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ة االتفاقية حول الحقوق المرتبطة باستعماالت المجاري المائي
  ة غير المالحأخرى ألهداف الدولية

  

لها في ا التي تكتسيها المجاري المائية العالمية وضرورة عدم السماح باستعماألهميةمن منطلق 

  .العديد من المناطق حول العالم

الجمعية  يدعو الذي المتحدة األممنظمة من ميثاق م)ا (األولى في فقرته 13ة الفصل وعلى خلفي

  .تقنينهاو  بهدف التشجيع على تنمية التشريعات الدولية  وو التوصيات الدراساتعلى  حثتن ة بأالعام

 نجاح عملية التقنين و تطور قواعد القانون الدولي المرتبطة باستعماالت المجاري المائية أنو اعتبارا 

 لما نص عليه الفصل األولوية إعطاء و أهداف في تقدم و تطور  ستساهمةالمالح غير أخرى ألهداف

   . المتحدةاألمم ميثاق منظمة  و الثاني مناألول

المشاآل التي تهم العديد من المجاري المائية العالمية و الناتجة باألساس ب بعين االعتبار أخذاو 

  .شاآل األخرى العديد من المإلى إضافة و التلوث هذا االحتياجاتعن الزيادة في 

قدم و المحافظة و ت ستساهم في التنزل فيه هذه االتفاقيةيرا عن اإلرادة بأن اإلطار الذي و تعب

 الــــــألجي يضمن تنمية مستديمة أنحسن التصرف في المجاري المائية العالمية الشيء الذي من شانه 

  . القادمةلألجيالوم و ـــالي

 و ةـــ حسن الجوار في هذا الميدان و وعيا بالوضعيات الخاصتعاون الدولي و الأهمية على تأآيدا

" 21 أجندا" و 1992 ريو سنة إعالن التوصيات المقررة في أهممتطلبات الدول النامية مستحضرين 

  . المتحدة األمم و التنمية المنظمة من طرف  ضمن القمة العالمية للبيئة

 الواقعة في خصوص الحقوق األطرافتعددة  مأوات الثنائية ي بعين االعتبار لالتفاقأخذاو 

  .المالحة أخرى غير ألهدافالمرتبطة باستعماالت المجاري المائية الدولية 

التقنين و  مساهمة المنظمات العالمية سواء منها المنظمات غير الحكومية في ألهميةمنتبهون 

  التقدم شيئا فشيئا للقانون الدولي في هذا المجال 

 غير أخرى ألهدافاللجنة الدولية للقانون في استعمال المجاري المائية فخورون بما حققته 

  .المالحة

   المتحدة لألمم للجمعية العامة 1994 ديسمبر 09 بتاريخ 52/49 بعين االعتبار القرار عدد آخذون

   : وقع االتفاق على ما يلي
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  Iزء ـــالج

   المقدمة 

            : االتفاقيةأهداف :1الفصل 

 غير المالحة و اتخاذ ألهداف للمجاري المائية ومياهها آخراستعمال  إلى هذه االتفاقية عو تد-1

  اــــــ الالزمة لحمايتها و حسن التصرف فيها و المتعلقة باستعمال هذه المجاري المائية و مياههاإلجراءات

د ـــن قــــولية للمالحة و لك هذه االتفاقية الخوض في آيفية استعمال المجاري المائية الدأهدافس من لي -2

                                                                                .مرتبط بالمالحة و ما قد ينتج عنهابما هو  تتعلق استثنائيا

                 : شروط االستعمال  : 2الفصل 

  :  هذه االتفاقية أهدافمن 

   نفس المصب إلىو تنتهي عني مساحة مائية سطحية و جوفية ممتدة و مترابطة يو " المجرى المائي " -1

  . بدول مختلفة مجرى مائي يكون آل جزء منها متواجدتعني"المجرى المائي الدولي "- 2

 جزءا متواجدا ضمن أراضيهاذه المعاهدة وتعني الدولة المنضوية تحت ه"مجرى مائي للدولة "-3

 رـــأآث أوة في تراب دولة ـــ اقتصادية مندمجإقليمية قد تكون جزءا من منظمة أوالمجرى المائي الدولي 

  .و طرفا في مجرى مائي دولي متواجدو التي تكون الدولة العض

من دول لها سيادتها في منطقة و تعني المنظمة المتكونة  االقتصادية المندمجة اإلقليمية المنظمات -4

 فيها سلطاتهم في خصوص المشاآل التي تهم االتفاقية و التي ستسمح األعضاءمعينة والتي منحت الدول 

 أو الموافقة ،  القبول، توقيع المصادقةالداخلي بالفي الوقت الذي تراه مناسبا و بما يتوافق مع منهجها 

  .االنضمام في ذلك

  ة ـــقــ المواف : 3الفصل 

 يجبر الدول ذات المجرى المائي أناقية الحال يمكنه  في غياب االتفاق على خالف ذلك ال شيء في اتف- 1

  . في هذه االتفاقية آعضوه منذ تاريخ دخولها أخرىو واجباتها التي اآتسبتها من اتفاقيات أن تلغي حقوقها أ

 يصبح من األولى الفقرة إلىت و التي ترجع  في االتفاقيااألطراف األولى الفقرة أحكام على الرغم من -2

  .الجوهرية لهذه المعاهدة  بعين االعتبار التناسق بين هذه االتفاقية و الرآائز األخذالضروري 

 تأخذ بعين االعتبار اتفاقية أو أآثر إال أنه عليها أن ذات المجرى المائي يمكن أن تنخرط في الدول -3

صوصياتها و ي الدولي المنطبقة أحكامها و التي تنظم هذه المعاهدة في خاالتفاقيات الخاصة بالمجرى المائ

  .ة للمياه اإلقليمية أو في جزء منها الخاصاالستعماالتفي 
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 الخاصة بالمجرى المائي مصادق عليها من طرف دولتين أو أآثر تشقها هذه االتفاقيات عندما تكون -4

