس الفصل األممي، الميثاق وأفرد   
 حل على العمل بوجوب األعضاء الدول على التزاما تضمنت التي ،والثالثين الثالثة بالمادة الفصل

 ."2سليما حال – الدوليين واألمن بالسلم اإلخالل إلى استمرارها يؤدي أن يمكن التي – المنازعات

مجهودات عديدة، فقد تدخلت عبر نهار الدولية واستغالل مياه األفي مجال اقتسام لألمم المتحدة و   
المجلس االقتصادي واالجتماعي وعبر لجنة القانون الدولي فأعدت دراسات وقررت مبادئ بشأن اقتسام 

على األنهار الدولية أو المشتركة في  الموارد المائية والتعاون الدولي اإلقليمي بين الدول المتشاطئة

                                                           
 المادة السابعة، فقرة إلى من ميثاق األمم المتحدة، السالف الذكر.  - 1
 من ميثاق األمم المتحدة، السالف الذكر.  33المادة  - 2
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أحواضها المائية وقدمتها إلى المؤتمرات الدولية، مثل المؤتمر الدولي الذي انعقد في هلسنكي عام 
. وقد صدرت عن هذه 19771، مؤتمر األمم المتحدة حول المياه الذي انعقد في االرجنتين 1966

مارس من كل  22جال، كما حددت األمم المتحدة يوم المؤتمرات جملة من التوصيات الرائدة في هذا الم
 عام، يوما عالميا للمياه، لتلفت أنظار العالم إلى أهمية هذه المشكلة.

فالمنظمات الدولية تعتبر إطارا للتفاوض والمناقشة بين مختلف الدول األعضاء، فهي مكان للتالقي      
من المشاكل االقتصادية والسياسية واالجتماعية  وتحقيق التنمية والتعاون. كما تعد أداة لحل العديد

والثقافية ...ووسيلة لتطوير قواعد القانون الدولي من خالل ما تصدره من قرارات وتوصيات أو ما يبرم من 
 . 2معاهدات تحت إشرافها

 بصفة – العامة والجمعية األمن مجلس لدور تفصيل على المتحدة األمم ميثاق نصوص انطوت كما   
 كما المتحدة، األمم في األعضاء الدول بين تنشأ أن يمكن التي – الدولية المنازعات حل في خاصة
 نزاع أي إلى العامة الجمعية أو األمن مجلس تنبه أن المتحدة األمم في اعضو  ليست دولة لكل جعلت
 عليه المنصوص السلمي الحل التزامات النزاع هذا خصوصب مقدما تقبل كانت إذا فيه، طرفاا تكون 

 .3بالميثاق

ومما الشك فيه، أن اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض     
قد مثلت جهدا معتبرا من جانب األمم المتحدة في سبيل وضع اتفاقية إطارية  1997غير المالحية لعام 

منها ، بفقراتها العشرة لتسوية المنازعات المتعلقة  33د ُأفردت المادة لتنظيم استخدامات المياه العذبة. و ق
 بالمجاري المائية الدولية ، وملحق باالتفاقية خاص بالتحكيم.

لدى األمم المتحدة في عام قامت الجمعية العامة  في مجال النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة،و 
 .4هذا المجال بمناسبة شكوى بنجالديش المائية ضد الهند بمبادرة تعد سابقة من نوعها في 1976

نتيجة لقيام الهند بتشييد قنطرة، تعرف باسم قنطرة" فراكا"، -كما هو معروف –حيث يرجع أصل النزاع 
بغرض تحويل بعض مياه نهر "الغانغر" خالل فصل الجفاف إلى مدينة "كالكتا" عاصمة والية غرب 

. وذلك لري السهول والحقول الهندية 5كسح الطمي المترسب في نهر "هوغلي"البنغال الهندية، من أجل 
                                                           

 . 200محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .18خلف رمضان محمد الجبوري، المرجع السابق، ص - 2
 الفقرة األولى من ميثاق األمم المتحدة، السالف الذكر. 35المادة  -3
 . 200لمرجع السابق، ص محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، ا - 4
 .171سلمان محمد احمد سلمان، تقاسم مياه نهر الغانغر بين الهند وبنغالديش...، المرجع السابق، ص - 5
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متجاهلة في هذا اإلجراء حقوق بنجالديش في مياه الجانج الدولية وان هذا التصرف االنفرادي يضر 
 .1بحصة بنجالديش ضررا بالغا

بطلب من  لمفاوضاتوقد برز دور األمم المتحدة في هذه المسألة من خالل توجيه األطراف إلى ا     
الجمعية العامة، وإن صدور مثل هذا الطلب في دورة سنوية من دوراتها العادية فيه من الموضوعية 
واألهمية واإليجابية  الشيء الكثير، السيما أنه صدر باإلجماع أو بتوافق اآلراء. وأجريت إثره مفاوضات 

الهند، حيث أسفرت المفاوضات عن توقيع بين البلدين في "دكا" عاصمة بنجالديش و"نيودلهي" عاصمة 
 .2بروتوكول يحفظ لهما حقوقهما

وحري باإلشارة واالنتباه، انه تم توقيع أربعة اتفاقيات بين الهند وبنغالديش بشأن تقاسم مياه الغانغر     
ثناء أثناء فصل الجفاف، غير أن هذه االتفاقيات كانت قصيرة العمر واعتبرها الطرفان ترتيبات مرحلية أ

البحث عن حل طويل األجل لزيادة تدفق نهر الغانغر في فصل الجفاف، األمر الذي لم يتحقق آنذاك. 
تاركة وراءها  1988ماي  31التي انقضت في  1985وكانت آخر هذه االتفاقيات مذكرة التفاهم لسنة 

    .19963ديسمبر  12فراغا استمر ألكثر من ثماني سنوات، تم سده بتوقيع معاهدة في 

سلطات واسعة، حيث يمكن له تنبيه مجلس األمن إلى أية  4لقد منح ميثاق األمم المتحدة األمين العام    
 –، واإلشراف على إجراءات التحقيق والوساطة والمصالحة 5مسألة يرى أنها تهدد السلم واألمن الدوليين

المشكالت المتعلقة بالسلم الدولي، فاألمين العام له دور مهم في التوسط لحل  -كما سبقت اإلشارة إليه
وفي مجال المنازعات الدولية المائية له الحق أيضا في التنبيه لتفاقم الوضع. مثل ما هو الحال بالنسبة 

 لمسألة سد النهضة اإلثيوبي، بين دول نهر النيل.

ولية، فكما هو أما بالنسبة لمجلس األمن ودوره في تسوية النزاعات المتعلقة بالمجاري المائية الد   
معروف أن هذا المجلس وبصفته التنفيذية ضمن أجهزة األمم المتحدة يتمتع بموجب الميثاق بسلطات على 

                                                           
 . 200محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .201محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، المرجع السابق ، ص  - 2
 .171...، المرجع السابق، ص1996سلمان محمد احمد سلمان، تقاسم مياه نهر الغانغر بين الهند وبنغالديش: تحليل معاهدة  - 3

األمين العام لدى االمم المتحدة ، يستحوذ على دور سياسي مهم إلى جانب دوره اإلداري، إذ يعد أسمى موظف في األمم  - 4
لألعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت في الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس المتحدة، ويعين باألغلبية البسيطة 

 من ميثاق 97للمادة   .االمن والتي تصدر بموافقة تسعة أعضاء من بينهم األعضاء الخمس الدائمون وذلك لمدة محددة بخمس سنوات
 األمم المتحدة، السالف الذكر.

 السالف الذكر . األمم المتحدة، من ميثاق 99للمادة   - 5
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قدر كبير من األهمية نتيجة اضطالعه بتحقيق الهدف األساسي الذي أنشأت من أجله األمم المتحدة 
 والمتمثل في حفظ السلم واالمن الدوليين.

من الميثاق  33سوية نزاعهما بالوسائل السلمية المحددة سابقا طبقا للمادة فإذا فشل الطرفين في ت  
 من الميثاق. 37األممي، فالطريق الوحيد أمام الطرفين هو اللجوء إلى مجلس األمن طبقا للمادة 

األولى  من نوعاها، والتي تم بموجبها عرض النزاع من  1947في هذا السياق ، تعد قضية كورفو   
الصادرة في  34الفقرة الثالثة عن طريق الالئحة  36س على محكمة العدل الدولية وفقا للمادة جانب المجل

، في النزاع الدائر بين بريطانيا وألبانيا إثر الحادث الذي وقع في مضيق كورفو بتاريخ 1947أبريل  09
لبت فيها ، حيث أوصى المجلس، طرفي النزاع بعرض القضية فورا على المحكمة ل1946اكتوبر  22

 .           1بموجب نظامها األساسي

 هذه كانت إذا وذلك ،الدولية المجاري المائية منازعات في المتحدة األمم تدخل يجوز فإنه وبالتالي    
 إلى تطورهلدرجة احتمالية  الواحد، المائي المجرى  دول بين الدولي االستقرار حالة تهدد المنازعات

 .  المسلحة القوة استخدام

تجدر االشارة، إلى أن ما يشكله بناء سد النهضة االثيوبي اآلن من توترات وعدم استقرار في العالقات   
بين مصر واثيوبيا و السودان، من خالل العجز المائي السنوي الذي ستتكبده دولتي المصب مصر 

للسلم واألمن الدوليين في القارة والسودان، يدق ناقوس التنبيه حول وجود حالة قد تتطور لتشكل تهديدا 
كون الخالف قد  األفق في يلوح الذى النحو على األوضاع لتأزم رهاصاتاالفريقية، خصوصا أن هناك إ

 استمر مدة من الزمن والزال قائما، في غياب أي تدخل إيجابي من األمم المتحدة لحل األزمة. 

 عرض النزاع على المنظمات اإلقليمية:   -ب
من المعلوم، أن الهدف الرئيسي لألمم المتحدة، هو الحفاظ على السلم و األمن الدوليين ، و في إطار     

في تسوية المنازعات  2ألممي على الدور الهام الذي تؤديه المنظمات الدولية اإلقليميةذلك ، نص الميثاق ا

                                                           
 .179مساعد عبد العاطي شتيوي،  مبادئ القانون الدولي الحاكمة إلنشاء السدود على األنهار الدولية ... ،المرجع السابق، ص - 1
 ما الميثاق في هذا ليس "أنه فيه  أشار الذي الفصل الثامن، هو اإلقليمية، للمنظمات خاصا فصالا  المتحدة األمم ميثاق أفرد   - 2

 فيها صالحا اإلقليمي العمل يكون  ما الدوليين واألمن السلم فقط األمور المتعلقة من تعالج إقليمية وكاالت أو تنظيمات قيام دون  يحول
 المادة من األولى الفقرة. ومبادئها األمم المتحدة مقاصد مع متالئمة ونشاطها اإلقليمية الوكاالت أو التنظيمات هذه دامت ومناسبا، ما

 من ميثاق األمم المتحدة، السالف الذكر. والخمسين الثانية
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الدولية بين الدول األعضاء، وقد أكد الميثاق على وجوب اللجوء إلى التنظيمات اإلقليمية قبل عرض أي 
 منه .  331نزاع على األمم المتحدة من خالل المادة 

 في اإلقليمية المنظمات إلى باللجوء المتحدة باألمم األعضاء الدول المتحدة األمم ميثاق حث ويأتي    
 لما نظرا وذلكالمنازعات،  تسوية في المنظمات هذه تلعبه الذي الهام الدور من انطالقاامنازعاتها،  تسوية

 المالبسة النفسية واالعتبارات وأطرافه، بالنزاع المحيطة الظروف لكافة واسعة معرفة من المنظمات لهذه
  .سلميا المنازعاتتلك  تسوية ا يسهم فيمم .2له

 أهداف تحقيق في األطراف الدول إرادة تكريس اإلقليمية تسعى إلى المنظماتجلي بالقول، أن     
 في البعض بعضها مع العيش على تعمل كما المتبادل، واالعتماد التعاون  تعزيز في وتتمثل مشتركة

 الخارجية. التهديدات ومواجهة واألمن السلم من إطار

يمكن اإلشارة إلى أن غالبية مواثيق المنظمات الدولية اإلقليمية قد أفردت نصوصا  الصدد، هذا وفي   
بتسوية المنازعات سلميا، بل أن بعض هذه المنظمات قد أنشأت أجهزة لهذا الغرض، من أجل الوصول 

 .، وجامعة الدول العربية اإلفريقية الوحدة منظمةإلى أفضل الحلول السلمية بين الدول األعضاء، مثل 
 المنازعات تسوية بشأن "حالياا  األفريقي االتحاد" األفريقية الوحدة منظمة بميثاق الواردة القواعدفمن بين 

 تسوية مبدأ حول  منظمةال ميثاق من عشرة التاسعة المادة األعضاء، ما نصت عليه األفريقية الدول بين
 عملها وشروط تأليفها يكون  وتحكيم، وتوفيق وساطة لجنة بإنشاء وقضت السلمية بالوسائل المنازعات

 في وقع الذي - المذكور البروتوكول ويحتوي - . 3للميثاق متمماا  جزءا يعتبر مستقل، ببروتوكول محددة
 العامة بالمبادئ معينة لجنة وتنظيم إنشاء بشأن تفصيلية أحكام على1964 عام جويلية 21في القاهرة

عضوا تقوم  21. وتتكون اللجنة منوالتحكيم والتوفيق الوساطة حاالت في إتباعها ينبغي لتيا واإلجراءات
المنظمة بانتخابهم كما يجري انتخاب رئيس ونائبين للرئيس لهذه اللجنة، وفي ذات الوقت يمكن لألطراف 
المتنازعة عرض نزاعهم على هيئة تحكيم، وفي حال عدم اتفاق االطراف المعنية يمكن ألي منهم ان 

 .4عرض النزاع على الجمعية العامة أو مجلس األمن الدوليي

                                                           
 الدولي واألمن السلم حفظ أن يعرِ ض استمراره شأن من نزاع أي أطراف على يجب فقرة أولى من الميثاق األممي:" 33المادة  -1

 إلى واؤ أن يلج أو القضائية، والتسوية والتحكيم والتوفيق والتحقيق والوساطة المفاوضة بطريق بدء ذي بادئ يلتمسوا حله أن للخطر
 ."اختيارها عليها يقع التي السلمية الوسائل غيرها من أو اإلقليمية والتنظيمات الوكاالت

 .957المرجع السابق، ص صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، - 2
 .1963ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية أديس ابابا ، الصادر في ماي  -3
 .298مساعد عبد العاطي شتيوي،  مبادئ القانون الدولي الحاكمة إلنشاء السدود على االنهار الدولية... ، المرجع السابق، ص -4
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 شهدتها التي المنازعات، بعض تسوية مجال في بارزا دورا األخيرة اآلونة في األفريقي تحاداال لعب وقد   
. أما في مجال المياه العذبة ، فقد عقد مؤتمر وزراء الري األفارقة بالقاهرة 1سلمية تسوية األفريقية القارة

، تم من خالله إعالن هدف عام يتمثل في وضع رؤية مشتركة لتعظيم االستفادة من  2003في فبراير 
  .2ةالموارد المائية للقارة اإلفريقية ، وبحث سبل تفعيل عملية التعاون بتناقل الخبرات العلمية و العملي

تسوية النزاعات بين الدول االفريقية عندما يتعلق األمر  مجال في حيوي  كما يمكن له أن يقوم بدور 
بالمجاري المائية الدولية مثل نهر النيل، نهر السنغال ، نهر الكونغو ، نهر الزمبيزي، نهر النيجر...من 

 بما وذلك مهدها في المنازعات وحل تسوية ةثم ومن المتنازعة، لدولبين ا النظر وجهات تقريبخالل 
 .المهام بتلك النهوض على تساعده مؤسسية آليات من األفريقي لالتحاد

وحري بالذكر في هذا المقام، فلكل من مصر والسودان الحق في اللجوء الى مجلس السلم واالمن    
لدى االتحاد االفريقي، من أجل عرض مسألة سد النهضة االثيوبي و ما تسببه هذه األزمة من  3االفريقي

 منطقة .عدم استقرار في العالقات بين البلدين واحتمالية تأثيره على السلم واألمن في ال

 اإلقليمية المنظمات أقدم حد، والتي تعد أالعربية الدول جامعةإلى جانب االتحاد االفريقي، يمكن ذكر     
 من -حسب نصوص ميثاقها – جاءت نهاأ حيث األخرى، اإلقليمية المنظمات أهداف نفس لها .الدولية

 االستعمارية، الهيمنة من والتخلص استقاللها وصيانة فيها، األعضاء الدول بين الصالت توثيق أجل
 الوحدة تحقيق أجل من العربية –العربية العالقات وترقية الداخلية النزاعات نشوب منع على والعمل
 .4العربية

 تقع حيث العربي الوطن في محدودة المياه مصادر نأ ،القول يمكنبالنسبة لألمن المائي العربي،    
، قاحلةال  راضياأل من% 70 من كثرأ نأ حيث ،العالم فى جفافاا  كثراأل المنطقة في العربية البلدان

 دول من تأتي السطحية المياه مصادرف ،ذلك عن فضالا  و .متوازن  غير بشكل ةموزع شحيحة التساقط
 النيل ياهترتبطان بأثيوبيا كدولة منبع لم انتلال ،والسودان مصر مثل ،% (60) نسبه وتمثل ةجنبيأ
 غير توجد ال و .تركيا من ليهاإ يتأتفالمياه  ،العراق و سوريابالنسبة ل الحال نفسه، و .( البحيرات هضبه)

 عليه تسيطر العربية ضيار األ داخل يقع الذى ردناأل نهر حتى .الشام في الموجودة الصغيرة نهاراأل

                                                           
 .958المرجع السابق، ص ام،صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي الع - 1
 .366، المرجع السابق ، ص حمد الرشيديأهالة  -2
 ؛ 2004ماي  25دخل برتوكول مجلس السلم واالمن االفريقي حيز النفاذ وبدا الممارسة الفعلية لعمله في  2003ديسمبر  26في  -3

 .364، المرجع السابق ،صحمد الرشيديأهالة 
 .523المرجع السابق، ص ، علي صادق ابو هيف -4
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 انخفاض لىإ يؤدى الذى مراأل ،منآ غير بشكل استغاللها يتمالتي  الجوفية المياهدون إغفال  .سرائيلإ
   .1ةالجوفي الخزانات وتلوث المياه مستوى 

 استمرار نأ الإ ، ةالجامعمقر  داخل ةمر  من كثرأ للنقاش المشكلة هذه ةالعربي لدولطرحت اوقد هذا،   
 نهري  مياه من والعراق سوريا صحص خفض نجم عنه والفرات دجله نهرى  على السدود بناء فى تركيا
 بين ةالموقع 1929 ةتفاقيا بتعديل ،النيل لنهر التسع األفريقية المنابع دول مطالبة نأ كما .الفرات و ةدجل
اللتان تتمسكان بحقهما المكتسب في مياه  والسودان مصر ةحص من حتماا  تقلل سوف النيل حوض دول

 ةالسطحي الفلسطينية يراضاأل مياه من كبراأل الجزء سرائيلياإل الكيان طعتيق النيل.    في ذات الوقت،
 ردناأل من كل ةحص حساب على ردناأل نهر  مياه من كبير جزء لىإ ةضافإ ة،والجوفي
 ةوبخاص النيل نهر منبع دول مساعده في ئيليااإلسر  الدور تجاهل أيضا، يمكن الو  . وسوريا  ولبنان
  .2النيل نهر مجرى  على النهضة سد ةبإقام اثيوبيا

 المياه حماية مجال في العربية الدول جامعه به تقوم التي الدور غفالإ  يمكن الحري بالذكر، أنه    
 وكذلك ةالعربي المياه لحماية يةاستراتيج ووضعه للمياه الوزاري  المجلس دور كذلك و المائي العربي منواأل
. إال أنه ما يؤخذ عليها، أن صلب اهتمام  والقانونية الفنية المائية دراساتال مركز نشاءإل ةجامعال يسع

 .  3الجامعة  كان على الجانب المؤسسي فقط

ميدان من خالل دراسة الوسائل الدبلوماسية لحل النزاعات المتعلقة بالمياه العذبة ، يمكن رصد أن،     
أثبت أن دور الدبلوماسية  تلك المشتركة في نفس الموارد المائية العذبة، العالقات بين الدول النهرية أو

بالمياه والوقاية منها من أجل الحفاظ  المائية، يزداد بشكل متصاعد في تسوية المنازعات الدولية المتعلقة
 .لى صراعاتإمنع تصاعد المنازعات وتحولها على السلم واألمن الدوليين، و 

  دور الهيئات المالية الدولية في التسوية السلمية للنزاعات الدولية ثانيا:
المالية الدولية ، ومنها البنك الدولي كأهم  المؤسساتبرز دور  ،4العالم في دولياا  نهراا  263 وجود مع  

