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 المقدمة

األمم المتحدة االقتصادية ألوربا )يونيسي( باكل متزايد  لجنة، رّكزت النااطات المتعلقة بالمياه من قبل 0281في سنة  -0
عموما ، و، تحديدا ، المستوى اإلقليمي، التعاون على  تعزيزعلى قضايا إدارة المياه العابرة للحدود وعلى طرق ووسائل 

سياسة مثل إعالن  وثائقتلك النااطات في تّوجت ااطئة، أي الدول المتاخمة لنفس المياه العابرة للحدود. وملبين الدول ا
 لجنةسياسة منع والسيطرة على تلوث المياه، بما في ذلك التلوث العابر للحدود، وقرار الاالقتصادية ألوربا  لجنةال

واستنادا  إلى تلك الوثاق وعلى نتائج  .0االقتصادية ألوربا حول المبادئ الخاصة بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود
( لمؤتمر األمن والتعاون في أوربا )سي أس سي 0282نوفمبر  1 –أكتوبر  06االجتماع حول حماية البيئة )صوفيا، 

 باسم االتفاقية 0221مارس  07مة قانونيا ، تم توقيعها في هلسنكي بتاريخ دول اليونيسي في نص وثيقة ملز تئي(، تباحث
 الدولية )اتفاقية المياه(. والبحيرات للحدود العابرة المائية المجاري واستخدام بحماية المتعلقة

ب ارق وقد خرجت تلك الوثيقة في الوقت المناسب، عندما انهار االتحاد السوفيتي وواجهت دول أخرى في وسط وجنو -1
ة واألمن تحديدا . وظهرت حدود جديدة في ئأوربا تحديات جديدة أمام التعاون اإلقليمي عموما ، وأمام التعاون في مجال البي

التاريعات الدولية المتاحة لتلك الدول لحماية وإدارة المياه العابرة للحدود، والتي لم تكن  ، وكانت اتفاقية المياه إحدىأوربا
 سابقا  وطنية.

تم تعزيز أهداف االتفاقية بتطوير بروتوكوالت ، ي. وكاتفاق إطار02261أكتوبر  6 منذخلت االتفاقية حيز النفاذ ود -1
، والبروتوكول عن 1115ودخل حيز النفاذ في  0221ملحقة: البروتوكول عن المياه والصحة، الذي اعتمد في 

للحدود للحوادث الصناعية على المياه العابرة للحدود المسؤولية المدنية والتعويض عن األضرار بسبب اآلثار العابرة 
، اعتمدت التعديالت على المواد 1111. عالوة على ذلك، وفي 1111)بروتوكول المسؤولية المدنية( الذي اعتمد في 

من االتفاقية، وهي لم تدخل إلى اآلن حيز النفاذ، للسماح للدول الواقعة خارج منطقة اليونيسي أن تصبح  16و 15
 عضاء.أ

عم التعاون والعمل كنموذج لعدد من االتفاقات الثنائية والمتعددة لمنطقة في دعم تأسيس ودلعبت االتفاقية دورا  حاسما  في ا -4

حول التعاون لحماية االستخدام المستدام لنهر الدانوب )اتفاقية حماية نهر الدانوب(، والتي  0224األطراف. وبينها اتفاقية 

في سياق إقليمي فرعي أكثر تحديدا . ومن األمثلة األخرى هناك االتفاقات  0221فاقية المياه لسنة إلى أحكام اتت استند

والروسية  الروسية-الروسية والكازاخستانية-ستونيةحول أنهار ميوزه وايلدت، باإلضافة إلى المياه العابرة للحدود األ

متعدد األطراف حول حوض نهر سافا،  يا  إطار ا  ا  تامل اتفاقالمياه العابرة للحدود الحديثة نسبي صكوكاألوكرانية. وبعض 

وعدد من المعاهدات الثنائية حول المياه العابرة للحدود، مثالُ بين بيالروسيا وأوكرانيا وبين بيالروسيا واالتحاد الروسي. 

 .1ة إلى اتفاقية المياه)ئي يو دبليو أف دي( إاار االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه وهناك أيضا  في توجيهات

                                                           
0
 (.41)0( في قرارها رقم 0287اعتمدت من قبل اللجنة االقتصادية ألوربا في جلستها الثانية واألربعين )  

1
 طرفا . 16، كان في االتفاقية 1112كما في أغسطس   

1
التي وضعت إطار عمل لعمل االتحاد األوربي في مجال  1111أكتوبر  11ربي ومن المجلس في /سي ئي من البرلمان األو1111/61توجيهات   

 سياسة المياه.
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طار القانوني األوسع في منطقة اليونيسي المتألفة من خمس اتفاقيات بيئية، هي: اإلاتفاقية المياه هي جزء مكمل من  -5
تقييم االثر البيئي في ل 0220 عام واتفاقية ،)اتفاقية لرتاب( للتلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود 0272اتفاقية عام 

)اتفاقية  المتعلقة باآلثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية 0221 عام )اتفاقية ئيسبو(، واتفاقية اطار عبر حدودي
باأن الوصول إلى المعلومات والمااركة العامة في  0222 عام ، واتفاقية0221الحوادث الصناعية(، واتفاقية المياه 

 ا  متين ا  قانوني ا  هوس(. وتقّدم اتفاقيات اليونيسي إطارآرتفاقية )ا صنع القرار وإمكانية اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية
 تساهم في تنفيذفي نفس الوقت واتفاقيات اليونيسي األخرى للتعامل مع قضايا بيئية متنوعة. واتفاقية المياه تكّملها  واامال  

من ناحية نطاقاتها را  كبيرا  تآز، حيث أن هناك الصكوك. وهي تنتفع من العمل المنّفذ بموجب هذه تلك االتفاقيات
 والتزاماتها الموضوعية وتعهداتها.

وتبرز مجموعة من األسئلة دائما  عندما تدرس الدولة المصادقة على أو االنضمام إلى االتفاقية، باإلضافة إلى ما بعد  -6
نفيذ بالاكل تملية لمتطلبات البالجوانب اإلجرائية والقانونية واإلدارية والفنية والعالتصديق، لغرض تنفيذها. وهي تتعلق 

 إلى دليل مكّيف عمليا . ومن هذا المنطلق ناأت الحاجةالمناسب. 

وهذا الدليل، المصمم لدعم كل من تنفيذ واالنضمام إلى االتفاقية، يركز على عدد من األحكام المنتخبة التي قد تتضمن  -7
األبعد، قد تقرر األطراف تعديل الدليل وإدراج  مصاعب خاصة لألطراف، باإلضافة إلى الدول المنضمة. وعلى المدى

 األحكام المتبقية.

الدليل هو نتاج الممارسة متعددة األطراف، ويامل كل من األطراف وغير األطراف. وقد انتفع من خبرة األطراف هذا  -8
 ة. سنة منذ اعتماد االتفاقي 07في تنفيذ االتفاقية ومن الممارسات الحسنة التي طوروها على امتداد 

عالوة على ذلك، تم تطوير الدليل من خالل عملية مساهمة ال تتضمن فقط مدراء وممارسي المياه ولكن أيضا  ممثلي 
 المؤسسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

 األسس المنطقية واألهداف والفئات المستهدفة (1)

 تنفيذ االتفاقية بتقديم مالحظات مفصلة على أحكام االتفاقية.الهدف الرئيسي من الدليل هو مساعدة األطراف في  -2

 ، عملياتالدليل كذلك يقصد به غير األطراف بهدف تسهيل عملية اتخاذ القرار بخصوص المصادقة أو االنضمام أو -01
 نضمام.، باإلضافة إلى تطبيق أحكام االتفاقية، حسب االقتضاء، قبل المصادقة أو االالوطنية االنضمام أوالمصادقة 

أخيرا ، يراد من الدليل دعم التعاون العابر للحدود خارج منطقة اليونيسي كذلك وتاجيع تنفيذ االتفاقية ومبادئها في جميع  -00

أنحاء العالم. وتحديدا ، متوقَّع من الدليل أن يعمل كمرجع لتعاون غير دول اليونيسي مع دول اليونيسي باأن المياه 

د، يتوقَّع أن يكون الدليل كتيبا  مفيدا  لغير دول اليونيسي الراغبة في االنضمام إلى االتفاقية الماتركة. وعلى المدى البعي

 حال دخول التعديالت على االتفاقية التي تسمح بذلك حيز النفاذ.
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قضايا  جهات المسؤولة عنيذ والفنالسياسة وصناع القرار ودوائر التالمجموعات المستهدفة الرئيسية في الدليل هي صناع  -01
لمسؤولين في قطاعات ستكون الوثيقة أيضا  محل اهتمام االماتركة. و هيئاتتحديدا  في السياق العابر للحدود، كالالمياه، 

، والمسامك، وقطاع األغذية وقطاع والقطاع الزراعي المارف على الري أخرى ذات صلة مباارة بالمياه، كالصحة،
دراء وأصحاب المصالح منقل المائي الداخلي، وإنتاج الكهرباء، باإلضافة إلى الالسياحة ومستخدمي المياه الصناعية، وال

 في تلك القطاعات.

ب يجيكون أداة  عملية تستأثناء تقديم التوجيهات العامة التي قد تكون مناسبة ألوضاع مختلفة، يهدف الدليل كذلك إلى أن  -01
 إلى الحاجات الخاصة بالبلد.

 نطاق الدليل (2)

يا القانونية والعملية التي يحتمل أن تناأ في تنفيذ االتفاقية، باإلضافة إلى عملية المصادقة أو االقض سيرا  حوليقّدم الدليل تف -04
 االنضمام. ويقترن التفسير مع أمثلة الممارسات الجيدة في المنطقة.

و"المصب". ويقّدم الدليل كذلك ي "المنبع" عضوا  في االتفاقية، من منظورَ  البراهين األساسية لمزايا أن تصبحيقّدم الدليل  -05
تفسيرا  للمبادئ الرئيسي وخصائص االتفاقية وكيفية تأثيرها على متطلبات التنفيذ. عالوة على ذلك، فإن الدليل يقّدم 

 ماورة عامة باأن كيفية تنظيم عمليات المصادقة والتنفيذ باكل فاعل، مع مراعاة أ تلك العمليات خاصة بالبلد.

حظات على األحكام المنتخبة، والتي قد يتضمن تنفيذها مصاعب خاصة. وال ينطوي ذلك االنتخاب اللمجوهر الدليل هو ا -06
 على أن األحكام غير المامولة بالدليل أقل أهمية وأن األطراف يجب أن تعطيها أسبقية أدنى في تنفيذ االتفاقية.

 والفنية والمتطلبات الدنيا للتدابير المقابلة. تتضمن المالحظات التحليل القانوني و، تناأ عنه، التوضيحات العملية -07

يجب أن ال يؤثر الدليل بأي طريقة على محتوى أو النفاذ القانوني ألحكام االتفاقية، وال حقوق أو التزامات أطراف  -08
 االتفاقية. وبناء  على ذلك، ال ياّكل الدليل، أو يمثل، تفسيرا  ملزما  قانونيا  لالتفاقية.

 تار إااراثائق العالمية الرسمية األخرى المتعلقة بالموضوع الذي تعالجه االتفاقية. وتحديدا  هناك تكريراعي الدليل الو -02
)آي أل سي( تحت الجمعية العامة لألمم المتحدة، والتي أدت إلى اتفاقية األمم  دولين الالقانو لجنةإلى العمل التحضيري ل

)اتفاقية نيويورك(، واتفاقية  مائية الدولية في األغراض غير المالحيةباأن قانون استخدام المجاري ال 0227عام المتحدة 
حول المسؤولية الدولية عن العواقب المضرة الناجمة عن  1110نيويورك نفسها، باإلضافة إلى ما يتعلق بمواد مسودة 

ت أيضا  من قبل األفعال ا وثيقتين، المعتمدتين بعد دخول القانون الدولي. وهاتين ال لجنةلممنوعة بالقانون الدول، أُِعدَّ
 اتفاقية المياه حّيز النفاذ، تسّنان األعراف الدولية حول قانون المياه بطريقة تتعلق بتعزيز الطبيعة القانونية العرفية لمعظم
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 –الميتين ري لهاتين الوثيقتين العيأحكام اتفاقية المياه، وبذلك تعزز نفاذها القانوني. عالوة على ذلك، فإن العمل التحض
 يقّدم دعم خلفية مفيد ألغراض الدليل الحالي. –غني في المالحظات الااملة وقانون القضايا الدولية والممارسة ال

العالقة بين اتفاقية المياه واتفاقية نيويورك كانت هدف دراسة خاصة بموجب قوة المهام حول الجوانب القانونية واإلدارية  -11
لحد اآلن، بينما دخلت اتفاقية المياه حيز النفاذ قبل  فاذى لو أن اتفاقية نيويورك لم تدخل حيز الن، حت4التفاقية المياه السابقة

سنوات. وتكفي هنا اإلاارة إلى النقاط الرئيسية الستنتاجاتها. وبينما تعالج كلتا االتفاقيتين نفس الموضوع،  01أكثر من 
أحكام اتفاقية المياه هي أكثر تحديدا . لذلك فهي تضع توجيهات ن وباكل عام فإتبقى أحكام كل منها متوافقة مع بعضها. 

، وتحديدا  بخصوص منع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود. وعلى سبيل جراءومعايير متقّدمة لإلأكثر دقة 
االستخدام المنصف االستثناء لما ورد أعاله، قد تظهر توجيهات أكثر امولية في اتفاقية نيويورك الخاصة بمبادئ 

ي الذي تضعه لغرض اإلطار العمل المؤسسوالمعقول. واألهم من ذلك، هو أن القيمة المضافة التفاقية المياه تقع في 
مساعدة األطراف في االمتثال إلى أحكامها وفي تطويرها أكثر من جانب، وفي الخاصية اإللزامية للتعاون المؤسساتي 

 آخر. وال يوجد أي من هذه الخصاص في اتفاقية نيويورك.ة من جانب مااطئبين األطراف ال

 طرفا   فوائد أن تصبح (3)

ديدة. واألهم من عندما تصبح الدولة عضوا  في االتفاقية، فإن الدولة ال تصبح تماما  المخاَطب في الحقوق وااللتزامات الج -10
. ويساعد يتهرهيئاته التابعة، وسكرتا، وةاع باريس، ودائرته الرسميم إلى نظام مؤسسي يستند إلى اجتمذلك، هو أنها تنض

ل إراادات طار المؤسسي مثل ذلك األطراف في تنفيذ التطور التدريجي لالتفاقية السابقة، بما في ذلك من خالاإل
يفضي إلى  ا  تطوير بروتوكوالت محددة. وهو يقّدم منتدى جماعي، باإلضافة إلى من خالل 5القانون غير الملزم وتوصيات
ث هناك مااركة في الخبرة والممارسات الحسنة. ولألطراف المااركة في مجموعات يائي ومتعدد األطراف، حتعاون ثن

العمل والجهات التابعة األخرى، مثل قوات الحماية ومجموعات الخبراء المؤسسة في اجتماع األطراف.  وتتناول هذه 
ونية والمؤسسية واالقتصادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المجموعات والسكرتير طلبات باأن توضيح القضايا الفنية والقان

 االتفاقية.

، مثّمنة باكل جيد فيما يتعلق بأهمية لماتقة من طبيعة إطارهاالقيمة المضافة أعاله في أن تصبح طرفا  في االتفاقية، وا -11
تحليالت المنفذة مع كون االستخدام التعاون في إدارة موارد المياه العذبة العابرة للحدود. وتتزامن الخبرات المتكسبة وال

ة هو المفتاح مااطئوالحماية واإلدارة، بالاكل الجماعي المنّسق، للمياه العابرة للحدود من خالل التعاون بين الدول ال
 ما  على أن، أثناءوة على ذلك، فإن هناك اتفاقا  عا. عال6لالستخدام األمثل لها لكافة األطراف المعنية

 

                                                           
4
حول  0227 العالقات بين اتفاقية اليونيسي حول حماية واستخدام الممرات المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية واتفاقية األمم المتحدة لسنة  

(، المتوفرة على الموقع: UN Doc.ECE/ENHS/NONE/00/02) 1111لمالحية للمرات المائية الدولية، جنيف، قانون االستخدامات غير ا

http://www.nece.org/env/water/publications/documents/conventional.pdf 
5
 انظر التوجيهات والتوصيات وتقارير الخلفية والدراسات على الموقع:  

http://www.nece.org/env/water/publications/pub7.htm  
6
قانون  انظر، على سبيل المثال، مقالة عن التطور من قبل إيال بنفنستي، "اإلجراء الجماعي في استخدام المياه العذبة الماتركة: التحديات أمام  

 اارات المقتبسة فيها.وما يليها، واإل 184، صفحة 0226 أميريكان جورنال أوف إنترناشيونال لو،الموارد المائية الدولي"، في 
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الوضع مستدام إلى غير الستخدام االالعابرة للحدود، يؤدي  المياه كتلةكارط مسبق لالستخدام المستدام ل التعاون بروز
 لكافة األطراف المعنية.األسوأ 

تقديم إطار معياري ضمنه يمكن  صية الرئيسية لالتفاقية هي بالتحديد، علينا التأكيد على أن الخابالنظر لما سبق -11
األمثل لمياههم العابرة للحدود وأنظمتها بالاكل التعاوني الجماعي الالزم لالستخدام والحماية  ين تنفيذ ذلك العملمااطئلل

(، المواد 6)1ين )المادة مااطئالبيئية المتعلقة بها. ويجب القيام بهذا العمل من خالل استنتاج وتنفيذ اتفاقيات محددة بين ال
 (.07و 05و 04و 01و 01و 00و 01و 2و 6و 5

ين آخرين في التعاون الفاعل هي إحدى العواقب الرئيسية للدول ذات المصلحة الذاتية أمام مااطئرغبة  الاكوك حول -14
تعلق باكوك الدولة )أ( بخصوص ما إذا بسيناريوهين: األول ياتخاذ أولى الخطوات نحو التعاون. وقد يحصل ذلك الاك 

، والثانية، األطرافثنائية أو متعددة كتلة مائية ة تعاون كانت الدولة )ب(، و/أو من المحتمل )ج(، )د(... ستبرم اتفاقي
...، حالما تبرم تلك ة )ب(، و/أو من المحتمل )ج(، )د(مااطئتتعلق باكوك الدولة )أ( بخصوص ما إذا كانت الدولة ال

ون الماترط أصال  في وحدها، مثال  بتكاليف قريبة المدى للتعا تبااراالتفاقية، ستمتثل لها باكل فاعل، أو تدع الدولة )أ( 
 ين اآلخرين.مااطئاالتفاقية، على أساس توّقع تنفيذ االتفاقية من قبل ال

، ويكون األخير متأصال  في مفهوم البعيد مقابلالقريب طار المنظور على المدى اإلما ورد أعاله يظهر أكثر وضوحا  في  -15
المائية. وتتطلب معالجة تلك المااكل من خالل العمل  ةكتلين مااكل كمية ونوعية تتعلق بالمااطئاالستدامة.  وتواجه ال

 –التعاون واالستدامة والتي قد تتضمن التكاليف وصوال  إلى  في البدايةالجماعي عددا  من القرارات األحادية الطرف 
إلى اقتناء أو  مثال  معدل استهالك أدنى يتم االتفاق عليه ، في حاالت احة المياه، أو تكاليف البنية التحتية باإلضافة

تكنولوجية. وهذا قد يجعل التعاون يبدو غير مفيد على المدى القريب، بالذات عندما يكون  تنقيةتحسين إمكانية منع و/أو 
ن. وإذا، في تكاليف التعاوة )ب(، أو محتمل )ج(، )د(... مااطئالدولة المااركة ة )أ( اكوك حول مااطئلدى الدولة ال

ة أحادية الطرف، حينها، سحب مااطئالثقة والتواصل، أصبحت السياسة المهيمنة لدى الدول ال انعدام في حالة الاك تلك
المياه  كتلةأمام  ة نفسها في وضع عدم فائدة أكثرمااطئوعلى المدى البعيد، ستجد كل دولة  تكاليف التعاون قريبة المدى.