 قد االتفاقياه التي تنطبق عليها ففي بعض الحاالت يكون المجاري المائية من المستحسن أن يقع تحديد الم

 على جميع المجرى المائي الدولي أو على جزء منه أو على مشروع معين أو االتفاقيةحصل على تنطبق 

 سيكون له األثر السلبي مما االتفاقية للمعاني الموسعة ألحكام االستعمال فان إالبرنامج أو استعمال و 

  . دول لها مجرى مائي تستعمل تلك المياه دون الموافقة الصريحةيجعل دولة أو عدة

 مطلوب ألن ميزات االتفاقية الدول ذات المجرى المائي تعتبر أن حسن تكييف و تطبيق أحكام هذه أن -5

 أن تتشاور و تناقش  يجب عليهاو استعماالت المياه اإلقليمية الخاصة و الدول التي بها مجاري مائية

  .يات خاصة بالمجاري المائيةتوصل للمصادقة على اتفاقية و اتفاقبوضوح حتى ت

في هذه االتفاقية يمكن ان شيء  مجاري مائية و ليس آلها ينتمون لمعاهدة فال بعض الدول التي بها أن -6

   واجباتهم بمقتضى هذه االتفاقية الخاصة بالمجاري المائية أويمس من حقوقهم 

  ات المجاري المائية  في االتفاقياألطراف  :4الفصل

 في أي معاهدة االحق في المساهمة في المناقشة و ان تكون طرفآل دولة لها مجرى مائي لها  -1

   تساهم في أي مشاورات هامة أن الدولي آما يمكن يالمائمنطبقة لكامل المجرى 

ات مة بوضع تطبيقتمجرى مائي دولي قد تكون مه بها مجرى مائي والتي تستعمل التي الدولة إن -2

 أوتنطبق في جزء فقط من هذا المجرى المائي او على مشروع اتفاقية المجاري المائية التي 

حيث  خاص لها الحق في ان تشارك في المشاورات الخاصة بهذه االتفاقية برنامج او استعمال

يصبح من الضروري التباحث في ذلك حتى تكون  لها نظرة واضحة تجعلها واثقة ان تكون طرفا 

  .تسع بذلك مجاالت اانطباقهااهدة و تعفي الم

  العامة المبادئ :IIالجزء 

  المشاركة و االستعمال العادل و المحكم  : 5الفصل 

على الدول ذات المجرى المائي ان تستعمل المجرى المائي الدولي المتواجد على اراضيها بصفة -1

لدان التي ل و تطور من قبل البيستحسن ان يستعمعادلة و محكمة خاصة و ان المجرى المائي الدولي 

 الوصول الى االستعمال العالمي و المستديم و المريح لها أعينهمصب بها مجرى مائي واضعين ن

  . بعين اإلعتبار األهداف المرسومة للمجرى المائي للدولة و منها المحافظة المتوازنة عليهااخذين

ل و النمو و المحافظة بصفة عادلة و  على الدول ذات المجرى المائي أن تساهم في اإلستعما-2

هذه الشراآة تحمل في طياتها جانبين هما حق استعمال المجرى المائي و واجب التعاون في . محكمة

  .المحافظة و عليه تنميته آما هو مقرر صلب هذه اإلتفاقية
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  و المحكمالعادل  باالستعمالالعوامل المرتبطة : 6الفصل

 يتطلب األخذ في 5صفة عادلة و محكمة توافقا مع معاني الفصل  استعمال المجرى المائي بأن

  : الحسبان آل ما يتعلق بالعوامل و الظروف التي تشمل

   اإليكولوجيةخية و االعوامل الجغرافية و الهيروغرافية و الهيدرولوجية و المن  - أ

  للبلدان التي تشملها المجاري المائية االقتصادية و االجتماعية بات المتطل - ب

  كان المرتبطون بهذه المجاري المائية في آل دولة بها مجرى مائي الس -ج

 على الدولة خراآلئية في دولة بها المجرى المائي  للمجاري المااالستعماالت أو االستعمال آثار -د

  .الثانية

   . الممكنةاالستعماالت الحالي للمجرى المائي و االستعمالهـ 

 في استعمال الموارد المائية للمجرى المائي و مصاريف صاداالقت المحافظة و الحماية و نمو -و

  .اإلجراءات المتخذة لهذه النتائج

 أ من 5 الحالية تطبيقا للفصل ماالتاالستعة للخطط المبرمجة أو اثل للقيم الممحةاالمت اإلمكانات -ز

لك، أن ي األمر ذفقرة األولى من هذا الفصل فان الدولة التي يشملها المجرى المائي و عندما يقتضال

   . تعاونية و ذلك بروحاالستشارةتطلب 

 الوزن الذي يعطي لكل عامل لتحديد أهميته يكون مقارنة بكل خاصية لذلك العامل و تحديد إن -3

 النتيجة التي تم إعطاءاالستعمال العادل و المحكم و هذه العوامل ال بد أن يتم األخذ بها جميعا و 

  . األسس مجتمعه عن طريق تلكإليهاالتوصل 

   الضرر إلحاقواجب  عدم : 7الفصل 

الدولة التي بها مجرى مائي و لدى استعمالها لمجرى مائي دولي داخل ترابها عليها أن تأخذ آل  -1

 . الالزمة لمنع انجرار األضرار الهامة للمجرى المائي للدولة الثانيةاالحتياطات

لي على الدولة التي أنشأت ذلك و في غياب  بالمجرى المائي الدواإلضرارو مع ذلك عندما يقع  -2

 الالزمة و المنصوص عليها ضمن اإلجراءاتاالتفاق على خالف ذلك االستعمال، أن تتخذ آل 

 و باستشارة الدولة المتضررة للقضاء أو التقليل من الضرر الحاصل بالمكان 6 و 5أحكام الفصل 

