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سلمان محمد أحمد سلمان *

وأخیًرا! اتفاقیة أممیة للمجاري المائیة الدولیة

سد اتاتورك علی نهر الفرات في ترکیا (من االنترنت)

7/1/2015

بعد انتظاٍر داَم أکثر من أربعین عامًا، منذ قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة في هذا المجال، أصبحْت للمجاري المائیة الدولیة أخیرًا اتفاقیة تحکم استخداماتها وحمایتها
وإدارتها، فانتفْت عنها صفة أنها المورد الطبیعي الرئیسي الوحید الذي ال تحکمه اتفاقیة دولیة، ویعتمد علی القانون الدولي العرفي. وقد اکتمل في 19 أیار/مایو 2014
العدد المطلوب من وثائق التصدیق والقبول والموافقة علی االتفاقیة والبالغ خمسة وثالثین صکًا. ولم تنضم لالتفاقیة حتی اآلن أّیة دولة من األمیرکیتین. ولکن من المؤّکد
أن دخولها حیز النفاذ سوف یدفع بالکثیر من الدول لالنضمام إلیها، مثلما حدث ویحدث مع االتفاقیات الدولیة األخرى. فالنجاح له الکثیر من اآلباء، بینما الفشل دائمًا

یتیم األبوین.

تاریخ االتفاقیة

في 8 کانون االول/ دیسمبر عام 1970 اتخذت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرارًا بعنوان «التطور التدریجي لقواعد القانون الدولي المتعّلقة بالمجاري المائیة الدولیة
وتدوینها»، وطلب إلی لجنة القانون الدولي أن تباشر بدراسة القانون المتعّلق بوجوه استخدام المجاري المائیة الدولیة لألغراض غیر المالحیة.

وبدأت اللجنة العمل، ومن الواضح أن المهمة کانت في غایة التعقید والصعوبة، فقد تطلب األمر ثالثة وعشرین عامًا، وخمسة مقررین، وخمسة عشر تقریرًا قبل أن تتوّصل
اللجنة إلی اتفاٍق علی المشروع النهائي لمواد االتفاقیة. وقد تبین أن عددا من المسائل هي خالفیة وتّتسم بالتعقید حتی بالنسبة ألعضاء لجنة القانون الدولي نفسها. وکان
من ضمنها تعریف مصطلح المجاري المائیة الدولیة، والمیاه الجوفیة العابرة للحدود، واتفاقات المجاري المائیة القائمة وعالقتها باالتفاقیة، والعالقة بین مبدأ االنتفاع
المنصف والمعقول وبین االلتزام بعدم التسبٍّب في ضرر ذي شأن، وإجراءات تسویة المنازعات وآلیاتها. وانتهی األمر بحلِّ الخالفات، واتفقت لجنة القانون الدولي علی

مشروع االتفاقیة وقّدمته إلی الجمعیة العامة لألمم المتحدة في عام 1994، تحت مسمی «اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في األغراض غیر المالحیة».
أصدرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرار باعتماد االتفاقیة، وصوٌّت لصالحها مئة وثالث دول، وصوُّتت ضدها ثالث دول (بوروندي وترکیا والصین) فقط، مع امتناع سبٍع

وعشرین دولة عن التصویت.
وقد وقفت غالبیة الدول العربیة مع االتفاقیة، بینما تغیبت خمس دول هي: العراق، ولبنان، وموریتانیا، والصومال وجزر القمر. وامتنعت مصر عن التصویت، وکانت الدولة

العربیة الوحیدة التي اتخذت ذلك الموقف العتقادها أن االتفاقیة ال تحمي بصورة واضحة الحقوق التاریخیة بسبب ترکیزها علی مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول.
وقد کان مفهومًا أن تتغیب دولة جزر القمر عن االجتماع، فهي جزیرة، وال تعنیها مسألة المیاه الدولیة من قریٍب أو بعید. کما أن الصومال کانت في ذلك الوقت، وال تزال،

بال سلطة مرکزیة تمثلها في المنظمات الدولیة. بینما انضم العراق ولبنان إلی االتفاقیة الحقا، رغم عدم مشارکتهما في التصویت.

.. ومعالمها الرئیسیة

سدِّ النهضة االثیوبي: االجتماع الثالثي الرابع کان ایجابیا
بشأِن "سدِّ النهضة" مجددًا

بعَد أْن أصبَح سدُّ النهضِة اإلثیوبي حقیقًة واقعة: ِخیاراُت
الُسودان

تحویل مجرى النیل، وقائع باردة
بمناسبة 2013، عام التعاون المائي الدولي: المشکلة

تطال العالم باسره ولکنها تخصنا أکثر!
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فضیحة "ریح الَسُموم السعودیة"
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االتفاقیًة إطاریة تهدف إلی کفالة استخدام المجاري المائیة الدولیة، وتنمیتها والحفاظ علیها وإدارتها وحمایتها، وتعزیز استخدامها بصورة مثلی ومستدامة من ِقَبل أجیال
الحاضر والمستقبل. واعتبارها اتفاقیًة إطاریًة نابٌع من أنها تتناول بعض الجوانب اإلجرائیة األساسیة وثّلة قلیلة من الجوانب الموضوعیة، وتترك التفاصیل للدول المشاطئة