إلى نقطة الالعودة، في سيناريو يفتقر إلى انعدام  . وحتى قبل الوصولا و/أو تلوثها ما بعد التعويضالماتركة: نضوبه
ين التي تكون مااطئمن خالل تكاليف لكافة ال االمياه الماتركة قد يتم التوصل إليه كتلةمن وتجديد  واإلاباعفي التعاون 

 أعلى بدرجة ال تقبل القياس من المدخرات التي أجريت أصال  بتجّنب التعاون.

ة قد يزيل بالضبط هذا النوع من الاكوك ممهدا  الطريق للعمل الجماعي والمدعوم. وهذا أن تصبح عضوا  في االتفاقي -16
المؤسسي الجماعي الذي ياترط التقييم الجماعي،  بفضل إعداد إطار بناء الثقة من قبل االتفاقية من خالل نظامها

ة على الكتلة المائية إلى االتفاقية، بفضل ئمااطإلضافة إلى الدعم الفني واإلداري. وفي الواقع، لو انضمت كافة الدول البا
ة األخرى، بينما تصبح مااطئة لوحدها في تعامالتها مع الدول المااطئطار المؤسسي لألخيرة، فلن تترك كل دولة اإل

ما في االجتماع، والتي تاترط كذلك المساعدة، سوية مع جهاتها التابعة، م الحاضرةتوقعاتها قلقا  لكافة األطراف األخرى 
 يسهل االمتثال والتعاون من قبل كافة األطراف.
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ين، وبذلك تعزيز األمن والسالم. ويتيح مااطئالتعاون بموجب االتفاقية قد يصبح مساهمة هامة في منع النزاعات بين ال -17
غير ذلك( التعاون الدائم من خالل آليات االتفاقية )مثل تأسيس الهيئات الماتركة، وتبادل المعلومات، والمااورات، و

 التعّرف المبّكر على المصادر المحتملة للخالف وياترط الوسائل لمنع تصعيدها. 

طار التعاوني الجماعي الُمَعّد بواسطة االتفاقية تفيد أطرافها أساسا  بخصوص األبعاد اإلالمزايا الماتقة من االنضمام إلى  -18
ة إبرام مااطئالهدف، تتطلب االتفاقية من األطراف ال ة األخرى. ولذلكمااطئالعابرة للحدود للعالقات مع األطراف ال

اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة، أو تنقيح الموجودة منها، لغرض تطبيق مبادئها األساسية على المياه العابرة للحدود 
 ذات الصلة. وتوفر كذلك التوجيه المفصل الخاص بالمهام الدنيا لتلك الهيئات الماتركة.

ية وسائل واقعية للتنفيذ العملي لمعايير التعاون المتوقعة من االتفاقية وفي نفس األثناء تلك اآلليات المؤسسيوفر وضع  -12
حافز فعال لتعاون أاد وأكثر تطورا . وتاير العديد من االتفاقيات المحددة الثنائية والثالثية، التي تم إبرامها أصال  تمثيل 

 لة على هدفها العام في معظم األحكام.مّتكتحديدا  على أنها وثيقتها األم تحت رعاية االتفاقية، إلى االتفاقية 

بالرغم من أن غير األطراف ليسوا ممنوعين من تبني على أساس طوعي نفس معايير التعاون من خالل اآلليات  -11
بق فيما يتعلق باألطراف مام يقّدم ضمانا  بأن اآلليات المؤسسية لالتفاقية سوف تنطوضوعة في االتفاقية، إال أن االنضالم
 ة األخرى على أساس المساواة ممهدا  الطريق نحو تعاون دائم وفاعل.مااطئال

)مثل اتفاقية حماية نهر الدانوب دون اإلقليمية أن االتفاقية قد أثرت في صياغة العديد من أنظمة المياه تجدر اإلاارة إلى  -10
. وبهذا فإن التنفيذ األصولي لالتفاقية يوّفر أساسا  صحيحا  لتنفيذ تلك (توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهأو 

توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية من  0من التمهيد للمادة  15و 10. وفي الواقع، فإن النصين دون اإلقليميةالوثائق 
دول األعضاء من تلبية تمكين المجتمع واليوضحان أن أحد األهداف من التوجيه هو "المساهمة في  باأن المياه

االلتزامات ]العائدة لهم["، ومنها بموجب االتفاقية. ومن هنا في محيط االتحاد األوربي، فإن االتفاقية باكل مفيد تكّمل 
دول االتحاد  االتحاد األوربي المتعلقة بالمياه خصوصا  في سياق التعاون بينوتقّدم توجيها  إضافيا  لفهم وتنفيذ تاريعات 

 وخارج االتحاد األوربي. األوربي

أطرافا  في االتفاقية، وفي تلك الحالة، لن تكون العابرة للحدود  ئيةالماالكتلة ين على نفس مااطئقد ال يصبح كافة ال -11
 ين الذين لم ينضموا إلى االتفاقية.مااطئة ملزمة قانونا  بأحكام االتفاقية في عالقاتها مع المااطئاألطراف ال

أيضا  بخصوص البعد المحلي إلدارة المياه. حيث يتضمن التعاون  ها المؤسسيا  من االتفاقية وإطارينتفع األطراف كثير -11
المعزز بموجب االتفاقية قطاعات مختلفة من اإلدارات المركزية للدول األعضاء، ودوائرها المحلية ذات الصلة، 

حكومية. وهذا يحسن االاتراك والوعي وأصحاب المصالح اآلخرين من القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير ال
والمتعددة الطبقات في الدولة والمحيطات اإلقليمية. وتتضمن الااملة لعدة قطاعات والمعرفة واإلمكانية على المستويات 

تلك األاكال من االاتراك والتعاون تبادل المعلومات والمااورات والبحث والتطوير الماترك، وتحديدا  باأن تحقيق 
ودة المياه والمراقبة والتقييم الماتركين وأنظمة اإلنذار المبكر والمساعدة المتبادلة الخاصة بمواقف محددة. أهداف ج

 وبهذا يمكن لألطراف ااتقاق النتائج من 
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على ممارسة سيادتها الداخلية، من جهة، ومواطنيها واألاخاص المقيمين لديها والاركات أيضا   تؤثرتلك األحكام التي 
، من جهة أخرى. عالوة على ذلك، فإن المساعدة الجماعية والخبيرة الماترطة بموجب االتفاقية تعزز إمكانية إدارة فيها
ة الوطنية المعززة، حال اكتسابها بخصوص المياه العذبة ذات الصفة العابرة الحدود، ال تنطبق اه وطنية. وتلك اإلمكانيمي

 ة مائية دولية، لكن يمكن فقط أيضا  تطبيقها على المياه ذات البعد المحلي الخالص.فقط تلقائيا  على األجزاء المحلية من كتل

(، التي تبّين المبدأ الوقائي، مبدأ الملّوث يدفع ومبدأ االستدامة بين األجيال، يقّدم مثاال  مفيدا  للصلة المحلية 5)1المادة  -14
عادة، من خالل قانون برلماني يخّول  –ة مااطئي للدولة اللالتفاقية. وحال تبني تلك المبادئ في النسق القانوني الداخل

، سواء كانت محلية ةبيئي اتفإنها سوف تنطبق اعتياديا  على كامل مدى النااطات المحتمل أن يكون لها تأثير –المصادقة 
ر عابر للحدود، كأحد أهم برة للحدود. وباتخاذ التدابير المفردة والعابرة للحدود لمنع والسيطرة على وتقليل أي تأثياو/أو ع

األهداف لالتفاقية، حتما  يجد األطراف أنفسهم يصلون إلى أعلى معايير حماية صحة وسالمة اإلنسان سواء على المستوى 
نات والتربة والهواء والمياه والمناظر الطبيعية االمحلي أو الدولي. وينطبق نفس الايء على حماية النباتات والحيو

 واألاياء األخرى.

قد يستخَدم من قبل األطراف لتنفيذ  ا  وأيضا  بالنسبة للمزايا الخاصة بالمستوى المحلي للدول األعضاء، تقّدم االتفاقية إطار -15
إدارة موارد مائية متكاملة )آي دبليو آر أم(. وتعزز االتفاقية طريقة كلية، تأخذ في الحسبان العالقة المعقدة بين الدورة 

باتات والحيوانات استنادا  إلى مفهوم أن الموارد المائية هي جزء مكمل من النظام البيئي. الهيدرولوجية واألرض والن
 ين في اتباع المفاهيم األساسية وأهداف االتفاقية على المستوى المحلي.مااطئوهذا يقّوي التعاون بين كافة ال

فوائد بخصوص التمويل الدولي للمااريع أن تصبح عضوا  في االتفاقية قد يتضّمن أيضا ، باكل مباار أو غير مباار،  -16
المتعلقة باستخدام وحماية وإدارة المياه العابرة للحدود. وقد يتم تيسير أو طلب المساعدة المادية من قبل اجتماع األطراف، 

 )ج((.1)07عند االقتضاء، لغرض تعزيز إمكانية أحد األطراف في تحقيق أغراض االتفاقية )انظر المادة 

األمم  لجنةاتفاقيات ثنائية أو متعددة وإنااء هيئات ماتركة تاّجعها بقوة المنظمات الدولية )مثل اليونيسي وجهود إبرام  -17
المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والباسيفيك )ئيسكاب( وبرنامج األمم المتحدة للتنمية )يو أن دي بي( ومنظمة األمن 

م دعم ألطراف والمناحين الثنائيين. ويقدَّ بي( والمؤسسات المالية متعددة اوالتعاون في أوربا )أوسسي( واالتحاد األور
مرفق البيئة لي ومالي لهيئات األنهار والهيئات الماتركة األخرى في جميع أنحاء العالم، من بينها، من قبل البنك لدو

اآلسيوي وبنك التنمية اإلسالمي العالمي )جي ئي أف( وبنك االستثمار األوربي وبنك التنمية األفريقي وبنك التنمية 
 األوربية ومن قبل عدة حكومات. لجنةوال

قد ينتفع أطراف االتفاقية من استخدام صندوق ائتمان االتفاقية، الذي يدعم التنفيذ الفاعل لالتفاقية. ويدار صندوق االئتمان  -18
 من قبل سكرتارية اليونيسي. ويساهم األطراف في الصندوق باكل طوعي.
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 تخدام صندوق االئتمان لعدة أمور من بينها:اس نيمك -12

لدعم الفني، وتحديدا  إلى الدول ذات االقتصاد االنتقالي، لتعزيز وتنفيذ االتفاقية من خالل تنظيم الندوات وورش ا (أ 
 العمل ونااطات التدريب األخرى.

الارقية وفي أوربا  دعم مااركة الخبراء من دول ذات اقتصاد انتقالي، وخصوصا  في دول في جنوب ارق أوربا (ب 
 .7والقوقاز وآسيا الوسطى، والندوات والمؤتمرات والمنتديات غير الرسمية األخرى المنظمة ضمن إطار االتفاقية

 يمكن لغير األطراف كذلك االنتفاع من الصندوق االئتماني لالتفاقية. إال أن األسبقية تعطى لألطراف. -41

ع تحسين البيئة العالمية، يقّدم المَنح للمااريع المتعقلة بستة مجاالت محورية ، وهو أكبر ممول لمااريمرفق البيئة العالمي -40
من ضمنها المياه الدولية. والمقصود بتمويل جي ئي أف هو المساعدة في الوفاء بما يسمى بـ"التكاليف الزائدة" لما يلي: 

العمل الماترك لمعالجتها، و)ب( بناء )أ( مساعدة مجموعات الدول على فهم أفضل للاؤون البيئية لمياهها الدولية و
إمكانية المؤسسات الحالية )أو عند االقتضاء، تطوير اإلمكانية من خالل ترتيبات مؤسسية جديدة( لالنتفاع بطريقة أكثر 

عابرة للحدود فيذ التي تعالج األمور البيئية النتالعابرة للحدود، و)ج( تدابير ال امولية لمعالجة األمور البيئية المتعلقة بالمياه
 .8ذات األسبقية

البنك الدولي، الذي يقّدم القرض لمااريع ونااطات واقعية وباكل رئيسي بخصوص مختلف االستخدامات االقتصادية  -41
والماء والمجاري والصناعية والمااريع  طرحللمياه العابرة للحدود )الكهرومائية والري وسيطرة الفيضان والمالحة وال

ين باتفاقيات أو ترتيبات مناسبة لتلك األغراض لكامل الممر المائي أو أي جزء مااطئية محددة بقيام الالمماثلة(، يلحق أهم
 جاري: المااريع حول الم7551منه. وطريقة البنك، التي تحكمها السياسة التاغيلية )أو بي(/اإلجراء البنكي )بي بي( 

المائي  جرىين أساسية الستخدام وحماية الممااطئسمعة ال، يحددها االعتراف بأن التعاون و2(1110المائية الدولية )
ين اآلخرين، يستلزم مااطئباكل كفوء. وفي حاالت عندما تبقى الخالفات بدون حل بين الدولة المقترحة للماروع وال

ضمنها ين اآلخرين باأن الماروع. وتضع الخطة إجراءات مفصلة للتبليغ، من مااطئالبنك أن يبلّغ المقترض المرتقب ال
وتعمل المساهمة في اتفاقية المياه واالمتثال ين على الماروع. مااطئاإلجراءات في حالة هناك اعتراض من قبل أحد ال

فاوضات مين في التعاون وتوفر بيئة مثالية لمنع النزاعات و، عند الضرورة، مااطئإلى أحكامها كدليل واضح لرغبة ال
 الدولي. التسوية، ومن ثم تعزيز األهلية للتمويل

                                                           
7
حول إنااء صندوق ائتمان بموجب االتفاقية، المعتمد في الجلسة الثالثة من اجتماع األطراف  1/1انظر التفاصيل حول صندوق االئتمان في القرار   

(، المناور على الموقع: ECE/MP.WAT/15/Add.1، 1111)مدريد، نوفمبر 

http://www.unece.org/env/water/meetings/documents_MoPWC.htm#ThirdMoP. 
8
(، الفصل الرابع: المياه الدولية، 0225اإلستراتيجية التاغيلية لمرفق البيئة العالمي )  

http://www.gefweb.org/public/opstrat/ch4.htm. 
2
(، 1114، تنقيح 1110: المااريع حول الممرات المائية الدولية )7551السياسة التاغيلية/اإلجراء البنكي   

http://go.worldbank.org/RKU8MDSGV0. 
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 كيف تصبح طرفا  والمتطلبات األساسية للتنفيذ واالمتثال (4)

تصبح الدولة عضوا  في اتفاقية المياه بالمصادقة عليها أو قبولها أو اعتمادها أو االنضمام إليها. ويقصد بالمصادقة  -41
 15لمادة ازامها بمعاهدة. وتضع الدولي الذي به تعَبر الدولة عن الموافقة على الت اإلجراءوالقبول واالعتماد واالنضمام 

من االتفاقية وتعديالتها )حال دخولها حيز النفاذ( معايير وإجراءات معّينة للدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية 
ألن تصبح أطرافا . وللدول الموّقعة ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية المصادقة على أو قبول أو اعتماد االتفاقية، 

 ينما للدول األعضاء أو االستاارية األخرى في اليونيسي ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية االنضمام إليها.ب