 .المعين و أن تتحادث بشأن التعويضات الالزمة

 االلتزام العام للتعاون : 8الفصل 
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، و ضالعارالدول التي بها مجاري مائية ال بد أن تتعاون على أسس التكافىء في السيادة و حرمة / 1

 و الثقة المتبادلة من أجل تحقيق االستعمال العالمي و المحافظة المتوازنة األهدافالفائدة المشترآة و 

 .على المجرى المائي الدولي

 أو لجان مقيمة البات سبل هذا التعاون قد تعتبر الدول ذات المجاري المائية من أجل تحديد/ 2

 على ضوء التجارب اإلجراءاتالتدابير و  ضرورية من طرفها من أجل تسهيل التعاون في خصوص

 . و اللجان المختلفة و في مناطق عديدةاآلليات من خالل التعاون الموجود في إليهاالمتوصل 

 المعلومات المنتظم للمعطيات و  التبادل :9الفصل 

 و طبقا لما يتوفر اإلرادي على الدول ذات المجرى المائي تبعا للتبادل المعهود و 8وفقا للفصل / 1      

ي ــــــي و المناخـــــا بالهيدرولوجــــــة في ما يتعلق منهــمن معلومات عن حالة المجرى المائي و خاص

  . الماء و آذلك بالنسبة للتنبؤاتو االيكولوجي و المرتبط بنوعية

معلومات أو معطيات معهودة  لها آذلك مجرى مائي يجمع عندما تطلب دولة لها مجرى مائي من دولة/ 2

ن ذلك متالئما مع ما تم  تبذل آل جهودها لتوفر ما طلب منها و لكن قد يشترط أن يكوأنة، عليها و معروف

  .ل و ضروري لجمع و تمحيص تلك المعطيات و المعلوماتبل تلك الدولة و ذلك بسعر معقوطلبه من ق

على الدولة ذات المجرى المائي و متى آان ضروريا أن تبذل آل ما في وسعها لجمع و تمحيص / 3

 و التي وقع اآلخراستعمالها من طرف الدول ذات المجرى المائي المعطيات و المعلومات بطريقة تسهل 

  .نقلها لها

  ين مختلف االستعماالتالعالقة ب : 10الفصل 

مال المجرى المائي الدولي و في غياب اتفاق أو عرف مغاير ال يمكن التالعب في تقاليد استع .1

  . في آامل االستعماالتاألولير المعتب

 الفصول إلىفي صورة حدوث خالف حول استعماالت المجرى المائي الدولي يقع حلها بالرجوع  .2

  .لإلنسان متطلبات العيش الضرورية إلىالمعطاة  لألهمية و بالنظر خصوصا 7 إلى 5من 

  التدابير المتخذة  : IIIالجزء 

  المجرى المائي  : 11الفصل 

 ذلك أن األمر  استلزمأنت و تتشاور في ما بينها و على الدول ذات المجرى المائي أن تتبادل المعلوما

  .لي التدابير المتخذة على حالة المجرى المائي الدوأثارتتحاور بخصوص 

   الممكنة للتدابير المرسومةباآلثار المرتبط اإلعالم : 12الفصل 
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بير المتخذة و التي يكون ا التدإجراءات أو تأذن بوضع اإلجراءاتذ الدولة ذات المجرى المائي قبل ان تتخ

ت القيام ، عليها أن تعلم هذه الدول بما عزماألخرى اإلقليمية الدول ذات المياه  السلبي الكبير علىاألثرلها 

ة متضمنة نتائج احتماالت المعلومات التقنية المتوفر بالمعطيات و  ال بد ان يكون مرتبطااإلعالمهذا  به

  . المحتملة للتدابير المتخذةاآلثار تقيم أنرض السماح للدول المعلمة بذلك و ذلك بغ بيئية

  

  المــاإلع عن اإلجـــابةمدة : 13الفصل 

  : ل وجود اتفاق مخالف لذلكو في حاو على الرغم من ذلك 

 األخرى الدولة بإعالم تسمح أن عليها 12 الفصل  طبقإعالمامائي و التي تضع  الدولة ذات المجرى ال-أ

  .إليه التدابير المتخذة و مدها بما توصلت أثاردراسة و تقييم  حتى تتمكن من خاللها من أشهرمدة ستة 

 تقييم التدابير المتخذة بفترة بعض لتي قد تطرح بالنسبة لهااولة المعلمة و هذه الفترة و بطلب من الد-ب

  . أشهر6 تمدها لمدة أناإلشكاالت 

   اإلعالم فترة إثناءواجبات الدولة المعلمة  : 14الفصل 

  :  الدولة المعلمة 13خالل الفترة المذآورة ضمن الفصل 

 ضافيةإيات أو معلومات بتزويدها و تحت طلبها بأي معطتتعاون مع الدولة المعلمة  أنعليها  )1(

  .يم دقيقمتوفرة و ضرورية من أجل تقي

 .ال يمكن لها أن تضع أو أن تأذن بوضع التدابير المتخذة دون موافقة الدولة المعلمة )2(

   الرد على اإلعالم : 15الفصل 

د ضمن ل المحدج إلى الدولة المعلمة قبل األإليهتوصلت  بها اآلجالمعلمة أن تنهي في أقرب على الدولة ال

ون لزاما  يك7 و 5خذة تخالف أحكام الفصلين  م إذا وجدت الدولة المعلمة أن األخذ بالتدابير المت13الفصل 

  .سباب تلك النتائجفق ما توصلت إليه بوثائق توضح أعليها أن تر

  غياب الرد على اإلعالم: 16الفصل 

 يمكن 15 طبقا للفصل إعالمة أي  تتلقى الدولة المعلملم 3بعد الفترة المحددة ضمن الفصل  إذا و  -1

 تبدأ باتخاذ التدابير المرسومة و 7 و 5لها أن تنضوي في التزاماتها تحت أحكام الفصلين 