 منالمراد تحقيقها  المكاسب لتعزيزو  ،األنهار لهذه التعاونية لإلدارة المساندة تقديم مؤسسة مالية دولية في
 ، وتسوية النزاعات بين دول المجرى المائي الواحد.المائية الموارد استخدام

                                                           
 .12عليان محمود عليان ،المرجع السابق ، ص  -1
 .115إبراهيم السيد أحمد رمضان، المرجع السابق، ص  -2
 .387، المرجع السابق، ص حمد الرشيديأهالة  -3
 : مقتبس من موقع البنك الدولي - 4

http://www.albankaldawli.org/ar/results/2013/04/15/water-resources-management-results-profile 
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 لدولية المائية:سياسة البنك الدولي في مجال النزاعات ا -أ
البنك الدولي بتمويل مشروعات استغالل وتطوير مياه األنهار الدولية، ولقد واجه البنك في البداية  اهتم    

صعوبات لتمويل هذا النوع من المشاريع كونها تزامنت مع تحول نشاط البنك من إعادة اإلعمار إلى 
ي المائية المشتركة، تعد نشاطه في التمويل من أجل التنمية. كما أن المنازعات الدولية المتعلقة بالمجار 

من أهم الصعوبات التي واجهها البنك في ظل عدم وجود قواعد واضحة تنظم االستخدامات غير 
، وقلة الدراسات -آنذاك  -او اتفاقية اطارية نافذة تحدد المعالم الرئيسية لمسألة استخدام المياه  1المالحية

عدة مشاريع مثل مشروع "كاريبا" لتوليد الطاقة األكاديمية في هذا المجال. فقد قام البنك بتمويل 
 .19492، مشروع نهر" ريو ليمبا" لتوليد الطاقة الكهرومائية عام  1956الكهرومائية عام 

أما في حالة وجود نزاعات بين الدول المتشاطئة حول مجرى مائي معين ، فقد كان البنك يرفض       
ول المتشاطئة، ولذا لم يمول البنك مشروعات على نهر تمويل المشروعات ويصر على االتفاق بين الد

( 1950(، وباكستان )مشروع قناطر أسفل نهر السند عام 1949السند اقترحتها الهند )باكرا/ نانغال عام 
بين البلدان المتشاطئة في أوائل  اتفاقنظرا لعدم وجود اتفاق . كما أصر البنك على ضرورة التوصل إلى 

عام  )مشروع سد أسوان العالي بمصر، ومشروع سد الروصيرص 3هر النيلالخمسينات، بخصوص ن
(، و الفرات بسورية فيما يتعلق )بسد يوسف باشا 1957عام  ، ومشروع المناقل للري االرشادي1957

 4(.1953عام  المتعدد األغراض

                                                                                                                                                                                     

 .15/02/2018الولوج بتاريخ :
 .41راج كريشنا، تطور وسياق سياسة البنك بشان المشروعات المقامة على المجاري المائية الدولية، المرجع السابق، ص - 1
 وإشراك السنغال نهر موارد إدارة فعالية تعزيز في للتنمية الدولية المؤسسة تمولها التي المشاريع تسهم السنغال، نهر حوض ففي- 2

 مبادرة وعززت. بأكمله الحوض في متكاملة بصورة المائية الموارد إدارة يتيح ما وهو الموارد، هذه إدارة عن المسؤولة الهيئة في غينيا
 القارة جنوب في وكذلك النيل، حوض في للحدود العابرة البرامج المانحون  يساندها التي  أفريقيا في الدولية المياه في التعاون 

،  -وتنزانيا ورواندا بوروندي بين للتعاون  مشترك مشروع وهو– الكهرومائية للطاقة روسومو شالالت مشروع مثل. وغربها  األفريقية
 مثل المتشاطئة الدول بمساندة البنك قام الميكونغ، نهر حوض وفي. النيل حوض لبلدان الحدود عبر للتعاون  بارزا معلما يمثل حيث

 والتعاون  الكوارث، مخاطر إدارة على وقدراتها المائية للموارد المتكاملة إدارتها تعزيز في الشعبية الديمقراطية الو وجمهورية كمبوديا
مقتبس من موقع البنك الدولي، المشار إليه سلفا، نفس تاريخ  .تعاوني بشكل الحوض تدير التي الميكونغ نهر لجنة مع وثيق بشكل

 الولوج.
 إقدام أن ذلك وعلَّل النيل، حوض دول بين خالف وجود خلفية على في مصر العالي السد مشروع الدولي تمويل البنك رفض - 3

 قد حرج في البنك يقع فإن المياه، حول خالف وبينهما أخرى  دولة مع دولية مياه في مشتركة لدولة قرض على تقديم الدولي البنك
 المشروع هذا نتائج وتكون  األنهار، على السدود بناء مثل يمول مشروعاا  قد ألنَّه األخر، دون  جانب إلى بالتحيز إدارته اتهام يؤدي إلى

 .األنهار هذه مياه من مستفيدة أخرى  أطراف ضرر في سبباا 
 .42وسياق سياسة البنك بشان المشروعات المقامة على المجاري المائية الدولية، المرجع السابق، ص راج كريشنا، تطور - 4
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 المشاوراتط اإلخطار و البنك الدولي باعتباره مؤسسة مالية تعاونية، قد أولى اهتماما بارزا لشر  إن       
 المائية المجاري  على مستوى  لها المخطط التدابير بشأن المتشاطئة الدول بين المعلومات وتبادل

 .في هذا المجال التمويل تقدم عندما الدولية المالية للمؤسسات كبير قلق مصدر كانت ، والتيالمشتركة

 ألموال المتلقي البلد فقط وليس أعضائه، جميع مصالحالبنك ل مراعاةمن وجوب  ينبعمرد ذلك،   
ر فقد. المشروع  على المتشاطئة الدول بين والمشاورات المعلومات لتبادل مفصلة وإجراءات سياسات طو 
 المالية المؤسساتتكن بعد  لمفي حين . المشترك المائي جرى الم على لتمويلها تخطط التي المشاريع

 المائية بالممرات المتعلقة المشاريع مع للتعامل محددة وإجراءات سياساتقد وضعت  األخرى  الدولية
 بشأن إرشادات على للحصول الدولي البنك سياسات إلى المؤسسات هذه لجأت السبب ولهذا. الدولية
 .1المشاريع هذه مثل معالجة

 كان إذا المستفيدة الدولة عن نيابة إشعار بتلقي للبنك تسمح أنها هي ،سياسةال لهذه أخرى  ميزةوهناك   
 بين العالقة تواجه عندما عادة هذا يحدثو . إخطار تقديم في يرغب ال أنه البنك إلى يشير األخير هذا

 لنو . صعبة المباشرة تصاالتاال يجعل مما ، المشاكل بعض المتشاطئة الدول وبعض المستفيدة الدولة
 الديه يوجد ال بأنه البنك إلى المستفيدة الدولة أشارت إذا إال الحاالت هذه مثل في بإشعار البنك يقوم

 .2بذلك هقيام على اعتراض

 عن نيابة التصرف صالحية ،التأسيسية صكوكها بموجب الممنوحة المؤسساتكما أنه يمكن إخطار   
 اللجنة المؤسسات هذه وتشمل. البنك سياسة بموجب مشروعاتبال إخطارها يتمحيث  المشاطئة، الدول

 من أكثر أو واحد يكن لم إذا. األسود البحر ولجنة ، تشاد بحيرة ولجنة ، الدانوب نهر لحماية الدولية
 فيجب المؤسسة، في تمثيلها يتم لم النحو هذا وعلى ، المؤسسة تأسيس اتفاقية في طرفاا المتشاطئة البلدان
 .3الدولة بهذه الخاص للمشروع منفصل إشعار تقديم عندئذ  

 تطبيق أن إال ، ملموس ضرر في التسبب بعدم االلتزام على ترتكز البنك سياسة أن من الرغم وعلى   
و عدم  والمعقول المنصف االستخدام - المبدأين أن بوضوح أظهر قد البنك سياسة إطار في المبدأ هذا

                                                           
1- Salman M.  A.  Salman , International Financial Institutions and the Water Convention:  Consultations 

Arrangements, The UNECE C onvention on the protectionand Use of Transbondaru Watercourses and 

International Lakes –Its contribution to International Water Cooperation , Books Group, Brill Nijhoff publishers, 

Leiden 2015, P517.  

2- Salman M.  A.  Salman , World Bank Policy for Projects on International Waterways, op. cit, P 139.  

3- Ibid, P 139.  
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 االعتبار، بعين األخذ دون  للضرر الكمية الجوانب تحديد يمكن الو . بالفعل تتقاطعالتسبب في ضرر، 
 .1والمعقول المنصف االستخدام ، بأخرى  أو بطريقة

في إطار سياسة البنك الدولي بشأن المجاري المائية المشتركة ، كان البنك يقبل االتفاقيات القائمة بين     
الدول ، وإذا ما تبين أنها غير كافية ، سعى إلجراء تغييرات عليها ، وإذا لم تكن هناك أية اتفاقات يقوم 

للدول المشاطئة األخرى ، وفي حالة  البنك من التحقق إذا كان يمكن أن يسبب المشروع المزمع ضررا
 . 2كان األمر كذلك، هنا يشترط البنك عقد اتفاق بين الدول المشاطئة قبل تمويل المشروع المقترح

 ، فقد اكتسب البنكالدولية المائية الممرات في الدولي البنك يمولها التي المشاريعنتيجة لتنوع وتعدد     
وبدون مبالغة، يعد  .المشاريع بهذه تحيط التي والصعبة المعقدة االقضاي مختلف في وواسعة ثرية خبرة
 تفعيلها تم التيو  ،المشروعات هذه مثللتمويل  ات خاصةسياس تمتلك مالية دولية ، مؤسسة، أهم  البنك
 .واسع نطاق على

   

بعض االنتقادات بشأن سياسة البنك، في مجال المجاري المائية  هناكتجدر اإلشارة إلى أن  ذلك، ومع  
 تأثير يكون  عندما حتى إخطاراا  يتطلب الذي األمر لإلخطار، عتبة وجود عدم هوالدولية، وأبرزها 

 مبرر وينبثق. تأثيرات هناك تكون  ال عندما حتى أو ، ضئيالا  المشترك المائي المجرى  على المشروع
 جميع تجاه واجب عليها ،دولية مالية تعاونية مؤسسة البنك أن حقيقة من عامة، كقاعدة اإلخطار،
 المائية المجاري  على بأنشطتها دراية على األعضاء هؤالء يكون  أن يجب النحو، هذا على. أعضائها
 المائية المجاري  تعريف في الجوفية المياه إدراج في هافشل . كما انتقدت سياسة البنك من حيث3المشتركة

 تنقيحاتوفضلت استعمال مصطلح الممرات المائية. لذلك تحتاج سياسية البنك إلى بعض ال ، الدولية
 . مستقبليةال

                                                           
1- Ibid, P 138.  

 .45راج كريشنا، تطور وسياق سياسة البنك بشأن المشروعات المقامة على المجاري المائية الدولية، المرجع السابق، ص - 2
 ؛44المائية الدولية، المرجع السابق، ص راج كريشنا، تطور وسياق سياسة البنك بشأن المشروعات المقامة على المجاري - 3

Salman M.  A.  Salman , World Bank Policy for Projects on International Waterways, op. cit, P 138. 
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 تدخل البنك الدولي في تسوية نزاع نهر السند: -ب
وتسوية ،  لمياهالدولي ل لقانون ا مبادئ والتنويه، ان البنك قد ساهم بشكل ملحوظ في تطور باإلشارةحري 

أحسن  1بعض النزاعات الدولية المتعلقة بالمجاري المائية الدولية. وفي هذا السياق، يعد نزاع نهر السند
 مثال إلظهار دور البنك في هذا المجال .

فقد كانتا دولة واحدة خاضعة   1947أوت  14في  2إن النزاع حول نهر السند وجد قبل انفصال الدولتين
 لغ النزاع أشده بين الدولتين بعد انفصالهما بسبب نهر السند.للحكم البريطاني ، ثم ب

عند تقسيم الهند وباكستان، ُقسم إقليم البنجاب بين الدولتين طبقا لحكم التحكيم الذي أصدره اللورد     
، وقد عبر المحكم عن أمله في اإلبقاء على نظام الري 1947في شهر أوت عام   cliffكليف

حيث جرت  3ر في احترام االتفاقات الموجودة خاصة تلك المتعلقة بتقسيم المياه ،والمواصالت واالستمرا
تجزئة حوض السند، فحظيت الهند بمعظم أقاليم أعالي النهر الغنية بالمياه مقابل باكستان التي تحصلت 

 .  4على األراضي السفلى للنهر والتي تنقصها المياه

تحكيم مهمتها في تقسيم مياه نهر السند، قامت الهند بقطع ، وبعد أن أنهت محكمة ال1948و في عام    
، حيث انزعجت باكستان من 5المياه على القنوات التي تقع في أراضي باكستان مما أضر بها ضررا بليغا 

                                                           
يعد نهر السند أطول نهر في باكستان، وينبع من الهمااليا غرب منطقة التبت بالصين، ويعبر إقليم كشمير ليصل باكستان ويصب -1

المحيط الهندي عند بحر العرب. قبل تقسيم الهند، كان نهر السند يحتوي على واحدة من اكبر واقدم شبكات الري المتكاملة في في 
 .203، صلمرجع السابقامليون هكتار من االراضي المروية، جي.تي. كييث بيتمان،  10.6العالم ، اذ تغطي مساحة قدرها 

أي قبل قرار التقسيم المذكور لجنة مشتركة بين إقليمي السند و البنجاب لتطوير نظام  1941عندما عينت الحكومة الهندية  سنة  - 2
تخزين المياه و قدمت اللجنة مشروعا مشتركا إلقامة بعض السدود على فروع نهر السند لزيادة موارد المياه و وقعت اتفاقية ما بين 

. و مع ذلك فان قرار التقسيم لم يراع أعمال الري الموجودة و مشروعات الري المقترحة ، و قد  1945سنة  اإلقليمين لهذا الهدف
ظهرت حدة المشكلة عقب قرار التقسيم في نقص المساعدات الفنية و المالية التي تحتاج إليها باكستان الستكمال أعمال الري الموجودة 

ا من أراضيها كل خمس دقائق نتيجة لنقص المياه ، اذ لم تكن هناك خزانات للمياه على في أراضيها. حيث كانت باكستان تفقد جزء
نهر السند لحجز المياه في أوقات الفيضان و توزيعها وقت الحاجة ، مما ترتب عليه عجز خطير في المحاصيل الزراعية في باكستان 

 .  411، ص مرجع السابقال. عبد المعز عبد الغفار نجم ، 

 .411، ص  مرجع السابقالمعز عبد الغفار نجم، العبد - 3
 .203جي.تي. كييث بيتمان، المرجع السابق، ص -4
يرى البعض انه رغم أن الهند بررت عملها بأسباب متعددة إال أن السبب الرئيسي يرجع إلى عدم رضا الهند عن ظهور باكستان  - 5

االقتصاد الباكستاني و يتبين للباكستان عدم قدرتها على العيش منفصلة عن الهند كدولة مستقلة ، و أنها بمنع الري تؤدي إلى تدمير 
. و يضاف إلى ذلك أن الهند بهذه الطريقة تؤكد حقوقها و سيادتها على كل األنهار التي تجري في أراضيها ، و يرى البعض أيضا 

 .413-412المعز عبد الغفار نجم، المرجع السابق ، صعبد  ان هذا اإلجراء من قبل الهند يحمل سوء نية و حقد على باكستان .
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التي وقعت 1921موقف الهند بما فيه من مخالفة للقانون الدولي بصفة عامة، واتفاقية برشلونة لعام 
اصة وأبدت باكستان رفضها لموقف الهند ، وذلك في مذكرة من رئيس الوزراء عليها الهند بصفة خ

 .1الباكستاني إلى رئيس الوزراء الهندي 

في هذا الصدد، يمكن تحليل موقف البلدين بتمسك الهند بحريتها المطلقة في استخدام مياه نهر السند،   
بغض النظر عن النتائج، وعن استخدامات النهر التي تمارسها دول المصب. بينما احتجت باكستان 

لية بما ال يضر الدول بنظرية السيادة اإلقليمية المقيدة، والتي تقضي بتقييد استعمال مياه األنهار الدو 
 األخرى المشتركة في ذات النهر، واحترام مبدأ االستخدام العادل للمجرى المائي المشترك. 

 1949أخرى ثار النزاع بين الهند و باكستان حول نهر الهندوس وأعلنت باكستان في يونيو مرة    
، بعدما قامت الهند بوقف تدفق المياه 2رالتمسك بحقوقها التاريخية والقانونية ونصيبها العادل في مياه النه

مرة أخرى، معلنة أنها تحتفظ بمطلق الحرية في توسيع نطاق شبكة الري داخل إقليمها أو إدخال تعديالت 
عليها و منه تحتفظ بحقها في سحب كميات المياه التي تحتاج إليها متذرعة في ذلك  بتصرف باكستان 

 .3ه المتعلق  بشق قناة جديدة لسحب الميا

اعترضت الهند على تمويل مشروع  لقد تسبب النزاع بين الهند وباكستان في خلق مشاكل للبنك، اذ   
طرة " كورتي" على نهر السند، بينما اعترضت باكستان على تمويل مشروع سد باكرا على نهر قن

، حيث 1951السوتليج. ولتدارك الموقف، عرض البنك الدولي وساطته المشروطة على البلدين عام 
 :4توجب على البلدين قبول ثالثة مبادئ جوهرية

* الموارد المائية في حوض نهر السند كافية الستمرار كافة االستخدامات الحالية وتلبية االحتياجات 
 المستقبلية .

*يجب التعاون على تنمية الموارد المائية و استخدامها بأحسن الطرق فعالية لتعزيز التنمية االقتصادية 
 وحدة واحدة. باعتبارهض نهر السند لحو 

على أساس خطة وظيفية و ليس على  *يجب حل مشكلة تنمية واستخدام الموارد المائية لنهر السند
 أساس خطة سياسية، ومن غير ارتباطات بالمفاوضات الماضية وادعاءات الماضي.

                                                           
  .186إيمان فريد الديب ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .188- 187نفس المرجع ، ص  - 2
 .106مصطفى سيد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  - 3
 .210جي.تي. كييث بيتمان، المرجع السابق، ص -4
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و بعد رحالت دبلوماسية مكوكية قام بها رئيس البنك الدولي بين الهند وباكستان ، تم اقناع الهند بخطة   
 من السند مياه معاهدة وقعت ، 1960 سبتمبر 19 في ، سنوات تسعالبنك لحل مسالة نهر السند، وبعد 

 وبذلك ،1والمالحق المواد بعض في المحددة غراضلأل كطرف ثالث البنك توقيع مع وباكستان، الهند قبل
 .السند نهر مياه نزاع حل في الدولي للبنك الوساطة جهود نجحت

 ، Sutlej) اندوس نهر نظام من الشرقية األنهار تخصيص هو للمعاهدة الرئيسي العنصرإن     
، وقد باكستان إلى( Chenab و Jhelum و، Indus) الغربية واألنهار الهند، إلى (Beas Raviو

 لتسوية مفصلة إجراءات ووضع المعاهدة، تنفيذعلى  لإلشراف الدائمة ندوسا لجنة المعاهدة أنشأت
 .2والنزاعات الفاتالخ

 عن  النزاعهذا  صلف على تهقدر  يمن خالل دراسة النزاع حول نهر السند ، ظهرت سياسة البنك الدولي ف
 المعاهدة أن إلى الصدد هذا في اإلشارة وتجدر هذا. كشمير نزاع سيما وال ، البلدين بين النزاعاتمن  غيره
 شبه في الحاد التوتر عن فضال ، 1971 وعام 1965 عامالحروب بين الهند وباكستان في  من نجت
 .20023 عام في القارة

 االستئماني الصندوق  خالل من المعاهدة بموجب المستحقة األقساط دفع الهند واصلت ، الواقع في   
 جلبو  البنك المكثفة إلنجاح الوساطة جهودإن  .19654 حرب خالل حتى البنك يديره يالذ السند حوضل

 على شهادة كان المعاهدة، على التوقيع تم حتى سنوات تسع لمدة مفاوضاتال طاولة إلى وباكستان الهند
 متطلبات لتنفيذ المنح سساأ علىالمقدمة  لهائلةا راتالستثما. كما أن ا النزاع هذابحل  البنك التزام

 ألي المعاهدة إخضاع الطرفين على الصعب من جعلت ، لذلك نتيجة إنشاؤها تم التي والحقائق المعاهدة،
 السياسية. التطورات هذه من

      

حيثما ينشأ نزاع بين دولتين أو أكثر في مجال المجاري المائية الدولية وحتى المياه  ،قول أنهيمكن ال  
خصوصا  التماس الوسائل الدبلوماسية لتسوية هذه النزاعات يكون أكثر نجاعة،الجوفية المحصورة، ف

دون  المفاوضات، التي تعد األسلوب األمثل الحتواء النزاع والتوصل إلى تسويته ووضع نهاية له تحول
 استمرارية توتر العالقات الدولية، أو تهديد النزاع للسلم و األمن الدوليين، مع مراعاة المصالح الدولية. 