أو قبلت أو اعتمدت االتفاقية كافة الدول الموقّعة  على (. وقد صادقت11الموعد النهائي لتوقيع االتفاقية قد انتهى )المادة  -44
 هذا القسم من الدليل على االنضمام إلى االتفاقية. ء المملكة المتحدة، ولهذ يرّكزاباستثن

لغرض أن تصبح دولة غير موقّعة طرفا ، يجب عليها إيداع وثيقة انضمامها لدى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يعمل  -45
قد يصبح (. واالنضمام هو عملية مماثلة للمصادقة أو القبول أو االعتماد به 14بصفة مودع إليه لالتفاقية )المادة 

باالتفاقية. وبالنسبة للدولة المنضمة، تدخل االتفاقية حيز األطراف المرتقبون الذين لم يلحقوا بالموعد النهائي ملزمين 
 (.16النفاذ في اليوم التاسع عار من تاريخ إيداع وثيقة االنضمام )المادة 

صراحة في أن تبّين نيتها في االنضمام إلى نظر تيكون مناسبا  لو أن الدول المنضمة، عند إيداعها وثائق انضمامها، أن  -46
المّتخذ في الجلسة الثالثة من اجتماع األطراف )مدريد،  1/0، استنادا  إلى القرار 16و 15نص االتفاقية المعدلة بموادها 

 (.1111نوفمبر  18 – 16

المحلية لذلك البلد الخاصة بإبرام العملية الوطنية الدقيقة التي بواسطتها تصبح الدولة طرفا  تعتمد على التاريعات  -47
المعاهدات، والتي تبّين عادة في دستور ذلك البلد. وفي العديد من الدول، تكون عملية االنضمام إلى االتفاقية من مسؤولية 

وتكون وزارة الخارجية، بالتااور مع الوزارة أو الدائرة المعنية عن الموارد المائية )مثل وزارة البيئة ووزارة الزراعة(. 
، مسؤولة عن إعداد تقييم أي تغييرات مطلوبة على التاريعات المالية القائمة والمطلوبة لتنفيذ االتفاقية. عادة  األخيرة، 

ت المحلية اويخضع االنضمام إلى معاهدة في العديد من الدول إلى مصادقة البرلمان أو الحكومة، ويجب أن تكيَّف التاريع
 حيز النفاذ.وص هذا اإلجراء و، في كل األحول، بدخول المعاهدة الخاصة بتلك الدولة بخص ةبما يتطابق مع المعاهد

يمكن إجراء التحضيرات لالنضمام بتقييم التغييرات على التاريعات المحلية القائمة وعلى االتفاقيات الثنائية والمتعددة  -48
م تأثير االتفاقية على القانون المحلي والسياسات التي تتطلبها االتفاقية. والخيار المفيد هو إنااء مجموعة رسمية لتقيي

وعلى التعاون العابر للحدود. وقد تتضمن مجموعة العمل مسؤولي وزارات وممثلي دوائر بيئة وبلديات ومنظمات غير 
 حكومية ومؤسسات أكاديمية. وقد يتم تعيين مسؤولين/مؤسسات لقيادة عملية االنضمام.
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داء األطراف المتعاقدة ألالمتثال إلى وتنفيذ االتفاقية. ويقصد باالمتثال  جاهزةالدولة ينطوي قرار االنضمام على أن  -42
اللتزاماتها بموجب االتفاقية، وهو يتطلب تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني باإلضافة إلى الدولي )الجزء الثاني من 

ت والسياسات ذات العالقة والتدابير والمبادرات األخرى التي االتفاقية(. وياير التنفيذ إلى كافة القوانين واللوائح واالتفاقا
أداء التزاماتها بموجب االتفاقية. وفعل االنضمام هو خطوة أولى مهمة، لكن يجب أن يتبعه تراعي تعتمدها األطراف و/أو 

 تنفيذ عملي ألحكام االتفاقية. 

هو أساسي لنجاح االتفاقية. وهذا يعني أن األطراف  التنفيذ على المستوى الوطني وعلى مستوى التعاون العابر للحدود -51
يجب أن تضع تأكيدا  محددا  على تدابير وطرق التنفيذ. وقد تغطي تدابير التنفيذ مدى واسعا  من النااطات من المراجعات 

 المؤسسية والقانونية الرسمية إلى حمالت التوعية العامة.

ها كفاية الوعي بالتزامات االتفاقية، بين طراف المحتملة ضمان أمور منلغرض تنفيذ االتفاقية بالاكل األصولي، على األ -50
والتعاون  وكفاية االهتمام السياسي بالتنفيذ، واإلمكانية الفنية واإلدارية والمالية، والتنسيق بين دوائر التنفيذ ذات العالقة،

البتدائية، كالقانونية واإلدارية والمالية، على ة األخرى. وكمسألة عملية، يفضل وضع كافة التدابير ابين األطراف المااطئ
 المستوى الوطني عند انضمام الدولة العنية إلى االتفاقية.

المكّملة نموذجيا  بإطار زمني، قد تكون مفيدة لدمج التزامات االتفاقية في النااطات المحلية خطة التنفيذ الوطنية،  -51
ك الخطة غير مطلوب رسميا  لالتفاقية، يجوز للدول اتخاذ خطواتها نحو والتعاون العابر للحدود. وبالرغم من أن إعداد تل

 االنضمام والتنفيذ.

عادة ، يتضمن تنفيذ االتفاقية على األقل ثالث خطوات رئيسية. األولى، يجب على الطرفين سن قوانين ولوائح وإبرام أو  -51
اعتماد تدابير إدارية كافية. والثالثة، أن  راف يجب عليهاالثانية، هي أن األطتكييف اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة. و

األطراف يجب عليها ضمان كفاية الموارد البارية والمالية والفنية المتاحة للتنفيذ. وباكل واضح، ليست هناك حاجة لسن 
 قية.قوانين، أو إبرام اتفاقات أو وضع تدابير أو هيكليات إدارية لو كانت الموجودة كافية بنظر االتفا

 المصادقة على وتنفيذ اتفاقية المياه في فنلندا – 1المربع 

. وتمت المصادقة على االتفاقية من قبل 0226فبراير  10وصادقت عليها في  0221مارس  07وّقعت فنلندا االتفاقية بتاريخ 
دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ بمرسوم الرئيس الفنلندي ووثيقة المصادقة تم إيداعها لدى األمين العام لألمم المتحدة. ووطنيا ، أ

 جمهوري.

ولة عن عملية المصادقة على االتفاقية في فنلندا. في حينه، كانت وزارة الخارجية مسؤاستنادا  إلى تقسيم المسؤوليات النافذ 
من  ذلك افة إلىباإلضووطلبت المالحظات على المصادقة من وزارة العدل ووزارة الزراعة ووزارة الغابات ووزارة البيئة، 

 نهار الحدودية في فنلندا والدول المجاورة.األ لجان

واستنادا  إلى المالحظات، تم تقييم االتفاقية على أنها لم تتطلب تاريعا  أو تعديال  للقوانين الوطنية في حينه. وال ُعدَّت ضرورية 
 لتكييف اتفاقات األنهار الحدودية الثنائية
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 نتيجة تنفيذ االتفاقية.

. واستنادا  إلى التعديل، تم 0224إال إن ما يجب مالحظته هو أن فنلندا، لغرض تنفيذ االتفاقية، قد عّدلت قانون المياه القائم في 
 توسيع مجال قانون المياه ليامل اآلثار على المياه السطحية أو المياه الجوفية في دول أخرى.

لبا  ما تكون موافقة البرلمان مطلوبة إلبرام المعاهدات. وتدخل أحكام . واآلن غا1111وأبرم الدستور الفنلندي الجديد في 
 المعاهدات وااللتزامات الدولية األخرى، بقدر كونها ذات طبيعة تاريعية، حيز النفاذ بقانون من البرلمان.

 

 انضمام أوكرانيا إلى اتفاقية المياه – 2المربع 

. وصدر القرار من قبل فيركهوفنا رادا 0222يونيو  0فاقية بتاريخ صدر القانون األوكراني باأن االنضمام إلى االت
 . وسبق ذلك العملية التالية.0222يونيو  11األوكراني وأصبح نافذا  بتاريخ )البرلمان( 

ص أعّدت وزارة حماية البيئة األوكرانية مسّودة قانون باأن االنضمام إلى االتفاقية. وتم تقديم مسّودة القانون، سوية مع ن
االتفاقية باللغة األوكرانية والمالحظات التفسيرية التي تعطي التفاصيل حول أهمية انضمام أوكرانيا إلى االتفاقية، وتحديدا  

 .ااالعتبارات القانونية والبيئية واالقتصادية لصالح سن هذا القانون، ألجل دراستها من قبل مجلس الوزراء في أوكراني

 مسودة، أحالها إلى البرلمان األوكراني حيث تم قبولها وإصدار القانون.وبعد دراسة مجلس الوزراء لل

كانت وهناك مصاعب مالية معّينة ناأت لدى وزارة المالية خلل عملية االتفاق على مسّودة القانون ألن أوكرانيا في ذلك لوقت 
 تطلب رسوم عضوية.يلم يكن م حيث اأصال  ذات اقتصاد انتقالي. وفي النهاية، تم اتخاذ القرار لصالح االنضم

 التفسيرات العامة للخصائص الرئيسية لالتفاقية (5)

 طبيعة إطار االتفاقية

" نموذجية. والعديد من اتفاقيات اليونيسي باإلضافة إلى المعاهدات البيئية العالمية الهامة يةاتفاقية المياه هي وثيقة "إطار -54
تنتمي إلى هذه الفئة من لخ( واتفاقيات يونيب للبحار اإلقليمية هدات عن التغير المناخي وطبقة األوزون إا)مثل المع

الوثائق الدولية. والهدف والوظيفة الرئيسية لهذه النوعية من االتفاقات الدولية، التي تسمى بعض األحيان معاهدات 
الفنية اعدة لة"، هو خلق إطار مؤسسي حول اجتماع األطراف الذي ضمنه يتعاون األطراف، وينتفعون من المسظ"الم

 .يةطاراإلتفاقية االوالقانونية الجماعية وتطوير أكثر ألحكام 

يجب إنجاز أهداف اتفاقية المياه من خالل الطريقة ثنائية الطبقة، التي تصّور فئتين من االلتزامات. األولى تبّين  -55
تفاقية. والثانية، التي يحتويها هي أكثر عمومية وتنطبق على كافة أطراف االوااللتزامات، التي يحتويها الجزء األول، 

ة التي تقتسم نفس مااطئكثر تحديدا  ويجب تنفيذها من خالل إبرام اتفاقات أخرى من قبل األطراف الأالجزء الثاني، هي 
 طار القانوني اإلالمياه العابرة للحدود. و
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أكثر قانونيا ، وهذا يصح تحديدا  بخصوص  لالتفاقية هو أكثر تفصيال  من معدل اتفاقات المضلة، ولذلك هو يقّدم توجيها  
 األحكام التي يحتويها الجزء الثاني.

ألطرافها لتطويرها أكثر وتفعيلها من خالل "، تضع اتفاقية المياه مبادئ عامة معينة يةطاراإلوثيقة "الانسجاما  مع طبيعة  -56
( بصيغة توجيهات وتوصيات حول مواضيع "القانون غير المزماعتماد بروتوكوالت الحقة ووثائق معينة غير ملزمة )"

من خالل البروتوكوالت التكميلية ممارسة  وقد أصبح ناوء النظام "اإلطاري" التقليديمعينة ضمن مجال االتفاقية. 
راسخة في األوضاع التي يكون مطلوبا  فيها أعمال أكثر واقعية لتحقيق أغراض النظام أو لالستجابة إلى المااكل 

ب االتفاقية، هذا قد أدى إلى اعتماد وثيقتين ملزمتين أخريين: بروتوكول المياه والصحة وبروتوكول الجديدة. وبموج
 المسؤولية المدنية.

بينما تكون البروتوكوالت الملزمة قانونا  مهمة بال اك، تم تحقيق مساهمة كبرى في تطوير وتنفيذ األنظمة البيئية  -57
من األسئلة صيغة توجيهات وتوصيات متعددة. وهي تتناول مع مدى واسع ب لليونيسي من خالل تبني وثائق غير ملزمة

التي يجب معالجتها لغرض جعل "النظام المائي" قابل للعمل ونافذا  فعال . وتعالج مجموعة من التوجيهات والتوصيات 
 ها:بين لة اتفاقية المياه أمورا  منالمتعلقة بالمياه المعتمدة تحت مظ

 (،0221في إدارة المياه )توجيهات طريقة النظام البيئي  (أ 

 (،0221معايير وأهداف جودة المياه )توصيات  (ب 

 (،0224منع تلّوث الماء بالمواد الخطرة )توصيات  (ج 

 (،0225سمدة والمبيدات الزراعية )توجيهات منع والسيطرة على تلوث المياه من األ (د 

 (،0226هات في مياه عابرة للحدود )توجيمصادر ثابتة مياه الصرف من  طرحترخيص  (ه 

لسيطرة على وتقليل تلوث المياه الجوفية من مخازن المواد الكيمياوية ومواقع التخلص من النفايات اإجراءات منع و (و 
 (،0226)توصيات 

 (،0226مراقبة وتقييم األنهار والبحيرات )توجيهات  (ز 

 (،1111مراقبة وتقييم المياه الجوفية العابرة للحدود )توجيهات  (ح 

 (،1111نهار العابرة للحدود )توجيهات مراقبة وتقييم األ (ط 

 (،1111منع الفيضانات المستدامة )توجيهات  (ي 

 (،1111مراقبة وتقييم البحيرات العابرة للحدود والدولية )توجيهات  (ك 

 (،1116مراقبة وتقييم األنهار والبحيرات والمياه الجوفية العابرة للحدود )إستراتيجيات  (ل 
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 (،1116سالمة خطوط األنابيب )توجيهات  (م 

 (،1117الدفع لقاء خدمات األنظمة البيئية في إدارة الموارد المائية المتكاملة )توصيات  (ن 

 (،1117إدارة الفيضانات العابرة للحدود )نموذج أحكام  (س 

 (،1112سالمة مرافق اإلدارة المتعاقبة )توجيهات  (ع 

 (.1112المياه والتكييف تجاه التغير المناخي )توجيه  (ف 

األخرى على تطوير النظام القانوني الذي تضعه االتفاقية، وكذلك تسهيل  غير الملزمائق القانون تؤثر هذه الوثائق مع وث -58
 تنفيذها بتقديم خصائص واضحة وواقعية تتعلق بالسلوك المطلوب ألجل االمتثال التام.

 اوهذ تحت رعاية اليونيسي. يجب أن تذكر كذلك الواجهة القانونية بين اتفاقية المياه واالتفاقيات البيئية األخرى المعتمدة -52
هوس. وتساهم كافة تلك المعاهدات في آرينطبق باكل أساسي على اتفاقية الحوادث الصناعية واتفاقية ئيسبو واتفاقية 

من التعاون المباار  –ق اليونيسي األخرى الموجودة بأاكال مختلفة ئتنفيذ اتفاقية المياه. والرابط بين اتفاقية المياه ووثا
 ثيقة ملزمة قانونيا  جديدة وصياغة السياسات ألحكام الدعم التاغيلي والفني على مستوى البلد.في خلق و

 طبيعة "االجتهاد الالزم" في االلتزامات العامة بموجب االتفاقية

كثرها أفضل طريقة وأ ها فيالقانونية ألحكامها لكي تمتثل إلي للطبيعة إيالء اهتمام خاصعند تنفيذ االتفاقية، على الطرف  -61
و أن االلتزام العام بمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود، بمواصفاته ومفاصله، المبينة في منطقية. ويبد

 ، هو التزام ذو "اجتهاد الزم"، يعاكس االلتزامات المطلقة.1و 1المواد 

، وصفت "التزام 1110الخطرة" لسنة في "مقاالت عن منع الضرر العابر للحدود من النااطات  القانون الدولي لجنة -60
دود، أو في أي حال التقليل من منها منع الضرر الكبير العائد لحاالجتهاد الالزم بأنه األساس الجوهري لألحكام المراد 

 (.0)1هذا بدقة مع الجوهر المعياري لالتفاقية المبّين في المادة االلتزام بالمنع ويتفق . 01مخاطره"

. ذي الصلةتخاذ "كافة التدابير المناسبة" الهادفة إلى المنع الزم بالمنع بدقة بواسطة الواجب اللتزام اليتم تحديد طبيعة اال -61
 واستنادا  إلى محكمة العدل األوربية، فإن "مناسب" يعني "مطلوب".

ة فإن التزام تم تقديم أفضل تفسير لالجتهاد الالزم من النواحي الوظيفية. أي أنه، لغرض التمييز من الناحية العملي -61
 "االجتهاد الالزم" بالمنع عن "االلتزام المطلق بالمنع"، هو وجوب مراعاة، في الحالة األخيرة، أن الدولة الطرف 
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 120، صـ01الملحق رقم  A/56/10تقرير لجنة القانون الدولي، وثيقة األمم المتحدة   
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من ناحية  .اأراضيه العابر للحدود بخصوص أي نااط ينّفذ علىسُتَعّد مسؤولة عن االلتزام بالمنع متى ما وقع التأثير 
االلتزام باالجتهاد الالزم قد انُتِهَك، لن يكون مجرد وقوع التأثير العابر للحدود بحد ذاته كافيا . أخرى، بالنسبة العتبار أن 

ولكي تكون الدولة مسؤولة دوليا  عن انتهاك التزام "االجتهاد الالزم" بالمنع، بعد وقع التأثير العابر للحدود، يكون من 
ااط الذي سبب ذلك التأثير لم تتمكن من إثبات تبنيها "لكافة التدابير الضروري أن الدولة التي على أراضيها تم تنفيذ الن

المناسبة" للمنع. وإذا وقع التأثير العابر للحدود بالرغم من اتخاذ كافة التدابير المناسبة، يتوجب على دولة المناأ، بدال  من 
باكل منفرد  –ضافي باتخذ كافة التدابير الالزمة أن تصبح مسؤولة دوليا  عن انتهاك االلتزام الدولي، االمتثال إلى التزام إ

للسيطرة على وتقليل ذلك التأثير. وتتفق المفاهيم القانونية العامة الماروحة توا  مع  –ة ضحيوباالاتراك مع الدول ال
 تفاقية.من اال 1البنية القياسية لاللتزام األساسي بمنع والسيطرة على وتقليل التأثير العابر للحدود بموجب المادة 

التدابير المطلوبة، ومفهوم "مالئمة"  ،تتضمن طبيعة االجتهاد الالزم بمنع والسيطرة على وتقليل التأثير العابر للحدود -64
 طبيعة هامة للعالقة بكل من المحتوى واإلطار الزمني لإلجراء المزمع اتخاذه من قبل األطراف.