  .المتماشية مع اإلعالم و أي معطى أو معلومة أخرى وقع توفيرها للدولة المعلمة

دة المحددة طبق  المدأي مطالبة بتعويض من طرف الدولة المعلمة و التي لم تنجح في الرد بع -2

لمعلمة  يمكن أن تعوض من خالل األتعاب المتعاقد عليها الدولة المعلمة و الدولة ا13الفصل 
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ضت الدولة إال إذا عار  بهااء موعد الرد و التي ال يمكن أن يؤخذ ة بعد انتهلألعمال المقرر

 . بعد هذه المدةةالمعلم

  

 

 

  

  

  

 

  بالتدابير المرسومةة االستشارات و المحادثات المتعلق:  17الفصل

 أحكامالمرسومة ستكون غير متوافقة مع دابير تن ال فإ15 الفصل ألحكام طبقا إعالمناك  آان هإذا -1

في المشاورات و  تدخل أني قامت باالتصال عليها فان الدولة المعلمة و الدولة الت 7و5الفصلين 

  .ة قرار مكافئ للوضعيإلى الوصول محادثات بقصد آان الزما في إن

 نصيبا مناسبا يتماشى مع  تنتهي إلى أن آل دولة تدفــعأنفروض اورات و المحادثات من المالمش -2

 .األخرىحقوق و المصالح الفعلية للدولة ال

 طلبت منها الدولة المعلمة ذلك و في إن خالل مدة المشاورات و المحادثات على الدولة المعلمة  -3

 باتخاذ التدابير المرسومة لمدة ستة اإلذن أوتخاذ الوقت التي تقوم به باالتصاالت تصمت عن ا

  .عليها متفق أخرى آانت هناك طرق إذا إال أشهر

   اإلعالم عند غياب اإلجراءات : 18الفصل 

  آخر دولة ذات مجرى مائيأن تعتقد أن معقولة أسس آانت هناك دولة لها مجرى مائي و لها إذا -1

 تطلب من أن يمكن األولى فان الدولة لسلبي القريب عليها البالغ و ااألثرتتخذ تدابير قد يكون لها 

 لتلك ـا بوثائق توضيحية على ان يكون الطلب مرفوق12 الفصل أحكام تطبيق األخيرةهذه 

   .األفكار

ال تدخل تحت االلتزام بتوفير  أنهالتدابير و على الرغم من  الدولة التي اتخذت اأنفي حال  -2

لدول بتوفير وثائق توضيحية  في بقية ا تخطرأن إذن عليها 12 طبقا لمقتضيات الفصل اإلعالم

 بقية الدول فان على الدولتين لم يرضي إليه التفضل  آان ما تمإذا إليهسباب ما تم التوصل أتضع 
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  اإليهلب و حث بقية  الدول  الدخول في مشاورات و محادثات بالطريقة المشار ــت طــو تح

 .17 من الفصل 2و1ضمن الفقرتين 

 طلب منها ذلك من إذاولة التي تعتزم اتخاذ التدابير و دخالل فترة المشاورات و المحادثات على ال -3

 اإلذن أو تتوقف عن اتخاذ أن في الوقت قد تطلب بداية المشاورات و المحادثات و أخرىدولة 

 .تفاق على غير ذلك ورة اال في صإال أشهرباتخاذ هذه التدابير لمدة ستة 

   متخذة في وضع التدابير السراعاإل :19الفصل

 من اجل المحافظة على الصحة العامة التأآد شديد أمرا أضحى اتخاذ التدابير المرسومة أنفي حال -1

 المتكافئة و الهامة الدولة التي اتخذت التدابير المرسومة يمكن لها األخرى المصالح أوالسالمة العامة 

 من 3 و الفقرة14 الفصل إحكاماذ التدابير على الرغم من  يسارع باتخأن 7و5 الفصلين إحكامو تحت 

      .17الفصل 

 ذات األخرى للدول تأخير به دون اإلعالم من الالزم تءااإلجرا بتأآدشكلي العالن  في هذه الحالة اإل-  2

  .الالزمة و مع وضع المعلومات و المعطيات 12المجاري المائية عمال بالفصل 

 تدخل عاجال في محادثات أن 2فقرة لتدابير عليها و بطلب من أي دولة و عمال باالدولة التي خططت ال-3

  .17من الفصل2و1و مشاورات بالطريقة المذآورة ضمن الفقرتين 

  

  الحماية،المحافظة و التصرف: VIالجزء 

    البيئيةالمنظومةالحماية و المحافظة على   : 20الفصل 

 تحمي و تحافظ أن ضروريا بصفة جماعية عندما يكونردية و ى الدول التي لها مجاري مائية بصفة فعل

  .المائية الدولية على المنظومة البيئية للمجاري 

   التقليل و مراقبة التلوثالمحافظة، :  21الفصل 

الذي يعني أي مضرة تغير في مكونات او " تلوث المجرى المائي الدولي " هذا الفصل أهدافمن  -1

   .اإلنسانلدولي و الناتج بصفة مباشرة او غير مباشرة عن تصرفات جودة الماء للمجرى المائي ا

 ، يكون ذلك ضروريا ان تمنع جماعية عندما أوعلى الدول التي بها مجاري مائية و بصفة فردية  -2

 لمحيطها و الذي يشمل الضرر لصحة أوتقلل و تراقب تلوث المجرى المائي االخر للدولة الثانية 

ئية و على  للثروات الحية للمجاري الماأو مفيدة أغراض أليةالماء  تعمالاالنسان و سالمته اوالس

 في ما  لتناسق سياستها االجراءات الالزمةالدول التي بها مجاري مائية ان تتخذ و على مراحل

 .يخص هذا المجال 



 9

ان تتفق على نظرة واحدة للوصول الى على الدول التي لها مجرى مائي و بطلب من أي دولة  -3

 :  تلوث المجرى المائي الدولي آأن  اقبة، تقليل و مربادلة و متوافقة لمنعير و طرق متتداب