                                                           
1- Salman Mohamed Ahmed Salman, Mediation of international water disputes, op. cit. p371.  

2- Ibid, p371.  

3- Salman Mohamed Ahmed Salman, Mediation of international water disputes, op. cit, p377.  

4- Ibid, p377.  
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 المبحث الثاني: آليات التسوية التحاكمية في مجال النزاعات الدولية المائية

تيار وسيلة التسوية  ، أهمية كبيرة، تنعكس على اخ-إن كان سياسيا أو قانونيا -النزاع، حديد طبيعةلت    
مع هذا النزاع ، من أجل الحفاظ على العالقات الدولية في إطار من السلم واألمن واالستقرار  تتالءمالتي 

الدولي. فالمنازعات السياسية، وحتى المنازعات القانونية، يمكن أن ُتحل بالطرق السياسية الدبلوماسية، 
ن المصالح المتضاربة للدول. لكن المنازعات السياسية ال والتوفيق بي وذلك من أجل تقريب وجهات النظر

يمكن بأي حال من األحوال أن تعرض على الجهات القضائية الدولية إال إذا ُوجدت فيها عناصر قانونية، 
 أو تم إيجادها من طرف الدول المتنازعة . 

زاع، ال يعني أبدا أن هذا الخالف فلجوء األطراف المتنازعة إلى الوسائل الدبلوماسية أوال إليجاد حل للن   
 االتفاقسيحل حتميا عن طريقها، لذلك، و في حالة عدم نجاح الطرق الدبلوماسية، يجوز ألطراف النزاع 

   على إحالة الخالف إلى القضاء الدولي.  

طبيعته  بسبب والجدل، الخالف من كثيرال يثيرالمتعلق بالمياه العذبة، والذي  الدولي لنزاعبالنسبة ل      
الفنية العلمية، والمتشعبة ما بين النزاع القانوني والنزاع السياسي والنزاع المختلط ذي الطبيعة الفنية، 
يستوجب البحث في مدى تناسب اآلليات القضائية المعهودة لحل النزاعات مع خصوصية النزاع المائي، 

ة المعروفة على الساحة الدولية، والتي تم عرضها إلى سرد مجموعة من أهم النزاعات المائي باإلضافة
 التحكيم الدولي )المطلب الثاني(.و  ول()المطلب األ محكمة العدل الدوليةعلى 

 

 اللجوء إلى محكمة العدل الدولية المطلب األول:
تعد الخالفات حول المجاري المائية الدولية متكررة نسبيا، كونها تنشا بين دول الجوار التي غالبا        

ما تتنافس حول هذا المورد الحيوي في المطالبة بأكبر حصص مائية ممكنة، من أجل سد احتياجات 
مائة في غير األغراض شعوبها ومتطلبات التنمية االقتصادية في ظل االستخدامات الحديثة للمجاري ال

 المالحية، فهل للمياه العذبة مكانة مميزة ضمن اختصاصات محكمة العدل الدولية ؟ 

 

 ول: والية محكمة العدل الدولية في القضايا المتعلقة بالمياه العذبةالفرع األ 

ها وفق تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة األمم المتحدة، وتقوم بعمل    
، كما أنها أهم موروث عن عصبة نظامها األساسي الذي يعتبر جزء ال يتجزأ من ميثاق األمم المتحدة
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األمم، وكما سبقت اإلشارة إليه، فقد ُعرضت عدة نزاعات متعلقة بالمياه العذبة على المحكمة في عهد 
ظام خاص للنظر في هذه عصبة األمم و منظمة األمم المتحدة على التوالي ، فهل أوجدت المحكمة ن

 النزاعات ؟

 لعدل الدوليةلمحة موجزة عن محكمة ا :أوال
للنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية جذور تاريخية، البد من اإلشارة إليها، خصوصا ما تعلق     

مــن  14األمـم عمال بالمادة  صبةعنشـئت برعاية أُ  يتلابالنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، و 
 محكمـة نشـأقضية أخرى. ولم ت 27نزاع وأفتت في  29 بتســوية قامــت. حيث العهـد الخاص بعصـبة األمـم

 سان ؤتمرم ارإط في األساسي نظامهـا باعتمـاد ـكوذل 1946عام  فيإال  الجديـدة الدوليـة العـدل
 لمحكمةالنظام األساسي  إلى الدوليـة العـدل لمحكمـة األساسـي النظـام ، حيث يستند1945عام فرانسيسـكو

 .1لهـا مع بعض التعديالت وإعادة صياغته السـابقة الدائمـة الدولي العدل

 األمــم ميثاق مــع البنيوية عالقاتهفي  هام تحـديث إلى الدولية العـدل لمحكمة األساسي النظــام تعرض   
الجهاز القضائي الرئيسي  بذلك تعتبرو  المتحـدة، باألمم الدولية العــدل ةمحكم دمجــتأُ  حيــث. ـدةالمتح

 .2يعتبر جزء ال يتجزأ من ميثاق األمم المتحدة الذي ، و تقوم بعملها وفق نظامها األساسيلمنظمةل

المحكمة من خمسة عشر قاضيا تتكون و سبعين مادة،  الدولية العـدل يضم النظام األساسي للمحكمة    
ينتخبون بغض النظر عن جنسياتهم، و يكون هذا االنتخاب بمعرفة الجمعية العامة ومجلس األمن، من 

ويشترط في القاضي أن يتمتع  .1واتسن 9لمدة و  3قائمة تشمل مرشحي الدول األعضاء في األمم المتحدة

                                                           
 الحقــوقيين لجنــة 1920 عــام أوائــل في ينــتوعُ . الدائمــة الــدول العــدل محكمــة إنشــاء بمشــروع األمــم عصــبة مجلــس عهد الى  -1

 االستشـارية اللجنــة أعــدت ،1920 جويلية- جوان وفي. الدائمــة الــدولي العــدل محكمــة بإنشــاء يتعلــق تقريــر ورفــع إلعــداد االستشــارية
 اللجنــة وتولــت. األمــم عصــبة لجمعيــة األولى الـدورة إلى وقدمـه المشـروع درس الـذي األمـم، عصـبة مجلـس إلى رفعتـه خطـة مشـروع
 ،1920 ديسـمبر في األول المـنقح المشـروع األمـم عصـبة جمعيـة إلى وقـدمت المســألة، دراســة األولى الجمعيــة لــدورة التابعــة الثالثــة
 أوغوستو انطونيو .الدائمة الدولي العـــدل لمحكمـــة األساســـي النظـــام المـــنقح المشـــروع ذلـــك أصـــبح وبـــذلك باالجمـــاع؛ اعتمـــد والـذي

 الدولي للقانون  فخري  أستاذ - اإلنسان لحقوق  األمريكية البلدان لمحكمة سابق رئيس- الدولية العدل محكمة قاضي)ترينيداد كانسادو
، 1، مكتبة االمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي،صالدولية العدل لمحكمة األساسي النظام(، البرازيل في برازيليا، جامعة في

 vl/pdf/ha/sicj/sicj_a.pdf http://legal.un.org/a على الرابط:
 . 03/07/2018تاريخ الولوج : 

 .السالف الذكر من ميثاق األمم المتحدة، 92المادة  2
 من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية الملحق بميثاق األمم المتحدة ، السالف الذكر.  9،  4المواد  3
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مؤهالا بأعلى المؤهالت في بلده وأن تعرف عنه بحس أخالقي عال بغض النظر عن جنسيته، وان يكون 
الكفاءة العالية فيما يخص القانون الدولي. و يمكن عزل القاضي عن كرسه فقط بموجب تصويت سري 

ويجوز للقضاة أن يقدموا حكماا مشتركاا أو أحكاماا مستقلة حسب آراء كل منهم.  يجريه أعضاء المحكمة.
وفق نظام األغلبية، وفي حال تساوي األصوات، يعتبر صوت رئيس وتؤخذ القرارات وتقدم االستشارات 

 . 2المحكمة مرجحا

بمكان آخر عندما  ، غير أنها تستطيع عقد جلساتهامن مدينة الهاي بهولندا مقرا لهاتتخذ المحكمة و      
ضافة إلى . وتضع المحكمة الئحة لها تبين كيفية القيام بوظائفها، وتعين مسجال لها باإلترى ذلك مناسبا

 .3موظفين آخرين تقتضي الحاجة والضرورة لتعيينهم طبقا لنظامها األساسي

بين  أفيما يتعلق بوظائف المحكمة، فلها وظيفتان ، األولى قضائية تختص بنظر المنازعات التي تنش     
ف عليها الدول، وواليتها هنا اختيارية، بحيث تكون قائمة على رضا جميع المتنازعين بعرض أمر الخال

من  95من النظام األساسي للمحكمة، و كذلك نص المادة 36/1والفصل فيه. و ذلك طبقا لنص المادة 
 ميثاق األمم المتحدة ، والتي لم تجعل اللجوء إلى المحكمة أمرا ملزما ألطرافه.

بتصريح من  إلى جانب هذه الوالية االختيارية، والتي تعد األصل، هناك الوالية الجبرية، و التي تكون   
الدول األطراف، و بدون حاجة إلى اتفاق خاص تقر فيه للمحكمة بالوالية الجبرية التي تقوم بينها و بين 

من  36دولة تقبل االلتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بمسائل التي حددتها المادة 
تفسير معاهدة من المعاهدات، أو أية  التوالي: النظام األساسي للمحكمة في الفقرة الثانية منها وهي على

لة من مسائل القانون الدولي ،أو تحقيق واقعة من الوقائع و التي إذا ثبتت كانت خرقا اللتزام دولي، امس
 .4يوأخيرا المسائل المتعلقة بنوع و مدى التعويض المترتب على خرق التزام دول

أمـــا الوظيفة الثانية لمحكمة العدل الدولية، هي استشارية والتي ال تقل أهمية عن الوظيفة األولى،        
لة قانونية تعرضها عليها الجمعية العامة أو أأو الفتاوى في أي مس ،فتتمثل في إبداء اآلراء االستشارية

المرتبطة بها الحق في أن تطلب من  مجلس األمن. ولسائر فروع األمم المتحدة، والوكاالت المتخصصة

                                                                                                                                                                                     
ويمكن إعادة انتخاب األعضاء، كما يتم انتخاب ثلث األعضاء كل ثالث سنوات. وال يسمح بتواجد قاضيين يحمالن نفس  - 1

الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة األعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفى فيشغل كرسيه حتى نهاية 
 العدل الدولية، السالف الذكر. النظام األساسي لمحكمة وما يليها ، 13. المواد: فترته

 من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، السالف الذكر.   55،56، 02المواد: 2

 من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، السالف الذكر.   30، 22،  21المواد:  3

 من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، السالف الذكر.   36/2المادة  4
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المحكمة إفتائها فيما تتعرض له من المسائل القانونية الداخلة في نطاق عملــــها، وذلك بعد الحصول على 
 .1تصريح من الجمعية العامة بذلك

يمة بالنسبة لآلراء االستشارية التي تصدرها المحكمة فاألصل أنها مجرد فتاوى غير ملزمة، لكنها تتمتع بق
 .  2أدبية كبيرة، وقد جرى العمل في األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة على احترام تلك اآلراء

ت التي تصدر عن المحكمة هي حلول مؤسسة قانونا وتعد ملزمة االقرار  نا ،شارة واالنتباهوحري باإل    
كبيرة في اآلليات القضائية لحل لألطراف وغير قابلة لالستئناف، كما أنه وبالرغم من أن الدول لها ثقة 

النزاعات الدولية، إال أنها كثيرا ما تبتعد عن اللجوء إلى القضاء بسبب التكلفة الكبيرة والوقت المستغرق 
لعرض النزاع والفصل فيه، واألكثر من كل ذلك، هو خروج الموضوع عن السيطرة، وكشف كل حيثيات 

 عات المتعلقة بالمياه العذبة؟النزاع . فهل هو الحال نفسه بالنسبة للنزا 

  : المياه العذبة ضمن اختصاصات محكمة العدل الدولية ثانيا
 المتحدة لألمم التابعة المائية المجاري  اتفاقية من 33بالنسبة لقضايا المياه العذبة فقد نصت المادة      
 غياب وفي االتفاقية، هذه تطبيق أو تفسير بشأن أكثر أو طرفين بين نزاع نشوء حالة فيأنه،  1997لعام 
 بالوسائل للنزاع تسوية إلى التوصل إلى المعنية األطراف تسعى النزاع، على ينطبق بينها فيما اتفاق

 محكمةالمبينة في فقراتها، وآخرها الفقرة العاشرة، والتي تشير إلى عرض النزاع على  لألحكام قاافو  السلمية
 . الدولية العدل

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية المحددة الختصاصات المحكمة   36بالنظر إلى المادة       
في تسوية النزاعات، فإن مسألة وجود النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة في سجلها أمر متوقع، 

ل هذه القضايا المثارة بين باعتبارها محكمة عالمية، وهي الجهة الدولية الكفيلة مبدئيا بالتصدي لمث
 . 3أشخاص القانون الدولي

تم إنشاء غرف من طرف المحكمة لمعالجة المسائل  1993تجدر اإلشارة إلى أنه،  في عام        
البيئية، دون أن يعني ذلك أن المسائل المتعلقة بالبيئة يجب أن تحال وبشكل حتمي على هذه الغرف بدال 

 26ومرد ذلك يرجع إلى أمرين، األول يتعلق بنص المادة  شكيلتها الكاملة.من إحالتها على المحكمة بت
فقرة أولى من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية والتي أشارت وبصريح النص إلى جواز المحكمة 

                                                           
 .المرجع السابق المتحدة،من ميثاق األمم  96المادة  1

 .978ص  مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق ، عامر،صالح الدين  2
 ، السالف الذكر.ساسي لمحكمة العدل الدولية من النظام األ 36المادة   -3
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تشكيل غرفة أو أكثر، تتألف كل واحدة من ثالثة قضاة على األقل حسب ما تقرره، وذلك في أنواع خاصة 
 لىالبيئية ع الغرفةالذي يوضح أن  المحكمة عن الصادر لبيان. أما الثاني ، يعود إلى ا1ضايامن الق

 .2اختصاصها نطاق فى تقع بيئية قضية يةأ فى للنظر استعداد

لكن يجب التنويه إلى أنه، وبالرغم من إنشاء هذه الغرفة، لم يتم عرض أي نزاع متعلق بالمجاري المائية  
 الدولية كما سيأتي بيانه فيما بعد.

هذا، وقد أشارت األستاذة صونيا بيزات إلى نقطة مهمة تتعلق بمستقبل ومصير الغرف البيئية لدى    
أن أسباب إنشاء هذه الغرف تبقى غامضة، فقد يعود ذلك إلى رغبة محكمة العدل الدولية، وقد نوهت إلى 

المحكمة المبادرة في المسائل البيئية لجلب االنتباه، أو محاولتها الحيلولة دون خلق هيئة أخرى منافسة لها 
مع ما قد يؤدي إليه ذلك من تنوع لالجتهاد المتعلق بالمسائل البيئة. فقد ُأنشئت هذه الغرف في وقت 

لت فيه األصوات إلنشاء محكمة عالمية متعلقة بالقضايا البيئة، كما ُأنشئت على إثرها محكمة التحكيم تعا
، وكذلك في الفترة التي دخلت فيها اتفاقية قانون البحار حيز النفاذ مع إمكانية 1994والتوفيق البيئي عام 

 .19963عام  إنشاء غرف على مستواها متخصصة في المسائل البيئة و التي تمت فعال

  Fitzmaurice  فيتزموريس األستاذ كان ،رأي األستاذة صونيا بيزات حول الغرف البيئية نقيض على   
 محكمةعمل  فى تطور همأ  يعتبر البيئة دائرةغرفة أو  نشاءإ نأ الحظ قد ( Tim Stephens )نقال عن

  التي البيئية المسائل نواعأ جميع مع للتعامل مستعدة جعلهاي مما ،ةيالبيئالقضايا  نأبش الدولية العدل
 نأ (   Tim Stephens)نقال عن Merrillsميريلزالحظ األستاذ   ،وفي نفس السياق .4عليها تعرض

 .5الدولي للبيئة القانون  وتوضيح تطوير فى المحكمة دور عززوجود الغرف البيئية ي
حري باإلشارة واالنتباه، أن وجود غرفة خاصة بالبيئة على مستوى محكمة العدل الدولية سيساهم    

وبشكل كبير في إيجاد قضاء دولي متخصص بالمسائل البيئية، وبذلك المسائل المتعلقة بالمجاري المائية 
لى هذه الغرفة، بما في ذلك العذبة أيضا. إال أنه ولحد اآلن لم ُتعرض أية قضية متعلقة بالمياه العذبة ع

                                                           
 ، السالف الذكر.من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية 1/ 26المادة  -1

2- Tim STEPHENs, International Courts and Environmental Protection, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 

First published2009, p39. 

 .251-250صونيا بيزات، المرجع السابق ، ص -3
4- According to Tim STEPHENs, op.cit, p39. (as cited in Malgosia A. Fitzmaurice, ‘Environmental Protection 

and the International Court of Justice’ in A. Vaughan Lowe and Malgosia A. Fitzmaurice (eds.), Fifty Years of 

the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings (1996) 293) . 

5- According to Tim STEPHENs, op.cit, p39. (as cited in Merrills, International Dispute Settlement (3rd edn 

1998), 306.). 
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بشأن جارتها، بوليفيا، و شيلي ال بين، 2016السادس من يونيوآخر نزاع مائي طرح أمام المحكمة في 
 .الموارد المائية العابرة للحدود، باعتباره من Silala مياه سيالالاستخدامات 

ورغم ذلك ال يمكن إنكار أن محكمة العدل الدولية قد ساهمت وبشكل كبير في إظهار وتوضيح قواعد  
القانون الدولي للمياه من خالل القضايا التي فصلت فيها وذلك قبل دخول اتفاقية األمم المتحدة لقانون 

 استخدام المجاري المائية الدولية في غير األغراض المالحية حيز النفاذ.