لتکملها في اتفاقاٍت في ما بینها تأخذ في االعتبار الخصائص المحّددة للمجرى المائي المعني. ولتلك االتفاقات أن تتبنُّی أحکام االتفاقیة، أو تکّیفها.
تنقسم االتفاقیة إلی سبعة أبواب، وتتألف من 37 مادة. باإلضافة إلی ذلك، تتضمن االتفاقیة مرفقا بشأن «التحکیم» یتألف من 14 مادة.

وتشیر المادة 3 إلی أن االتفاقیة ال تؤثر في حقوق أو التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقات نافذة. إال أن المادة تطلب من األطراف النظر، عند اللزوم، في کیفیة
مواءمة هذه االتفاقات مع المبادئ األساسیة لالتفاقیة. إضافًة إلی ذلك، تنصُّ المادة علی أنه إذا کانت بعض دول مجرى مائي دولي معین، ال کلُّها، أطرافًا في اتفاٍق ما، فإنه

ال یؤثر شيء مما ینص علیه مثل ذلك االتفاق في ما لدول المجرى المائي التي لیست أطرافا فیه، من حقوق والتزامات بمقتضی هذه االتفاقیة.
وهکذا، فإن االتفاقیة تحاول التوفیق بین حق الدول في عقد اتفاقات، والمساواة في حق الدول المشاطئة األخرى في المجرى المائي المشترك. وتنّص المادة الخامسة من
االتفاقیة علی حق کل دولٍة من دول المجرى في أن تنتفع في إقلیمها بالمجرى المائي الدولي بطریقٍة منصفٍة ومعقولة. وُتلزم الدول بأن تستخدم المجرى المائي الدولي

وُتنمٍّیه بغیة االنتفاع به بصورة مثلی ومستدامة والحصول علی فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنیٍّة، علی نحو یتفق مع توفیر الحمایة الکافیة له.
، مسألة االلتزام بعدم وُتفصِّل المادة 6 عوامل وظروفا محّددة ینبغي أخذها في االعتبار لتحدید مفهوم االنتفاع المنصف والمعقول. وتتناول االتفاقیة أیضا، في المادة 7

التسبٍّب في ضرر ذي شأن لغیرها من دول المجرى المائي.
اتضح بدایًة صعوبة االتفاق علی أیٍّة من القاعدتین (االنتفاع المنصف والمعقول أم عدم التسبٍّب في ضرر ذي شأن) لها األولویة علی األخرى. وشغل ذلك األمر لجنة القانون
الدولي طیلة فترة عملها علی االتفاقیة، وتعامل کل مقرٍر مع هذه المسألة بشکٍل مختلف، وذلك إما بالمساواة بین المبدأین أو بإخضاع أحدهما لآلخر. ذلك أن الدول
المشاطئة السفلی تمیل إلی تفضیل قاعدة عدم إلحاق الضرر، ألن هذه القاعدة توّفر الحمایة لالستخدامات القائمة من اآلثار الناجمة عن األنشطة التي تقوم بها الدول الواقعة
في أعالي المجرى. وعلی عکس ذلك، تمیل الدول المشاطئة العلیا إلی تفضیل مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول، ألنه یتیح مجاًال أکبر للدول لالنتفاع بحّصتها من المجرى

المائي من خالل أنشطٍة قد تؤّثر في الدول الواقعة في أسفل المجرى.
غیر أن القناعة التي تسود اآلن بین خبراء قانون المیاه الدولي هي أن االتفاقیة قد جعلت االلتزام بعدم التسبٍّب في ضرر ذي شأن خاضعًا لالنتفاع المنصف والمعقول.

االتفاقیة ومحکمة العدل الدولیة

. تناولت االتفاقیة أیضًا وقد أّیدت هذا الرأي محکمة العدل الدولیة في قضیة نهر الدانوب بین هنغاریا وسلوفاکیا، حیث بّتت في هذه القضیة في أیلول/سبتمبر 1997
مبدأ اإلخطار المسبق، وفصّلت في مواد عدة واجبات الدولة التي تنوي إقامة المشروع في إخطار بقیة الدول المشاطئة ومّدها بالمعلومات المتعّلقة بالمشروع، بما في ذلك
تقریر التقییم البیئي. ویجب توضیح أن إلزامیة اإلخطار تنطبق علی کل الدول سواٌء کانت في أسافل المجرى أم في أعالیه. کما تناولت االتفاقیة مسألة حمایة بیئة