   و المعايير لجودة الماء األهدافتضع نفس  -أ

  .ياألصل غير أو األصليو ضع تقنيات و عادات للقضاء على التلوث سواءا من مصدره  -ب

  .ه بالمجاري المائية  تتابع المياأو تختبر أو تحد أووضع قائمة لمواد تضع  -ج

  . جديدة أو أجنبية فصائل إدخال  : 22الفصل 

 أو أجنبية أي فصائل إدخال ت الالزمة لمنع جراءاإل آل تتخذ أندول ذات المجاري المائية على ال

ومة البيئية للمجرى  الضار على المنظاآلخرد يكون لها جديدة في المجرى المائي الدولي و التي ق

  . الضار على المجرى المائياألثره د يكون لالمائي و الذي ق

  

  

  

   الحماية و المحافظة على المحيط البحري:  23الفصل 

 األخرىول دو بالتعاون مع ال على الدول ذات المجرى المائي بصفة منفردة و متى آان ذلك ضروريا

 المحيط البحري ى و المحافظة علالمائي الدولي لحماية آل التدابير الالزمة مع احترام المجرى أخذ

  .عليها بعين االعتبار عامة بالقواعد و االتفاقات الدولية المتفق أخذاالمتضمن للمصبات 

  التصرف   : 24الفصل 

 تدخل في مشاورات أن واحدة من الدول طلب أيعلى الدول ذا ت المجاري المائية و تحت  -1

 التصرف آلياتوضع حتوي على المجرى المائي الدولي و الذي قد يمتعلقة بالتصرف في 

  .المشترآة

   : إلىال بد من الرجوع خصوصا " التصرف" هذا الفصل أهدافمن اجل  -2

دابير الالزمة للمخططات تالتخطيط للتنمية المستديمة للمجرى المائي الدولي و توفر آل ال - أ-

  .المصادق عليها

 . مراقبة المجرى المائي  انتهاج االستعمال العالمي و المتوازن لحماية وأخرى بطريقة أو - ب-

   التنظيم  :25الفصل
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 آان ذلك ضروريا لالستجابة لحاجيات و متىتتعاون  أنري المائية الدولية على الدول ذات المجا -1

  .الدوليضروريات تنظيم سيالن المجرى المائي 

 عادلة في أسس تساهم و على أن على الدول ذات المجرى المائي ،أخر تفاقا في حال وجود إال -2

 . التنظيم و الذي قد يكون قد تم االتفاق على انجازها أعماللبناء و التهذيب و في مصاريف ا

 تدابير مسترسلة ة تعني استعمال أي عمل مائي او أيو ذلك" التنظيم" هذا الفصل أهدافمن  -3

 . لسيالن مياه المجاري المائية الدولية أخرى مراقبة بطرق أو تنويع أولتغيير 

   هيزاتالتج : 26الفصل 

انة ــصيلها لــ تبذل آامل مجهوداتأنعلى الدول التي بها مجاري مائية و آل واحدة داخل مناطقها  -1

 . المتعلقة بالمجرى المائي الدولي األعمالو معداتها و آل  و المحافظة على تجهيزاتها

ا بأن قوي اع يكون لها دافوالتي الدولين تلك  وبطلب من اى دولة ب المائيالمجرى على الدول ذات -2

 :  تدخل في مشاورات في ما يخص أن ةاألهميلغة  ضارة وباأثارحصل لها تعتقد بأن ت

  .الماء الدولي خاصة بمجرى أخرى أعمال اى أو والمعدات صيانة التجهيزاتو  سالمة -)ا(

 تصرف إرادي أو عفوي  أو من أي من أخرى أعمال ات أو أيةدحماية صيانة التجهيزات والمع)ب(

  .طبيعية الالقوى

  

  طارئةالعوامل الضارة والوضعيات ال  : Vالجزء 

  : الوقاية والحد من العوامل الضارة :27الفصل

 تتخذ أن ذلك األمر بصورة جماعية وعندما يقتضى أو بصفة فردية المائية المجاريدول ذات  العلى

بالمجارى   قد تضروالذي لدولي امائي بالمجرى الالمرتبطة من العوامل الحد أوقاية  للوةالالزم التدابير

  العوامل الثلجية،  أو آالفيضانات اإلنسان قد تنتج عن عوامل طبيعية او سلوك والتي األخرىالمائية للدول 

  . التصحر والجفاف و  تدخل ماء البحر واالنجراف

  الوضعيات الطارئة : 28الفصل

 في تضع تهديدات فورية تتسبب وأوضعية تؤدى " الطارئة" تعني لفظةأن هذا الفصل أهدافمن  -1

 آالفيضانات طبيعية أسبابن  عفجيئة والناتجة بصفة أخرىلدول أو  المائية للدول مضار جدية للمجارى

  . آالحوادث الصناعيةاإلنسان الناتجة عن سلوآيات أو ، األرضية االنزالقات ، القات الثلجيةاالنز

 تعلم الدول التي قد يشتبه في أنلسريعة و المتاحة  على الدولة ذات المجرى المائي و بالوسائل ا-2

  .أراضيهاة داخل  يكون وجد منشأ قدطارئ بأي العالمية المختصةتضررها و المنظمات 
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 التي قد تكون هناك  الدولبإعانةها و يضار بأالطارئ و التي نشأ على الدولة ذات المجرى المائي -3

ورا باتخاذ آل ـــن تسارع ف الدولية المتخصصة أاتـلمنظمرها و متى آان ذلك ضروريا و ا لتضرإمكانية

 السيئة اآلثار التخلص من أوة و الضرورية التي اقتضتها تلك الوضعيات للوقاية و الحد ــدابير العمليــــالت

   .للطارئ

 للتصدي فجيئا تضع مع بعضها مخططا أن المائيدول ذات المجرى المتى آان ضروريا على  -4

 وآذلك المنظمات  قد تكون عرضة للتضررالتي األخرى حالة الضرورة الدول فيمساعدة للطوارئ و ب

