
 
انضمام العراق التفاقیتي األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة  أھمیة

وحمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات  1997
   1992الدولیة 

مع مقاربة قانونیة بین أھم مواد االتفاقیتین وما یمكن أن تقدم لدعم الموقف القانوني والتفاوضي للعراق في (
 ) مواجھة الدول المتشاطئة معھ على المجاري المائیة الدولیة

 الباحث 
 مرتضى جمعة حسن

   وزارة الموارد المائیة 



 1997اتفاقیة األمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائیة الدولیة لعام 

ي إطارية اتفاقية وهي عالمي بشكل وتطبق العذبة المياه تغطي التي الوحيدة االتفاقية هي االتفاقية هذه تعتبر•
ٔ
نها ا

ٔ
 ا

  توفر
ٔ
 تستخدم التي الدولية المائية للمجاري  المميزة السمات لتالئم وتعدل تطبق ان يمكن التي والقواعد للمبادئ اطارا

غراض في
ٔ
 المائية المجاري  استخدام يكـفل ان شانه من إطارية اتفاقية وضع بان اقتناعها عن تعرب" المالحية غير اال

مثل االنتفاع تحقيق على والعمل وحمايتها وإدارتها وحفظها وتنميتها الدولية
ٔ
جيال بالنسبة بها والمستدام اال

ٔ
 الحالية لال

 .والمقبلة

هميتها وان•
ٔ
تي ا

ٔ
غراض المائية للمجاري  الدولي للقانون التدريجي التطور  خالصة تمثل كونها من تا

ٔ
 المالحية غير لال

مم التابعة الدولي القانون لجنة بذلتها التي بالجهود واإلشادة اإلشارة من لنا البد حيث ، وتدوينه
ٔ
كـثر المتحدة لال

ٔ
  من ال

30  
َ
عضاء الوفود ومداوالت جهود وكذلك عاما

ٔ
مم ا

ٔ
مم قرار بموجب لتقر طويلة سنوات استمرت التي المتحدة اال

ٔ
 اال

 من عقدين استمرت وسياسية قانونية عملية انهي قد االعتماد هذا كان حيث 21/5/1997 في 51/229 المرقم  المتحدة

تها الزمن
ٔ
 المتعلقة الدولي القانون لقواعد التدريجي التطوير" عنوان تحت ) 25-د( 8/11/1970 المتحدة االمم بدا

 .وتدوينها الدولية المائية بالمجاري 

 



 1992 الدولیة والبحیرات للحدود العابرة المائیة المجاري واستخدام حمایة اتفاقیة

 خالل من التلوث من الدولية والبحيرات للحدود العابرة المائية المجاري  حماية الى لالتفاقية الرئيس الهدف يمثل•

 في الالزم الجماعي التعاوني العمل تنفيذ المتشاطئة للدول يمكن معياري  إطار تقديم خالل من وذلك الدولي التعاون

مثل بالشكل والحماية االستخدام مجاالت
ٔ
نظمتها للحدود العابرة لمياههم اال

ٔ
 بهذا القيام ويجب بها المتعلقة البيئية وا

 العابر المائي المجرى  على المتشاطئة الدول بين اإلطراف متعددة او ثنائية اتفاقيات وتنفيذ ابرام خالل من العمل

  االتفاقية هذه لعبت اذ، للحدود
ً
  دورا

ً
 االتفاقات من للعديد قانوني واطار مضلة توفيرها خالل من المنطقة في حاسما

طراف والمتعددة الثنائية
ٔ
كـثر فرعي إقليمي سياق في اال

ٔ
  ا

ً
 وكذلك ،م 1994 لعام الدانوب نهر حماية اتفاقية منها تحديدا

نهار حول االتفاقيات
ٔ
ستونية للحدود العابرة المياه إلى ،باإلضافةوشيلدت ميوزه ا

ٔ
 الروسية-والكازاخستانية الروسية-اال

وكرانية،وبعض– والروسية
ٔ
  الحديثة للحدود العابرة المياه صكوك اال

ً
  تشمل نسبيا

ً
  اتفاقا

ً
طراف متعدد إطاريا

ٔ
 حول اال

  للحدود، العابرة المياه حول الثنائية المعاهدات من وعدد ،سافا نهر حوض
ُ
وكرانيا بيالروسيا بين مثال

ٔ
 وبين وا

 .الروسي واالتحاد بيالروسيا



   مھمتین االتفاقیتین ھاتین لماذا
  دولي المشتركة المياه مع التعامل في المعايير توحيد في يسهم المشتركة المائية الموارد إدارة في ملزم قانوني إلطار توفر•

 على الحفاظ ، المائية للموارد والمعقول المنصف التقسيم ،"للحدود العابرة" الدولي المائي المجرى  مفهوم تحديد(