المجرى المائي الدولي ومنع التلوث وخفضه ومکافحته.
واختتمت االتفاقیة بمادٍة مطولة عن طرق تسویة المنازعات. وهي تشمل التفاوض بناًء علی طلب أحد األطراف، أو طلب المساعي الحمیدة أو الوساطة أو التوفیق من طرف
ثالث، أو أن تستخدم هذه األطراف أیة مؤسسات للمجرى المائي المشترك تکون األطراف قــد أنشأتها، أو أن تتفق علی عرض النزاع علی التحکیم، أو علی محکمة العدل

الدولیة.
وهذه کلها طرٌق متروٌك ألطراف النزاع الخیار بینها. غیر أن االتفاقیة تلزم األطراف في حالة فشلها علی االتفاق علی وسیلٍة لحل النزاع، کعرض ذلك النزاع، بناًء علی طلب أي

طرف، علی لجنة محایدة لتقصي الحقائق. وتفّصل االتفاقیة إجراءات عمل اللجنة المحایدة، وتقرر اعتماد اللجنة تقریرها بأغلبیة األصوات.

.. والدول العربیة

دخول اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة حیز النفاذ بعد سبعة عشر عامًا من إجازتها بواسطة الجمعیة العامة لألمم المتحدة هو إنجاٌز ضخم وإضافٌة کبیرة
للقانون الدولي. کما أنه تأکیٌد لمبدأ التعاون حول المجاري المائیة الدولیة، ولنظریة االنتفاع المنصف والمعقول. إن القانون الدولي للمیاه هو قانون التعاون. فالتعاون هو

الوسیلة الوحیدة لالستفادة القصوى من المجرى المائي المشترك وإدارته وحمایته. وقد اشتملت االتفاقیة علی کلمة «تعاون» ومشتقاتها خمس عشرة مرة.
وستساعد االتفاقیة في حمایة حقوق األردن ولبنان وسوریا في نهر األردن من التغوٍّل ومحاوالت إسرائیل (التي امتنعت عن التصویت) السیطرة علی أکبر قدر ممکٍن من

میاهه. وسوف تساعد أیضًا في حمایة العراق وسوریا من محاوالت سیطرة ترکیا علی نهَري دجلة والفرات. وکانت ترکیا من بین ثالث دول صّوتت ضد االتفاقیة.
وقد أّکدت الدول التي انضّمت إلی االتفاقیة قناعتها بضرورة التعاون والعمل الجماعي في مجال المجاري المائیة الدولیة من أجل حمایتها وتعزیز استخدامها المجاري

المائیة الدولیة بصورة مثلی ومستدامة من ِقَبل أجیال الحاضر والمستقبل، وبین الدول التي تتشارك المجرى المائي الدولي.
 

* استاذ وخبیر مختص بمسألة المیاه من السودان
 
 

Tweet 1

 
إضافة تعلیق (*=حقل إلزامي)

اإلسم

البرید اإللکتروني

عنوان التعلیق*

الصیام  الطائفیة  العراق  الفساد  الفقر  القاعدة
  القمع  المجتمع  المرأة  المسلسالت التركیة 

المعارضة   المغرب  المیاه  النساء  النفط 

الیمن  بغداد  تونس  رمضان   رمضان
ولغة الطعام  سوریا  سیاسة  صندوق النقد
الدولي  فلسطین  لیبیا   مجتمع  مصر 

موریتانیا  نسویة 
 

 

64Like Share

http://palestine.assafir.com/
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=21&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=176&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=30&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=273&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=651&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=17&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=9&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=27&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=60&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=34&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=235&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=31&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=152&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=14&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=494&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=13&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=10&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=79&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=67&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=664&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=795&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=166&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=43&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=153&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=204&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=46&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=57&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=62&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/articles.asp?tag=281&refsite=arabi&reftype=leftmenu&refzone=tagcloud
http://arabi.assafir.com/printarticle.asp?aid=2606
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Farabi.assafir.com%2Farticle.asp%3Faid%3D2606%26refsite%3Dtwitter%26reftype%3Dsharebutton%26refzone%3Dtweet
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Farabi.assafir.com%2Farticle.asp%3Faid%3D2606%26refsite%3Darabi%26reftype%3Dhome%26refzone%3Dslider&text=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%3A%3A%20%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20--%20%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7!%20%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Farabi.assafir.com%2Farticle.asp%3Faid%3D2606%26refsite%3Dtwitter%26reftype%3Dsharebutton%26refzone%3Dtweet&via=ArabiAssafir
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2farabi.assafir.com%2farticle.asp%3faid%3d2606%26refsite%3darabi%26reftype%3dhome%26refzone%3dslider&id=ma-150110124859-ea0517d4
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

نص التعلیق

تثبیت الرمز*
  تغییر الرمز

إرسال   

2015© جریدة السفیر - جمیع الحقوق محفوظة

http://www.assafir.com/
javascript:void(0)
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2farabi.assafir.com%2farticle.asp%3faid%3d2606%26refsite%3darabi%26reftype%3dhome%26refzone%3dslider&id=ma-150110124859-ea0517d4
http://pdfcrowd.com