  الدولية المتخصصة

   مختلفةأحكام  : IVالجزء 

   : المسلحية للنزاع تالمجاري المائية  والتجهيزات الوق :29الفصل

ا ان تساهم في   عليهاألخرى األعمال  و المعدات و اــة الدولية المتعلقة بهالمجاري المائيــــ 

المنطبق في النزاعات الدولية و غير  و قواعد القانون الدولي العام المبادئالحماية الممنوحة من قبل 

  . و هذه القواعدالمبادئ هذه  تستعمل في خرقأنالمسلحة و ال يمكن  الدولية 

   : غير المباشرة اإلجراءات : 30الفصل 

المجاري المائية على الدول المعنية  في حال آانت هناك مصاعب جدية للتحاور المباشر بين الدول ذات 

 في التعاون المنصوص عليه ضمن هذه االتفاقية و المتضمن لتبادل المعطيات و التزامهاتتمم أن 

  . بينهم  غير مباشر متفق عليهإجراءالتحادث من خالل أي المعلومات و االتصال و التشاور و 

  . الوطنياألمنالمعطيات و المعلومات الحيوية عن الدفاع و   :31الفصل 

 أو يجبر الدول ذات المجرى المائي على توفير المعطيات أنال شيء ضمن هذه االتفاقية من شانه 

ام مع  تتعاون بكل احترأنهذه الدولة  انه يمكن لإال الوطني أمنهاا  و علقة بدفاعهالمعلومات الحيوية المت

 ما يمكن من معلومات تحت متطلبات أآثر توفر أن ذات المجاري المائية برؤية من شانها األخرىالدول 

  .الظروف 

  عدم التفرقة   :32الفصل 

 أو الطبيعية األشخاص للمحافظة على  مصالح أخرىلم توافق الدول ذات المجرى المائي على طرق ا إذ

 مرتبطة بالمجرى المائي الدولي على إعمال جديا بضرر هام نتيجة  المهددينأو تألمواالقضائية و الذين 

ل هذا  مكان وقوع الضرر ليحصأو اإلقامة أو الجنسية أساس ال تفرق على أنالدولة ذات المجرى المائي 

 الحق في أو آخر إجراء أي أوللقضاء الشخص على االمتيازات المرتبطة بالنظام الشرعي و للوصول 

   .أرضها الواقعة على األعمال المساعدة المتوافقة للضرر الهام الناجم عن أويض المطالبة بالتعو
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  النزاعات  :  33الفصل

 تطبيق هذه المعاهدة أو  متعلق حول تفسيرأآثر أون طرفين في حال حصول الخالف بي -1

 تبحث على حل هذا النزاع أن المعنية و في غياب اتفاق منطبق بينها األطراففعلى 

  .األحكاملمية بما يتماشى و هذه طرق السبال

 عن طريق التشاور الذي طالبت به أحد تفاقاذ لم تتوصل األطراف المعنية إلى إ -2

 الوساطة أو المكاتب الجيدة أو أن تطلبعن  يمكن لها أن تبحث مجتمعة ، األطراف

، مؤسسات  إدارات جيدةمتى آان ضرورياالحوار عن طريق طرف ثالث أو استعمال 

لمائية و التي يمكن تأسيسها بواسطتهم أو أن يوافقوا على وضع النزاع للتحكيم للمجاري ا

 .أو لمحكمة العدل الدولية

بعد مضي مدة ستة أشهر من طلب و ، إذا 10 أعمال الفقرة االعتبارأخذا بعين  -3

 نزاعاتها من خالل أحد لتحقيق، لم تتمكن األطراف من 2المشاورات طبقا للفقرة 

، فإن النزاع يجب أو يوضع و بطلب من 2ي طرق أخرى طبقا للفقرة المشاورات أو بأ

لى أن ال يكون هناك ع 9 إلى 4يد تماشيا مع الفقرات من  أطراف النزاع لتخفيف محا10

 .ين األطراف باتفاق آخر

يجب أن يتم وضع لجنة التحقيق، و المتكونة من أحد األعضاء الواقع تسميته من  -4

نة و الواقع  من األطراف المعّيا عضو ال يحمل جنسية أيىإلاألطراف المعنية إضافة 

 .اختياره من طرف العضو المسمى و الذي عليه أن يتصرف آرئيس

 على الرئيس االتفاق قبل األطراف غير قادرين على آان األعضاء الواقع تسميتهم من إذا -5

ن تطلب في ظرف ثالثة أشهر من طلب تكوين اللجنة يمكن ألي من األطراف المعينة أ

من األمين العام لألمم المتحدة تعيين الرئيس الذي ال يجب أن يحمل جنسيته أيا من 

 . ذات المجرى المائيزةردولة مجاو أي  و ال محاورةأطراف النزاع

إذ فشلت أحد األطراف في تعيين عضو في ظرف ثالثة أشهر من الطلب األساسي آما جاء 

تحدة أن يعين شخصا طلب من األمين العام لألمم الم، أي طرف آخر يمكن له أن ي3في الفترة 

 و للمجرى المائي  المعنينازعة و ال أي دولة مجاورة ت أي من األطراف المال يحمل جنسية

 .على الشخص الواقع تعيينه أن يكون لجنة أحادية العضو

  الخاصةإجراءاتهاعلى اللجنة أن تحدد  -6

فر للجنة المعلومات التي طلبت منها و آذلك  بأن توااللتزامتحمل األطراف المعنية على  -7

تقوم بتفتيش أيا من لراضي آل واحدة منها ت الطلب أن ترخص للجنة الدخول ألتح
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المعدات و المعامل و التجهيزات و المنشآت أو الخصائص الطبيعية المرتبطة بأهداف 

 .التفتيش

للجنة ذات نه لما تكون اعلى اللجنة أن تصادق على تقريرها بالتصويت باألغلبية ، اال أ -8