 مبدأ أهمها من الدولية، األنهار مجال في هامة قانونية مبادئ على المحكمة أكدت ي هذا الصدد، فو  
الدولة المشتركة  بين التعاون  مبدأ وكذلك ،بشأن مسائل األنهار الدولية المفاوضات إجراء في النية حسن

للحفاظ  الالزمة التدابير اتخاذو  المائي، للمجرى  ضرر أي منع في نفس المجرى المائي الدولي في مجال 
في  الدولي االستخالف مبدأ وهو أال الدولية، األنهار مجال في هام مبدأ على المحكمة ركزت كما ،عليه

الدولية. هذه المبادئ وغيرها سيتم التفصيل فيها أكثر من خالل دراسة جملة من  المائية المجاري  اتفاقيات
 شأن استخدامات المجاري المائية الدولية.النزاعات الدولية التي عرضت على المحكمة ب

 

 ن النزاعات المائية أحكام القضائية الدولية الصادرة بشاألهم أ :الفرع الثاني 
وتطوير، تطبيق قواعد القانون الدولي في النزاعات  ال شك فيه، أن للقضاء الدولي دور بارز في مما  

 قدالعدل الدولية الدائمة أو محكمة العدل الدولية الحالية. ولالمتعلقة بالمياه العذبة سواء أمام محكمة 
إال أن القضاء الدولي ساهم  ،-وإن لم تكن كثيرة- العذبة بالمياه المتعلقة طرحت بعض النزاعات الدولية

 نهر حالة ،(1929) أودر نهر قضية من خاللها في توضيح وتطبيق قواعد القانون الدولي للمياه ، مثل:
،  Gabcíkovo- Nagymaro بمناسبة مشروع   1997، النزاع بين هنغاريا وسلوفاكيا (1937) ميوز

 . ( 2010) أوروغواي ضد األرجنتين أوروغواي نهر في اللب مطاحنب المتعلقة القضية

 

 األمم عهد عصبة أوال: األحكام القضائية المتعلقة بالنزاعات المائية في
الدولي خالل عصبة األمم، في محكمة العدل الدولية الدائمة والتي تناولت تمثل الجهاز القضائي     

ت بمناسبة النزاع حول نهر ابعض القضايا متعلقة بالمجاري المائية الدولية. حيث أصدرت ثالثة قرار 
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، و قضية 11934، فصلت في النزاع بين المملكة المتحدة وبلجيكا في قضية أوسكار شين 1929األودر
 اللجنة ختصاص، وإلى جانب ذلك، كان لها رأي استشاري واحد متعلق بمدى ا1937ز نهر الميو 

 .19273ديسمبر  08في  BRAÏLA  وبرافال GALATZ غاالتس بين 2األوروبية للدانوب

إلبراز أهم ما ساهمت به محكمة العدل الدولية الدائمة في مجال المجاري المائية الدولية سيتم التعرض 

 ."Meuseميوز  "نهر و"،  Oderودر األ"نهر لقضيتي 

 :River Oder case نزاع نهر األودر -أ
 والسويد المتحدة والمملكة فرنسا والدنمارك ألمانياقضية نهر األودر، تشترك فيها كل من     

 لجنة فرساي معاهدة أسست. حيث أودر لنهر الدولية للجنة اإلقليمية لوالية، بشأن ابولندا/ وتشيكوسلوفاكيا
 اللجنة تأكيد علىلكن بولندا لم توافق . وروافده أودر بنهر المتعلقة الدولية باللوائح العمل إلعادة دولية

. حيث تم " للمالحة قابلة" وجدت الروافد ألن. البولندية األراضي داخلالنهر  روافد على القضائية للوالية
طرح هذا النزاع على محكمة العدل الدولية الدائمة في ظل عمل عصبة األمم، وقد أشارت المحكمة في 

 على نقاط مهمة تتعلق بالمالحة النهرية. 1929سبتمبر  10قرارها في 

يعتبر النزاع المتعلق بنهر األودر من أبرز القضايا التي ساهمت في تطوير قانون المجاري المائية    
 حرية نظام عليها طبقأن ي ينبغي التي ،ودرأ نهر بمقاطع المتعلقةالدولية، من خالل تعريف الفروع  

 .1ح، مع اإلشارة إلى نظرية وحدة المصالفرساي معاهدة في عليه المنصوص المالحة

                                                           
ا البلجيكية الحكومة نفذت ، 1931 عام في- 1  ، البلجيكية الحكومة مع كبيرة عالقات لها شركة وهي ، Unatra لشركة سمح برنامجا

 يكن لم. الحكومة من تعويض على Unatra ستحصل ، المقابل في. البلجيكية الكونغو إلى مخفضة بأسعار نقل خدمات بتقديم
 ولم ، أوناترا لشركة االسمية األسعار مع التنافس ، النهر في نهارية نقل شركة تشغل بريطانية شخصية وهو ، تشين السيد باستطاعة

 سبتمبر/  أيلول 10 في المؤرخة جيرمان سان اتفاقية إلى استناداا  ، المحكمة وقررت. حكومي تعويض على للحصول مؤهالا  يكن
 على النهري  بالنقل يتعلق فيما تشين السيد تجاه واجبها تنتهك لم البلجيكية الحكومة أن ، الدولي للقانون  العامة والمبادئ 1919

 / https://www.internationalwaterlaw.orgمقتبس من موقع: .البلجيكية للكونغو المائية المجاري 
 . 10/02/2018تاريخ الولوج : 

. األوروبية المفوضية عليه تسيطر دولي لنظام الدانوب نهر المعاهدات من سلسلة أخضعت ، 1856 عام باريس معاهدة من بدايةا  -2
 عليها تسيطر اللجنة كانت التي الدانوب نهر من األجزاء تلك على األوروبية المفوضية قوة فرساي معاهدة أكدت ، 1919 عام في
 لم. . اللجنة في بالعمل ورومانيا وإيطاليا وفرنسا العظمى بريطانيا من للممثلين إال تسمح لم المعاهدة لكن. األولى العالمية الحرب قبل

 أن وبعد. برايال و غاالتز بين النهر على القضائية بالوالية تتمتع اللجنة أن على األخرى  الدول مندوبي مع الروماني المندوب يوافق
 .رومانيا حجج رفضت ، النهر من عليه المتنازع الجزء على تاريخياا  تسيطر كانت اللجنة أن للجنة تبين

 / https://www.internationalwaterlaw.orgمقتبس من موقع:
 . 10/02/2018تاريخ الولوج : 

3 - Disponible à: http://www.icj-cij.org, Date d'accès : le 10/02/2018. 

https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
http://www.icj-cij.org/


 

285 
 

 أحد حكومة تسمح لم ماعند دولية، لجنة لمراقبة األودر، نهر في المالحة تخضع بأنالمحكمة   قضتف
 توصلتف ،" الفارتا" نهر على باإلشراف للجنة البولونية “Warta“،في يجري  الذي األودر نهر روافد

 البولندية األراضي داخل للمالحة القابلة الروافد إلى يمتد االختصاص أنالمحكمة من خالل قرارها إلى 
 في تصب التي الروافد ذلك في بما النهر، بنظام صلة له ما كل على تنطبق دولي نهر عبارة أنموضحة 

 . 2بولونيا في النهر

، وليس على المشاطئة على وحدة المصالح المشتركة للدول ارتكزحسب المحكمة، فإن حل النزاع    
 على المصالح وحدة أنو قد أشارت  في هذا الصدد إلى:" . المنبع دول لصالح المرور حق فكرة أساس 
 في ركةتشمال الدول بين التامة المساواة  األساسية، آثارها من التي الحق لوحدة قاعدة تشكل النهر،

وهذا ما أشار إليه  “.3اآلخرين تجاه الشركاء ألحد امتياز أي واستبعاد مجراه، طول على النهر استعمال
اثنان  يتقاسمه الطبيعي المورد أن تؤكد  ،"المصالح وحدة" نظرية، في أن  Tim STEPHENsاألستاذ 

 الدول جميع قبل العادل من لالستخدام خضعي أن ويجب مشتركة ملكية وهالدول المشاطئة ف من كثرأ أو
 .4مشتركة فيهال

من خالل العرض الموجز لنزاع نهر االودر، يتضح أن محكمة العدل الدولية الدائمة قد ساهمت في   
توضيح عنصر هام في مجال االستخدام المشترك للمجاري المائية الدولية، و المتعلق بوحدة المصالح ، 

أي  –آنذاك  –في ظل التضارب الفقهي حول سيادة الدول على المجرى المائي المشترك و في غياب 
 إطارية . اتفاقية

                                                                                                                                                                                     
1 - Laurence Boisson de Chazournes, Mara Tignino , Le règlement des différends internationaux relatifs à l’eau , 

op. cit, p497.   

2-. Juridiction territoriale de la commission internationale de l’Oder (Allemagne, Danemark, France, Royaume-

Uni, Suède et Tchécoslovaquie/Pologne), arrêt du 10 septembre 1929, CPJI Recueil, série A no 23, p.6. 

Disponible à: http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-

justice/serie_A/A_23/74_Commission_internationale_de_l_Oder_Arret.pdf, , Date d'accès : le 

10/02/2018. 
3 -«  Cette communauté d'intérêts sur un fleuve navigable devient la base d'une communauté de droit, dont les 

traits essentiels sont la parfaite égalité de tous les États riverains dans l'usage de tout le parcours du fleuve et 

l'exclusion de tout privilège d'un riverain quelconque par rapport aux autres». Juridiction territoriale de la 

commission internationale de l’Oder , op cit. 

4- Tim STEPHENs, op cit,p.172. 

http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_23/74_Commission_internationale_de_l_Oder_Arret.pdf
http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_23/74_Commission_internationale_de_l_Oder_Arret.pdf
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 :River Meuse case ميوز نهرقضية  -ب
 عزم ضوء على ،1الميوز نهر مياه استخدام بشأن وبلجيكا هولندا بين مستمرة منازعات هناك كانت     

 في قناة بناء في بلجيكا وشرعت ، جديدة زراعية مناطق لدى زويد قناة مياه من استخدامها زيادة بلجيكا
 فسعت ، المياه من حاجاتها لتأمين وذلك ،المالحة ألغراض مستخدما والذي كان Hocht، هويس جانب

 األمر .وليمزفارت زويد قناة من متزايدة تدفقات إلى احتاج مما ، ليج - ماستريخت قناة من المياه لسحب
 .2همن المياه سحببسبب  ، الميوز بنهر بالمالحة أضرار إلحاق إلى أدى الذي

 لتغذية الميوز نهر من المياه لتحويل حاكم نظام ووضع ، بينهما للخالف دائمة لتسوية التوصل بقصدو   
 معاهدة عليها وأطلق  1863 عام مايو 12 في وبلجيكا هولندا بين اتفاقية إبرام تم ، والري  المالحة قنوات
 .3الرافد

تطبيقا لهذه االتفاقية شرعت هولندا بشق قناة "جو ليانا" بقصد سحب كمية من مياه النهر واستعمالها في   
توليد الطاقة الكهربائية ثم إعادتها مرة أخرى إلى النهر الحترام قواعد االتفاق و عدم التأثير في منسوب 

ا اسمها قناة "ألبرت "وذلك من أجل و من جانبها شرعت بلجيكا في شق قناة مشابهة في أراضيه .المياه
سحب المياه وتخزينها حتى تتجمع ثم يتم استخدامها في توليد الطاقة الكهربائية مع إعادة جزء منها فقط 

 .4إلى النهر، األمر الذي جعل المنسوب ينخفض

 هكتنت البلجيكي التوسع مشاريع أن زاعمة الزجرية، اإلجراءات هذه هولندا بدأت ،1937 عام في  
 مشاريع وأن الصحة من لها أساس ال هولندا ادعاءات أن تعلن مضادة دعوات بلجيكا وقدمت. المعاهدة

 من الدولتين من أي تمنع لم المعاهدة أن إلى المحكمة وخلصت. المعاهدة انتهكت هولندا في التوسع
 . 5 منها المشتكى اإلجراءات اتخاذ

                                                           
 األراضي عبر تدفقه ويواصل ، قصيرة لمسافة بلجيكا وهولندا بين الحدود مشكالا  بلجيكا، عبر يتدفق ثم ،فرنسا في ميوز نهر ينبع  -1

 ليشكل ماستريخت، في المجرى  أسفل حتى هولندا عبر ذلك بعد يتدفق ثم ، الهولندية ماستريخت عند مدينة مجراه  الهولندية على
 ماستريخت تصل، عشر التاسع القرن  منتصف في إنشاؤها تمZuid-Willemsvaartتسمى قناة هناك وكانت ، بلجيكا مع الحدود
قناة  طريق و عن Hochtمنطقة  في مأخذ عبر ماستريخت هويس خالل الميوز من بمياه تزود القناة وهذه هولندا، في بوالودك بمنطقة

القانونية التي تحكم القواعد  مساعد عبد العاطي الشتيوي، وليمزفارت. لقناة زويد امتدادا تمثل كانت Lie-Maastrichtتدعى  أخرى 
 .99،المرجع السابق، ص …استخدامات االنهار الدولية في غير الشؤون المالحية

...، المرجع القواعد القانونية التي تحكم استخدامات االنهار الدولية في غير الشؤون المالحية مساعد عبد العاطي الشتيوي ، - 2
 .101-100السابق ، ص 

3 - Disponible à: http://www.icj-cij.org, Date d'accès : le 10/02/2018. 
 .248-247محمد عبد العزيز مرزوق ،المرجع السابق، ص - 4

5 - Disponible à: http://www.icj-cij.org, Date d'accès : le 10/02/2018. 

http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
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تفسير  على ركزتما يؤخذ على حكم محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية نهر الميوز، أنها     
 فإن النحو، هذا علىو . الدولي المياه لقانون  العامة القواعد تتناول ولم التي تحكم البلدين، 1863معاهدة 

 .1للمياه الدولي القانون  مبادئ تطور في كثيرا هماسي لم قرارال

لم تساهم المحكمة بشكل كبير في تطوير قواعد القانون الدولي للمياه  بمناسبة  قضية نهر الميوز،    
حيث تجاهلت اقتراح األطراف بتطبيق قواعد قانون األنهار الدولي وقررت أن القضية يجب تحديدها 

 .18632بموجب معاهدة 

ية الدائمة في معالجة النزاعات الدولية، إال على مدار أربعة وعشرين سنة من عمل محكمة العدل الدول    
أن قضايا المجاري المائية الدولية المطروحة عليها كانت قليلة، ولم تظهر مساهمات المحكمة في تطور 
القانون الدولي للمياه إال فيما تعلق بنظرية وحدة المصالح المشتركة والتي تمت اإلشارة إليها في عهد 

 لية في قضايا أخرى سيتم توضيحها في العناصر المقبلة.محكمة العدل الدولية الحا

 مم المتحدةمنظمة األعهد  األحكام القضائية المتعلقة بالنزاعات المائية في:  ثانيا
ورثت منظمة األمم المتحدة جهازها القضائي الدولي عن سابقتها عصبة األمم، وُألحق نظامها     

كمة العدل الدولية أن فصلت في بعض القضايا المتعلقة األساسي بميثاق األمم المتحدة، فكان لمح
بالمجاري المائة الدولية، مقدمة في ذلك بعض المساهمات لتطوير القانون الدولي للمياه قبل دخول اتفاقية 

 األمم المتحدة الستخدام المجاري المائية الدولية في غير األغراض المالحية حيز النفاذ.

بالنزاعات المائية قليلة ألسباب تم شرحها سابقا إال أن المحكمة فصلت في:   وإن كانت القضايا المتعلقة
 المتعلقة القضية، 2003 ، 1986 ، 3 (السلفادور ضد هندوراس) والبحري  والجزري  الحدودي النزاع

                                                           
1 -Salman M. A. Salman. Kishor Uprety. Conflict and Cooperatiion on South Asia's International Rivers , Law, 

justice, and development, The Intemational Bank for Reconstruction and Development, JANUARY 2003, 

Margin N: 29 .P15. 

2 - Awn S. Al-Khasawnech, do judicial decisions settle water-related disputes ? , International Law and 

Freshwater The Multiple Challenges, Printed and bound by MPG Books Group, UK, 2012, p347. 

 دول ونيكاراجوا وغواتيماال وكوستاريكا والسلفادور هندوراس وأصبحت ، الوسطى أمريكا جمهورية انفصلت ، 1839 عام في -3
 قدمت وهكذا. بينهما الحدود من قطاعات ستة على مختلفتين تزاالن ال والسلفادور هندوراس كانت ، 1986 عام وبحلول. مستقلة

 القانوني الوضع في تبت أن المحكمة من طلبوا كما. الحدودي نزاعهما لحل الدولية العدل لمحكمة خاصا اتفاقا والسلفادور هندوراس
 .فونسيكا خليج في األخرى  البحرية والمناطق للجزر

 Uti مبدأ أن على الطرفين مع المحكمة اتفقت. بالتدخل نيكاراغوا المحكمة سمحت ، للقضية البحرية الجوانب ببعض يتعلق فيما
Possidetis Juris إلى واستناداا  ، ذلك على وبناءا . البلدان استقالل قبل إدارية حدود توجد حيث دولية حدود إلنشاء يعمل أن يجب 

 فيها األدلة كانت التي المناطق لبعض وبالنسبة. عليها المتنازع المناطق في الحدود المحكمة حددت ، اإلدارية للحدود الوثائقية األدلة



 

288 
 

 سيدودو/  كاسيكيلي بجزيرة المتعلقة القضية، (سلوفاكيا ضد هنغاريا) ناغيماروس غابسيكوفو بمشروع
 جمهورية ضد نيبنال جمهورية) الحدودي بالنزاع المتعلقة القضية، 1999ديسمبر  1 (ناميبيا ضد بوتسوانا)

 ضد كوستاريكا، النزاع المتعلق بالمالحة والحقوق المجاورة )20052جويلية  12 (النيجر
فريل أ (أوروغواي ضد األرجنتين) أوروغواي نهر على اللب مطاحن، النزاع المتعلق ب20093(نيكاراغوا

                                                                                                                                                                                     

 مقتبس من موقع: .للتحديد القابلة الطوبوغرافية السمات من وغيرها المياه لمستجمعات وزنا المحكمة أعطت ، كافية غير

https://www.internationalwaterlaw.org/ 
 . 10/02/2018تاريخ الولوج : 

 العدل محكمة من وناميبيا بوتسوانا وطلبت. وناميبيا بوتسوانا بين الحدود على تشوبي نهر في سيدودو/  كاسيكيلي جزيرة تقع -1
 والمبادئ 1890 يوليه/  تموز 1 المؤرخة ألمانية - األنجلو المعاهدة إلى استنادا للجزيرة القانوني والوضع الدولية الحدود تحديد الدولية
 لها ملزمة كانت ، تشوب نهر طول على الحدود تحدد التي ، ألمانية-األنجلو المعاهدة أن على الطرفان اتفق. الدولي للقانون  العامة
 .وألمانيا العظمى لبريطانيا خلفا كدول

 االدعاء المحكمة رفضت ، ذلك إلى وباإلضافة. بوتسوانا حدود داخل تقع الجزيرة أن المحكمة وجدت ، المعاهدة شروط تطبيق عند
 الملكية حق ناميبيا ادعت وعندما ، اإلقليمية بالسيادة المطالبة دون  الجزيرة استخدم ناميبيا سلف ألن طبية وصفة بشأن لناميبيا البديل

 مقتبس من موقع: .. الملكية بحق الحقة ناميبيا مطالبة منع وبالتالي االدعاء ذلك بوتسوانا سلف رفض ،

https://www.internationalwaterlaw.org/ 
 . 10/02/2018تاريخ الولوج : 

 
 مكرو نهر و النيجر نهر قطاعي طول على الدولية الحدود تحديد الدولية العدل محكمة من النيجر وجمهورية بنين جمهورية طلبت -2
 المحكمة من وطلبت النيجر نهر قطاع داخل جزر عدة ملكية في أيضاا  والنيجر بنن وطعنت. الجمهوريتين بين يفصالن اللذين ،

 .الجزر من جزيرة كل تملك التي الدولة تحديد
 حدوداا  لتصبح استعمارية فترات خالل تأسيسها تم إدارية حدود بتحديد يسمح الذي ، Uti Possidetis Juris مبدأ المحكمة طبقت
 حددت ، الستينات في لفرنسا االستعمارية السيطرة من هربا والنيجر بنين من كال ألن. االستقالل فيها يتحقق التي اللحظة في دولية

 مقتبس من موقع: .الدول بين رسمية كحدود وأقرتها االستعمارية فرنسا إدارة خالل موجودة كانت التي اإلدارية الحدود المحكمة

https://www.internationalwaterlaw.org/ 
 . 10/02/2018تاريخ الولوج : 

 
 خالل من األخرى  الدولية والمسؤوليات التعاهدية التزاماتها مخالفة بزعم نيكاراغوا ضد إجراءات كوستاريكا بدأت 2005 عام في -3

 .خوان سان نهر على كوستاريكا في المالحة حقوق  تقييد
 المخطط من الكثير فإن ، وعليه. القومي باألمن تتعلق ألسباب النهر على النشاط تنظيم في الحق لها نيكاراغوا أن المحكمة ورأت

 نيكاراغوا أن وجدت المحكمة أن غير". التجارة ألغراض" كوستاريكا في المالحة حق قانوني غير بشكل ينتهك لم لنيكاراغوا التنظيمي
 مقتبس من موقع: .كوستاريكا سفن على رسوم وبفرض السياحة وبطاقات التأشيرات طلب في الالزم من أبعد ذهبت

https://www.internationalwaterlaw.org/ 
 . 10/02/2018تاريخ الولوج : 
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، 1 2015ديسمبر (نيكاراغوا ضد كوستاريكا) الحدودية المنطقة في نيكاراغوا نفذتها التي األنشطة، 2010
 .2016 (بوليفيا ضد شيلي) سيالال مياه واستخدام وضع حول خالف وآخر

في سبيل إظهار دور محكمة العدل الدولية في مجال النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة المشتركة، 
 على لبال   مطاحنالنزاع المتعلق بنيجماروس، و  -جابتشيكوفوسيتم التعرض بنوع من التفصيل لقضيتي 

 .أوروغواي نهر

  المجر وتشيكوسلوفاكيا بين" نزاعال -أ

 :Gabcikovo-Nagymaros project     نيجماروس -جابتشيكوفومشروع  
 ، الدانوب نهر على مشتركة بصفة قنطرتين إنشاء حول المجر وتشيكوسلوفاكيا نشب خالف بين  

 بينهما فيما الخالفات الناشئة تسوية على الدولتان وعملت 1977 عام في بينهما أبرمت بموجب معاهدة
 أعمال بدء عند المشروع على المجر اعترضت أن إال .منها الطاقة توليد وكيفية ، القنطرتين تشغيل بشأن

 تمسك ورغم ،1989 عام في المشروع إيقاف عليه ترتب ، مما البيئية المخاوف بعض بسبب ، التشييد
فيما  وذلك ، واحد جانب من المشروع تنفيذ في قدما المضي قررت سلوفاكيا أن ، إال بموقفه طرف كل

                                                           
 أن نيكاراغوا وزعمت. الدلتا منطقة إلى تشيليس لوس من خوان سان لنهر موازية 1856 طريق كوستاريكا شيدت ، 2011 عام في -1

 بالبيئة الضرر وإلحاق النهر ضفاف وتآكل خوان سان نهر غمس طريق عن نيكاراغوا أراضي على ضارة بيئية آثار في تسبب الطريق
 وإلحاق نيكاراغوا أراضي سالمة على بالعدا الدولية التزاماتها انتهكت كوستاريكا أن كذلك نيكاراغوا وزعمت. الرطبة واألراضي المحيطة