   .)ديمومتها وضمان والتلوث النضوب من المائية الموارد
  ثليم•

ٔ
و اإلطراف المتعددة او ثنائيةال التفاقياتل القانونية والمظلة ساساال

ٔ
 على المشتركة المائية الموارد دارةإل قليميةاإل ا

طراف مع المائي الحوض مستوى
ٔ
   .اال

 مياه في ومعقولة عادلة بحصة مطالباتها في الدولية المائية مجاري  على المتشاطئة الدول وكل خاصة العراق موقف دعم•

 . الدولية المائية المجاري 

 .1995 عام ) تركیا – سوریا – العراق بین الدبلوماسیة المذكرات حرب ( -    

ن(
ٔ
 ، إطارية وثيقة إعداد بغية التطوير قيد اليزال للمالحة المخصصة وغير للحدود العابرة المياه باستخدام المتعلق القانون ا

ال
ٔ
ن ا

ٔ
خرى  صعوبة هناك وتوجد ، بعد كامل بشكل صياغته تتم لم القانون هذا ا

ٔ
 هناك اليوجد انه حقيقة من ناشئة ا

 للحدود العابرة المياه مجاري  في الكبير التنوع وهو وحيد وليس رئيس سبب إلى  يعود وهذا ، واحدة دولية ممارسة

 )تخدمها التي اإلنسانية والحاجات ومواصفاته

 

 



 . للحدود العابرة المائیة المجاري مفھوم حول الدولي القانون  لجنة رأي-
  معقودة اتفاقية في استخدامه بسبب للحدود العابرة المياه مصطلح استخدام الى الداعي باالقتراح يتعلق ما في•

ً
 المياه مسالة فلذلك ، مؤخرا

 المجرى  مصطلح اياللجنة، مشروع من )1( المادة في المادة في المقدم والمصطلح المصطلح هذا بين جوهري  اختالف يوجد وال صياغة

نهار من النوعين هذين بين الدولي للعدل الدائمة المحكمة تميز ولم قانونية اثار اية ذاك او يرتب وال الدولي المائي
ٔ
 قانون لمبادئ ذكرها في اال

نهار
ٔ
قاليم واحد مائي مجرى  عبور  عن الناشئة الحاالت ذكرت اذ ، عام بشكل الدولية اال

ٔ
كـثر ال

ٔ
 . واحدة دولة من ا

  ) البايلوجي التنوع واتفاقية رامسار اتفاقية ( المهمة البيئية الدولية باالتفاقيات •
ً
 الكبير للترابط نظرا

 . عملها مجاالت بين

نهار داخل المياه وإدارة تخصيص لتحسين الملحة الحاجة ان
ٔ
راضي اال

ٔ
همية لهما اتفاقيتان وتوجد ، الحدود عبر الرطبة واال

ٔ
 ا

                               : وهما الحدود عبر المياه وإدارة المياه تخصيص قضايا إلى بالعالقة سيما وال ، 7/4 المقرر  بتنفيذ كبيرة
مين(

ٔ
مم العام اال

ٔ
 )2007 البيولوجي التنوع اتفاقية توقيع حفل في المتحدة لال

مم اتفاقية -
ٔ
 . المالحية غير اإلغراض في الدولية المائية المجاري  الستخدام المتحدة اال

   . الدولية والبحيرات للحدود العابرة المائية المجاري  واستخدام حماية اتفاقية -



 مقاربة بین بعض الحاالت لالتفاقیتین 
اتفاقیة األمم المتحدة الستخدام  الحالة القانونیة

المجاري المائیة لألغراض غیر 
 1997المالحیة 

اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري 
المائیة العابرة للحدود والبحیرات 

 1992الدولیة 

 تعضد موقف العراق انكیف یمكن 

  المادة للحدود العابر المائي المجرى   2 المادة الدولي المائي المجرى   الدولي النھر
)1(. 

  المجرى مفھوم وتحدید لتعریف والفنیة والقانونیة السیاسیة المفاھیم توحید
 .المائي

 من الموقف االتفاقیة تناولت   التلوث من الموقف
   و 7 بالمادتین التلوث

 المعنونة 7 المادة نصت حیث
 ضرر في التسبب بعدم بـااللتزام

   .الضرر ھذا من شأن ذي
 التلوث منع والمعنونة 21 والمادة

 .ومكافحتھ وتخفیضھ

 موادھا اغلب في االتفاقیة تركز
 . منھ والحد التلوث موضوع على

 والسیطرة المنع( 3 المادة
   ،)والتقلیل

 على نصت التي "ب 2" المادة
 منع تكالیف الُملوث تحمل

 . التلوث من والحد والسیطرة

 للحد طریق  خارطة وتوفر تتكامالن االتفاقیتین في القانونیة المواد ان نالحظ كما
 تتمیز 1992 ھلسنكي اتفاقیة ان اال السلبیة أثاره من والتقلیل ومكافحتھ التلوث من

 التلوث ازالة كلفة یتحمل ان بالتلوث تسبب من یلزم قانونیاَ  الزاماً  تضع بأنھا
  . ومكافحتھ

 