المعني، باإلضافة إلى طبيعة ودرجة المخاطرة بوقوع التأثير يجب أن تكون تلك العالقة متناسبة مع إمكانية الطرف  -65
العابر للحدود في ضوء ظروف معينة، بما في ذلك الخصائص المنفردة في الحوض المائي المعني. بمعنى، من ناحية 

 – مثل تأثير الفيضان من انهيار سد، أو تلوث سمي خطير من خلل في معمل صناعي –كلما زادت مخاطر تأثير رئيسي 
كلما زادت العناية الالزمة )أي التدابير المالئمة(. ومن ناحية أخرى، كلما زادت درجة التطور العلمي والتكنولوجي 

 الدولة الطرف، كلما زادت معايير العناية المتوقعة والمطلوبة منها. ةواالقتصادي واإلداري وإمكاني

كافة "التدابير المالئمة" لتحقيق النتيجة العناية الالزمة لتبّني ي عملية المياه بالضبط من كل طرف البدء ف تتطلب اتفاقية -66
 .00المطلوبة في النهاية من أحكامها ذات الصلة أو الحق في إكمال المصادقة من وقت آلخر أو عملية االنضمام

زم المبينة في مطلوبة لغرض تقييم المحتوى الحقيقي لواجب العناية بموجب التزامات االجتهاد الالهناك ثالث مواصفات  -67
 المياه:اتفاقية 

نسبية ومرونة االلتزام باتخاذ "التدابير المالئمة" تكملها االتفاقية بخصائص عامة، كالوقائية، يدفعها الملّوث ومبادئ  (أ 
ة يستند إلى رخصعند تقديم أمور، من بينها نظام  1( والمعايير، مثل تلك المبّينة في المادة 5)1االستدامة )المادة 

ة، حول تقييم التأثير البيئي، باإلضافة إلى وضع حدود االنبعاث ومعايير جودة المياه. وتساهم تاحكنولوجيا مأفضل ت
 محتوى االجتهاد الالزم بالمنع وبواجب العناية المقابل،ل في التحديد الواقعيتلك المعايير والخصائص 

                                                           
00

ليل مصادر لى وتق"تحتوي العديد من االتفاقات فقرة خاصة، تتعهد فيها الدولة باتخاذ "كافة التدابير المالئمة" أو القيام "بالجهود المالئمة للسيطرة ع  

الة التلوث. ومن التلوث في المنطقة المعنية أو في الفضاء المعني". وهذا يجب القيام به بكل من اإلجراءات الفنية واإلدارية إلعالم الدول األخرى في ح
قاعدة االجتهاد الالزم لمنع والسيطرة  الواضح أن تلك االتفاقات ال تضع التزاما  صارما  بعدم التلويث )التزام النتيجة(، بل فقط "التزام السعي" بموجب

سيلو مازياي، على وتقليل التلوث. ولهذا السبب، ينطوي انتهاك هذا االلتزام على مسؤولية عن الخطأ )على األصح: عن انعدام االجتهاد الالزم(")آر. بي

 International Responsibility for Environmental Harm 15, 19 (F. Francioni and"أاكال المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي"، في 
T. Scovazzi eds., 1991.) 
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اعتماد السلطات الوطنية للدولة  عدملحدود إثبات ل ةالعابر اتمن الصعب، إن لم يكن مستحيال ، على ضحية التأثير (ب 
، فإن من ووّثقه. وبينما يكون من الممكن للمواطن أن يثبت أنه قد اتخذ إجراءا  لكافة التدابير المالئمة للمنع األصل

ه تقديم دليل موثق بأن طرف ثالث لم يتخذ أي إجراء. ونتيجة لذلك، هناك اتفاق عام بأن في هذعمليا  المستحيل 
ة للحدود. العابر اتللتأثيرالمّدعي إلى البلد المناأ بلد تحّوال  من الالمساحة القانونية ينطبق انقالب عبء اإلثبات، 

اإلجراء الوقائي المناسب قد تم تبّنيه  تظهر أن أني مواطن يّدعي المسؤولية، كون ألجل هذه الدولة، وليس ألوسي
 ضمن واليتها القضائية.

في األصل، ينطبق التزام االجتهاد الالزم باتخاذ "كافة التدابير المالئمة"، ليس فقط التزام المنع، كما كان متوقعا   (ج 
ولكن أيضا  على تلك السيطرة على وتقليل األثر العابر للحدود. أي أن، بموجب االتفاقية، حدوث التأثير العابر 

 يطرة على وتقليل ذلك التأثير.للحدود هو المحفز لاللتزام باتخاذ كافة التدابير المالئمة للس

ساسية للمبدأ العام لمنع والسيطرة على وتقليل التأثير العابر للحدود، ويجب على ل نفس ما ورد أعاله على الميزة األيقا -68
الاخص عدم فقدان البصيرة باأن تلك األحكام المحددة في االتفاقية التي تاترط التزامات نافذة فوريا . وهذا هو الحال مع 

 لتزامات التالية:اال

، وتحديدا  النافذة على قطاعات صناعية احةفي المياه السطحية وفق أفضل تكنولوجيا مت طرحللوضع حدود االنبعاث  (أ 
 (،1، الفقرة 1معينة )المادة 

 ،1تعريف أهداف جودة المياه وتبني المعايير بما ينسجم مع الملحق  (ب 

 (،4ود )المادة وضع البرامج لمراقبة أحوال المياه العابرة للحد (ج 

 ،06توفير للجمهور المعلومات باأن أحوال المياه العابرة للحدود، استنادا  إلى المؤارات المبّينة في المادة  (د 

، 01، 01، 00، 01، 2، 6، 5(، والمواد 6)1التعاون استنادا  إلى المفاصل والمواصفات الماترطة بموجب المادة  (ه 
ين اآلخرين، مااطئهذا االلتزام يخضع إلى وجهة النظر التعاونية من قبل ال. ويتضح أن االمتثال التام ل07، 05، 04

إال أنه بالنسبة للعضو الذي ال يظهر أنه غير ممتثل لاللتزام بالتعاون عليه أن يظهر أن التعاون ممكن أن ال يكون 
 ممكنا .ين، بينما يكون قد اعتمد كافة التدابير لجعل التعاون مااطئممكنا  نتيجة وجهة نظر ال
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 تفسيرات وتوضيحات أحكام منتخبة (6)

 األحكام المتعلقة بكافة األطراف –الجزء األول 

 نطاق االتفاقية – 1و 0، الفقرات 2والمادة  4، 1، 1، 0، الفقرات 0المادة  -أ 

 (4و 1و 1و 0) 0المادة 

 ألغراض هذه االتفاقية،

حد أو تعبر أو تقع على الحدود بين دولتين أو أكثر، يقصد بـ"المياه العابرة للحدود" أي مياه سطحية أو جوفية ت -0
وحيثما تتدفق المياه العابرة للحدود مباارة إلى البحر، فإن تلك المياه العابرة للحدود تنتهي بخط مستقيم عبر مصباتها 

 بين نقاط على خط المياه األسفل من ضفافها.

ابرة للحدود بسبب نااط ناتج عن تغيير في أحوال المياه العيقصد بـ"التأثير البيئي" أي تأثير سلبي كبير على البيئة  -1
طرف، ضمن منطقة تحت الوالية من منطقة تحت الوالية القضائية لكليا  أو جزئيا  ضيقع  له األصل الفيزيائيباري 

والتربة القضائية لطرف آخر. وتامل تلك اآلثار على البيئة اآلثار على صحة وسالمة اإلنسان والنباتات والحيوانات 
والهواء والمياه والمناخ والمناظر الطبيعية واآلثار أو الهياكل الطبيعية األخرى أو التفاعل بين تلك العوامل، وكذلك 

 االقتصادية الناتجة عن التغييرات في تلك العوامل.-تامل اآلثار على اإلرث الثقافي أو الظروف االجتماعية

 ف ذلك، الطرف المتعاقد في هذه االتفاقية.يقصد بـ"الطرف"/ ما لم يار النص إلى خال -1

 الواقعة على حدود نفس المياه العابرة للحدود.ة" األطراف مااطئيقصد بـ"األطراف ال -4

 (0)2المادة 

ة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل إبرام اتفاقات أو ترتيبات أخرى ثنائية أو متعددة أو، حيثما مااطئعلى األطراف ال
ساسية لهذه االتفاقية، لغرض وجودة، تبني تلك الموجودة، عند الضرورة إلزالة التعارضات بين المبادئ األال تكون هذه م

تعريف عالقاتهما وإجراءاتهما المتبادلة بخصوص منع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود. وعلى األطراف 
. ويجب أن تامل تلك االتفاقات أو الترتيبات الخاضع للتعاونأو جزء )أجزاء( منها، المستجمع المائي ة تحديد مااطئال

ة الزمة ألجل مااطئالمسائل ذات الصلة التي تغطيها هذه االتفاقية، باإلضافة إلى أي مسائل أخرى قد تعّدها األطراف ال
 التعاون.

 (1)2المادة 

ة، إذا مااطئر للحدود، يمكن لألطراف الفي حاالت تتأثر فيها دولة ساحلية، وهي طرف في هذه االتفاقية، بتأثير عاب -1
وافقت جميعها على ذلك، دعوة الدولة الساحلية للتدخل بأسلوب مناسب في نااطات الهيئات الماتركة متعددة 

 ة على تلك المياه العابرة للحدود. مااطئاألطراف المؤسسة من قبل األطراف ال

 شروح وتحليل وتوضح الخلفية -1
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"منطقة تطبيقها"، أي حسب األمور التي تتناولها أحكامها. ويحدد مجال "المعاهدات اإلقليمية" "مجال" المعاهدة يحدد  -62
لموارد المائية، اكذلك المنطقة الجغرافية )في حالتنا، الهيدرولوجية والهيدروجغرافية كذلك( لتطبيق المعاهدة، بما في ذلك 

كمها اروط المعاهدة. ويمكن أيضا  أن تعّرف أنواع استخدامات أو باإلضافة إلى المكونات البيئية المتعلقة بالمياه التي تح
في المااركة في تلك  التي لها الحقل ما هي الدونااطات تنظمها المعاهدة. وأخيرا ، هي تحدد مسألة األهلية، أي 

جغرافي وأنواع المعاهدة. ومن ثم، هناك جوانب مختلفة يجب دراستها ووضعها لغرض تقييم مجال االتفاقية: تطبيقها ال
األوضاع والنااطات، باإلضافة إلى من هو الماترك فيها أو المتأثر بها، بما في ذلك المسألة التي فيها للدولة الحق ألن 
تصبح طرفا  فيها. وهذه المسائل مترابطة جدا ، وللحقوق وااللتزامات المتعلقة بكل منها تأثير على الحقوق وااللتزامات 

 المتعلقة بآخرين.

 مجال الجغرافيال

المستجمعات ، بخصوص 01(6)1(، بخصوص أنواع المياه، والمادة 0)0المجال الجغرافي لالتفاقية معّرف في المادة  -71
 ذات الصلة وبخصوص البيئة البحرية.المائية 

طحية والمياه بخصوص أنواع المياه التي تقع ضمن مجال االتفاقية، الكلمات الرئيسية هي المياه العابرة للحدود والمياه الس -70
 الجوفية.

(، يقصد بتعبير المياه العابرة للحدود أي مياه سطحية أو مياه جوفية تحد أو تعبر أو تقع على 0)0استنادا  إلى المادة  -71
تقع ضمن متناول  باارة إلى البحر، فإن تلك األنهارابرة للحدود مالحدود بين دولتين أو أكثر. وحيثما تتدفق المياه الع

 قية حتى الخط المستقيم عبر مصبات كل منها بين نقاط على خط المياه األسفل لضفافها.قواعد االتفا

أو مستنقع. وتامل المياه  نهر أو قناة أو بحيرة أو خزان المياه السطحية تامل المياه المتجمعة على األرض في مجرى أو -71
األرض أو التربة التحتية. وبالنسبة للمياه  الجوفية كافة المياه تحت سطح األرض في منطقة اإلاباع وباتصال مباار مع

 المحصورة والمفتوحة. طبقات المياه الجوفيةالجوفية، تامل االتفاقية كل من 

(، مياه جوفيةطبقة ( تاترط أن ال تكون المياه العابرة للحدود محدودة بالكتلة المائية )مثال  نهر أو بحيرة أو 6)1المادة  -74
مفتوحة، ء محصورة أو االمياه الجوفية، سوطبقة لتلك الكتلة المائية )أو في حالة ائي المستجمع الملكن يجب أن تغطي 

المياه الجوفية  طبقةلالتغذية لكتلة المياه السطحية أو منطقة  المستجمع المائيبالكامل(. ويجب أن تفهم كامل  تغذيتهامنطقة 
إلى المستويات األدنى )على سطح أو تحت  بة، والتي تطرحمطار أو الثلوج الذائة للمياه من األمتلقيعلى أنها المنطقة ال

بة التحتية )أي أو التي تتراح من خالل الترسطح األرض في مناطق مابعة أو غير ماّبعة( في كتلة المياه السطحية 
 .01طبقة المياه الجوفيةالمنطقة غير المابعة( في 

                                                           
01

 (.6)1انظر المالحظة على المادة   
01

يجب مالحظة التعريفات في توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه. وهذه التوجيهات تستخدم مصطلح "حوض النهر"، حيث فيها يقصد   

منها يتدفق كافة الجريان السطحي من خالل سلسلة من المجاري المائية واألنهار و، من المحتمل، البحيرات إلى  بحوض النهر مساحة األرض التي
ا البحر في مصب أو دلتا وحيد. وتستخدم هذه التوجيهات كذلك مصطلح "الحوض الثانوي"، حيث فيها يقصد بالحوض الفرعي مساحة األرض التي منه

ن خالل سلسلة من المجاري المائية واألنهار و، من المحتمل، البحيرات إلى نقطة معّينة في المجرى المائي )عادة بحيرة يتدفق كافة الجريان السطحي م
 أو التقاء نهرين(.

دما ينتهي عن ومن ثم، يتطابق معنى "المستجمع المائي" في االتفاقية مع "منطقة الحوض"، المعرفة في توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه،
ي النهر النهر إلى البحر، و"الجزء منه" يمكن أن يفهم على أنه منطقة "حوض فرعي"، كم معّرف في توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية، عندما ينته

 إلى أي مياه سطحية أخرى.
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" الذي ينطبق بالتساوي على المناطق المستجمع المائي"من المهم مالحظة من ضمن المصطلحات الهيدرولوجية مصطلح  -75
نقطة التقاء نهر مع رافده أو منطقة المنبع لمنها الماء منحدرا  إلى جزء من النهر )على سبيل المثال منطقة  طرحالتي ي

قطة المنبع حيث منها الماء منحدرا  إلى وحدة كلية للنهر )أي منطقة ن ( أو المناطق التي يطرحمنبع للتدفق من البحيرة
 يتدفق النهر إلى بحر أو بحيرة مغلقة أو منخفض صحراوي(.

المبينة أعاله  المستجمع المائي. وتستند هذه الطريقة على مفهوم 04هايتتبنى االتفاقية طريقة متكاملة الستخدم وحماية الم -76
ت والنباتات إلى المدى الذي (، وتامل كذلك "عناصر أخرى" من البيئة، مثل الهواء واألرض والحيوانا74)الفقرة 

المستجمع (. لذلك فإن مجمل 01)0تتفاعل فيه تلك "العناصر األخرى" مع المياه العابرة للحدود ذات الصلة )انظر المادة 
ة التعاون عليها بتطوير سياسات وبرامج مااطئامل الوحدة الفيزيائية التي على األطراف الالمائي أو جزء منه ي

(، التي تدعو األطراف 0)2الطريقة تنعكس كذلك في المادة  (. وهذه6) 1مة بموجب المادة منسج وإستراتيجيات
 ، أو أجزاء منها، الخاضعة للتعاون.المستجمع المائي )المستجمعات المائية(ة لتحديد مااطئال

ة البيئة المتأثرة بمياهها ( تتطلب من األطراف حماي6)1( تستثني مياه البحر من مجال االتفاقية. إال أن المادة 0)0المادة  -77
على عدد من االتفاقات التي تم تطويرها بعيد المدى وكان لهذا االلتزام تأثير ود، بما في ذلك البيئة البحرية. العابرة للحد

والمناطق الساحلية. وهذا هو الحال، على سبيل المثال،  متلقيعلى أساس االتفاقية، والتي املت أحكام حماية البحر ال
 قات حول حماية أنهار األلب وأودر والدانوب.لالتفا

 من الضروري مالحظة أن االتفاقية ال تستثني المياه العابرة للحدود التي تنتهي في منخفض صحراوي أو بحيرة مغلقة. -78

 المجال الموضوعي

د المعرفة في المادة يركز المجال الموضوعي الرئيسي لالتفاقية على حماية والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدو -72
0(1.) 