 2013 أبريل/  نيسان 17 وفي. الصلة ذات البيئية واالتفاقيات الدولي القانون  في العامة االلتزامات وانتهاك نيكاراغوا بأراضي أضرار
 ( .نيكاراغوا ضد كوستاريكا) الحدودية المنطقة في نيكاراغوا نفذتها التي األنشطة عضبب المتعلقة القضية إلى المحكمة انضمت ،

 أن إلى المحكمة خلصت ، Isla Portillos بـ المتعلق النزاع في. الحالتين كلتا في قرارها المحكمة أصدرت ، 2015 ديسمبر 16 في
 بطريق المرتبط عليه المتنازع النزاع في. قانوني غير توغالا  شكلت نيكاراغوا تصرفات وأن اإلقليم على بالسيادة تحتفظ كانت كوستاريكا
 مشروع وهو ، الطريق بناء قبل البيئي لألثر تقييم إلجراء نيكاراغوا تجاه التزاماتها انتهكت كوستاريكا بأن المحكمة قضت ، كوستاريكا

 قد المؤكد الضرر أن إثبات في فشلت نيكاراغوا أن إلى خلصت المحكمة أن غير. للحدود عابر جسيم ضرر في يتسبب أن يمكن كان
 .كبير مستوى  إلى ارتفع

 عليه تحصل أن ينبغي الذي التعويض مبلغ على لالتفاق شهراا  عشر اثني ونيكاراغوا كوستاريكا الدولية العدل محكمة أعطت وقد
 أن ذلك بعد طرف ألي يجوز ، اتفاق إلى التوصل األطراف على تعذر إذا. اإلقليمي نيكاراغوا توغل أجل من نيكاراغوا من كوستاريكا

 /https://www.internationalwaterlaw.orgمقتبس من موقع: .للتعويض المناسب المبلغ تحديد الدولية العدل محكمة من يطلب
 . 10/02/2018تاريخ الولوج : 
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 المياه من  %90الى 80حوالي  تحويل يعني ما وهو ، اإلقليمية حدودها داخل يمر الذي بالجزء يتعلق
 .1التشيك  أراضي في المشتركة

 ،واحد طرف من إنهاء المعاهدة بإعالنها الموقف هذا مواجهة في المجر قامت ذلك ضوء وعلى      
 عام الموقف تأزم وقد ، المشروع إقامة في قدما لسلوفاكيا بالمضي سمح الذي الوحيد األساس أنها باعتبار
في  بتشيكوسلوفاكيا الخاص الجزء ملكية وآلت تشيكوسلوفاكيا، داخل حدث االنقسام حينما ، 1992
 األراضي في قناة جانبية إلى مياهه من %80 عن يزيد ما وتحويل الدانوب، نهر بردم 1992 أكتوبر

  .2الدولية العدل محكمة إلى الموضوع على إحالة 1993 عام أبريل في الدولتان اتفقت ثم ،السلوفاكية

 ،الدولتين وأسانيد لطلبات وفحصها دراستها بعد ،1997 عام سبتمبر 25 في المحكمة حكم صدر وقد
 بمشروع ناجيمارو المتعلقة األعمال عن والتخلي التوقف حقها من يكن لم المجر قضت بأن حيث

Nagymaro مرتبطة بمشروع  أعمال من 1977 معاهدة في شأنها ورد ما وكذلكGabcikovo وأن 
 في الحق لها يكن لم أنه غير ، 1991، سنة  "Variantc"تنفيذ في تبدأ أن حقها من كان تشيكوسلوفاكيا

إلنهاء  1992 مايو 19 في المجر إعالن أن المحكمة ورأت ، 1992 أكتوبر  في بتشغيله تقوم أن
 من الثانية المادة من بالفقرة األولى ورد ما بصدد هذا وكان ، القانونية الناحية من ينهها لم 1977 معاهدة
 بشأن أما ، 1992 سنة بدأت التي عقب المفاوضات وسلوفاكيا المجر بين الموقع الخاص االتفاق

 1977 معاهدة أن إلى المحكمة فانتهت ، المادة ذات من الثانية صدد الفقرة في المحكمة من المطلوب
 لنظام باعتبارها منشئة الدولي، بالتوارث والمعنية 1978 لعام فيينا باتفاقية الواردة األحكام متسقة مع تأتي

 آلثارها منتجة ُتزال وال تنته لم 1977معاهدة  أن حيث ، الدولي بالتوارث تتأثر ال فهي ثم ومن ، إقليمي
في  ماب لتشيكوسلوفاكيا وارثة باعتبارها وسلوفاكيا المجر بين دولتي العالقة تحكم تظل وأنها ، القانونية
 .3شروعذلك الم

كما قررت المحكمة أن على الدولتان التفاوض بحسن نية في ضوء الحالة الراهنة ، و يجب أن تتخذا كل 
ن يعوض كل طرف الطرف اآلخر عن أكما يجب  ،1977التدابير الالزمة لتحقيق أهداف معاهدة 

                                                           
1 - BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l’eau,op cit. p499. 

 للقانون  المصرية المجلة ،"وسلوفاكيا المجر ناجماروس -جابسيكوفو بمشروع الخاصة القضية الثالث، التعليق" :الوفا أبو أحمد - 2
 .و ما يليها 221ص  1998سنة  54مجلد الدولي،

بين  1997سبتبر  25، القرار الصادر في 2002-1997موجز األحكام و الفتاوى و األوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  - 3
 .01المجر و سلوفاكيا ،المرجع السابق ، ص



 

291 
 

نه يجب أن تسوى حسابات بناء و تشغيل األشغال وفقا لألحكام المتصلة أالضرر الذي سببه له سلوكه ، و 
 .1و الصكوك المتصلة بها 1977بها في معاهدة 

 في وسع هنأو  ،و قررت المحكمة أيضا أن قواعد قانون البيئة المطورة حديثا ذات صلة بتنفيذ المعاهدة
نه لكي يوفق الطرفان مواد من مواد المعاهدة. و قررت أ ن يدرجاها في تطبيق عدةأالطرفين، باالتفاق 

ن ينظرا من جديد إلى آثار تشغيل محطة غابيتشيكوفو أب جبين التنمية االقتصادية و حماية البيئة ي
ا لحجم الماء الذي ن يجدا حال مرضيألطاقة على البيئة . و يجب على وجه الخصوص الخاصة بتوليد ا

 .2لى الذراعين الجانبيين للنهرإسيطلق في المجرى القديم لنهر الدانوب و 

. القضية في إضافي حكم على للحصول طلبا المحكمة قلم إلى سلوفاكيا رفعت ، 1998 سبتمبر 3 وفي
 المحكمة أصدرته الذي الحكم تنفيذ في هنغاريا رغبة عدم بسبب ضروري  الحكم هذا أن سلوفاكيا واعتبرت

 المفاوضات من سلسلة أجرت قد األطراف أن طلبها، في ، سلوفاكيا وذكرت. 1997 سبتمبر 25 في
 ، األخيرة لهذه ووفقاا  ، ذلك ومع. السلوفاكية الحكومة عليه وافقت  1997 عام حكم تنفيذ طرائق بشأن
. امهامه الجديدة الهنغارية الحكومة تولت عندما بها تنبأت إنها بل ، عليها الموافقة تأجيل هنغاريا قررت

 تفاقالا إلى لطلبها، كأساس ، واستندت ، الحكم تنفيذ طرائق تحدد أن المحكمة من سلوفاكيا وطلبت
 بشأن ببيان هنغاريا تقدمت أن وبعد. وهنغاريا جانبها نم 1993 أبريل 7في بروكسل في الموقع الخاص
 بالتقدم منتظم أساس على المحكمة وأبلغت المفاوضات األطراف استأنفت ، سلوفاكيا طلب من موقفها

 .3فيها المحرز

، قد أتاحت للمحكمة فرصة لمعالجة نطاق واسع  Gabcïkovo- Nagymarosإن قضية مشروع     
من المسائل القانونية، شاملة قانون المعاهدات، قانون المسؤولية الدولية، قانون المجاري المائية الدولية، 

 . 4 المتداخلة فيما بين هذه المجاالت والعالقاتوقانون البيئة 

حري باإلشارة في هذا المقام أن، محكمة العدل الدولية قد أعادت استعمال نظرية "وحدة المصالح" التي   
حيث وسعت نطاق تطبيقها ليشمل  -المذكورة سلفا–استعملت أول مرة في قضية نهر األودر 

                                                           
 .01،المرجع السابق ، ص2002-1997موجز األحكام و الفتاوى و األوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  - 1

2 - BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l’eau ,op cit. p :499. 

3 - Disponible à: http://www.icj-cij.org, Date d'accès : le 15/02/2018.  
 .140المرجع السابق، صفيليب ساندس،  -4
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 1997 لعام المائية المتحدة األمم باتفاقية واستشهدت االستخدامات غير المالحية للمجاري المائية الدولية،
. ان المساهمة الرئيسية لهذا القرار، هو اعتراف محكمة العدل الدولية بمبدأ منها 5 المادة وخاصة

االستخدام العادل والمعقول، إال أنها لم تشر إلى االلتزام بعدم التسبب في ضرر، باإلضافة إلى الجانب 
يه األطراف إلى المفاوضات، ومما يتوجب التنويه البيئي الذي تمت إثارته  في القضية، و إلى إعادة توج

 إليه أيضا، أن النزاع لم يحل فعليا ولم تتمكن بعد األطراف من االتفاق على تنفيذ حكم المحكمة.  

 :Pulp Mills case 2010(أوروغواي ضد األرجنتين) اللب مصانعقضية  -ب
 نهر ضفاف على يقعان السليولوز من لب مصنعي بناء أوروغواي أرادتتتلخص وقائع القضية عندما    

 أوروغواي لقانون  أوروغواي نهر يخضعحيث (. وأوروغواي األرجنتين بين الحدودي النهر) أوروغواي
 والمتطلبات النهر بحماية الخاصة القواعد يحدد الذي وأوروغواي األرجنتين بين 1975 لعام للنهر

 اإلسبانية الشركة قامت ، 2002 عام في(. CARU) مشتركة لجنة وإنشاء المشاريع إلخطار اإلجرائية
ENCE بإبالغ CARU شركة أخبرت ، 2004 عام فيو . لب مطحنة بناء على بعزمها Botnia 
 أراضي على النهر، ضفة على السليلوزية الورق  لب مطحنة بناء على عزمها CARU الفنلندية

 ، األرجنتين داخل كبيرة عامة معارضة بسبب 2006 عام في المشروع هذا عن التخلي تم - األوروغواي
 .20071 عام العمل هذا استأنف ثم -المستثمرين لدى اليقين وعدم

 1975 قانون  من 60 بالمادة عمالا  الدولية العدل محكمة أمام إجراءات األرجنتين بدأت ، 2006 عام في
( مونتيفيديو) 1961 معاهدة تطبيق أو بتفسير يتعلق نزاع أي: "على ينص الذي ألوروغواي األساسي

 إلى طرف أي قبل من المفاوضات تقديم يمكن طريق عن تسويته يمكن ال الذي األساسي 1975 ونظام
 . 2 الدولية العدل محكمة

 لعام األساسي النظام بموجب اإلجرائية اللتزاماتها امتثلت قد أوروغواي كانت إذا ما حول النزاع تمحور
 قد أوروغواي كانت إذا وما Botnia مطحنة وتدعيم وبناء ENCE مطحنة ببناء التصريح في 1975
 عام في Botnia مطحنة تشغيل بدء منذ األساسي النظام بموجب الجوهرية البيئية اللتزاماتها امتثلت
 تقييم وإجراء ، باإلخطار المتعلقة اإلجرائية األحكام خرقت قد أوروغواي أن األرجنتين زعمت. 2007

 لعام األساسي أوروغواي نهر قانون  من 12-7 المواد بموجب المعلومات عن واإلفصاح ، البيئي لألثر
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 التغييرات لتجنب التدابير وتنسيق  والعقالني، األمثل باالستخدام المتعلقة الجوهرية وااللتزامات 1975
 .1التلوث ومنع عليها والمحافظة البيئة وحماية اإليكولوجية

 طلب تقديم خالل من الدولية العدل محكمةأمام  اقضائي اتعويض األرجنتين طلبت ، 2006 عام وفي   
 لم األرجنتين ألن ،محكمةال رفضتها والتي - لبال   مطاحن تشييد لتعليق مؤقتة إجراءات على للحصول

ا ضرراا سيسبب البناء أن تثبت  .2المؤقتة التدابير طلب لتلبية يكفي بما للنهر وشيكا

 سلباا سيتأثر أوروغواي نهر كان إذا ما مع تتعامل أن الدولية العدل محكمة على كان ، األساس في   
 كمية هناك كانت. الموسمي التدفق في التباين االعتبار في األخذ مع "بوتنيا" مصنع من التصريفات من

 االستماع عملية على تأثير لها كان التي المحكمة على المعروضة والتقنية العلمية األدلة من مسبوقة غير
  .3الخاصة العلمية بخبرتها المحكمة احتفاظ إمكانية حول والمناقشة

 لتيا ريرلتقاا وفرة من الرغم علىإلى أنه  Tim STEPHENs وفي هذا الصدد ، يشير األستاذ     
من حيث  المخالف، رأيه في فينيوزا الخاص القاضي الحظ كما، و لبيئيةا رآلثاا نبشأ نجنتيرألا متهادق

 الضررفي إثبات  األرجنتين على اإلثبات عبء تحويلمبدأ الحيطة، وبذلك  تطبيق نع المحكمةتراجع 
. فإن المحكمة لم توفر أسباب حميدة بيئيا ستكون  المطاحن أن إلثبات ، وروغواياأل من بدال ، البيئي

 على الموافقة من أتمكن لم ، سفلأل . وأضاف القاضي الخاص في رأيه المخالف أنه "4 لهذا االستنتاج
 الحماية ضمان إلى الحاجة أهمية على الضوء تسلط القضية هذه أن المحكمة غالبية قبل من التقييم
 أي يعالج لم. المستدامة االقتصادية بالتنمية نفسه الوقت في السماح مع المشتركة الطبيعية للموارد البيئية

 التنمية لتحقيق السعي في الدول وحق ، جهة من بيئية حماية بين كإقرار الحالي النزاع الطرفين من
 .5المستدامة

                                                           
1 - LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law, op cit, P P208-209. 
2- Tim STEPHENs, op cit, p188. 

3 - Disponible à: http://www.icj-cij.org, Date d'accès : le 15/02/2018.  

4- Tim STEPHENs, op cit, p189. 

5  -« … the Court that the present case highlights the importance of the need to ensure environmental protection 

of shared natural resources while allow- ing sustainable economic development. Neither of the two Parties has 

addressed the present dispute as a con- frontation between environmental protection rights, on the one hand, and 

the right of States to pursue sustainable development » Dissenting opinion of Judge ad hoc Vinuesa, p39. : 

http://www.icj-cij.org 

http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
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 التزاماتها خرقت قد أوروغواي أن وجدت حيث ، 2010 أبريل في الحكم الدولية العدل محكمة أصدرت
 بوتينيا مطحنة تشغيل من أوروغواي تمنع لم ، وبالتالي. الجوهرية االلتزامات تنتهك لم ولكنها ، اإلجرائية
Botnia ، بالتعاون  الدول التزام أخيراا  المحكمة أكدت كما .تعويض أي على الحصول لألرجنتين يحق وال 
 .1 المستمرة والمراقبة

األوروغواي يعتير القرار  و األرجنتيناللب بين  نيمكن القول، أن قرار المحكمة في قضية مطاح   
 -جابتشيكوفومشروع همية في مجال المجاري المائية الدولية بعد قضية أ كثر القضائي الدولي األ

 الضرر لمنع الواجبة العنايةببذل  لتزاماالو ،  الجديدة بالمشروعات اإلخطار، كونه تناول مسألة نيجماروس
 ةبر اعوال محتملة آثار لها التي باألنشطة تعلقالم البيئي األثر تقييمواإلشارة إلى . للحدود العابر الجسيم

 .والمعقول المنصف االستخدام مبدأ وأخيرا. لحدودل

ه من خالل دراسة أهم القضايا التي طرحت أمام القضاء الدولي سواء محكمة حري باإلشارة واالنتباه ان   
العدل الدولية الدائمة ومحكمة العدل الدولية الحالية، لم يتم معالجة أية قضية تتعلق بالنزاع حول المياه 

حدة االطارية الجوفية العابر للحدود سواء تلك المتصلة بالمياه السطحية والتي تناولتها اتفاقية األمم المت
المواد المتعلقة و مشروع أ المالحيةوالمتعلقة باستخدام المجاري المائية في غير األغراض  1997لعام 

 .2008لعام  ت المياه الجوفية العابرة للحدودبقانون طبقا

 

 Arbitrage Internationalلى التحكيم الدولي  إالمطلب الثاني: اللجوء 
إذا أخفقت المفاوضات في حل الخالفات الدولية حول مسألة من مسائل المياه العذبة المشتركة      

كتوزيع المياه أو إقامة المنشآت المائية، أو بسبب حدوث أضرار بيئية واجبة التعويض، فحسب ما نص 
يمكن لألطراف اللجوء ، وإلى جانب محكمة العدل الدولية  33عليه ميثاق األمم المتحدة من خالل المادة 

 إلى التحكيم الدولي من أجل حل سلمي لهذه المنازعات. 

يعتبر التحكيم الدولي نظام قديم، ُعرف منذ تميزت الجماعات السياسية عن بعضها البعض، ولكن     
الجذور الحديثة للتحكيم ترجع إلى المعاهدة التي أبرمت بين الواليات المتحدة والمملكة المتحدة عام 
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"، والتي كانت تنص على تكوين محكمة تحكيم عن طريق عضو لكل Jayوالمعروفة بمعاهدة " 1894
 .   1طرف، ويختار العضوان الطرف الثالث

التحكيم هو تسوية منازعات قائمة بين أشخاص قانونية بواسطة  وحسب الدكتور منصور العادلي :"   
فقا للقانون والقواعد التي تحددها لهم مشارطة أو قضاة من اختيار أطراف النزاع، يحكمون في النزاع و 

 ".2اتفاقية التحكيم التي يبرمها أطراف النزاع نفسه، مع تعهدهم بالخضوع لحكم التحكيم وتنفيذه بحسن نية

وألطراف النزاع كامل الحرية في اختيار الهيئة التي يحتكمون إليها، فلهم أن يكتفوا بمحكم واحد أو     
دولية  3ين، كما لهم أن يحتكموا إلى رئيس دولة أجنبية، أو لجنة تحكيم أو محكمة تحكيمجملة من المحكم

 .4دائمة

 القواعد المتعلقة بالمنازعات البيئيةفPCA نه بالنسبة لمحكمة التحكيم الدولية الدائمة إلى أتجدر االشارة 
المنازعات المتعلقة بالموارد  "بشكل واسع و مرن، فهي و دون أن تسعى إلى تحديد وتعريف تطبق 

إن  " : عزز هذا االتجاه بنصهاتكشرط مسبق لتفعيلها، فإن المادة األولى  "الطبيعية و / أو البيئية 
ف إمكانية توصيف النزاع المتعلق بالبيئة أو الموارد الطبيعية ليس ضروري في االختصاص، و لألطرا

فتح للمحكمة البحث في عدم تحديد ما إذا كان النزاع يدخل ضمن إطار تفعيل هذه القواعد أم ال، و لم يُ 
االختصاص إذا لم تكن القضية ذات عالقة كافية بالبيئة. و زيادة في مرونة هذه القواعد فإنه يتم تطبيقها 

ظمات غير حكومية وحتى الشركات. و تعد أيضا على النزاعات البيئية التي تضم منظمات دولية أو من

                                                           
 .962صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي...، المرجع السابق، ص - 1
 تسوية  :بأنه الدولي التحكيم هدف 1990و 1899لعام السلمية بالوسائل الدولية المنازعات لتسوية الهاي وصفت اتفاقيتا كما -2

 يتضمن الخضوع اإلجراء لهذا اللجوء أنو   .القانون  حتراما  أساس على ذاتها، تنتخبهم األطراف قضاة طريق عن الدول بين للمنازعات
 .منصور العادلي،أطرافه  مواجهة في به المقضي الشيء ملزما ألطراف النزاع، ويحوز قوة حكما باعتباره المحكمة لحكم نية بحسن

 .350موارد المياه في الشرق االوسط صراع ام تعاون في ظل قواعد القانون الدولي ، المرجع السابق، ص
وليس لها من صفة -الهاي –، مقرها بهوالندا 1899ان محكمة التحكيم الدولية الدائمة ، انشئت بموجب اتفاقية الهاي لعام  - 3

المحكمة والدوام اال االسم. فهي عبارة عن قائمة بأسماء محكمين مودعة لدى قلم كتاب المحكمة ، حيث يتم اختيار اعضاء المحكمة 
فاق اطراف النزاع و في حالة عدم اتفاقهم يتم اختيار المحكمين وقفا للنظام المنصوص عليه في من هذه القائمة بناء على ات

من خالل المشارطة يقوم االطراف باالتفاق على اوجه النزاع التي يرغب الطرفان في حسمها من خالل ف( .1899االتفاقية)الهاي 
اتباعها من جانب المحكمة في نظرها للنزاع والقانون الواجب التطبيق على اجراء التحكيم، واسماء المحكمين ، واالجراءات التي يتعين 

 .966مقدمة لدراسة القانون الدولي...، المرجع السابق، ص . صالح الدين عامر،النزاع

 .568علي صادق ابو هيف ، المرجع السابق، ص - 4
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مسألة فتح تعدد و تنوع أطراف الخصومة مسألة مهمة في هذا المجال نظرا للعدد الكبير من الفاعلين 
 ، كما سيأتي بيانه فيما بعد.1البيئيين من الدول و غير الدول، في ظل المصالح المشتركة و المتقاطعة

يجعله مختلف عن الوسائل السياسية لحل النزاعات الدولية بواسطة  الشيء المميز في التحكيم والذي      
تدخل لطرف ثالث ، أنه إذا صدر حكم التحكيم فهو يحوز حجــــــية الشيء المقضـي به، وعندها ال يجوز 

 التماسإعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء الدولي، ويصبح حكم التحكيم غير قابل ألي طعن عدا 
ر في حالة ما إذا ظهرت وقائع كان من شأنها أن تجعل الحكم يصدر على نحو آخر، وبشرط إعادة النظ

 . 2أن تكون مشارطة التحكيم قد تضمنت نصا في هذا الشأن

 حيث مختلفا التحكيم يبقى ،إذا كان حكم محكمة العدل الدولية يشبه حكم التحكيم من حيث االلزامية     
 . قانون واجب التطبيقال تحديد وفي التحكيم هيئة اختيار في الحرية من األطراف استفادت

 

 الفرع األول: التحكيم الدولي في المنازعات المتعلقة بالمياه العذبة 
في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالمياه العذبة، يعد التحكيم الدولي من أقدم اآلليات لحل هذه       

الخالفات، فمنذ نهاية القرن التاسع عشر، تم تقديم العديد من النزاعات المتعلقة بالمجاري المائية للتحكيم 
 .3سواء أمام محكم فرد أو لجنة مختلطة أو محكمة تحكيم دائمة

الجدير بالبحث في مجال النزاعات الدولية المائية ، هو هل ساهمت أحكام التحكيم في تطوير قواعد    
القانون الدولي المتعلقة بالمجاري المائية الدولية، من خالل النزاعات الدولية التي تمت تسويتها عن طريق 

  هذه اآللية ؟

المجاري المائية في غير األغراض المالحية لعام التحكيم وفق اتفاقية األمم المتحدة الستخدام  :أوال
1997 
إن أغلب االتفاقيات البيئية تنص على التحكيم الدولي، منها ما تكتفي بالنص على المبدأ سواء        

كحل مفضل عن محكمة العدل الدولية عند اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إليه مثل اتفاقية لندن لمنع 
، أو بصفة عامة بالتذكير بأن االجراء يمكن أن يوكل 1954كربورات لعام  الهيدروالتلوث مياه البحر ب

                                                           
1- Tim STEPHENs, op cit, p.32. 

