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 تصبح تشاد الدولة االفريقية االولى التي تلحق باالتفاقية حول المياه.

لمياه رى  اصبحت  تشاد اول دولة خارج إقليم  أروبا  تلحق باالتفاقية حول حماية واستعمال مجأ

لألمم  قتصاديةنة االالحدودية والبحيرات الدولية ) االتفاقية حول المياه( التي تتولى سكرتاريتها اللج

 حدة ألوروبا.المت

ل على والً بأواد عتمتعد تشاد دولة منعزلة إلفريقيا المركزية وتواجه اشكاليات عدة في إدارة المياه وت

يريا يجر نيجلنالوسطى ليبيا اجمهورية إفريقيا  الكمرونلتي تتقاسمها مع جيرانها موارد المياه ا

 والسودان(.

ياه  وارد الممدارة بتعاون فعال بين الدول في مجال إ في الوضع الذي تزداد فيه قلة  ألمياه إن القيام

لمياه، ة حول االتفاقيبالتحاقها با لمستدامة والسالم واالستقرار في  االقليمالتنمية يصبح أساساً هاماً 

 انونالق نظموبادئ تأكد تشاد التزامها القوي لصالح إال دارة المستدامة للمياه الحدودية بواسطة الم

 الدولي.

 يالتقية التفااه، فإن تشاد  تأكد ايضاً دعمها لعملية تعميم مصطلح التعاون المعتمد من قبل وعلي

 تثير مصلحة كبيرة عبر العالم وباألخص في إفريقيا.
 

ع دول معاون يعد التحاق تشاد باالتفاقية حول المياه امتداداً طبيعياً لعشرات السنوات من الت

عضاء  دول االدى اللى تطوير االتفاقية للتشادية تتعهد باإلضافة إات االجوار. بالتحاقها، فإن السلط

وض تنتمي اليها تشاد ال سيما في إطار لجنة حوض بحيرة تشاد وسلطة ح التيفي االحواض 

 النيجر.
 

 التيب السباا، الوزير التشادي للبيئة والمياه والصيد صديق عبدالكريم حقاروضح معالي السيد 

 لك اكبرتمت يالتحاق باالتفاقية قائالً: )فإن دولتنا تشاد هي  إحدى الدول دفعت تشاد الى االلت

شاد يرة تبحيرات ، لذا تعد بحيرة تشاد البحيرة الرابعة في أفريقيا من حيث الحجم. تصرف بح

 خارج مياه نهرين عظيمين وهما شاري ولقون اللذان يستغذيان بدرجة كبيرة من روافد فرعية

 تشاد.

ليبيا شاد وياه السطحية هذه، فإن نظام طبقات المياه من الحجر التي تقاسم بين تباإلضافة للم

للتي اياه ، تبرر كل هذه االسباب ضرورة  دولتنا لاللتحاق باالتفاقية حول الم والسودان ومصر.

 تضع لنا إطاراً للتعاون والتبادل علي المستويين االقليمي والدولي(.
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 للجنة، االمينة التنفيذية (Mme Olga Algayerova) باكما تعلن السيدة القا القييرو

ل كة من اجمشتر ) إن إال دارة  المستدامة للمياه هي ذات اهمية :المتحدة قائلة االقتصادية لألمم

لكبير احتراف إن التحاق تشاد يشكل رمزاً قوياً لالهداف الطموحة للتنمية المستدامة. تحقيق اال

تصادية جنة االقالل إن اون كاالتفاقية حول المياه التي  يمكن  ان تحققها.بالنتائج البارزة ألطر التع

ية اقة االتفي خدمين عاَما قركثر من عشاكتسبتها  منذ أ  التيمستعدة لتقاسم  الخبرة  لألمم المتحدة

ديات للتح تلبيةإيجاد حلول مستدامة  أجل ع الدول منيخرى و جمحول المياه مع تشاد والدول األ

 دارة المتقاسمة لموارد المياه(.تقدمه اإل التيد والجه

ل ي داخفب بها اطراف االتفاقية تشاد بااللتحاق، كما رحالسيد بتر كوفاك، رئيس اجتماع  هنأ