بناء  على ذلك، تتبع االتفاقية طريقة كلية لمفهوم البيئة في معالجة اآلثار السلبية على مكوناتها المتنوعة المدرجة في المادة  -81
ام (. ويقّدم تعبير "األثر السلبي الهام" معيارا  نظريا  للتوجيهات حول تقييم العتبة المقبولة للضرر، كما في األحك1)0

متعددة األطراف )ميا( ماابهة فيها نجد مصطلحات "قّيم" أو "جوهري" أو "مهم" أو الماابهة التي تحتويها اتفاقيات بيئية 
القانون الدولي إلى أن استبدال مصطلح  لجنةت ي أدى إلى اتفاقية نيويورك، أاار"خطير". وفي العمل التحضيري الذ

معيار النافذ لتأثير السلبي المقبول، كما تكون الحالة مع الكلمات "جوهري" "قّيم" بمصطلح "هام" لم يقصد به رفع ال
. ويعكس مصطلح التأثير السلبي الهام" المبدأ العالمي العام "حسن الجوار" الذي يحدد الواجب بالتغاضي عن 05و"خطير"

بأن "األثر السلبي الهام" عندما  لواإلزعاجات الصغرى غير الهامة الماتقة من النااطات في الدول المجاورة. ويمكن الق
 يكون هناك إضعاف حقيقي في

 

                                                           
04

 "إدارة حوض النهر"، كما مّطبقة اليوم، تستند على تلك الطريقة المتكاملة.  
05

، يو. أن. دوك. 01قانون الدولي عن العمل في دورتها السادسة واألربعين، يو. أن. غوار الدورة التاسعة واألربعين، تكملة رقم تقرير لجنة ال  

 (.0224أف ) 00، الصفحات 42/01أ/
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القانون الدولي، فإن "الضرر الهام"  لجنةمع كلمات  هاين. ولوضعمااطئاالستخدام الهام للكتلة المائية أو بيئتها من قبل ال
كات أو البيئة في الدولة يقصد به "التأثير المضر لبعض النتائج على، مثال ، الصحة العامة أو الصناعة أو الممتل

 )ج((.1)1. وهذا ينسجم تماما  مع مبدأ االنتفاع المنصف المسّن في اتفاقية المياه بموجب المادة 06المتأثرة"

للمستجمع التقييم الواقعي "للعتبة الهامة" للتأثير السلبي الذي يكّون التأثير العابر للحدود يعتمد على الوضع الخاص  -80
ة المعنية، حسب الحالة. وقد ُيَعّد نفس األثر السلبي مااطئلظروف الخاصة المتعلقة باألطراف ال، بما في ذلك االمائي

المختلفة المتوفرة، أو إلى نوع  التنقية، وليس في غيرها، استنادا  إلى إمكانية المستجمعات المائية"هاما " في إحدى 
صلة. والغرض من تحديد "العتبة الهامة" هو  ع مائي ذيمستجماالستخدامات المتوفرة وإلى االستخدامات البديلة في كل 

تهدف بالضبط إلى منع تجاوز تلك العتبة  –ألجل تقديم التوجيهات إلى األطراف في تبني تدابير تاريعية وإدارية واقعية 
أي  –لى المااورات ين الراغبين. لذلك فإن تبادل البيانات والمعلومات، باإلضافة إمااطئبحيث ُتَعّد "مالئمة" من قبل ال –

بينها، هي أمور أساسية لتقييم "األثر السلبي" المقبول أو غير المسموح للنااط القائم أو المخطط. وهذا ياّكل  –التعاون 
ركنا  أساسيا  قياسيا  ثالثي الدعائم في االتفاقية، يستند إلى )أ( قاعدة عدم الضرر، و)ب( مبدأ االنتفاع المنصف، و)ج( مبدأ 

 ، كعامل محفز لتحقيق النقطتين السابقتين.التعاون

إن توسيع أهداف ومعايير جودة المياه هو مفتاح للتقييم الواقعي "للعتبة الهامة" حسب كل حالة، وتحديدا  إذا تم توسيعها  -81
قييم. ، توّفر االتفاقية البيئة التنظيمية األكثر تطّورا  التي تسهل ذلك التوبهذا الخصوصباكل ماترك بين األطراف. 

ين في إبرام "اتفاقات أو ترتيبات" إلنااء هيئات ماتركة، التي من مهامها مااطئأن االتفاقية، بعد التزام اليجدر بالذكر و
 عددا  من التوجيهات لذلك الهدف. 1توسيع أهداف ومعايير جودة المياه"، وتقّدم في الملحق  المختلفة "

من اتفاقية  0ين هم أيضا  أطراف في اتفاقية ئيسبو، يايرون إلى الملحق لنفس الغرض، فإن أطراف اتفاقية المياه، الذ -81
، الذي 1ئيسبو، الذي يقّدم قائمة من النااطات التي يحتمل أن تسبب تأثيرا  عابرا  للحدود سلبيا  هاما ، سوية مع الملحق 

كذلك يساعد  4". والملحق 0جة في الملحق يبّين "المعايير العامة للمساعدة في تحديد األهمية البيئية للنااطات غير المدر
من المحتمل أن يكون له تأثير  0في ااتراط إجراءات استعالم عن "مسألة ما إذا كان النااط المقترح المدرج في الملحق 

ها بيئي عابر للحدود". وبينما اإلاارة إلى تلك الخصائص غير إلزامية لألطراف التي ليست أطرافا  في اتفاقية ئيسبو، فإن
مع ذلك يمكن أن تكون توجيهات مفيدة في االمتثال إلى التزامات المنع لالستخدام المنصف وللتعاون بموجب اتفاقية 

 المياه.

طبيعة وموقع ذلك النااط. وهذا يعني أن لتنطبق اتفاقية المياه على أي نااط قد يسبب تأثيرا  عابرا  للحدود بدون تعريف  -84
تأثيرا  عابرا  للحدود، يمكن أن يقع في أي مكان على أراضي الدولة، دون االهتمام  يسبب نااط المسبب، أو المحتمل أنال

 بقربه من الحدود أو من الكتلة المائية. ولذلك على الدول مراعاة
 

                                                           
06

( واي.آي.أل.سي.آي، 1)1[ 0288( أعيد طبعه في ]0288) 41/01تقرير لجنة القانون الدولي حول العمل في جلستها األربعين، يو. أن. دوك. أ/  

 .16صفحة 
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المحصورة، على سبيل المثال، مناطق  لطبقات المياه الجوفية وحتى، في بعض الحاالت )بالنسبة المستجمع المائيكامل 
 بالكامل( خارجها، لضمان عدم التسبب بأي تأثير عابر للحدود.يتها تغذ

باألساس هو معالجة العالقات المتبادلة بين  ةن المجال القياسي ألحكام االتفاقيبدأ المساواة القانونية للدول، فإانسجاما  مع م -85
الح الماتركة لجماعة أطرافها في ة. إال أن االتفاقية تحتوي أحكاما  تهدف أيضا  إلى حماية المصمااطئاألطراف ال

(، بمعنى، أن ألجل حماية بالذمة لكل األطراف لتزاماتاالالمحافظة على البيئة. وتسمى تلك االلتزامات المتكاملة )أو 
على نفيض مصالح المجتمع، فإنها تخلق مجموعة من الحقوق المقابلة التي ال تتجزأ لجماعة األطراف. وال يقبل اإلجراء 

ة، أو من مااطئتلك االلتزامات، حتى لو كان ناتجا  عن اتفاق متبادل من قبل اثنين أو أكثر من األطراف ال بجدية من
ق لالتفاقية. وبناء  على ذلك، فإن اإلجراء الذي يسبب ضررا  خطيرا  وال يمكن المتبادل استجابة إلى انتهاك سابالعمل 

 بت عدم استدامته للبيئة لن يكون مسموحا  بموجب االتفاقية.مائية يثإزالته لدولة طرف أخرى، أو استخدام كتلة 

 األهلية للمااركة

مسألة مجال أو التطبيق اإلقليمي التفاقية دولية هي أيضا  مرتبطة بمسألة أي الدول لها الحق في المااركة في معاهدة ما.  -86
في  11ة "إقليمية" نموذجية. واستنادا  إلى المادة أوربية، أي، وثيق-وقد فُِهَمت اتفاقية المياه أوال  على أنها اتفاقية عبر

االتفاقية، فإنها مفتوحة للدول األعضاء في اليونيسي، والدول التي لها حالة استااري في اليونيسي، ومنظمات التكامل 
ور تحكمها االقتصادي اإلقليمية الماّكلة من قبل الدول األعضاء في اليونيسي التي نقل أعضاؤها إليها االختصاص في أم

وجنوب ارق أوربا الارقية و يةالغربدولة في االتحاد األوربي ودول أوربا  56االتفاقية. وحاليا ، فإن اليونيسي تامل 
أوربا ليست من االتحاد األوربي والقوقاز وآسيا الوسطى وأمريكا الامالية، باإلضافة إلى إسرائيل وتركيا. وجميعها لها 

 التفاقية.الحق في أن تصبح أعضاء في ا

لُيفَتح الباب أمام أي دول أخرى أعضاء في األمم  16و 15، عّدل أطراف اتفاقية المياه موادها 1111نوفمبر  18في  -87
المتحدة في االنضمام إلى االتفاقية عند مصادقة اجتماع األطراف. وحال دخول تلك التعديالت حيز النفاذ، ستكون 

إال أن حق الدول من بالكامل من المحتمل أن تكون مفتوحة للمااركة العالمية.  لالتفاقية خاصية معاهدة "عالمية" مختلفة
غير تلقائي. وهو يعتمد على وماروط وعلى خالف االتفاقات الدولية العالمية، خارج اليونيسي في أن تصبح طرفا ، 

حيز النفاذ بثالث وعارين  . وتدخل التعديالت1111نوفمبر  18بمصادقة تلك األطراف التي كانت أطرافا  في اتفاقية 
مصادقة. ومع ذلك، فإن اجتماع األطراف لن يدرس أي طلب لالنضمام من قبل الدول خارج اليونيسي حتى تدخل 

 التعديالت حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول والمنظمات التي كانت أطرافا  في االتفاقية عند تبنيها.

(، يقصد بـ"الطرف": الطرف 1)0ة". وبموجب المادة مااطئ" و"األطراف التتناول االتفاقية فئتين من الدول: "األطراف -88
المتعاقد في االتفاقية نفسها. ومن ثم، فإن أي دولة كانت قد صادفت على أو انضمت إلى االتفاقية ُتَعّد "طرفا " ضمن معنى 

(، ياير إلى تلك األطراف في 4)0ة"، المعّرف في المادة مااطئهذا الحكم. ومن ناحية أخرى، فإن مصطلح "األطراف ال
االتفاقية التي تحد نفس المياه العابرة للحدود. ومطلوب منها إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف بخصوص مياهها 

 .0207"الماتركة" كما ماترط في المادة 

                                                           
07

 .2انظر المالحظات على المادة   
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، إال إنها ال تتجاهل النتائج السلبية وّقع أعاله، وبالرغم من كون التركيز األولي على االتفاقية هو على المياه العذبةكما مت -82
المحتملة الستخدامها للبيئة البحرية. وفي الممارسة الدولية، يتم التعامل مع التلوث البحري من خالل األنهار العابرة 
د للحدود بواسطة "عائلة" مختلفة من الوثائق الدولية: اتفاقيات البحار اإلقليمية والبروتوكوالت اإلضافية على الموار

لألنهار  المستجمعات المائيةإمكانية الدول غير الساحلية الواقعة ضمن والنااطات المستندة إلى األرض. وتاترط األخيرة 
 العابرة للحدود المتدفقة في بحر إقليمي في أن تصبح طرفا  في تلك االتفاقيات.

أن في حاالت تأثر الدولة الساحلية،  تتوخى (. وهي1)2وبطريقة مماثلة، فإن اتفاقية المياه تعكس هذا الوضع في مادتها  -21
التي تكون عضوا  في االتفاقية، باكل مباار أو غير مباار بالتأثيرات العابرة للحدود الماتقة من المياه العابرة للحدود، 

ات مالئم في نااطات الهيئ الدولة الساحلية ألن تاترك باسلوبعلى ذلك، دعوة  ة، إذا اتفقتمااطئيمكن لألطراف ال
ة لتلك المياه العابرة للحدود. ومن ثم، فإن االتفاقية تفتح الباب مااطئالماتركة متعددة األطراف التي تؤسسها األطراف ال

ة، إن لم يكن ألن تصبح طرفا  في مااطئأمام الدول الساحلية المتأثرة للمااركة على األقل في نااطات األطراف ال
 اتفاقات مياه عابرة للحدود محددة.

 ثلةأم -2

 دوالرد-التعاون على مصب نهر ئيمز – 3المربع 

دوالرد يعمل كمثال للتعاون بين الدول في مجاالت بدون خطوط تحديد ثابتة. وهذا التعاون بين هولندا -مصب نهر ئيمز
 1لداخلية ولمصب النهر )المياه ا(. وتؤسس المعاهدة نظام إدارة ماترك 0262دوالرد لسنة )-وألمانيا يستند إلى معاهدة ئيمز

أميال بحرية للبحر اإلقليمي(، التي تركز باكل رئيسي على قضايا المالحة وإنااء الممر المائي ومصائد األسماك 
 دوالرد دائمة تجتمع باكل منتظم.-. ولهذا الغرض، تم تأسيس هيئة ئيمزمستجمعات المائيةوال

. ويتناول هذا 0226دوالرد في سنة -ملحق بمعاهدة ئيمز وبخصوص القضايا البيئية في مصب النهر، تم تبني بروتوكول بيئة
البروتوكول التعاون في قطاعات المحافظة على الماء والطبيعة، وتحديدا  أكثر في مجاالت جودة المياه والبيئة المائية. ومن 

لماتركة وتحسين حالة المياه القضايا التي يتناولها البروتوكول تبادل المعلومات وبرامج المراقبة المنسقة وتطوير المعايير ا
 والحماية الساحلية وغيرها.

هي المسؤولة عن تنفيذ أحكام البروتوكول.  0261األلمانية الدائمة للمياه العابرة للحدود المؤسسة في -الهولندية لجنةوال
 دوالرد.-ل منطقة ئيمزمرة في السنة ولديها العديد من مجاميع العمل اإلقليمية، من ضمنها واحدة ألج لجنةوتجتمع هذه ال

دوالرد. وهذا التعاون، خصوصا  بين السلطات اإلقليمية -وقد اتفق كال البلدين على طريقة عملة للتعاون في مصب نهر ئيمز
 على الجانب الهولندي واأللماني، يتم بروح حسن الجوار ويمكن تمييزه كتعاون بناء جدا  يستند إلى الثقة والتفاهم المتبادل.

 

حول األلب وأودر  ومناطق االستالم: كيف تهدف االتفاقاتالساحلية  رج المياه العذبة، حماية المناطقخا – 4 المربع
 والدانوب إلى حماية منطقة االستالم ذات الصلة

الدولية لحماية نهر األلب يعبر عن الحاجة إلى تقليل حمل التلوث في بحر الامال. وتنص  لجنةتمهيد االتفاق حول ال -0
 )ج(( على أن1)0 المادة
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ل من حوض نهر احمل بحر الام وألمانيا( "سوف تخفض باكل متسق يةجمهورية التايكالاألطراف المتعاقدة )
 األلب".