 .970لدراسة القانون الدولي...، المرجع السابق، صمقدمة  صالح الدين عامر، - 2
3- BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau. OP.CIT. P500. 
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إلى جهاز معين مثال كمحكمة تحكيم خاصة أو محكمة تحكيم دائمة مثل اتفاقية هلسنكي لحماية بحر 
، والتي تضيف أيضا خيار إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وهناك 1992البلطيق المراجعة عام 

فئة كبيرة من االتفاقيات التي تنص على تنظيم مفصل حول تشكيل الجهاز، اختصاص المحكمين، 
إجراءاتهم وآثار الحكم. وأغلب هذه التفصيالت يتم إدراجها ضمن ملحقات االتفاقيات أو البروتوكوالت 

رات الدولية لعام هلسنكي لحماية واستعمال مجاري المياه العابرة للحدود والبحي اتفاقية، مثل 1اإلضافية
اإلطارية لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في غير األغراض المالحية لعام  االتفاقية، وحتى 1992
1997. 

من اتفاقية استخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية  33/2في هذا الصدد، نصت المادة     
 طلب على بناء التفاوض طريق عن اتفاق إلى التوصل من المعنية األطراف تتمكن لم إذا: " 1997لعام 
 النزاع عرض على تتفق أن أو )...( أو الحميدة المساعي طلب في تشترك أن لها يجوز األطراف أحد

 ".الدولية العدل محكمة على أو التحكيم على

إن اعتبار التحكيم كآلية اختيارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالمياه العذبة لم يكن سهال ، ومرد ذلك،   
نتيجة تباين مواقعها بالنسبة  1997لالختالف الذي وقع بين الدول المعنية باتفاقية االمم المتحدة لعام 

اين مصالحها . وقد ظهر ذلك من خالل للمجاري المائية الدولية ، بين دول منبع ودول مصب وبالتالي تب
من مشروع االتفاقية، حيث فضلت دول المنابع النص على  33المناقشات التي جرت بشأن المادة 

اختيارية اللجوء الى التحكيم، في حين رأت معظم دول المصاب أنه من األفضل أن يكون  اللجوء إلى 
 .  2التحكيم إلزاميا

سائل المتعلقة بالمجاري المائية الدولية في إطار االتفاقية اإلطارية لعام وقد جرى تفصيل التحكيم في الم
مادة، نصت مادته األولى على اختيارية التحكيم الدولي وذلك اتساقا  14بموجب مرفق مكون من  1997

مع التوجه العام في القانون الدولي الذي يقضي بحرية األطراف في اختيار اآللية المناسبة في التسوية 
 السلمية لمنازعاتها .

 ثالثة من التحكيم هيئة تتشكل ، Bilateral water disputes طرفين بين نزاعات وقوع حالة فيف    
 االتفاقب النحو هذا على المعينان المحكمان ويختار محكماا، النزاع أطراف من طرف كل ويعيِ ن .أعضاء

ا المشترك،  أحد جنسية حاملي من األخير المحكم يكون  أن يجوز وال .الهيئة رئاسة يتولى ثالثاا محكما

                                                           
 .260صونيا بيزات ، المرجع السابق، ص - 1
 .466السابق، صهالة أحمد الرشيدي ، المرجع  - 2
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 أحد إقليم من العادية إقامته محل يكون  أن وال المعنى، المائي للمجرى  مشاطئة دولة أي أو النزاع أطراف
 صفة بأي القضية ناولــت قد يكون  أن وال المائي، للمجرى  المشاطئة الدولة هذه في أو الطرفين هذين
 . أخرى 

 لها التي األطراف عيِ نتُ  ، water disputes Multilateral  طرفين من أكثر بين النزاعات حالة يوف
ا المشترك باالتفاق واحدة، مصلحة ا محكما  لبداية المحددة بالطريقة شاغر منصب أي ملء يجري  ، وواحدا
 .1التعيين

مم ية األمرفق اتفاقإن مبدأ التشكيل االتفاقي لمحكمة التحكيم واضح من خالل المادة الثالثة من     
، حيث تركت لألطراف حرية 1997غير االغراض المالحية لعام  المتحدة الستخدام المجاري المائية في

 اختيار المحكم الذي يمثلهم.

م تعيينها من قبل األطراف فإن ذلك ال يعني أبدا تبعيتها وتجدر اإلشارة إلى أن هيئة التحكيم وإن ت      
لهم، حيث أنه بمجرد تمام التشكيل فال يمكن التعديل فيها إلى أن يصدر القرار أو الحكم ما لم يتم االتفاق 

 على غير ذلك .

 خالل التحكيم لهيئة رئيس يعيِ ن لم إذاووفقا لنص الفقرة األولى من المادة الرابعة من ذات المرفق،    
 األطراف، أحد طلب على بناء الدولية، العدل محكمة رئيس يقوم  .الثاني المحكم تعيين من شهرين
 شهرين خالل  النزاع فيمحكما  يعين لم ما إذا تماطل أحد األطراف وأ .آخرين شهرين فترة خالل بتعيينه

 خراآل المحكم بتعيين يقوم الذي الدولية العدل محكمة رئيس إبالغ اآلخر للطرف يجوز ،الطلب تلقي من
 .2آخرين شهرين فترة خالل

لقد جرى العمل الدولي على أن، ألطراف النزاع الحرية التامة في االتفاق على قواعد االجراءات التي      
يجب أن تسير عليها محكمة التحكيم أثناء نظرها للنزاع من خالل النص على ذلك في اتفاق التحكيم،  أما 

من 3ذا سكت األطراف فللمحكمة تحديد اإلجراءات الواجبة لذلك. وقد نصت على هذا المادة السادسة إ
 . -المشار إليه سلفا- 1997مرفق اتفاقية األمم المتحدة لعام 

                                                           
 .1997من مرفق اتفاقية االمم المتحدة الستخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحية لعام  03المادة - 1
 . 1997المادة الرابعة من مرفق اتفاقية االمم المتحدة الستخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحية لعام  - 2
" على:1997اتفاقية االمم المتحدة الستخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحية لعام  من مرفق المادة السادسةتنص - 3

 " ذلك خالف على النزاع أطراف تتفق مالم .إجراءاتها الئحة التحكيم هيئة تحدد
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واتساقا مع ما تقدم ، جاءت المواد من السادسة إلى الثالثة عشر من مرفق التحكيم الملحق باتفاقية    
لتحديد إجراءات التحكيم المختلفة التي تتبع في حال عدم اتفاق األطراف عليها  1997لعام األمم المتحدة 

 مسبقا.

 لم ما .تشكيلها فيه استكمل الذي التاريخ من أشهر خمسة خالل النهائي قرارها التحكيم هيئة تصدرو    
 النهائي القرار يقتصر و .أشهر خمسة تتجاوز ال أخرى  ةمدل المحددة الفترة تمديد الضروري  من تجد

 أن يجبكما  .إليها استند التي الحيثيات على وينص النزاع موضوع على التحكيم هيئة عن الصادر
 مخالفاا أو الصمنف رأياا يلحق أن الهيئة في عضو وألي .وتاريخه فيه المشاركين األعضاء أسماء يتضمن

 .1النهائي للقرار

حري بالتذكير أن، ما يميز التحكيم عن غيره من آليات التسوية السياسية التي تتمحور حول تدخل   
 أطراف تكن مالم لالستئناف قابل وغير ه،ألطراف ملزماا حكمالقرار أو ال يكون  طرف ثالث في النزاع هو أن

 .للطعن إجراء على مسبقاا اتفقت قد النزاع

 القرار تفسير بخصوص ينشأ قد خالف أي يعرض أن النزاع في طرف ألي ويمكن اإلشارة إلى أن،
 .2الخالف في للبت القرار أصدرت التي التحكيم هيئة على تنفيذه طريقة أو النهائي

أما فيما يتعلق بالقانون محل التطبيق فيما يتصل بتسوية منازعات المجاري المائية الدولية أمام جهات    
التحكيم الدولية ، فقد جرى العمل الدولي على النص في مشارطة التحكيم على القواعد القانونية التي 

ر في اختيار القانون واجب يستند إليها المحكمون للفصل في النزاع المعروض عليهم. فاألطراف أحرا
و هو ما أكدت عليه المادة الثانية من المرفق الملحق باتفاقية االمم المتحدة الستخدام المجاري  التطبيق.

 موضوع اإلخطار ويحدد، حيث نصت على: " )...(1997المائية في غير االغراض المالحية لعام 
 عدم حالة وفي .النزاع محل تطبيقها أو تفسيرها يكون  التي االتفاقية مواد خاص، بوجه ، ويتضمن التحكيم

 ".تقريره أمر مالتحكي هيئة تتولى .النزاع موضوع على الطرفين اتفاق

ففي حالة وجود اتفاقيات دولية قائمة تنظم إدارة و استغالل المجرى المائي الدولي  فيما بين الدول     
التحكيم كآلية لتسوية ما قد ينشب بينها من نزاعات، فاالتفاقية هي التي  المشتركة فيه، و تقبل اللجوء إلى

التحكيم، والقانون محل التطبيق عند الفصل في هذه المنازعات. فقد جرى العمل  إلىاللجوء  ضوابطتحدد 

                                                           
 . 1997المادة الرابعة عشر من مرفق اتفاقية االمم المتحدة الستخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحية لعام  - 1
الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من مرفق اتفاقية االمم المتحدة الستخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحية لعام  - 2

1997 . 
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النزاع الدولي على النص في مشارطة التحكيم على القواعد القانونية التي يستند إليها المحكمون للفصل في 
 المعروض عليهم.

أما إذا لم يحدد األطراف للقانون الواجب التطبيق ضمن مشارطة التحكيم لتسوية منازعات المجرى المائي 
 أمر مالتحكي هيئة تتولى المشترك بينهم، هنا وفي هذه الحالة، وكما جاء ضمن المادة الثانية من المرفق "

القواعد العامة ذات الصلة و أولها االتفاقية اإلطارية لقانون " و عندها تستند محكمة التحكيم على  تقريره
 ومرفقها الملحق. 1997استخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية لعام 

 حكام التحكيم في مجال النزاعات المائية العذبةأ: ثانيا
تسويتها عن طريق التحكيم، من أشهر المنازعات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية  والتي تمت        

بين كندا والواليات  1968بين فرنسا وإسبانيا، تحكيم سد جت لعام  1957قضية تحكيم بحيرة النو لعام 
 كوشك نهر قضية بشأن الصادر التحكيم وقرار ، نيكارجوا – كوستاريكابين  جوان سان قضية المتحدة ،

 وكذلك ،فنزويال – ألمانيا بين فابر قضية في 1903 لعام التحكيم وقرار ،روسيا - العظمى بريطانيا بين
 التي إيران، – أفغانستان ميلمان دلتا نهر قضية في  1905و 1872 عامي الصادرة التحكيمية القرارات
 .1النهر مياه من معقول نصيب في للطرفين الحق أعطت

الدولية المائية التي تمت تسويتها عن طريق النزاعات  تجاهل بأي حال من األحوال،  يمكن ال   
 بحيرة قضيةقواعد القانون الدولي للمياه؟ في هذا الشأن تعتبر  تطوير في ساهمت التحكيم، فإلى أي مدى

 للحكم على ذلك، من خالل العناصر اآلتية. مثال أفضل نزاع نهر الهيلمندوإلى جانبها  النو،

 :Lanoux النو بحيرةنزاع  -أ
من أجل توليد الطاقة  بحيرةال لمياه فرنسي تحويل مشروعتتلخص قضية بحيرة النو، في      

 أبرم ، السياق هذا فيو  ، سبانياوإ فرنسا بين توترات عن المياه تحويل مشاريع أسفرتحيث  الكهرومائية.
 ، 1856ديسمبر1 في Bayonne مدينة في بينهما الحدود تنظيم بشأن متعاقبة معاهدات ثالث  الطرفان

 باالستخدام يتعلق إضافي بنظام الثالث المعاهدات واستكملت ، 1866مايو 26و 1862ابريل 14 و
 .2الدولتين بين للمياه المشترك

 األراضي داخلالكهرومائية  الطاقة استغالل إلى تهدف خطة الفرنسية الحكومة قدمت ، 1950 عام يف
 اإلزالة إلىو  ،فرنسا في  Ariegeنهر تجاهبا بحيرة النو مياه تحويلإلى  خطةال ،هذهوقد أسفرت  .الفرنسية

                                                           
 .352-351، المرجع السابق، ص ...وسط منصور العادلي، موارد المياه في الشرق األ -1

2 - LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law, op cit, P210. 
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 عارضت وقد .1إسبانيا إلى تدفقت التي النو بحيرة روافد أحد كارول، نهر من الماء من كبيرة لكمية الدائمة
 بعدم طالبت، كما النقدي للتعويض عرضا ورفض مصالحها، على تأثيره بحجة إسبانيا هذا المشروع

 خطوات باتخاذ و ،1866استنادا إلى معاهدة  بشأنها والتوافق إخطارها أخرى دون  خطة أي استكمال
 .2الفرنسية اإلسبانية المصالح تحقيق يضمن بما بينهما، العالقة المسائل دولية لدراسة لجنة إنشاء بشأن

يظهر جليا ، أن تصرف فرنسا في محاولة إتمام مشروعها الكهرومائي دون إخطار إسبانيا أو أخد     
مصالحها بعين االعتبار كونها دولة مصب تشترك معها في نفس المجرى المائي ، مرده اقتناعها 

المطلقة للدولة على بالنظرية التقليدية المهجورة في السيادة، والمعروفة بنظرية هارمون أو نظرية السيادة 
 أراضيها.

 ميالتحك على النزاع عرض بقصد 1956نوفمبر  19التحكيم في  الدولتان مشارطة أبرمت لقد      
 وقانونها اإلضافي فيما تعلق باستخدام مياه بحيرة النو 1866من أجل تفسير معاهدة بايون  الدولي،
 في المتمثلو  الفرنسي كو سلمطابقة أو مخالفة الما مدى في ،التحكيم هيئة على الطرفين طلبات وتمثلت
 أو بمعنى آخر: لها، اإلضافي والمحضر 1866 لعام بايون  معاهدة ألحكام، النو بحيرة من المياه تحويل

 معاهدة ألحكام وفقاا  إلسبانيا بها المعترف للحقوق  انتهاكاا  ذاته حد في يشكل الفرنسي المشروع هل
 إسبانيا مع مسبق اتفاق وبدون  فرنسا بواسطة المشروع تنفيذ يعد هل ، بالنفي اإلجابة حالة وفي  ؟1866
  ؟3لها اإلضافي والمحضر إليهاالمشار  للمعاهدة انتهاكاا 

 لمياه تلوثستسبب   الفرنسية األعمالولم تحتج بأن  تجادل الجدير باإلشارة، هو أن إسبانيا لم    
 اإلسبانية الحجة كانتئية وجودته ، وانما ايالكيمتركيبته  في يختلفس إعادته المراد الماء أن أو كارول،
 في عليه المنصوص النحو على الطرفين بين مساواة  خلق عدم إلى سيؤدي الفرنسي االقتراح أن ببساطة
 .4لها اإلضافي محضروال 1866 لعام بايون  معاهدة

                                                           
1- Tim STEPHENs, op cit, p166. 

2 - LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law, op cit, P210. 

3 - Affaire du lac Lanoux (Espagne, France), 16 November 1957 -RECUEIL DES SENTENCES ARBITRAL , 

VOLUME XII p286 , DISPONIBLE SUR LE SITE : http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XII/281-317_Lanoux.pdf 

4 - Affaire du lac Lanoux (Espagne, France), op cit, P303. 
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 مياه تحويل في الفرنسي المشروع أن إلى 1957نوفمبر16 في الصادر حكمها في المحكمة وانتهت  
 و أن فرنسا قد أخذت لها اإلضافي للمحضر وال بايون  ةدلمعاه خرقاا  يشكل ال الرييج نهر نحو النو بحيرة

  .1في ذلك المصالح االسبانية بعين االعتبار وهي بذلك ال تعد منتهكة للقانون الدولــــــــي أو ألي حق اتفاقي

 تنفيذ في الدولي، القانون  إطار في دولة، كل حرية األشكال من شكل بأيال تغير  1866 اتفاقيةف
 .أراضيها على هاب ترغب التي الهيدروليكية الطاقة لتطوير مشاريعها

وقد أقرت المحكمة بمبدأ السيادة اإلقليمية المحدودة للدول المتشاطئة فيما يتعلق باستخدام المياه    
المشتركة و حمايتها، مشيرة إلى أن هناك مبدأ يحظر على دول المنبع أن تغير مجرى مياه النهر بطريقة 

رتها محكمة العدل الدولية في تشكل إضرارا للدول المشتركة معها فيه و هي تقريبا نفس الفكرة التي أق
وإن كانت ال تتعلق بالمياه العذبة و إنما بالبيئة البحرية إال أنها أكدت  1949قضية مضيق كورفو عام 

 . 2يجوز ألي دولة أن تسمح باستخدام أراضيها بما يضر و يتعارض مع حقوق الدول األخرى  أنه ال

رة النو، ما هي إال صورة من صور مالءمة التحكيم نافلة القول، أن مسألة التحكيم في قضية بحي     
الدولي لتسوية النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة عن طريق الوسائل التحاكمية بين دولتين متجاورتين 
مشتركتين في نفس المجرى المائي الدولي، واألكثر من ذلك أن التسوية كانت بشكل وقائي، تخوفا من أن 

الجارتين إلــى تهديد السلم و األمن الدوليين. كما أن حكم التحكيم في قضية بحيرة النو يؤدي الوضع بين 
 شهر( من طرح النزاع .  11صدر خالل مدة معقولة ) 

، الدولي المياه قانون  تطوير في هامة مساهمة قدموبالرغم من أن الحكم قديم وكالسيكي، إال أنه       
تبني االتفاقية اإلطارية المتعلقة باستخدام المجاري المائية ألغراض غير حيث ظهرت نتائجه من خالل 

للمبادئ الواردة فيه من خالل النص على مساواة الدول المشاطئة في استخدامات  1997مالحية لعام 
وحماية المياه المشتركة مع التأكيد على مبدأ السيادة اإلقليمية المحدودة، من خالل حرمان اسبانيا الحق 

 في منع فرنسا من تنفيذ المشروع على أراضيها، إذا كان ذلك ال يسبب لها ضرارا مثبتا.