 و إليه موضحة ما تم التوصل م تقريرها لألطراف المعينةعضو واحد، عليها أن تقد

رها األطراف  لحل عاجل للنزاع و التي تعتبةأسباب ذلك و التوصيات التي تراها صالح

 .ذات مصداقية

 . تقاسم مصاريف اللجنة بصفة متساوية بين األطراف المعينةيقع -9

 لهذه المعاهدة أو في أي وقت الحق من الطرف االنضمامقيع، قبول المصادقة أو عند التو-10

و في حال . يعلن بوسيلة مكتوبة خضوعه أنيمكن  دولية مندمجة إقليميةيكون منظمة الذي ال 

 ال رجعة إجبارية يعترف و بصورة 2أي خالف لم يقع التوصل لحله طبقا لمقتضيات الفقرة 

 : ص و باالرتباط مع أي طرف وافق على نفس االلتزامات خافيها  و بدون اتفاق 

   .أو/  محكمة العدل الدولية و أمامزاعات وضع الن  -أ- 

 ملحق هذه صلة فيف الملإلجراءات وضعت و تعمل طبقا يةيمتحك   للتحكيم بواسطة أي هيئة- ب- 

 دولية إقليميةمنظمة  الذي يكون الطرف. أخرى النزاع على طرق أطرافتفق  ال تأنعلى  المعاهدة

  ) .ب( المرتبطة بالتحكيم بما يتماشى و مقتضيات تقسيم الفقرة باآلثار إعالناتضع  أنمندمجة يمكن 

  

  

 

  الشروط النهائية  : VIIالجزء 

   اإلمضاء : 34الفصل 

 ي ما 21من  المندمجة   االقتصاديةاإلقليمية ظماتالمن من طرف آل الدول و لإلمضاءتفتح هذه المعاهدة 

  . المتحدة بنيويوركاألمم بمقر 2000ماي 20 إلى 1997

    االنضمامأوالمصادقة قبول، التوقيع، ال : 35الفصل 

 قليميةاإل المنظمات أومن قبل الدول   انضمامأو قبول ، مصادقة توقيع،هذه المعاهدة هي موضوع 

 لألمم العام األمينام ينظر فيها مع  االنضمأو، المصادقة إن آليات التوقيع، القبول.  االقتصادية المندمجة

  .المتحدة

العضو  تصبح الدولة أن اقتصادية مندمجة تصبح طرفا في هذه المعاهدة دون إقليمية على آل منظمة -2

 في هذه أعضاء أآثر أوضمنة بالمعاهدة في حال آانت دولة  تخضع لكل االلتزامات المأنفا ، فيها طر
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 يحدد و آل أنعضاء فيها لمنظمة و هذه الدول األ المعاهدة فانه على ا آذلك طرفا ضمن هذهو   المنظمات

  .بيق التزاماتها تحت هذه المعاهدةتها الخاصة تطاواحدة على مسؤولي

ها تحت هذه المعاهدة  ال يسمح لها بان تمارس حقوقاألعضاءن المنظمة و الدول في مثل هذه الحاالت، فإ

  .بصفة مزدوجة

 االقتصادية اإلقليميةفان المنظمات  االنضمام أو، القبول ، المصادقة  التوقيع آلياتبواسطة  -3

  . توسيع اختصاصها سيحترم المواضيع التي تحكمها هذه االتفاقية أن تعلن أنالمندمجة عليها 

  . تغيير جوهري في توسيع اختصاصها بأي المتحدة لألمم العام األمين  تعلم أنعلى هذه المنظمات          

   الدخول حيز التطبيق :   36الفصل 

 الخامسة و الثالثين اآلليةهذه االتفاقية تدخل حيز التطبيق في اليوم التاسع الذي يتبع تاريخ وضع  -1

  . المتحدة مملال العام األمين االنضمام مع أو المصادقة القبول، التوقيع،من 

 أوعلى هذه االتفاقية  صادقت أو اقتصادية مندمجة وقعت ، قبلت ، إقليمية منظمة أوآل دولة  -2

 االنضمام ، أو الخامسة و الثالثين من التوقيع ، القبول ، المصادقة اآللية بعد وضع إليهاانضمت 

 اقتصادية يميةلإق منظمة أو تضع آل دولة أنفان المعاهدة تدخل حيز التطبيق في اليوم التاسع بعد 

 .ام  االنضمأو للتوقيع ، القبول ، المصادقة ،آلياتهامندمجة 

 االقتصادية المندمجة اإلقليمية وضعت من طرف المنظمة آلية أي 2و 1 الفقرتين أهدافمن اجل  -3

 .ف الدول لما وقع وضعه من طرإضافة يعد أنال يمكن 

 ، الروسية ، و االسبانية ، سيكون االنكليزية نص هذه المعاهدة بالعربية ، الصينية ، أصل  :37الفصل 

  . المتحدة لألمم العام األمينمتماثال وسيتم وضعه لدى 
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  التحكيم : قــحـالمل

 المتنازعة فان التحكيم المنصوص عليه ضمن الفصل األطراف بين آخر لم يكن هناك اتفاق إذا : 1الفصل

  . من هذا الملحق 14 إلى 2 المكان طبقا للفصول سيأخذ من هذه االتفاقية 33

 من 33 التحكيم طبقا للفصل إلىانه سيرفع النزاع ائل  يعلم الطرف السأنعلى الطرف الطالب  : 2الفصل 

 المطروح للتحكيم آما يتضمن بالخصوص فصول األشكال ان يحدد موضوع اإلعالمالمعاهدة على 

 الخاص بالنزاع األشكال على موضوع األطراف لم توافق إذا او تطبيقها في هذه النقطة التأويلاالتفاقية 

   .األشكال موضوع فان على هيئة التحكيم ان تحدد

من  على آل طرف أعضاءفي نزاع بين الطرفين يجب ان تتكون الهيئة التحكيمية من ثالثة  : 3الفصل 

اعي الحكم الثالث الذي  يختارا و باتفاق جمأنن و على الحكمين المعينيحكما  النزاع ان يعّين أطراف