ت برنامج عمل لتقليل المواد الخطرة ذوضعت األطراف المتعاقدة ونفّ ا الحكم وأحكام األحواض األخرى، وللوفاء بهذ
. وتتم مراقبة تأثير 1101 – 0226، وبرنامج عمل األلب للفترة 0225 – 0221ب وأحواضه للفترة لفي األ

المراقبة الدولية. وتنار النتائج  أاكالالتدابير المنّفذة بواسطة برنامج المراقبة الدولي لاللب من خالل ابكة من 
في الوقت الحاضر، ، تم وضع خطة التحذير واإلنذار الدولية. وعرضيباكل منتظم وتعمم للجمهور. ولمنع التلوث ال

توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن يجري وضع خطة إدارة منطقة حوض نهر األلب انسجاما  مع متطلبات 
 .المياه

الدولية لحماية نهر أودر من التلوث أن أحد أسباب إبرام االتفاقية كان "ضرورة تحسين  لجنةيبّين تمهيد اتفاقية ال -1
وستيتن" و"السعي إلى تقليل حمل بحر البلطيق". ومن أهداف االتفاقية المبينة في المادة الحالة البيئية في هور أودر 

 )أ(( هو "منع وتقليل باكل متسق حمل أودر، باإلضافة إلى بحر البلطيق بالمواد المضرة".1)0

فة لحماية نهر أودر وبعد دخول االتفاقية حيز النفاذ، صادقت األطراف المتعاقدة على برنامج التدابير الطارئة المكي
. وكان تأثير التدابير جديرا  بالمالحظة أيضا  في بحر البلطيق. 1111 – 0227وحوضه من التلوث للسنوات 

، وضعت الدول خطة طوارئ أودر تتضمن خطة تحذير وإنذار دولية ألودر عرضيولحماية المياه من التلوث ال
، تم وضع برنامج مراقبة حاد األوربي اإلطارية باأن المياهتوجيهات االتويجري حاليا  تحديثها. وانسجاما  مع 

لحوض نهر أودر ويجري إعداد خطة إدارة منطقة حوض أودر. وكافة تلك التدابير تساعد في تحسين المياه 
وأنظمتها البيئية في حوض نهر أودر والمساهمة كذلك في حالة المياه في بحر البلطيق. وعالوة على ذلك، تم تأمين 

 بمااركة كل من ألمانيا وبولندا في نااطات هلسنكي. 08هلسنكي )هيلكوم( لجنةاون مع التع

المحلية والدولية لمنع والسيطرة تؤكد اتفاقية حماية نهر الدانوب في تمهيدها على "الحاجة الماسة لتعزيز التدابير  -1
والمغذيات في البيئة المائية ضمن  المواد الخطرة طرحعلى وتقليل التأثيرات العابرة للحدود السلبية الهامة من 

حوض الدانوب مع توجيه االهتمام الالزم كذلك للبحر األسود". وفي إبرامه، يالحظ التمهيد أن األطراف المتعاقدة 
وتحديدا  في البيئة العابرة  المستجمع المائيلنهر الدانوب وللمياه ضمن باكل دائمي "تكافح في تحسين وحماية 

وفي نفس المياه استخدام المياه المستدامة مع مراعاة باكل أصولي مصالح دول الدانوب في مجال للحدود وفي إدارة 
(، أحد أهداف االتفاقية هو أن األطراف 0)1في البحر األسود". وفي المادة  الوقت المساهمة في حماية البيئة البحرية

 .المستجمع المائيحر األسود من مصادر في المتعاقدة "عليها السعي إلى المساهمة في تقليل أحمال التلوث للب

الدولية لحماية نهر الدانوب )آيكبدر( على ونّفذت برنامج  لجنةولتقليل التلوث في حوض نهر الدانوب، صادقت ال
لمراقبة وتقييم أحمال التلوث في حوض  –ية وطن. وتم إنااء ابكة المراقبة عبر ال1115 – 1110العمل الماترك 
ونظام إنذار الطوارئ للحوادث لكامل حوض نهر الدانوب  –تي يحتمل أن تصل إلى البحر األسود نهر الدانوب وال

الدولية لحماية البحر األسود  لجنةبين ال 1110لتخفيف تأثيرات الحوادث المحتملة. وتم توقيع مذكرة تفاهم في 
ل الفنية الماتركة تبادل المعلومات ألهداف اإلستراتيجية الماتركة. وتؤمن مجموعة العم)آيكببس( وآيكبدر حول ا

توجيهات بين آيكبدر وآيكبدس. وفي الوقت الحالي يجري تطوير خطة إدارة منطقة حوض الدانوب استنادا  إلى 
 .االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه
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 حول حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق. 0221لجنة هلسنكي )هيلكوم(هي الجهة التي تحكم اتفاقية   
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الساحلية للبحر األسود  ئيةوالمستجمعات الماوتامل منطقة حوض نهر الدانوب كما معّرفة في آيكبدر حوض نهر الدانوب 
 على األراضي الرومانية والمياه الساحلية للبحر األسود على امتداد السواحل الرومانية وجزئيا  السواحل األوكرانية.

 العابرة للحدود تأثيراتااللتزام بمنع والسيطرة على وتقليل ال – 1، الفقرة 2المادة  -ب 

 (0)1المادة 

 لمناسبة لمنع والسيطرة على وتقليل أي تأثير عابر للحدودعلى األطراف اتخاذ التدابير ا -0

 وح وتحليل وتوضيح الخلفيةرش -1

ة بفرض واجب اتخاذ كافة التدابير ذات مااطئالهدف من هذه المادة هو تجنب الضرر الكبير الذي تتسبب به الدول ال -20
الضرر". وهي ترتبط بمبدأ االنتفاع -وهي تصوغ قاعدة دولية تقليدية معروفة، وهي "قاعدة عدم .02الصلة بذلك الهدف

(، وإذن تكّون ركنا  أساسيا  قياسيا  6)1بذلك التعاون، بموجب المادة ، و11)ج((1)1المنصف والمعقول، بموجب المادة 
 ثالثي الدعائم في االتفاقية.

الالزمة. وهذا يعني أن إجراء  كما أاير توا ، فإن التزام األطراف باتخاذ كافة التدابير المناسبة هو أحد التزامات العناية -21
. وكلما 10كل طرف "هو الذي ُيَعّد عموما  مالئما  ومتناسبا  مع درجة المخاطرة في الضرر العابر للحدود في حالة معّينة"

 زادت المخاطرة أو درجة التأثير العابر للحدود، كلما زاد واجب الدولة باتخاذ "التدابير المالئمة".

مثل كافة التزامات االجتهاد الالزم يتضمن مقدارا  معقوال  من المرونة. وبما أن مستوى التنمية  االلتزام قيد الدراسة، -21
ختلف من دولة ألخرى، فإن تلك تية أو المؤسساتية ذات الصلة قد ياالقتصادية واإلمكانية التكنولوجية أو البنية التح

طرف معّين قد اتخذ "كافة التدابير المناسبة"، أي ما إذا في تحديد ما إذا كان فات يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار االختال
 كان قد بذل االجتهاد الالزم. إال أن تلك الطريقة الخاصة بالبلد
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ها القضائية وسيطرتها تحترم بيئة الدول األخرى أو استنادا  إلى محكمة العدل الدولية، "وجود االلتزام العام للدول بضمان أن النااطات ضمن واليات  

، تقرير 12ة المناطق خارج السيطرة الوطنية هو اآلن جزء من جسد القانون الدولي الخاص بالبيئة")ارعية التهديد أو استخدام األسلحة النووية، الفقر
الدول، استنادا  إلى ميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون  : "لدى0271من إعالن ستوكهولم  10(. انظر أيضا  المبدأ 141-140آي سي جي، صـ

ية أو الدولي، الحق السيادي في استغالل مواردها بموجب سياساتها البيئية الخاصة بها، والمسؤولية عن ضمان أن النااطات ضمن والياتها القضائ
من  1لوالية القضائية الوطنية". ونفس القاعدة أيضا  مجسدة في المبدأ سيطرتها ال تتسبب في أضرار على البيئة أو دول أخرى أو مناطق خارج حدود ا

 .0221إعالن ريو 
11

من القواعد حول تلوث المياه في حوض طرح دولي التي تبّنتها جمعية القانون الدولي في جلسة مونتلاير  0هذا الرابط تظهره بوضوح المادة   

قواعد هلسنكي حول االنتفاع المنصف للمياه في حوض الطرح الدولي، على الدول ضمان أن  (، والتي تاترط أمورا  منها: "انسجاما  مع0281)
 لدولية".النااطات التي تنفَّذ داخل أراضيها أو تحت سيطرتها تتطابق مع المبادئ المبينة في هذه المواد الخاصة بتلوث المياه في حوض التصفية ا

، مواد مسودة المسؤولية الدولية عن النتائج المضرة الناجمة عن أعمال 56/01(، دوك. أ/1110والخمسين )لجنة القانون الدولي، تقرير الجلسة الثالثة 
 (.00)1غير ممنوعة بالقانون الدولي، مالحظة تحت المادة 

10
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. ولذلك الهدف، على الاخص بدقة 11ال تعفي أي طرف من التزاماته بموجب االتفاقية، ومن ثم معادلة التأثيرات القياسية
 ألحكام العامة قيد الدراسة.تحديد وإحالة المتطلبات الدنيا ل

 المتطلبات الدنيا لالمتثال للحكم -2

(، على 0)1لماتقة من التعبير العام "كافة التدابير المالئمة" ألغراض االمتثال إلى المادة الغرض تحديد المتطلبات الدنيا  -24
ى القياسي اللتزام االجتهاد الاخص الحصول على التوجيه من عدد من أحكام االتفاقية التي تكّون وتاترط بالفعل المحتو

بما في ذلك اإلاارة إلى المالحق  – 1و 1ها إلى المواد بين الالزم محل البحث. ويجب إجراء إاارة خاصة إلى أمور من
التي تتناول منع والسيطرة على  –، على الترتيب وفق "أفضل الممارسات البيئية" و"أهداف ومعايير جودة المياه" 1و 1

 ت العابرة للحدود.وتقليل التأثيرا

 لذلك، وفي حالة وجود ماكلة حول امتثال الطرف اللتزام المنع قيد الدراسة، يتوجب على ذلك الطرف بيان أمور، من -25
 ها:بين

 ((،1)1اتخاذه "التدابير لمنع والسيطرة على وتقليل تلوث المياه ]...[ عند المصدر" )المادة  (أ 

 ((،4)1أجزاء أخرى في البيئة")المادة  لتلوث إلىاتلك التدابير ال "تؤدي إلى نقل  (ب 

اتخاذه كافة التدابير القانونية واإلدارية واالقتصادية والمالية لتطبيق التكنولوجيا الواطئة وعديمة النفايات لغرض منع  (ج 
 )أ(((،0) 1انبعاث المواد الملّوثة عند المصدر )المادة 

استنادا  إلى  صّرح بهالم طرحالوالسيطرة على  مياه الصرف كذلك ياترط مراقبة طرحللنظام ترخيص  تقديمه (د 
 ة ذات صلة )آيبيديم، )ب، ج((،أفضل تكنولوجيا متاح

يولوجية )أو العمليات المكافئة( لمياه الصرف البلدية، أو، على األقل، اتخاذ خطوات واقعية لذلك اتطبيقه للمعالجة الب (ه 
 الهدف )آيبيديم، )هـ((،

 ت المغذية من المصادر الصناعية والبلدية )آيبيديم، )و(،تطبيقه التدابير لتقليل المدخال (و 

( لتقليل مدخالت المواد المغذية والخطيرة 1تطبيقه التدابير المالئمة وأفضل الممارسات البيئية )انسجاما  مع الملحق  (ز 
 ، خصوصا  الزراعة )آيبيديم، )ز((،انتاارمن مصادر 

 تطويره خطط طوارئ )آيبيديم، )ي((، (ح 

 ابير لمنع تلوث المياه الجوفية )آيبيديم، )ك((.اتخاذه التد (ط 

(، ينطبق على مختلف أاكال اآلثار السلبية على البيئة بما ينسجم مع تعريف التأثير 0)1م المعّبر عنه في المادة ازااللت -26
 (، من1)0العابر للحدود بموجب المادة 
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 (.01)1، المالحظة تحت المادة op. citانظر كذلك لجنة القانون الدولي،   
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الذي يكون كبيرا  في إحدى الحاالت قد ض أن التأثير االتفاقية. وهذا التعريف حتما  خالصة، ومحدد بالموقف، حيث يفتر
ال يكون كذلك في حاالت أخرى. وبالرغم من ذلك، فإنه يمثل أحد أكثر التعاريف تفصيال  التي يجب أن توجد في اتفاق 

على  بيئي متعدد األطراف حول الضرر الكبير العابر للحدود المزمع منعه. وبخصوص تحديد عتبة "األثر السلبي الكبير
القانون الدولي والموضوع القانوني متفق عليها  لجنةالبيئة" المزمع منعه، فإن ممارسة الدولة الدولية وممارسة التحكيم و

باإلجماع بهدف أن يتم تقييمها حسب الحالة. ولهذا الهدف، فإن التااور والتعاون بين الدول المعنية قد يتم إجراؤه عند 
ن ذلك التااور تفسيرا  وتطبيقا  لقاعدة عدم الضرر، سوية مع مبدأ االنتفاع المنصف، طلب الدولة الماتكية. وسيتضم

األكثر تطورا  لتلك العملية الماتركة. عالوة  ةالمؤسسي يةطاراإلالظروف الخاصة بكل حالة معينة. وتقّدم االتفاقية  حسب
في كل حالة معّينة، تقّدم االتفاقية أدوات متقّدمة على ذلك، وبخصوص معايير التقييم الفعلي للتأثير المسموح أو الممنوع 

م الخاصة على وضع أهداف ومعايير حدود اباكل ماترك، لألحكلذلك التقييم بقدر امتثال الدول األطراف، باكل منفرد و
 انبعاث وجودة مياه.

نتيجة التأثير العابر للحدود  لمنعان ال ُيَعّد أي طرف مسؤوال  عن انتهاك التزام بأهو نقطة القضية آخر جانب مهم من  -27
ها عندما الدولة )أ( تلّوث القسم الخاص بها من الكتلة بين الذي قد ياتق من بلد آخر. وهذا قد يحدث في عدة حاالت من

نتيجة التركيز العالي الموجود أصال  للملوثات  –المائية العابرة للحدود أو تحجز المياه في إقليمها إلى المدى الذي 
ُتَعّد فيه الدولة المصب )ب( غير قادرة على تلبية التزاماتها  – متلقيةال ياهأو إلمكانية التخفيف المنخفضة للم المستلمة

. وتمت معالجة هذه الحالة تحديدا  خالل التطورات األخيرة الخاصة بالنظام المائي في الخاصة مقابل الدولة المصب )ج(
أن ال ُتَعد أي دولة عضو مسؤولة عن انتهاك التزاماتها  11هات مواد األسبقيةمن توجي 6االتحاد األوربي. وتاترط المادة 

ارج ن تجاوز خصائص االلتزامات تلك كان نتيجة التلوث خالنافذة إذا كان بإمكانها إثبات إللوفاء بمعايير الجودة البيئية 
لوبة، لم تتمكن من اتخاذ التدابير الفاعلة ، الرغم من اللجوء إلى آليات التنسيق المطهانواليتها القضائية الوطنية و، أ

 لالمتثال إلى تلك المعايير.

في ظروف مماثلة، تبقى الدولة )ب( تحت التزام تقليل التأثير العابر للحدود مقابل الدولة )ج(. إال أنه يجب القيام بالتدابير  -28
 تنادا  إلى حصة منصفة.المالئمة لذلك الهدف والمتعلقة بالتكاليف باالاتراك مع بلد المناأ )أ( اس

 أمثلة -3

 الحماية المشتركة لنهر الراين – 5المربع 

الدولية لحماية الراين اتفاقية حماية الراين ضد التلوث بالكلورايدات )اتفاقية  لجنة، وّقعت الدول في ال0276في سنة 
واعرت الدول بأنها ملزمة بالتعاون رين من القرن العاوكانت جودة مياه الراين رديئة نوعا  ما في السبعينات الكلورايدات(. 

لغرض تحسين جودة المياه، خصوصا  فيما يتعلق بإنتاج مياه الارب. وكان التلوث الكلورايدي أحد أهم القضايا. وتسبب به 
 الكلورايد من مواقع التعدين –باكل رئيسي تعدين البوتاسيوم 
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حول معايير الجودة البيئية في مجال سياسة المياه،  1118ديسمبر  06لمان األوربي ومن المجلس في /ئي سي من البر1118/015التوجيهات   

/ئي ئي سي، والمعّدلة 86/181/ئي ئي سي، و84/420/ئي ئي سي، و81/501/ئي ئي سي، و81/076المعّدلة والحقا  الالغية لتوجيهات المجلس 
 ومن المجلس./ئي سي من البرلمان األوربي 1111/61للتوجيهات 
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كلورايد أقل في الراين وحقنه في طبقات أرضية عميقة. وتقاسمت  طرح ه إلى الراين. وكان قد تم االتفاق علىطرحكان يتم 
تكاليف االستثمار كل من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا. وتهدف اتفاقية الكلورايدات إلى تحسين جودة المياه 

انية الهولندية. وتنظم االتفاقية كذلك مغم/لتر من أيونات الكلورايد عند الحدود األلم 111بحيث ال يكون هناك تجاوز لمقدار 
 0220في سنة االتفاقية كلورايد بتحديد الحموالت الكلية الوطنية، التي ال يسمح بزيادتها. وتم توقيع بروتوكول ال طرحتجميد 

 لتحديد التزامات الطرفين مرة أخرى بخصوص تقليل الكلورايدات في الراين.

 

 التلوث العابر للحدود عفي من ةيجمهورية التشيكالخبرة  – 6المربع 

بواسطة برامج العمل الماترك لتقليل  بولحماية أنهار األلب وأودر والدانالدولية  لجانمنع التلوث العابر للحدود تتناوله ال
ظمة التلوث في أحواض األنهر ذات الصلة في السابق وببرامج المراقبة والتقييم الماتركة لحالة المياه العابرة للحدود وبأن

الطوارئ واإلنذار للحوادث الدولية المتفق عليها النافذة على كافة األطراف في األحواض وبخطط إدارة منطقة حوض النهر 
 . توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهالدولية لثالثة أحواض أنهر، التي يجري تطويرها استنادا  إلى متطلبات 

وألمانيا وبولندا  النمساوالدول المجاورة ) يةجمهورية التايكالفاقات الثنائية المختلفة بين واالتواستنادا  إلى المعاهدات 
وسلوفاكيا(، فإن المياه العابرة للحدود هي مياه سطحية ومياه جوفية تكّون أو تعبر أو تجاور حدود مع دول أخرى، إذا كانت 

إقليمية أخرى. وفي حالة التدابير على المياه العابرة للحدود، تطبق التدابير باأنها يمكن أن تؤثر على حالة المياه على دولة 
برة ااألطراف المتعاقدة لوائح وطنية. ولمنع التأثير العابر للحدود السلبي، يجب مناقاة كافة التدابير المخططة باأن المياه الع

ااءات المخططة عليها، والسحوبات ، واإلنمجاري النهريةالعلى تعديالت الوصيانة وفي  طرحللللحدود )وإصدار رخص 
الثنائية للمياه  لجانوالتدابير المؤثرة على التدفق األدنى، إلخ( واالتفاق عليها مع الدول المجاورة سلفا . وكتدبير وقائي، فإن ال

 العابرة للحدود كذلك أناأت خطط طوارئ وإنذار حوادث ماتركة تحتوي وصفا  إلجراءات طوارئ وإنذار الحوادث
 عرضيصاالت السلطات المعنية على كال الموقعين. وهذا يتعلق بحاالت الفيضان ومخاطر الثلج باإلضافة إلى التلوث الوات

على المستوى المحلي. ويتم تنفيذ اختبارات النظام باكل منتظم. عالوة على ذلك، فإن المناطق ذات جودة أو كمية المياه التي 
 على أساس برامج المراقبة المتفق عليها باكل ماترك. يحتمل أن تكون محل نزاع يتم مراقبتها

 مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول –)ج( 5)ج( و2، الفقرات 2المادة  -ج 

 )ج((5)ج( و1)1المادة 

 على الطرفين، تحديدا ، اتخاذ كافة التدابير المالئمة: -1

... 