 عند النية حسنوب بالتعاون  الدول التزام علىواتساقا مع ما تقدم ، فقد أكد حكم التحكيم في قضية النو،    
مصب في حالة العزم . مع وجوب اإلخطار والتشاور بين دول المنبع وال المشتركة المائية الموارد إدارة

 . المشاريع المائية على إنشاء
                                                           

1- BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau. op cit. P501. 

2  - Awn S. Al-Khasawnech, op cit,P349. 
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 :Helmand River Delta Caseنزاع نهر الهيلمند  -ب
العذبة،  مائيةثروة اللبا معنيةالدولية ال منازعاتال في تورد التي قضاياال أهم القضية من ههذ عدت    

منطقة  عبر ويتدفق ،أفغانستان وسط الواقعة الجبال من ينبعحيث تتلخص وقائعها حول نهر الهلمند الذي 
، كما الرابعة الجهة من الهلمند نهر يحدها بينما ، البحيرات من بعدد ثالث جهات من محددةال سيستان

، بأفغانستان" Kohakسد " بناء تم حيث  "Kohakتسمى "كوهاك منطقة أسفل من ميل 40 بعد على تقع
 التحكيم إلى اللجوء وتم ، سيستان منطقة على السيادة بشأن وأفغانستان إيران بين النزاع في تسبب الذيو 

 للتحكيم اللجوء والمتضمنة ، وفارس بريطانيا بين 1957مارس 4 في المبرمة ريسبا لمعاهدة طبقاا  الدولي
 الحقوق  من أسس على الهلمند نهر بضفتي بسيستان الخاصة والحدود بالسيادة المتعلقة المسائل في

 .  1والحالية القديمة التاريخية

 إلى حكمه في 1872اوت19 في " General Goldsmid  جولدسميث و خلص المحكم االنجليزي "
 إلى الواقع الجزء من إيران حرمان اأيض حكمه وتضمن ، النزاع أساس هو الذي ، الهلمند نهرأن  إيضاح
 القاع أما ألفغانستان، خاضعة ، "Kohak" شمال حتى الهلمند ضفاف تكون  وأن للنهر اليمنى الضفة

و بذلك أوضح قضاء المحكم  اإليرانية سيستان لمنطقة الشرقي الحد فيتبع Kohak، أسفل للنهر الرئيسي
االنجليزي سميث، أنه ليس من حق إيران وال من حق أفغانستان إقامة مشروعات تضر بحقوق الطرف 

 .2ادل و منصف في مياه النهر و مياه الحدود بصفة عامةاآلخر إال باالتفاق، و أن لكل منهما نصيب ع

 الطبيعية التغيرات بعض حدثت تم عرض األمر مرة أخرى على التحكيم الدولي بعدما  1902في سنة  و
 إيران بين امجدد النزاع نشوبإلى  أدى مما ، فيه المياه تدفق على أثرت وروافده الهلمند نهر مجرى  في

 توصل الذي الحكم ضوء على ذلك يتم أن و اتفق األطراف على اللجوء إلى التحكيم بشرط  ، وأفغانستان
 األحكام متضمناا التحكيم هيئة عن الجديد الحكم وصدر ، -المشار إليه أعاله -شميت جولد المحكم إليه

 : 3 التالية

 بالزراعة الخاص للمياه الضروري  اإلمداد إعاقة شأنها من يكون  بالري  متعلقة أشغال أية تنفيذ يتم لن -1
 .النهر ضفتي على

                                                           
1  -Helmand River Delta Case, Arbitral Awards of 19 August 1872 and 10 April 1905, Available at: 

http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e07.htm#bm07.2, Date of access:  10/02/2018. 

 .247محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق ، ص - 2
 للنظام القانوني خاصة دراسة مع للمياه الدولي القانون  ضوء مبادئ في الدولية األنهار بمياه المشترك االنتفاع "،هشام حمزة  - 3

 .306، ص 2011القاهرة جامعة .الحقوق  بكلية دكتوراه  رسالة ،" النيل نهر لمياه حوض المائية بالموارد المشترك لالنتفاع

http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e07.htm#bm07.2
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 الهلمند، نهر مياه حجم ثلث Kohak منطقة في اإليرانية األراضي لري  المطلوبة المياه كمية تمثل -2
 .سيستان تدخل التي

 األراضي لري  المياه مآخذ نقطة ندا عمحسوب الهلمند نهر مياه ثلث إيران تستحق ، تقدم ما على ترتيبا -3
 .سيستان منطقة في النهر بضفتي

 على المياه حجم ثلث بمرور أفغانستان قبل من المياه لتمويل بناؤها يتم ري  أشغال بأية السماح يجب -4
 الذي بالمدى – الجغرافية لطبيعتها ا ووفقا  ، المنبع دولة باعتبارها - لها الممنوحها حق يتقيدكما  .األقل
 .إيران حقوق  يراعي

 .القرار تنفيذ لمراقبة الري، مجال في خبرة ذي بريطاني مسئول تعيين يتم - 5

 فإن لذا ، تدفقه في وجوهرية فجائية تعبيرات من سيستان منطقة أثناء النهر له يتعرض لما ظران -6
 ة.قديم قنواتل توسيعهما أو جديدة قنوات أية بإنشاء قيامهما عند الدولتين على مفروض العناية واجب

 تنفيذ الذي تناول منع البندفي  ظهرت "General Goldsmidأهم النقاط التي تضمنها حكم المحكم     
 ضفتي على للري  المياه من المطلوب اإلمداد مع تتعارضإذا كانت  الجانبين من أي على ري  أعمال أي

 القنوات فتحو  ، الموجودة القنوات على الحفاظ في ، أراضيهما داخل ، الحق الجانبين لكال لكن .النهر
 بالمياه اإلمداد يؤثر ذلك على ال أن شريطة ، هلمند نهر من ، جديدة قنوات وإنشاء ، المهجورة أو القديمة
 .الجانبين كال على للري  الالزمة

 طبيعي بشكل الجغرافي موقعه يمنحه الذي هلمند بنهر الخاصة الحقوق  أن إلى اإلشارة تجدركما 
 وفقاا فارس بالد لصالح أعاله المذكورة الحدود على اقتصرت قد العليا، هيلماند لوالية كمالك ألفغانستان

 المياه حقوق  عن أخرى  سلطة أي عن التنازل لفارس يحق ال وبالتالي، Goldsmid لحكم المحكم 
 .أفغانستان موافقة دون  من المكتسبة

وبالرغم أن المفاوضات تعد من أنجع السبل السلمية لحل النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه  أنهنافلة القول، 
عندما  1997العذبة، و يمكن القول، جل النزاعات الدولية على العموم، إال أن االتفاقية اإلطارية لعام 

ية، تكون بذلك قد ُألحقت بمرفق خاص بالتحكيم دون سواه من آليات التسوية السلمية للمنازعات الدول
أعطت تفضيال خاصا و أهمية أكبر لهذه اآللية دون سواها مما يجعل السؤال عن الحكمة في ذلك أمرا 

 ملحا. 
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طراف غير ألى التحكيم  لحل النزاعات المائية بوجود إاللجوء  الفرع الثاني:
 دوالتية

يثبت حق اللجوء إلى التحكيم الدولي، للدول والمنظمات الدولية. كما يثبت ا ال يمكن تجاهله أنه، مم    
ألشخاص القانون الخاص )الفرد و األشخاص االعتبارية( في العالقات عبر الدول التي يكون فيها هذا 

 .1االستثمارالشخص طرفا مثل العالقات التجارية و عالقات 

تعلقة بالمياه العذبة، أن يكون أحد أطرافها فواعل غير دولية فمن المظاهر الحديثة للنزاعات الدولية الم  
إلى القانون  ، أوالدولي االستثمار قانون كاألفراد أو مجموعات سكانية، قد تتأثر مصالحهم فتلجأ إلى 

 الدولي المركزفتحتكم أمام  قليميةواإل طرافاأل المتعددة المعاهدات سيما وال الدولي لحقوق االنسان. 
 التي الشمالية مريكاأل الحرة التجارة اتفاق من 11 الفصلأو وفق   ICSIDاالستثمار منازعات لتسوية
لتسوية  صكوك حقوق اإلنسان يمكن أن توفر أيضا سبل، كما أن  الخاصة االستثمارات حماية تتناول

 .2المنازعات المياه

الدولية  المنازعات تسوية وإجراءات آلياتفاألمر الذي ال يمكن تجاهله في الوقت الحاضر هو أن ، 
 ، الفاعلة الجهات من واسعة مجموعة على بانفتاحها تتميزالمتعلقة بالمجاري المائية المشتركة أصبحت 

 ، الحكومية غير والمنظمات ، األفراد مثل ، الدول غير من الفاعلة الجهات أو ، الدول كانت سواء
 متعددة الجنسيات.ال والشركات

 المتعلقة بالمياه العذبة 3الدولي لالستثمار أوال: قرارات تحكيم المركز
بين  االستثمارالمتعلقة ب منازعاتال تسوية اتفاقيةفي إطار  التحكيم هيئات على عرضت قضايا عدة    

من   المياه قضاياب تتعلقفي هذا السياق  التحكيم قرارات عضب .19654 لعام األخرى  الدول ورعايا الدول

                                                           
 .41الدولية...، المرجع السابق، صإبراهيم محمد العناني، تسوية نزاعات استخدام األنهار  - 1

2 - LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES ,Fresh Water in International Law, op cit, P218. 

 اإلعمار إلعادة الدولي البنك هم اآلخرون  واألربعة ، الدولي للبنك الخمس المؤسسات من واحدة هي ICSIDلإلشارة أن  - 3
 .(MIGA)االستثمار لضمان الدولية الوكالة، و  IFCالدولي التمويل ،( IDA)للتنمية الدوليةالجمعية  ،( IBRD)والتنمية

األجانب سواء  المستثمرين و المتعاقدة الدول بين االستثمار عن الناشئة المنازعات في بالفصل المركز الدولي لالستثمار ويختص - 4
 للمركز التحكيمي االختصاص الحوسني، جاسم حسن وليد، الخاصة االعتبارية األشخاص من أو الطبيعية األشخاص من كانوا 
 06. ص ،2010 القاهرة، العربية، النهضة دار ،الطبعة األولى االستثمار، منازعات لتسوية الدولي
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 األرجنتين، ضد Azurix حالة، مثل المجال هذا في الملكية نزع وتحديات ،المياه خدمات خصخصةحيث 
 .20081لعام  تنزانيا ضد Biwater Gauff و 2006

 ، 2005 أغسطس فيف  ، Biwater Gauffو في هذا السياق يمكن التعرض  لنزاع تنزانيا ضد     
 ،( BGT)التي سيرمز لها ب Biwater Gauff (Tanzania) المحدودة البيولوجية المياه شركة قدمت
 نزاع بشأن( ICSID) االستثمار نزاعات لتسوية الدولي المركزامام  للتحكيم طلباا  ، خاصة مياه شركة وهي

 .المتحدة تنزانيا جمهورية مع تعاقدي

 ،السالم دار مياه نظام وإدارة تشغيل أجل من وتنزانيا BGT أبرمتها التي االتفاقات جراء النزاع نشأقد و    
 ضمانات ببعض الوفاء في المزعوم إلخفاقها BGT مع العقد تنزانيا أنهتو  ، 2005 عام من مايو في

 الدولي لالستثمار المركز أمام القضية BGTوقد طرحت  .االتفاقيات في عليها المنصوص األداء
ICSID  أسفرتمدعية أن تصرف تنزانيا بإنهائها العقد  يعد انتهاكا لالتفاقية المبرمة معها كما أنها بذلك 

 .2هاالستثمار  قانونية غير مصادرة عن

 دار في الصحي والصرف للمياه التحتية البنية صالحإل تنزانيا هأطلقتأصل النزاع إلى مشروع   وُيرجع 
 إلى العمل هذا منح تنزانيا من ُطلب ، التمويل هذا على للحصولو . الدولي البنك من بتمويل السالم
 .BGT إلى المشروع منح تم 2003 عام في. خاص مقاول

 تتوفر الحيث  ،ICSID المركز الدولي لالستثمار أمام التحكيم إجراءات بسرية االحتفاظ تمولقد   
 واجهت  ، المائية النزاعات من عدد في ذلك، ومع. الناس لعامةالخاصة بالقضية  القانونية الحجج تفاصيل

 أطراف غير أفراد قبل من لمشاركةا طلبات ICSIDالتحكيم على مستوى المركز الدولي لالستثمار  محاكم
 غير المنظمات من مجموعة ICSID منح. حيث 3الحكومية غير المنظمات ذلك في بما ، النزاع في

 .4التنزانية الحكومة دعممن أجل  لمحكمةل مذكرة بتقديم اإلذن )غير المعنية بالقضية( الحكومية

 وأن ،استثماراتها فشل في تسببت غفاالتواال BGT أعمالمذكرة حجج تنزانيا ارتكزت على أن،  أن     
 المجال هذا في تجاري  مشروع نجاح ألن ،المسؤولية من عال مستوى  لديهم المياه قطاع في المستثمرين

                                                           
1- BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau. op. cit. P504. 

2 Biwater-Tanzania arbitration , Business & Human Rights Resource Centre, Available at: 

https://www.business-humanrights.org/en/biwater-tanzania-arbitration, IN :10/11/2017. 

3- BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau. op. cit. P504. 

4 Biwater-Tanzania arbitration , op. cit. 

https://www.business-humanrights.org/en/biwater-tanzania-arbitration
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. واآلمنة النظيفة المياه في الحق ، أال وهو اإلنسان حقوق  من أساسي حق تحقيق على مباشر تأثير له
 العقد إنهاء فإن ، المستدامة والتنمية اإلنسان حقوق  االعتبار بعين األخذ مع بأنه ،كذلك المذكرة وتجادل

 ينبغي ال ، استخدامها إساءة أو اإلنسان حقوق  تدهور لمنع نية بحسن به القيام تم إذا ، الحكومة قبل من
 .1الحقوق  هذه تحقيق تعزيز هو العقد من الغرض كانحيث  ، تعاقدياا خرقاا يكون  أن

 أن المحكمة أعلنت. القضية هذه في النهائي قرارها التحكيم هيئة أصدرت ، 2008 يوليو 24 في   
 رفضت ذلك، ومع. المتحدة المملكة مع الثنائية االستثمار معاهدة شروط انتهكت قد التنزانية الحكومة
 .2 المطلوبة المالية التعويضات BGT منح المحكمة

 وال ، الدولة قوة مدى مشكلة ثيركما ت ،الخاص القطاع من المستثمرين تعويض مشكلة القرار هذا برزيُ   
. وفي ذات البيئة حماية أو للسكان المياه وصول تحسين بمتطلبات تفي أن عليها يجب كان إذا سيما

 معقدة قضايا ،الدولي االستثمار قانون  منازعات لتسوية الدولي للمركز القضائية السوابق ظهرتُ المسألة، 
 ال مورد لحماية الحاجةأو  ، االستثمار حمايةل كانت سواء ، البعض ببعضها ترتبط العوامل من العديد في

 .3البيئة حماية و ،اإلنسان لحياة عنه غنى

صفوة القول أن، النزاعات المتعلقة بالمياه العذبة تأخذ عدة أبعاد؛ اقتصادية من خالل االستثمار الدولي، 
 أو في إطار حقوق اإلنسان أو من حيث حماية البيئة .

 NAFTA الشمالية ألمريكا الحرة التجارة تفاقيةال قرارات التحكيم وفقا  ثانيا:
قد  األطراف والمتعددة الثنائية التجارة أنظمة ظل في النزاعات سويةمن المهم اإلشارة أوال إلى أن، ت  

، اإلقليمية التجارةأنظمة  أهم بين منو . البيئي الدولي القانون  تطوير في يكون لها مساهمات ملموسة
. و الجدير GATT4 العالمية التجارة منظمة نظام على عام بشكل تصميمها تم والتي ، NAFTAالنافتا 

في تسوية المنازعات المتعلقة بالمياه العذبة  NAFTAبالبحث في هذا السياق ، هو حول مدى مساهمة 
 وبالتالي قدر مساهمتها في تطوير القانون الدولي للمياه؟ 

                                                           
1  -Ibid.  

2 - Ibid . 
3- BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau. op. cit. P504. 

4- Tim STEPHENs, op. cit, p49. 



 

308 
 

 ، المتحدة والواليات كندا شعرت كل من NAFTAالشمالية  ألمريكا الحرة التجارةفي إطار اتفاقية     
حول الثروة المائية العذبة المشتركة، من مياه البحيرات واألنهار،  إعالن اعتماد إلى بالحاجة والمكسيك
وأكدت على عدم اعتبارها كسلعة أو منتوج تجاري  المياه مستجمعاتو  ، الجوفية المياه طبقات ، الخزانات

 .1تفاقيةاال بموجب  تغطيتها يتم لم ، وبالتاليخاضع للتداول في األسواق  

عات المتعلقة بالمياه، عرضت على التحكيم استنادا إلى اتفاقية التجارة لكن، هناك العديد من النزا    
NAFTA ، بيل صن" ، خاصة أمريكية شركة بين نزاعتم جلب   1998 عام يفف ""Sun Belt" ، في 

 .الشمالية مريكاأل الحرة التجارةاتفاقية من  11الفصلبناء على  كندا

الواليات المتحدة ضد  Bayview case فييويبايمكن ذكر نزاع  نوعها، من األخرى  هي حادثة في    
 إشعاراا تكساس والية من الري  ومناطق األراضي ومالك الماشية ومربي المزارعون  حيث قدم،  المكسيك
 أصحاب بدأ وقد(. ICSID) االستثمار نزاعات لتسوية الدولي المركز أمام المكسيك ضد بالتحكيم

  1105 و 1102 المواد انتهكت قد المكسيك أن زاعمين ، 2005 عام في اإلجراء هذا المطالبات
. مشروعة غير بصورة المياه منكمية  مصادرةو  بنزع الحرة للتجارة الشمالية أمريكا اتفاق من 1110و

 لالستثمار ومالك مستثمر هو طالب كل، فالمائي الدين سداد في المكسيك فشل لىإ الطلبويستند 
 ألغراض المياه هذه وتوزيع التخزين ومرافق المكسيك، في الموجودة المياه حقوق  يشمل الذي المتكامل

 .2المحلي واالستهالك الري 

 في حقوقهم من حرمهم للمكسيك المزعومة الملكية نزع أن كذلك المطالبون  ادعىو في هذا الصدد،   
 وفقدان المحاصيل فشل في تسببت والتي المتحدة، والواليات المكسيك بين 1944 معاهدة بموجب المياه

 .3التجاري  النشاط وخفض الوظائف

 روافد على سدود سبعة وتشغيل بناء خالل من 1944 معاهدة انتهكت المكسيك أن ،أيضا كما أوضحوا  
في  العجز زيادة وبالتالي ، مواطنيها قبل من الستخدامها المياه وتحويل جمع، باإلضافة إلى غراندي ريو

 .4للمدعين تدفقال

                                                           
1- BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, TIGNINO, Mara, Le règlement des différends internationaux 

relatifs à l'eau. op. cit. P505. 
2 -Salman M. A. Salman , International Water Disputes ,op. cit, P08. 

 السالف الذكر ، نفس تاريخ الدخول. /https://www.internationalwaterlaw.orgمقتبس من موقع :  - 3
4 -Salman M. A. Salman , International Water Disputes ,op. cit, P09. 

https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
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من عدمه، مهمة جدا في قضية الحال، والتي  ICSID لجنةاختصاص  مسألة وتجدر اإلشارة إلى أن،
 يثيرها مواطني دولة ضد دولة أخرى، ويحتجون بمعاهدة أبرمتها حكومتهم مع هذه دولة. 