 دولة ألي أو النزاع أطراف لجنسية احد  غير حاملاألخيرا لهذه المحكمة و يجب ان يكون هذا يكون رئيس

  .يتطرق ابدا بخبرته في هذا الموضوعمجاورة يتعلق بها المجرى المائي و لم 

 تعين آلها حكما أن التي لها نفس المصلحة األطراف من طرفين على أآثربين  في نزاع يكون -1

 .واحدا باالتفاق 

   .اسياألسلتعيين لذآورة مأي شغور البد ان يسد بالطريقة ال -2

   : 4الفصل 

المحكمة خالل شهرين من تسمية ثاني حكم فانه على رئيس محكمة العدل اذا لم يقع تعيين رئيس  -1

  .ن الرئيس خالل شهرين يعّي أنالدولية و بطلب من أي طرف

 قد يعلم اآلخر النزاع حكما بعد شهرين من اتصالها بالطلب فان الطرف أطراف يعين احد لماذا  -2

  .ل الدولية الذي عليه ان يتخذ قرار التعيين خالل شهرين رئيس  محكمةالعد

 بما يتماشى و مقتضيات هذه المعاهدة و أحكامهاعلى الهيئة التحكيمية ان تقضي في  : 5الفصل 

  .القانون الدولي 

 هادحدها قواعحدد وذلك فان الهيئة التحكيمية ت النزاع على خالف أطراف لم يتفق إذا  :6الفصل 

  .اإلجرائية

  . مؤقتة أساسية وقائية و بإجراءات األطرافقد توصي الهيئة التحكيمية و بطلب من احد :7الفصل 

   :8الفصل 
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ة ــال آل الوسائل المتاحــــة التحكيمية و خاصة باستعمــ النزاع ان تسهل عمل الهيئأطرافعلى  -1

  :و عليها 

 تسمح لها ان آان ذلك ضروريا ان ان توفر لها آل الوثائق الهامة ، المعلومات و المعدات و - أ -

  .لقى شهادتهمتتتستدعي الشهود او الخبراء و 

تحصلوا عليها سرا خالل ا بالمحافظة على سرية أي معلومة  و الحكام ان يلتزمواألطرافعلى  -2

  . الهيئة التحكيميةإجراءات

ن مصاريف  فإ،يةنظرا لخصوصية مالبسات القض ا أخرىاذا لم تحدد الهيئة التحكمية طرق :9الفصل 

 .  النزاع بطريقة متساويةأطرافالهيئة يقع اقتسامها بين 

  . تقريرا نهائيا في ذلكلألطرافحافظ على دفتر به آل المصاريف و ان توفر على الهيئة ان ت

 النزاع و الذي قد يكون أشكالأي دولة لها صالح في تقديم احتراز شرعي لموضوع  :10الفصل 

  . بعد موافقة المحكمةجراءاتإلاخل في ادتكن ان تبقرار القضية يم متأثرا

التي تخرج مباشرة عن اساس مشكل ستمع و تحدد الطلبات المضادة يمكن للمحكمة ان ت :11الفصل 

  .النزاع 

بأغلبية تخاذها  جوهر الهيئة التحكيمية يجب ااإلجراءاتسواءا في القرارات الخاصة  :12الفصل 

  . أعضاءهاتصويت 

اتها، فانه التحكيمية أو تفشل في الدفاع عن دفوع النزاع قبل الهيئة أطراف لم تظهر احد إذا :13الفصل 

 غياب أحد . تحكيمهااءات و أن تضعيمكن للطرف اآلخر أن يطلب من المحكمة أن تواصل اإلجر

بل التصريح  قاإلجراءات أمامعن  دفوعاته ال يمكن ان تشكل حاجزا  الدفاع  في األطراف أو فشله 

  .حكيمية ان ترضي نفسها بان الطلب جد مؤسس واقعا و قانوناعلى  الهيئة التكمها النهائي فانه بح

   :14الفصل 

 وجدت إذا إال من تاريخ تكوينها بالكامل أشهربحكمها النهائي خالل خمسة على المحكمة ان تصح  -1

   .أشهر مدة خمسة  على ان ال تتجاوزأخرىانه من الضروري التمديد في المدة المحددة لفترة 

 المتعلق بالنزاع و عليه ان يذآر األشكاليجب ان يتقيد الحكم النهائي للهيئة التحكيمية بموضوع  -2

 إضافة االعضاء المساهمين في الحكم النهائي أسماء الذي ارتكز عليها آما يجب ان يتضمن األسباب

ر متباعدة أو مختلفة في الحكم بين وجهات نظ أي عضو من المحكمة من شأنه أن يربط  تاريخهإلى

  .النهائي
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 إذا إالابل لالستئناف يجب أن يكون التحكيم رابطا بين أطراف النزاع آما يجب أن يكون غير ق -3

  . اإلستئنافإلجراءاتاتفق أطراف النزاع مسبقا أن يكون خاضعا 

 يمكن كم النهائيو بطريقة تنفيذ الحأ أي اختالف قد ينشأ بين األطراف المتنازعة المتعلق بتفسير -4

  .هيئة التحكيمية التي تقضي فيهأن يضعه أحد األطراف لحكم ال

  

  

  

 

 

  :ملخص
 بما يتماشى 1997 ماي 21 بتاريخ 229/51حدة في القرار عدد تاتخذ من طرف الجمعية العامة لألمم الم

 ماي 21رك في يويوبن عليها بمقر األمم المتحدة لإلمضاء، فان المعاهدة قد فتحت 34و مقتضيات الفصل 

 21ى حدود ل إلإلمضاءة مات اإلقليمية االقتصادية المندمج و ستبقى مفتوحة لكل الدول و المنظ1997

  .2000 ماي

  51/869/األمم المتحدة وثيقة أ: نص

  النظــام األساســي

 

 

 

 

 

 

 

 

 