خذ بالحسبان صفتها العابرة للحدود، في )ج( لضمان استخدام المياه العابرة للحدود بطريقة معقولة ومنصفة، مع األ
 حالة النااطات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب تأثيرا  عابر للحدود،

 من هذه المادة، على الطرفين االقتداء بالمبادئ التالية: 1و 0في اتخاذ التدابير الماار إليها في الفقرات  -5

... 

تياجات الجيل الحالي بدون اإلساءة إلى إمكانية األجيال )ج( يجب أن تدار الموارد المائية بحيث يتم الوفاء باح
 الالحقة من الوفاء باحتياجاتها.
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 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

أوال ، كانت الدعاوى البديلة الستحقاق الدولة باأن المياه العابرة للحدود تستند إلى المبادئ النهائية وغير القابلة للصلح  -22
من جانب والتكامل اإلقليمي المطلق من جانب آخر. وتسمح الدعاوى المستندة إلى السيادة  للسيادة اإلقليمية المطلقة

اإلقليمية المطلقة، المفضلة من قبل دول المنبع، للدولة باستخدام غير محدود للمياه العابرة للحدود التي تقع ادخل أراضي 
التكامل اإلقليمي .وعلى العكس، فإن مبدأ 14ىخرالمائي األ اؤون دول المجرىالدولة بغض النظر عن احتياجات و

منع دولة المنبع من التدخل في التدفق الطبيعي والظروف في الكتلة المطلق، والذي يميل إلى تفضيل دول المصب، ي
دة المائية الدولية. ولم تسد أبدا  أي من الطريقتين في الممارسة الدولية. وكنتيجة وسط، فإن مبدأ السيادة اإلقليمية المحدو

هو اآلن مقبول باكل واسع من قبل الدول على أنه األساس الذي عليه ناأ مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول بالتزامن مع 
 قاعدة عدم الضرر ومبدأ التعاون.

مبدأ االستخدام المنصف والمعقول معترف به جدا  كجزء من القانون الدولي التقليدي، كما تثبت ذلك االتفاقات الدولية  -011
. ويمكن أن يظهر 15ائق والقرارات غير الملزمة للمحاكم والهيئات التحكيمية، وفي كتابات خبراء القانون الدوليوالوث

-بماروع غاباتيكوفاأكثر إقرار جازم لصفتها التقليدية في حكم محكمة العدل الدولية )آي سي جيه( في الحالة المتعلقة 
تقاسم المائي "الحق الرئيسي في  مة إلى المجرىحيث أحالت المحك ناغيماروس )هنغاريا/سلوفاكيا( على نهر الدانوب،

للدولة. وتم تعزيز قبولها العالمي كقاعدة ملزمة رئيسية في مجال الموارد  16الدولية" منصف ومعقول لموارد المجاري
 من اتفاقية نيويورك.  01و 6و 5المائية العابرة للحدود بسّنها للمواد 

ة" في كتلة مائية دولية سوية مع مساواة مااطئمن الدول ال مجتمع ذوي المصلحة الماتركةهذا المبدأ يعكس مفهوم " -010
تامة لحق كل منها في استخدامها، أقّرت أوال  بخصوص المالحة من قبل محكمة العدل الدولي الدائمة في حالة نهر 

اغيماروس في االستخدامات غير ن-استذكرت وطّبقت الحقا  في محكمة العدل الدولية في حالة غاباتيكوفا، 17أودر
 .18المائية الدولية جاريمالمالحية لل
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(، الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، 1)1[ 0220انظر، مكارفي، أس. سي.، التقرير الثاني لالستخدامات غير المالحية للمرات المائية الدولية، ]  

 (.1)الجزء  0/ملحق 0220/أس ئي آر. أ/4، يو:ن. دوك. أ/سي أن.015-012
15

دمات غير المالحية للمرات المائية الدولية، في تقرير لجنة القانون الدولي عن عمل جلستها السادسة المالحظات على مسودة مواد قانون االستخ  

( الكتاب السنوي 1)1[0224، أعيد طبعها في ]42/01(، يو.أن. دوك. أ/01واألربعين، غاور األمم المتحدة، الجلسة التاسعة واألربعين، الملحق )رقم 
. وتوصلت المالحظات إلى أن: "دراسة كامل الدليل المتوفر للممارسة العامة للدول، المقبولة كقانون، 14فقرة ، ال111للجنة القانون الدولي، 

بما في ذلك أحكام المعاهدة والمواقف المتخذة من قبل الدول في نزاعات معينة وقرارات  –بخصوص االستخدامات غير المالحية للممرات المائية 
الحكومية وغير الحكومية وآراء المعلقين المطلعين وقرارات المحاكم -الدولية والبيانات القانونية المعّدة من قبل الهيئات بين المحاكم والهيئات التحكيمية
 تكاف أن هناك دعم غامر لمبدأ االنتفاع المنصف كقاعدة قانونية عامة لتقرير حقوق والتزامات الدول في هذا المجال". –البلدية في قضايا ماابهة 

16
، حيث أجرت المحكمة إاارة صريحة 81، صـ047. انظر كذلك في نفس المكان، الفقرة 54، صـ78، الفقرة 0227تقارير محكمة العدل الدولية   

 .0227( من اتفاقية األمم المتحدة للموراد المائية 1)5إلى نص المادة 
17

ي ماترك، خصائصه الرئيسية هي المساواة التامة لكافة الدول "مجتمع ذوي المصلحة الماتركة في نهر قابل للمالحة تصبح ذات حق قانون  

الدولية لنهر  المااطئة في استخدام كامل ممر النهر واستثناء أي امتياز تفضيلي ألي دولة مااطئة يتعلق بآخرين" )الوالية القضائية اإلقليمية لللجنة
 (.17، صـ11، بي سي آي جيه، سلسلة أيه، رقم 0212، 06أودر، الحكم رقم 

18
أيضا ، كما "التطور الحديث للقانون الدولي عزز هذا المبدأ ]أي االستخدام المنصف والمعقول[ لالستخدامات غير المالحية للممرات المائية الدولية   

، 0227محكمة العدل الدولية، حول قانون االستخدامات غير المالحية من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة" )تقارير  0227مايو  10يثبته تبني اتفاقية 
 (.56، صـ86الفقرة 
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تلبية تم تج(، استنادا  لها "يجب إدارة الموارد المائية بحيث 5)1ج(، يجب أن تقرأ بالتزامن مع المادة 1)1المادة  -011
ة". وهذا بالتمام منسجم مع احتياجاتها الخاص تلبيةحاجات الجيل الحالي بدون اإلساءة إلى إمكانية األجيال الالحقة من 

استنادا  إليه ياتمل مبدأ التعامل المنصف على مبدأ التطور الذي التطورات المعاصرة لقانون المياه التقليدي العالمي 
 أي أن استخدام كتلة مائية دولية قد ال ُيَعّد منصفا ، ولذلك قانونيا ، إن لم يكن مستداما . وهذا يؤيده سن مبدأ تحتالمستدام. 

المائي  مبدأ باروط عامة، ياترط أن "المجرى( من اتفاقية نيويورك. واألخيرة، بعد إعالن ال0)5اليد بموجب المادة 
ر ويستفا المائي المعنية، بما ينسجم مع  د منه، مع مراعاة مصالح دول المجرىالدولي، تحديدا ، يجب أن يستخدم ويطوَّ

ة بأسلوب غير متوافق مع مااطئالمالي يقّدم فائدة قصوى للدول ال مجرىن الالمائي". لذلك فإن االنتفاع م مجرىحماية ال
ل ألن يكون "منصفا  ومعقوال ". وهذا يكّون حقيقة أن المبدأ عليه كمورد مائي  ةالمحافظ ال  ذي الصلةال يمكن أن يؤهَّ

 ينطبق على قضايا كمية المياه والتوزيع فقط، بل أيضا  على مااكل كمية المياه.

مالحظات  ، قد تكونالمائية الدولية مجاريم افضل لكيفية عمل مبدأ االستخدام المنصف والمعقول في سياق اللفه -011
لديها مفيدة. وهي تنص على ما يلي: "في عديد من الحاالت، تكون كمية  0224محكمة العدل الدولية على مسودة المواد 

المائي. لكن عندما  عندما تكون جودة أو  مجرىكافة دول ال مائي دولي كافية لتلبية احتياجات مجرىوجودة المياه في 
المائي ال يمكن تحقيقها بالكامل، ينتج  مجرىكمية المياه بحيث أن كافة االستخدامات المعقولة والنافعة لكافة دول ال

بة لغرض "تعارض االستخدامات". وفي تلك الحالة، تقر الممارسة الدولية أن بعض التعديالت أو التكييفات مطلو
المائي. ويجب الوصول إلى تلك التعديالت والتكييفات على أساس  مجرىدول الالمحافظة على تساوي الحقوق لكل من 

 .12مائية خاصة" مجارياتفاقات المساواة، ويمكن تحقيقها بأفضل اكل على أساس 

على قانون االستخدامات غير من مسودة المواد  5كما تؤكد نفس محكمة العدل الدولية في مالحظاتها على المادة  -014
ة حقوق في استخدام مااطئالمائية الدولية، فإن مبدأ المساواة السيادية للدول يؤدي إلى امتالك كل دولة  مجاريالمالحية لل

ة األخرى. إال أن المبدأ األساسي في مااطئلمياه العابرة للحدود المساوية نوعيا  إلى، والمتالزمة مع، تلك التي للدول ال
ة تستحق حصة مساوية من استخدامات وفوائد المياه العابرة للحدود. وال مااطئساوي الحقوق" ال يعني أن ككل دولة "ت

ة لها الحق في استخدام واالنتفاع من مااطئيعني أن كمية المياه نفسها يجب تقسيمها بنسب متساوية. بل أن كل دولة 
حقوق الدولة في االنتفاع المنصف على ظروف محددة لكل حالة  المياه العابرة للحدود بأسلوب منصف. ويعتمد مجال

 .11منفردة

 مجرىقاعدة االستخدام المنصف والمعقول ذات صلة تحديدا  في حاالت وجود "تعارض االستخدامات" بين دول ال -015
ة على تلبية ة غير قادرمااطئالمائي. ويجب لذلك أن أن ينجم الوضع الذي وفقا  له تكون واحدة أو أكثر من الدول ال

 مائي عابر للحدود. مجرىاحتياجاتها نتيجة استخدام دول أخرى ل
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 لدى محكمة العدل الدولية، المالحظة أعاله. 0224المالحظات على مسودة المواد   
11

 .28، المجلد الثاني، الجزء الثاني، صـ0224انظر الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي،   
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 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -2

حيث يمكن التحقق من وجود تعارض استخدامات بين الدول، وكافة االستخدامات المتعارضة ُتَعّد معقولة، يتم تقرير  -016
وهذا يكّون حقيقة أن  .10ين المعنيينمااطئذات الصلة لدى كافة الحل التعارض بالترجيح بين كافة العوامل والظروف 

ين في استخدام الكتلة المائية مااطئوتساوي حقوق كافة ال مجتمع ذوي المصلحة الماتركةيعكس المبدأ ذي الصلة 
المخطط على ظروف الماتركة. ومقابل هذه الخلفية الموجزة نوعا  ما، يعتمد تقييم الطبيعة المنصفة لالستخدام القائم أو 

محددة تتعلق بحوض معّين، باإلضافة الخصائص االجتماعية واالقتصادية والسياسية للدول المعنية، والتي قد تختلف من 
لدراسة يتطلب إجراء تقييم حسب الحالة ينسجم مع االتفاقية، ااخص آلخر. بناء  على ذلك، فإن التنفيذ العملي للمبدأ قيد 

للمعلومات في ذلك الحوض والعوامل الخاصة بالبلد، باإلضافة إلى المااورات، وبعدها التعاون،  التبادل الماتركيكون و
 اروطا  مسبقة.

تعقد المااورات، تقّدم دل البيانات والمعلومات وباأنها التي باأنها يتم تبالغرض تحديد تلك العوامل ذات الصلة  -017
ب أن تؤخذ في ل والظروف التي يجماوي تحدد قائمة غير ااملة للع. فه( في اتفاقية نيويورك توجيها  مفيدا  0)6المادة 

رد الفيزيائية واعتماد السكن على المياه ا. تلك العوامل تتعلق بخصائص المو11ينمااطئالحسبان عند موازنة مصالح ال
 أكثر كفاءة.واالستخدامات القائمة والمحتملة لتلك االستخدامات، وتوفر االستخدامات البديلة أو تبني ممارسات 

( من اتفاقية 1)01سبقية متأصلة. إال أن المادة متع أي استخدام أو فئة استخدام بأ، ال يتذي الصلةاستنادا  إلى المبدأ  -018
نيويورك تاترط منح "اهتمام خاص" إلى االحتياجات اإلنسانية الرئيسية. وتمت مناقاة تعبير "االحتياجات اإلنسانية 

في مفاوضات األمم المتحدة. و"بيان التفاهم"، الذي يستند إلى مالحظات محكمة العدل الدولية  نالرئيسية" بإسهاب نوعا  م
، يجب توجيه االهتمام الخاص إلى ‘االحتياجات اإلنسانية الحيوية’ويصاحب نص االتفاقية، ياير إلى أن: "في تحديد 

 اج الغذاء لمكافحةمياه الارب والمياه المطلوبة إلنتتوفير المياه الكافية الستدامة الحياة اإلنسانية، بما في ذلك كل من 
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ئد على أنها ماتقة من القانون الدولي الثابت في قضية بين واليات فورتيمبيرغ وبروسيا، من تم اتباع تلك الطريقة في قرار دوناوفيرسنكنغ الرا  

في إحدى  جانب، ووالية بادن، من جانب آخر، باأن استخدام نهر الدانوب، ما دامت المحكمة العليا األلمانية لم تتمكن من استخدام القانون البلدي
د األحكام النافذة في الدستور األلماني. وبّينت المحكمة أن "على الاخص أن يراعي ليس فقط الضرر المطلق الواليات االتحادية، وال تمكنت من إيجا

لك كل من الحق الذي تتسبب به الدولة المجاورة، لكن أيضا  فيما يتعلق بالفوائد المتحققة من قبل الاخص للضرر الذي تسبب به لآلخر". ويميز المبدأ لذ
ة في استخدامات الممر المائي الدولي، وااللتزام المترابط بعدم منع الدول األخرى من حقها في االنتفاع المنصف والمعقول في حصة منصفة ومعقول

من قواعد هلسنكي رابطة القانون الدولي حول استخدامات مياه األنهار  4، المادة 018، صـ0218 – 0217)الخالصة السنوية لقضايا القانون الدولي، 
ترط أن: "كل دولة على الحوض لها الحق، داخل أراضيها، في حصة معقولة ومنصفة في االستخدامات النافعة للمياه في حوض الطرح الدولية تا
 الدولي".

11
 يتطلب مراعاة كافة العوامل والظروف ذات الصلة، بما في ذلك: 5"االنتفاع من الممر المائي الدولي بأسلوب منصف ومعقول ضمن معنى المادة   

 عوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والبيئية والعوامل األخرى ذات الخاصية الطبيعية.ال (أ )
 االحتياجات االجتماعية واالقتصادية. (ب )
 اعتماد السكان على الممر المائي في كل دولة على الممر المائي. (ج )
 المائي على دول الممر المائي األخرى. آثار استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الممر (د )
 االستخدامات القائمة والمحتملة للممرات المائية. (ه )
 المحافظة على وحماية وتطوير واقتصادية استخدام الممرات المائية وتكاليف التدابير المتخذة لذلك الغرض. (و )
 توفر البدائل، أو القيمة الماابهة، لالستخدام المحدد المخطط أو القائم. (ز )
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 مجرىائد الناتجة لدول الوفيجب بذلك كافة الجهود لزيادة ال وأخيرا ، في الترجيح بين كافة العوامل ذات الصلة الجوع".
 .مجرىلل مدىة الي نفس الوقت حماية االستدامة بعيدالمائي باكل منصف، وف

لمائي يسبب تأثيرات عابرة للحدود قد ال تنطوي بالضرورة على أنه غير منصف. ا مجرىحقيقة أن استخدام ال -012
ظروف خاصة بكل حالة معينة، فإن ذلك االستخدام يمكن تقييمه على أنه منصف. وهذا قد يتطلب أن تكون إلى واستنادا  

لحدود، قد اتخذت، بما في ذلك تبادل التدابير المالئمة، ليس فقط لمنع، ولكن أيضا  للسيطرة على وتقليل التأثير العابر ل
المنصفة البيانات والمعلومات باإلضافة إلى المااورات وأاكال التعاون األخرى مع الدول المتأثرة. وهذه الطبيعة 

والماروعة لالستخدام قد تعتمد أيضا  على ما إذا كانت كافة األطراف المعنية، من خالل أاكال التعاون تلك، قد تفاوضت 
للتفاوض. وقد ال يعوق  بادل على التعديالت المقبولة. إال أنه ليس كل تأثير عابر للحدود ممكن أن يكون قابال  باكل مت

، كاالستخدام الذي قد يؤثر ال ثم غير القانونية، لالستخدام الذي يكون غير مستداما  االتفاق الطبيعة غير المنصفة، ومن 
حتياجات الحيوية اإلنسانية الحالية أو المستقبلية للسكان القاطنين على رجوعيا  على البيئة إلى المدى الذي يضعف اال

 امتداد الحوض، أو وراءه.