 اتفاقية، هي االستثمار منازعات لتسوية الدولي المركز سيستأ تفاقيةلذلك وجب التنويه بداية ، إلى ا 
 .19661 عام في النفاذ حيز دخلت ، وقداالخرى  الدول ومواطني الدول بين االستثمار منازعات تسوية

 إطار في لالستثمار مؤهلة تعتبر التي الملكية حقوق  تنشئ لم 1944 معاهدة أن إلى المركز وخلص
 الدعاوى  في للنظر غير مختص أنه المنازعات لتسوية الدولي المركز قرر ذلك، على وعالوة. نافتا اتفاقية
 إلى يسعون  المطالبات أصحاب من أي يكن لم ألنه نافتا، اتفاق من عشر الحادي الفصل موجب

 .2المكسيك في االستثمار

 ضد، ما بلد مواطنيحيث تظهر في صورة دعوى  ،لالهتمام ومثيرة ةجديد حالةالقضية تعتبر  هذهإن 
 ، بخصوص نزاعات متعلقة بالمياه .خرى أ دولة حكومة

 منازعات لتسوية الدولي المركز مشاركةصفوة القول ، وتأييدا لما يراه األستاذ سلمان أحمد سلمان، أن 
 هذهل اوتعقيد خرآ بعدا يضيف ،وطنية وأ دولية المياه كانتسواء  ،المياه على النزاعات في االستثمار
 لمستقبل الطريق تمهد نأ يمكن ،للغاية جديدا منظورا توفرفهي  The Bayviewأما قضية . المنازعات

 .3عادية غير لمطالبات ابتكارا كثرأ

 

في ختام هذا الباب ، تجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من تميز طبيعة النزاع الدولي المتعلق بالمياه العذبة 
 المجاري  استخدام قانون  بشأن المشتركة، إال أن آليات التسوية الممنوحة من خالل االتفاقية اإلطارية

في مادتها الثالثة والثالثين ، إجماال، ال تخرج عن  1997غير المالحية لعام  األغراض في الدولية المائية
نطاق اآلليات المعهودة لتسوية النزاعات الدولية، والتي أشار إليها ميثاق األمم المتحدة. عــــــــــــــــدا إعــادة 

سوية النزاعات الدولية ؛ وهي تلك المتعلقة بلجنة تقصي الحقائق. تبنيها آللية قديمة نوعا ما في مجال ت
األطراف األخرى في النزاع المضي فيها إذا مرت ستة أشهر من  التزام -حسب االتفاقية-والتي تستوجب

إلى  باإلضافة. النزاع في طرف أي طلب على بناءالمفاوضات و لم يتم الوصل إلى تسوية مرضية، و 
 الطارية بملحق خاص بالتحكيم .إرفاق االتفاقية ا

                                                           
1 - Ibid , P10. 

 .السالف الذكر ، نفس تاريخ الدخول /https://www.internationalwaterlaw.org:  مقتبس من موقع - 2

3 -Salman M. A. Salman , International Water Disputes ,op. cit, P10. 

https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
https://www.internationalwaterlaw.org/
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و من خالل الممارسات  -ومن زاوية أخرى يمكن اعتبار أن ميزة تشعب طبيعة النزاع المائي الدولي،
، قد انعكست على تنوع االليات التي تلجأ إليها األطراف لتسوية النزاع، -الدولية في مجال المياه العذبة 

المفاوضات؛ و التي تعد أحسن الطرق لتسوية نزاع تتضارب فيه  بين الوسائل السياسية الدبلوماسية و منها
 المصالح الحيوية للدول مع االحتياجات األساسية للبشر، إلى قواعد حماية البيئة و قواعد االستثمار.  
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 :خاتمة ال
 

مما هو معلوم، أن الثروة المائية العذبة ضرورية لكل كائن حي، وتقوم عليها حياة األمم والشعوب إلى  
أن يرث هللا األرض ومن عليها. والشيء المميز في المياه العذبة الدولية أنها تتدفق عبر وحدتين 

ن أقاليمها أو معالم لرسم سياسيتين فأكثر، مما يجعلها خاضعة لسيادة أكثر من دولة مشكلة بذلك أجزاء م
 حدودها .

فت للنظر، من خالل الدراسة المقدمة، أن االعتبارات السياسية و االقتصادية ذات تأثير بالغ على   الال 
النظام القانوني الذي يحكم استغالل المياه العذبة المشتركة بين الدول، الشيء الذي جعل من الصعب 

الدول تضع في اعتباراتها عنصر المياه عند التخطيط  وضع قواعد ثابتة في هذا المجال. فكل
الستراتيجياتها التنموية واالقتصادية المقبلة، األمر الذي يفسر المكانة الهامة للمياه العذبة في إعادة توزيع 
خريطة القوى السياسية في مناطق األحواض النهرية. فلطالما استعملت المياه كورقة ضغط للحصول على 

 في الشرق األوسط، خصوصا بين تركيا، سوريا والعراق، عليه السياسية مثل ما هو الحالاالمتيازات 
إلى جانب محاولة إدخالها مجال التجارة كسلعة قابلة للبيع للدول  .أيضا إسرائيل و األردن و فلسطين

 أنابيب السالم التركية. مشروع األخرى، مثل 

من أهمية الجوانب السياسية لمشكلة المياه العذبة في العالم  تنتهي هذه الدراسة بالتوكيد على أنه بالرغم 
وحجم أثرها على النزاعات الدولية ، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة النزاع الناشئ عن استخدام المجاري 
المائية الدولية و التي تشكل بحد ذاتها قضايا ذات صبغة مركبة من مزيج قانوني، اقتصادي، اجتماعي، 

.، إال أن الدراسة ارتكزت بشكل أساسي على المسائل القانونية، و خلصت إلى نتائج سياسي، علمي ..
 يمكن اإلشارة إلى أهمها من خالل النقط اآلتية: 

* كشف العمل في مجال الثروة المائية العذبة إلى وجود ارتباط حتمي بين الدراسات القانونية والعلمية؛  
فق وطبيعة هذا المورد الطبيعي، وهي حتمية تتحقق في كل لتحديد المفاهيم بشكل صحيح، ودقيق يتوا

فكمية المعلومات المتاحة المجاالت البيئية عموما، والتي تعاني الكثير من القصور والنقص في الدراسات، 
تبقى ناقصة ومحدودة وبحاجة إلى المياه العذبة المشتركة، وبالخصوص الجوفية منها،  حول موضوع

 الميدانية لتستند عليها الجهود و البحوث القانونية.  لمية والدراساتالمزيد من البحوث الع

اتفاقية * يستخلص من هذا البحث أن القانون الدولي للمياه ، قد تدعم بوجود عدة عوامل، أولها دخول 
غير المالحية لعام  األغراض في الدولية المائية المجاري  استخدام قانون  بشأن اإلطارية المتحدة األمم
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بعد قطع شوط كبير من المناقشات والخالفات بين الدول  2014من شهر أوت  14حيز النفاذ في 1997
 المياه التفاقية العالمي االنفتاحالمعنية ، و تعدد التقارير حول مشروع موادها. واألمر الثاني، يكمن في 

حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات ب والمتعلقة ألوروبا االقتصادية للجنة التابعة
مشروع مواد بشأن قانون للجنة القانون الدولي  ، و من جهة ثالثة ، تم اعتمادUNECE 1992 الدولية

يمدد اللوائح  حيث والذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة،،  2008طبقة المياه الجوفية في عام 
ويستخلص من ذلك، أن األدوات الثالثة  ى المياه الجوفية العابرة للحدود بكل أنواعها.لإالدولية للمياه 

 المذكورة آنفاا تحدد أساس النظام العالمي إلدارة وحماية المياه العذبة العابرة للحدود.

 التفاقية العالمي ، واالنفتاح1997 المائية للمجاري  المتحدة األمم اتفاقية سريان بدءتؤكد الدراسة أن  *
 عبر التعاون  لتعزيز عظيمة فرصة يتيحان UNECE 1992 ألوروبا االقتصادية للجنة التابعة المياه

 التابعة المياه اتفاقية في والخبرة المؤسسي للهيكل يمكن ،العالم، وعالوة على ذلك أنحاء جميع في الحدود
، 1997 المائية للمجاري  المتحدة األمم اتفاقية في األطراف تساعد أن ،ألوروبا االقتصادية للجنة

 فاالتفاقيتين متوافقتين وتطبقان معا.

 حول المحتملة الخالفات من واسعة فئات شملت المياه منازعاتأن *استنتج من خالل هذه الدراسة، 
 المتعلقة المنازعات أو بالمالحة، وآخر الحدودية بالمنازعات منها جزء قد يرتبطف الدولية، المائية المجاري 

، من حصص مائية ، واستخدام منصف غير المالحية اضر األغ غير في المائية المجاري باستخدامات 
تشترك  النزاع الدولي المائيضار بالدول المشتركة في نفس المجرى المائي... وبالتالي، يمكن القول أن 

تعارض المصالح الحيوية للدول المشتركة خصائص كل من النزاع القانوني والسياسي، سواء من حيث فيه 
في نفس المورد المائي. أو لعدم احترام المعاهدات الدولية المبرمة بينها أو لمخالفة قواعد القانون الدولي 

أن يكون  يتعدى ،مختلطةو مركبة باإلضافة إلى طبيعته العلمية الفنية. فهو نزاع ذو طبيعة  بصفة عامة.
 .مجرد نزاع بيئي

لى جانب طبيعة ة تؤكد أن أهم عنصر ُيظهر آثار الثروة المائية العذبة على النزاعات الدولية ، إ* الدراس
الطرق الموضوعية للوقاية والتسوية. من خالل تناول القانون الدولي للمياه مبادئ االستخدام  النزاع؛

 –جسامة الضرر دون تحديد معيار لقياس  –المنصف و العادل و مبدأ عدم التسبب في ضرر ذو شأن 
 والتركيز بصفة أساسية على التعاون الدولي ودور اللجان المشتركة في هذا المجال. 

* تبين من خالل هذا العمل، أنه بالرغم من تميز طبيعة النزاع الدولي المتعلق بالمياه العذبة المشتركة، 
 الدولية المائية المجاري  استخدام قانون  بشأن إال أن آليات التسوية الممنوحة من خالل االتفاقية اإلطارية
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في مادتها الثالثة والثالثين ، إجماال، ال تخرج عن نطاق اآلليات  1997غير المالحية لعام  األغراض في
المعهودة لتسوية النزاعات الدولية، والتي أشار إليها ميثاق األمم المتحدة .عــــــــــــــــدا إعــادة تبنيها آللية قديمة 

-في مجال تسوية النزاعات الدولية ؛ وهي تلك المتعلقة بلجنة تقصي الحقائق. والتي تستوجبنوعا ما 
األطراف األخرى في النزاع المضي فيها إذا مرت ستة أشهر من المفاوضات و لم  التزام -حسب االتفاقية

 .النزاع في طرف أي طلب على بناءيتم الوصل إلى تسوية مرضية، و 

*تؤكد الدراسة وبشكل أساسي ، وبالنظر إلى تشعب طبيعة النزاع المائي الدولي، و من خالل الممارسات 
الدولية في مجال المياه العذبة ، أن الطبيعة المركبة لهذا النزاع انعكست على تنوع االليات التي تلجأ إليها 

ها المفاوضات؛ و التي تعد أحسن الطرق األطراف لتسوية النزاع، بين الوسائل السياسية الدبلوماسية و من
لتسوية نزاع تتضارب فيه المصالح الحيوية للدول مع االحتياجات األساسية للبشر، إلى اآلليات القانونية و 

 قواعد االستثمار. 

ال يمكن إنكار أن محكمة العدل الدولية قد ساهمت وبشكل كبير في *يستخلص من هذا البحث، أنه 
د القانون الدولي للمياه من خالل القضايا التي فصلت فيها وذلك قبل دخول اتفاقية إظهار وتوضيح قواع

 .األمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في غير األغراض المالحية حيز النفاذ

، أعطت أهمية خاصة للتحكيم في مجال  1997* كشفت الدراسة أخيراا، أن االتفاقية اإلطارية لعام 
لنزاعات الدولية المائية، بأن أوردت ملحقا خاصا به ، دون الخروج عن القواعد العامة من حيث حرية ا

 واختيار الدول ال لجوء إليه من عدمه.

 

 التوصيات:
في ختام هذه الدراسة يمكن وضع بعض المقترحات كتوصيات في هذا مجال، من أجل منع وحل 

 في النقط اآلتية: تلخيصهاوالتي يمكن  ئية العذبة ،النزاعات الدولية المتعلقة بالثروة الما

قترح أن يتم تكثيف البحوث والدراسات العلمية والقانونية على حد سواء، لإلحاطة بكل جوانب *المُ 
. حيث تعتبر هذه األخيرة من الجليدية التكويناتومصادر الثروة المائية العذبة، خصوصا المياه الجوفية، و 

 الذي يحكم إدارتها واستخداماتها. القانوني النظاموالتي تعاني من غموض العذبة،  المياه مستودعاتأهم 

*العمل على وضع اتفاقيات شاملة للمجاري المائية الدولية تشترك فيها كل الدول المعنية بالمجرى 
 المائي، وأن يتم تنفيذها بحسن نية. 
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ل المجرى المائي بحسن النية ، وبروح التعاون ، عند إبرام و تنفيذ االتفاقيات المنظمة لهذا *تحلي دو 
المجرى ، مع مراعاة المصالح المشتركة لهم ، واألخذ بعين االعتبار أن المجرى المائي وحدة واحدة ال 

عات الدولية تتجزأ، وأن مصالح دول الحوض متعلقة بتحقيق وحدته، وبذلك تخف المشاحنات والمناز 
 حوله.

* إيالء مكانة هامة لعنصر التنمية المستدامة واإلدارة المتكاملة للمجرى المائي، كهدف واجب التحقيق، 
 تلتزم به الدول من خالل االتفاقيات المائية.

*يجب تضافر جهود الدول النهرية من أجل إنشاء اللجان الدولية المشتركة، وتمويلها و الحفاظ عليها، 
فعالة إلدارة األحواض المائية، مع منحها الحق في إصدار القرارات الملزمة في مجال حماية كآلية 

. على أن -دون أن تمتد االلزامية إلى قرارات لحل النزاعات  -الحوض بيئيا، وتنميته بشكل مستدام فقط.
 كل دولة. تشكل من ممثلين من ذوي الخبرة في المجال الهيدروليكي و القانوني يتم اقتراحهم عن

*المقترح إنشاء نظام تخصص القضاة على مستوى محكمة العدل الدولية، تماشيا مع نوع الملفات المقدمة 
 إليها ، بدال من إنشاء غرف متخصصة )بيئية( فشلت في تحقق الهدف المرجو منها.

ي حساس، في الختام، تبقى الوقاية خير من العالج، خصوصا بالنظر إلى أهمية المياه كمورد طبيع 
وبالنظر لطبيعة النزاعات الدولية المتعلقة به. فالتعاون الدولي من أجل الحفاظ عليه ووقايته وتمنيته 

 بحسن نية يجعل من المياه العذبة مجاال للتحاور و الثقة و التعاون  بدال من الصراع. 
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حمد، ندرة المياه مشكلة دولية تتفاقم ، مجلة السياسة الدولية، االهرام ، أمبارك مبارك  .18

 .41،المجلد2006نير اي 163مصر، العدد 
 لحالة خاصة إشارة مع الدولية األنهار بمياه المنصف االنتفاع" العال عبد شوقي محمد .19

 السياسية، والعلوم االقتصاد كلية عن صادر أفريقية مصرية دراسات سلسلة "النيل نهر
 .2004أكتوبر القاهرة، جامعة

تغير المناخ ...مواقف دولية متباينة،  مجلة السياسة الدولية،   محمد مصطفى الخياط، .20
 .45المجلد   2010يناير  179هرام، مصر، العدد األ

 للقانون  المصرية المجلة العام ، الدولي ن القانو  في النية ،حسن يونس مصطفى محمد .21
 . 1995، طبعة 51العدد  الدولي،

 المائية المشروعات إلنشاء القانونية الحاكمة الضوابط مساعد عبد العاطي الشتيوي، .22
، مجلة افاق افريقية ، المجلد "النيل حوض على تطبيقية دراسة"الدولية  األنهار على
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 .41المجلد   2006ير اين 163الدولية ، األهرام ،مصر، العدد 
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المجلد   2010يناير  179المستقبل ،  مجلة السياسة الدولية  االهرام ، مصر العدد 

45 . 
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 2015 ينايرتاريخ الدخول للموقع : www.un.orgالمتحدة

جوفية المتضمن مشروع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه ال 63/124قرار الجمعية العامة رقم  -
. A/RES/63/124، الوثيقة  2009يناير 15العابرة للحدود، الدورة الثالثة والستون، الصادر بتاريخ:

 .6201تاريخ الدخول للموقع :ماي   www.un.orgالمتحدة. لألممالموقع الرسمي 
على الموقع :  1986قواعد سيول لرابطة القانون الدولي  -

http://www.fao.org/docrep/008/y5739e/y5739e0h.htm 
دة االحكام النموذجية  بشان المياه الجوفية العابرة للحدود، تقرير صادر عن لجنة االمم المتح -

 ،  على الموقع :2014االقتصادية ألوروبا،
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002313/231317a.pdf 

 1997ام مم المتحدة المتعلقة باستخدام المجاري المائية في غير االغراض المالحية لعاتفاقية األ -
، على الرابط :  ، الموقع الرسمي لألمم المتحدة 2014،دخلت حيز النفاذ شعر أوت من عام 

http://www.un.org/ar/documents/index.html 

http://www.un.org/
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، القاهرة: مركز معلومات الشرق uroscript Luxembourg S à r.l، ترجمة2006اإلنسانية 

 .8، ص2006، (MERIC)األوسـط

 ONU ، الحق في الميـاه ،مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،35صحيفة الوقائـع رقم  -
HABITAT المطلع عليه في  9ص2012، منظمة الصحة العالمية، األمم المتحدة، جنيف، سبتمبر ،

 .2015تاريخ الدخول للموقع :يناير www.ohchr.org.موقع : 

، تاريخ الدخول للموقع  .un.orgwwwموقع االمم المتحدة ،  A/RS/54/175وثيقة االمم المتحدة : -
:05/02/2014. 

 A/HRC/6/3 المتحدة :التقرير السنوي لمفوضية االمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وثيقة االمم  -
، تاريخ الدخول  .un.orgwwwالمتحدة ،  لألمم،  الموقع الرسمي 08/2007/ 16،الصادرة بتاريخ: 

 .10/01/2015للموقع : 
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 www.un.org، الموقع الرسمي لألمم المتحدة: ."A/C.6/49/L.27 Rev"وثيقة األمم المتحدة  -
 20/11/2016: تاريخ الدخول للموقع
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 http://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ar.pdf 
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http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r25_resol
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328 
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 :الملخص
يتزايد الطلب على الموارد المائية بتزايد النمو الديموغرافي، األمر الذي ترتب عليه ارتفاع الحاجة   

إال أنها غير موزعة بشكل إلشباع االستهالك اليومي والزراعي والصناعي.  فبالرغم من أن نسبتها ثابتة 
عادل. لهذا السبب تتعارض مصالح الدول المشتركة في نفس المجرى المائي، فتتشكل بذلك نزاعات دولية 
ذات أبعاد اقتصادية، سياسية وقانونية. وعليه تدرس هذه األطروحة النظام القانوني للمياه العذبة 

سويتها في ظل قواعد القانون الدولي الذي تدع م المشتركة، وما ينشأ عنها من نزاعات دولية، وآليات ت
حيز  1997بدخول االتفاقية اإلطارية لقانون استخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية لعام 

 .النفاذ

 الكلمات المفتاحية: 

لقانون استخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية  مم المتحدةاألاتفاقية  -مجاري مائية دولية 
 . السلميةآليات التسوية  -نزاع دولي  –مياه جوفية  –مياه سطحية – 1997لعام 

 

Résumé: 

  La demande en ressources en eau augmente parallèlement à la croissance 

démographique, d'où la nécessité de satisfaire les besoins de consommation 

quotidienne, agricoles et industriels. Bien que sa part soit fixe, il n’est pas réparti 

équitablement en raison des intérêts divergents des États participant au même 

cours d’eau, ce qui constitue un conflit international de dimensions économique, 

politique et juridique. En conséquence, cette thèse examine le régime juridique 

commun de l'eau douce, les conflits internationaux qui en résultent et les 

mécanismes permettant de les régler en vertu des règles du droit international 

qui soutiennent l'entrée en vigueur de la Convention-cadre de 1997 sur le droit 

relatif aux utilisations des cours d'eau à des fins autres que la navigation. 

Mots Clés : 



 

 
 

Cours d'eau internationaux  - Convention des Nations Unies sur le droit relatif 

aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la 

navigation, 1997 - Eaux superficielles - Eaux souterraines - Différend 

international - mécanismes de règlement des différends . 

 

Abstract:  

  Demand for water resources is increasing with increasing demographic growth, 

resulting in a high need to satisfy the daily, agricultural and industrial 

consumption needs. Although its share is fixed, it is not distributed equitably, 

because of the conflicting interests of the States participating in the same 

watercourse, thus constituting international conflicts with economic, political 

and legal dimensions. Accordingly, this thesis examines the common legal 

regime of freshwater, the resulting international conflicts and mechanisms for 

settling them under the rules of international law which support the entry into 

force of the 1997 Framework Convention on the Law of the Non-navigational 

Uses of Watercourses. 

Key words: 

International watercourses- The UN Convention on the Law of the Non-

navigational Uses of International Watercourses 1997 - Surface water – 

Groundwater – International dispute - dispute settlement mechanisms 

 

 

 

 

 

 