 ع دوالً قية تدفن هذه االتفالالتفاقية واعتقد أن التحاق تشاد هو مرحلة فاصلة )إ راف:مجتمع االط

ول  د  لدى مماثالً  د لعبت دوراً ن يذكر بأن تشاد قأالسيد كوفاك قبل علن . كما أخرى لاللتحاق بها.(أ

 .ركزيةخرى في إطار لجنة حوض بحيرة تشاد والمجتمع االقتصادي لدول افريقيا المأفريقية أ

لبية أجل ت نساسين في تشاد مألى جمع متداخلين إساهمت عملية االلتحاق باالتفاقية حول المياه 

 والصيد المياهفي مجال إدارة المياه، ال سيما الوزارة  التشادية للبيئة وولويات البلد هموم وأ

لمان كذلك البروالري والمعدات الزراعية و نائب األمين العام للحكومة و الزراعةووزارة 

 والمجتمع المدني.

ع ودف تعزيزلاطارا قويا  ويتيح ،لمياه علي المستوى الوطنييدعم التحاق تشاد إلدارة المتحسنة ل

 عجلة التعاون الحدودي.

 :مذكرة للمحررين

 االتفاقية حول المياه إطارفي 

الحدودية والبحيرات الدولية التي تولت  مجرى المياهإن االتفاقية حول حماية واستعمال  

إطارا هاماً  تقدم 1996سكرتاريتها اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة منذ دخولها حيز التنفيذ في 

التحاد اإقليم  ية فيلمياه السطحية والموارد الجوفية الحدودية والموارد الجوفية الحدودلتحسين إدارة ا

 .األوربي
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ين بمشترك وأصبحت االتفاقية حول المياه إطاراً قانونيا دولياً متعدد األطراف  2016وفي مارس 

ظمة ي منف الحكومات من أجل تعاون حدودي في مجال المياه ومفتوحا لعضوية كافة الدول األعصاء

 األمم المتحدة.

ة مع ستداممتهدف االتفاقية إلى حماية وضمان إدارة موارد المياه الحدودية كما ونوعا وبطريقة 

اجتماع  ز علىتسهيل وتطوير التعاون. يكمن العنصر الهام لالتفاقية في إطارها المؤسسي الذي يرتك

 إلطارامانة الدائمة. يساعد هذا األطراف وفروعه مثل مجموعات العمل والفرق المتخصصة واأل

عداد إلات وااألطراف في تنفيذ التنمية المتقدمة لالتفاقية السيما تبادل الخبرات وحسن الممارس

 جاالتوالتوجيهات والتوصيات والمشاريع حول األرض وتعزيز الكفاءات. تعمل االتفاقية في م

ئي بداخل ظام البيوالن المياه والتغذية والطاقة متنوعة مثل المالئمة مع التغيرات المناخية والتفاعل بين

 األحواض الحدودية.

  www.unece.org/env/waterللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة هذا الموقع: 

 في إطار التحاق تشاد 

 يورك.بنيو قدم تشاد في ... فبراير آليات التحاقها باالتفاقية حول المياه لدى األمم المتحدة

ية في شهر بتنظيم ورشة وطن 2017تشاد عملية االلتحاق باالتفاقية في بداية عام  بدأت جمهورية

 بمساعدة فرنسا وسويسرا. 2017مارس سبقها تنظيم اجتماع تجهيز كبير في فبراير 

هورية يوماً. تشارك جم 90يدخل التحاق تشاد باالتفاقية حول المياه حيز التنفيذ في غضون 

انا د في أستي يعقة في االجتماع الثامن ألطراف االتفاقية حول المياه الذباعتبارها طرف في االتفاقي

 .2018أكتوبر  12و 10بدولة كزاخستان في الفترة ما بين 

ولية ائية الدي المتعد جمهورية تشاد طرفاً في اتفاقية نيويورك حول القانون المتعلق باستعمال المجار

 .2012العام التي تهدف إلى أغراض أخرى غير مالحية منذ 