 والمشاركة االنتفاع5 المادة   المیاه تقاسم
 بطریقة والمعقوالن المنصفان

  .  ومعقولة منصفة

 ان على تؤكد ج الفقرة )2( المادة
 تستخدم للحدود العابرة المیاه

  . ومعقولة منصفة بطریقة

 العابر( الدولي المائي المجرى میاه من االستفادة آلیة بشأن تطابق ایضاً  یالحظ
 اتفاقیات كانت سواء الدولیة االتفاقیات كل الیھ تستند عالمي مبدأ وھو )للحدود

 .محدد مائي مجرى دول بین  الفوائد القتسام اتفاق حول او واطاریة عامة

 تحدد التي العوامل
   التقاسم

 عدد إلى 6 المادة االتفاقیة أشارت
 بعملیة الصلة ذات العوامل من

 . والمعقول المنصف االنتفاع

 بنظر األخذ ” ج الفقرة )2( الفقرة
  تسبب التي بنشاطات القیام االعتبار

 العابر التأثیر تسبب التي او
   “للحدود

 المتشاطئة للدول استرشادیة قائمة 1997 اتفاقیة في وردت التي العوامل تشكل
 العوامل بجمیع إرشادیة قائمة تضع حیث الدولي المائي المجري اقتسام ترغب التي

 بنظر أخذھا خاللھا من الدولي المائي المجرى دول تمكن الصلة ذات والظروف
 المجرى لمیاه عادلة قسمة وتضمن والمعقول المنصف االنتفاع تحقیق من االعتبار

 من بروح المائي المجرى دول بین المشاورات إجراء خالل من الدولي المائي
 العوامل مع بالمقارنة ألھمیتھ وفقاً  العوامل ھذه من عامل كل وزن وتحدید التعاون
 استنتاج الى ،والتوصل والمنصف العادل االنتفاع ماھیة الصلة،وتحدید ذات األخرى

 المجاري في الواسع للتنوع وذلك شاملة لیست القائمة ھذه أن من بالرغم كلي،
 وتحدید عوامل كأحد )المكتسبة الحقوق( القائمة االستخدامات في ورد المائیة،حیث

 .والمعقول العادل االستخدام



 ھیكل على االتفاقیة تحتوي ال  المؤسساتیة الھیاكل
 . اإلطراف كاجتماع مؤسسي

 ” االطراف اجتماع : 17 المادة
  ” االتفافیة في االطراف الدول

 وكذلك بھا تتمتع میزة اھم 1992 ھلسنكي اتفاقیة في االطراف الدول اجتماع یمثل
 المشككون یثیرھا ما دائما التي الضعف نقاط احد 1997 اتفاقیة في وجوده عدم

   .بنجاحھا
  باعتباره اعاله في ذكرت والتي بھا یقوم التي المھام یأتي االطراف اجتماع اھمیة

 واستعراض االتفاقیة بموجب بالعمل المتعلقة القرارات جمیع  تنفیذ عن المسؤول
 . المھام من وغیرھا االطراف لحدود العابرة المیاه بأدارة المتعلقة السیاسات

 بسبب تحدث التي الدول بین النزاعات تسویة آلیة تحدید في االتفاقیتان تتطابق .النزاعات تسویة : 22 المادة   النزاعات تسویة 33 : المادة   النزاع حل آلیات
 ان أالن الدولي المائي المجرى من الفؤائد اقتسام حول والمصالح الرؤى اختالف

 : ھما ھامین أمرانب یرتبط األمر ھذا
 . االتفاقیتین الى الدولي المائي المجرى دول انضمام-
 التي اآللیة وفق للمنازعات التسویة إجراءات من إجراء أي في السیر أن اال-

  عرقلة یؤدي قد مما األخرى، الدول بموافقة مرھونًا یبقى المادتان تقرھا
 على النزاع عرض وإن حتى األطراف، أحد معارضة بسبب النزاع تسویة
 توافق لم التي الدولة أو الدول حقوق فإن القضائیة التسویة على أو التحكیم

 .النزاع ذلك في سیصدر الذي بالحكم تتأثر لن سوف اإلجراء ذلك على

 دخول عند ملزمة االتفاقیة أحكام   األحكام طبیعة
 مصادقة بعد التنفیذ حیز االتفاقیة

 المادة االتفاقیة على دولة 35
36 .  

 للدول ملزمة االتفاقیة احكام
  . االتفاقیة في االطراف

 اطرافھا اال تلزم ال الدولیة االتفاقیة او المعاھدة ان الدولیة المعاھدات في االصل
 وجود مع عاقدیھ اال یلزم ال العقد بقاعدة وعمالً  المعاھدة نسبیة لمبدأ وفقاً 

 النظام تحدد التي او دائمة اوضاع تنظم التي الدولیة المعاھدات منھا استثناءات
 العرفي االساس ذات المعاھدات وكذلك ، البحار كاتفاقیات معینة لمنطقة القانوني

 . الدبلوماسیة للعالقات فینا كاتفاقیة الدولي العرف تدون التي



 شكراً الھتمامكم 
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