حقيقة أن استخدام المياه العابرة للحدود يمكن أن تقّيم على أنها منصفة في مرحلة زمنية معينة ال تعني أن ذلك التقييم  -001
 الظروف المتعلقة بالعوامل ذات الصلة ألجل التقييم.ال يمكن عكسه في مرحلة الحقة استنادا  إلى التغير في 

 مثال -3

 كنساس ضد كولورادو: التقييم بعيد المدى لالستخدام المنصف – 7المربع 

، إلى اآلن ياار إليها على أنها سابقة 0217المقررة من قبل المحكمة األمريكية العليا في  كنساس ضد كولورادوقضية 
لتطبيق مبدأ االنتفاع المنصف. وفي هذه القضية، رفضت المحكمة الدعوى بالبدل المقدمة من  استبدادية، وهي األكثر توضيحا  

ضد كولورادو للضرر الكبير الناائ عن تحويل األخيرة للمياه من النهر  –دم المصب لنهر آركنساس مستخ –قبل كنساس 
نهر آركنساس من قبل كولورادو،  الذي وجدت المحكمة إنه استخدام غير منصف. وأقرت المحكمة أن تحصيص مياه

ألغراض الري، قد أنقص تدفق المياه إلى والية كنساس. وفي نفس الوقت، كانت نتيجة هذا التحصيص إصالح مساحات 
واسعة في كولورادو، وتحويل آالف اآلكرات إلى حقول خصبة. ونوهت المحكمة إلى أنه بينما كان التأثير من إنقاص تدفق 

، كان قليال . لمعظم الوادي، إال أن ضرره، إن وجد، ن إدراكه على أجزاء من وادي آركنساس في كنساسالمياه ذا ضرر ممك
إال أن المحكمة اضافت أن "من الواضح إذا استمر تصاعد استنزاف المياه من النهر من قبل كولورادو فسيأتي الوقت الذي 

لفوائد، وقد يكون ماروعا  أن المطالبة ببدل ضد عمل يكون فيه لكنساس أن تقول بعدالة أن ليس هناك تقسيم منصف ل
 كولوراد.

 المحافظة على النظام البيئي وإصالحه عند الضرورة –)د( 2، الفقرة 2المادة  -د 

 )د((1المادة )

 على األطراف تحديدا  اتخاذ كافة التدابير المالئمة: -0

... 

 لضمان المحافظة على األنظمة البيئية وعند الضرورة إصالحها. (أ )
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 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -0
ألغراض االتفاقية، تامل المحافظة على النظام البيئي التدابير للمحافظة على تركيبات الهيكليات والوظائف واألنواع  -000

االنظمة البيئية واستعادة  نالقابلة للتطبيق في النظام البيئي، بينما يامل إصالح النظام البيئي التدابير المطلوبة لتحسي
ظمة البيئية المتضررة إلى الوضع السابق القابل للتطبيق أو "الطبيعي" )أو، حيث ال يمكن دائما  تحقيق هذا، إلى أقرب األن

 ما يمكن إلى حالته قبل االضطراب(.

تتطلب األنظمة البيئية في الغالب تدابير مثل تلوث المياه بينما يتضمن اإلصالح التدابير اإلضافية إلصالح الحالة  -001
ت مختلفة في البيئة، اائية أو الهيدرولوجية أو المورفولوجية السابقة والطرق الكيمياوية للتنظيف وإصالح مكونالفيزي

 والتالعب البايولوجي، كإعادة إنبات وإعادة استحداث األنواع األصلية المفقودة أو غير القابلة للتطبيق حاليا .

األنظمة البيئية.  صالحإلنسان هو العنصر المحوري في أحد التحديات المرتبطة بالمحافظة واإلصالح هي أن ا -001
ية والسياسية، التي قد تؤثر على طرق استخدام اإلنسان للطبيعة، عند فنة واليويجب مراعاة العوامل االجتماعية واالقتصاد

تلك التدابير،  . وهذا ينطوي على، مثال ، التعاون الوثيق بين أولئك الذين يضعون11وضع تدابير المحافظة و/أو اإلصالح
 بما في ذلك المااورات مع السكان المحليين.

"األنظمة البيئية" في هذا الحكم ليس بالضرورة  المياه العابرة للحدود، فإن مصطلحبالرغم من أن االتفاقية تتناول  -004
. إال أن 14قة بالمياهمحدودا  باألنظمة البيئية العابرة للحدود وال هو يستثني األنظمة البيئية غير المائية وغير المتعل

الممارسة القائمة في تطبيق هذا الحكم توحي بالتعامل مع التدابير التي تساعد في صيانة و/أو تحسين األنظمة البيئية 
 المائية والمتعلقة بالمياه.

 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -1

 يدرج تدابير المحافظة واإلصالح وال هو كما هو الحكم في هذا الجزء من "االلتزامات العامة" لألطراف، فإنه ال -005
 يقّدم معايير خاصة للحكم بما إذ كانت أهداف المحافظة أو اإلصالح يجري تحقيقها.

، التي تتضمن كذلك المطلب بوضع "معايير وأهداف جودة 1ها المادة بين تلك التدابير مدرجة في عدة مواد من -006
تلزم على األطراف "اقتراح التدابير ذات الصلة للمحافظة على و، عند ( تس1)2. عالوة على ذلك، فإن المادة 15المياه"

)و(( تستلزم على األطراف "وضع برامج عمل مخططة لتقليل أحمال 1)2الضرورة تحسين جودة المياه الحالية"، والمادة 
 من الزراعة(". )تحديدا   االنتاارمصادر المصادر البلدية والصناعية( و )مثال   المصادر الثابتةمن كل التلوث 
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(، موجود 1118مضمون االقتصادي لخسارة التنوع األحيائي، انظر أيضا  "اقتصادات األنظمة البيئية والتنوع األحيائي" )الجماعات األوربية، لل  

 على الموقع:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economic/index_en.htm  

14
األنظمة البيئية مثل الغابات والمستنقعات وحقول األعااب واألراضي الزراعية التي تلعب أدوارا  حيوية في  يقصد باألنظمة البيئية المتعلقة بالمياه  

، ECE/MP.WAT/22الدورة المائية من خالل الخدمات التي تقدمها، توصيات الدفع لقاء خدمات األنظمة البيئية في إدارة الموارد المائية المتكاملة. )

 .http://www.unece.org/env/water/publications/pub74.htm، موجود على الموقع: (1117األمم المتحدة، 
15

 .1انظر المالحظات على المادة   
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مجموعة من  (ECE/ENVWA/31باإلضافة إلى ذلك، تقدم التوجيهات باأن طريقة النظام البيئي في إدارة المياه ) -007

ذا كانت األنظمة البيئية قادرة على المحافظة على تركيبات هيكليات ووظائف وأنواع قابلة للتطبيق، المتطلبات للحكم بما إ
 ت المراحة كمؤارات لجودة األنظمة البيئية.والتي يمكن أن تخدمها العضويا

هذه تاير إلى تركيزات األوكسجين المناسبة وتركيزات المواد السامة والمواد المضرة األخرى دون مستويات  -008
ومجموعات األسماك والعوالق والالفقاريات الضخمة والنباتات المائية القاعية مجتمعات الباإلضافة إلى حالة  16معينة

 الفقاريات األعلى.ومجتمعات ال

من األساسي لذلك، أن ال تكون أنظمة المراقبة فقط تتعامل مع جوانب جودة المياه للبيئة المائية، لكن أيضا  مع جودة  -002
 .17األحياء المائيةالرواسب باإلضافة إلى 

مة البيئية األنظلهيكل والوظيفة واألنواع في من المهم مالحظة أن كمية المياه هي عنصر أساسي في تأمين تركيبات ا -011
المائية والمتعلقة بالمياه. لذلك يجب أيضا  وضع التدابير باأن الكمية وتقديم األهداف لضمان الجودة. ولذلك فإن 

 التوصيات المفيدة باأن لوائح كمية المياه وأدوات اإلدارة تكون جزءا  من اإلراادات أعاله.

خدمات األنظمة البيئية في إدارة الموارد المائية المتكاملة يجب أيضا  مراجعة التوصيات األحدث حول الدفع لقاء  -010

(ECE/MP.WAT/22و ) عند وضع التدابير للمحافظة على األنظمة 18 توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه ،

 البيئية أو تحسينها.

 مثال -1

 التكاثرإعادة األنواع المهاجرة إلى موائل  – 8المربع 

اية الراين تضع حاليا  خطة رئيسية لألسماك المهاجرة في حوض نهر الراين. واألنهار في الحوض كانت الدولية لحم لجنةال
في السابق موائل ألنواع مهاجرة مثل السلمون والسلمون المرقط البحري. وقد تالات تلك األنواع بسبب رداءة جودة المياه 

سنت جودة المياه وعادت أنواع عديدة مجددا ، مثل السلمون، وبسبب العوائق اإلناائية، التي قطعت مسارات الهجرة. وتح
ن بقاء تلك األنواع. والمهمة اآلن هي إعادة السلمون اكذلك نتيجة تربية األسماك. لكن التوالد الطبيعي منخفض جدا  اآلن لضم

ممرات سمكية فاعلة في إنااء ها. ويجب إعادة إقامة استمرارية النهر، مثال  بتكاثر واألنواع المهاجرة األخرى إلى موائل
ة في حوض نهر الراين بتمويل دراسة ماتركة للتحقيق في مااطئالمحطات الكهرومائية والعوائق األخرى. وقامت الدول ال

توجيهات االتحاد الوضع الحالي والتدابير الالزمة. وقد خططت الدول أصال  لعدد من التدابير، خصوصا  فيما يتعلق بتنفيذ 
ل في خريف  طارية باأن المياه.األوربي اإل  .1112وستكون جزءا  من الخطة الرئيسية، التي يتوقَّع أن تموَّ

 يدفع-مبدأ الملّوث –)ب( 5، الفقرة 2المادة  -ه 

 ب(5)1المادة 

 في هذه المادة، على األطراف 1و 0في اتخاذ التدابير الماار إليها في الفقرات  -5
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 (.1)1انظر المالحظات على المادة   
17

 .00انظر المالحظات على المادة   
18

ه في الحسبان من قبل الدول خارج االتحاد األوربي حسب توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه هي مستند معقّد، يجب أن تؤخذ مبادؤ  

 .5والملحق  6حول الحالة البيئية والمادة  4( والمادة 10)1)أ( و)ب( والمادة 0االقتضاء، بخصوص الموضوع الحالي، وهذا ياير تحديدا  إلى المادة 
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 تقودها المبادئي التالية:

... 

 .مبدأ الملّوث يدفع، بفضله يتحمل الملّوث تكاليف تدابير منع والسيطرة على وتقليل التلوث)ب( 

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

(  من اتفاقية المياه، باأن "الاروط العامة"، تاترط أن، في االمتثال إلى االلتزامات األساسية المبينة في 5)1المادة  -011
النتفاع المعقول والمنصف، باإلضافة إلى تلك د لالسيطرة على وتقليل التلوث، العائأي تلك باأن منع و – 1و 0الفقرات 

مبدأ ها "مبدأ الملّوث يدفع" )الحقا  هنا بين تقتدي األطراف بأمور من –التي باأن المحافظة على وإصالح األنظمة البيئية 
 (.الملّوث يدفع

على أنه المبدأ "الذي بفضله تكاليف منع والسيطرة على وتقليل  هذا الحكم يقدم تعريفا  أساسيا  رئيسيا  لهذا المبدأ -011
 التلوث يتحملها الموث".

في مستندات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )أويكد( كأداة ينَظر إليه بصعوبة  مبدأ الملّوث يدفع كانفي البداية،  -014
 –ثيرات بيئية تأل القطاع الخاص الذي يحدث نااطه عادة  ماغّ  –لمنع التلوث بمعنى أن تكاليف التلوث يتحملها الملّوث 

ذي قانوني. ولذلك، فإن المبدأ ير السلبي تصل إلى المستوى الممنوع، ومن ثم غير الثعتبة التأ النظر عما إذا كانتبغض 
لذي يتسبب به التأثير البيئي ا –التنقية من خالل  يساباكل أس –ياير إلى التكاليف الالزمة إلدارة والسيطرة على  الصلة

مبدأ باكل روتيني نااط ماروع معّين لغرض منعه من الوصول إلى عتبة عدم الماروعية. وتوسع مجال تطبيق 
أن "السلطات  12من إعالن ريو 06تدريجيا  ألجل تغطية كلفة التلوث عموما . وبهذا المعنى، ياترط المبدأ الملّوث يدفع 

بحيث واستخدام الوسائل االقتصادية، مع مراعاة الطريقة  41كاليف البيئيةالوطنية يجب أن تسعى إلى تعزيز تذويت الت
لتجارة لتلّوث، مع االهتمام الالزم بالمصالح العامة وبدون تاويه لعلى الملّوث، من ناحية المبدأ، أن يتحمل كلفة ا

 واالستثمار الدوليين".

مجال الكامل لتطبيق االلتزام األولي باالتفاقية، امل الي الملوث يدفعالاأن، يمكن إلى حد بعيد أن يقال أن بذلك  -015
وتحديدا ،  تطبيق اتخاذ "كافة التدابير المالئمة لمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود". وفي الواقع، فإن 

 الخاص.القطاع ماّغل ك التكاليف يجب أن تخطط من قبل مقدار تل

مستهدفة ابتداء  لتجنب الضرر الذي  ل التلوث المتوخاة من مبدأ الملّوث يدفعيفي الواقع، فإن منع والسيطرة على وتقل -016
في  مبدأ الملّوث يدفعيجري التسبب به، ومن ثم تأكيد جانب المنع في المبدأ. وحالما يحدث التأثير العابر للحدود، يدخل 

مويل تدابير إعادة البيئة لوضعها الضرر، باإلضافة إلى ما يخص ت االعتبار كأداة للتخفيف من واسترداد تعويضات
 السابق.

                                                           
12

 .0221لبيئة والتطوير سنة إعالن ريو باأن البيئة والتنمية، المقدم في مؤتمر األمم المتحدة حول ا  
41

لمستخدمين تذويت التكاليف البيئية يضمن "تذويت" اآلثار البيئية للنااط غير المسعرة، أي أنها تقّيم وتفرض أجورها باتساق، عند االقتضاء، على ا  

 والمستهلكين الذين يستفادون منها. 
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يجب أن يؤّكد، بهدف أن ياير إلى التكاليف الواجب تحّملها فيما  مبدأ الملّوث يدفعمجال التطبيق المحلي الرئيسي ل -017
 .من القطاع الخاصيتعلق بالنااطات المحلية. وتحديدا ، تلك المنفذة من قبل الماّغلين الذين يكونون عادة 

هو أداة تنظيمية لإلدارات العامة مبدأ الملّوث يدفع مع االعتبار أعاله، يجب على الاخص التأكيد على أن انسجاما   -018
بما  –الهادفة إلى تذويت التكاليف البيئية. أي، استلزام على الاركات تنفيذ النااطات التي تلّوث لتذويت التكاليف البيئية 

 ف في أسعار منتجاتها.لتعكس تلك التكالي أخيرا ، –في ذلك التنقية 

الخاص بالتكاليف البيئية لنااطاته القطاع على ماّغل هو فرض المبالغ  المصلحة العامة لمبدأ الملّوث يدفعأساس  -012
االقتصادية المربحة، بدال  من اإلدارة العامة. وبذلك الاأن، فإن تبني األطراف لنظام تقييم التأثيرات البيئية )ئي آي أيه( 

)ب( و )ج(( بخصوص أي نااط مقترح يحتَمل أن 0)1)ح((، ضمن نظام إطار الترخيص )المادة 0)1)بموجب المادة 
 .ذي الصلةيلّوث، ومن ثم، تكون له تأثيرات عابرة للحدود، ممكن أن يكون مفضيا  إلى التنفيذ المالئم للمبدأ 

منع والسيطرة على وتقليل  ألغراض هذه االتفاقية، من األساسي أن بنود نظم الترخيص تهدف باكل فاعل إلى -011
ج((. وحقيقة كون النااط 0)1المواد الخطرة )المادة  طرحالتأثيرات العابرة للحدود وتستند إلى أفضل تكنولوجيا متاحة ل

بموجب التاريعات  مبدأ الملّوث يدفععلى األراضي الوطنية في دولة طرف مخّول بموجب نظام ئي آي أيه ويخضع إلى 
ج(، إذا كان يتسبب في تأثيرات 0)1يجعل ذلك النااط باكل تلقائي معقوال  ومنصفا  بموجب المادة  المحلية ممكن أن ال

 عابرة للحدود.

إلدراك أن  ميلهمحافزا  واقعيا  للماّغلين لتقليل التلوث بقدر  مبدأ الملّوث يدفعاالقتصاد الجزئي، يقدم من وجهة نظر  -010
 أكبر من الفوائد التي يستمدونها من النااط الملّوث.حملوها تالتكاليف المتعلقة بالتلوث التي يجب أن ي

مكمل من التاريع البيئي لالتحاد األوربي، بموجب المادة  ءجز يجدر الذكر في إصدار أن مبدأ الملّوث يدفع هو -011
ت وتوجيها توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهمن معاهدته التأسيسية وبموجب أمور من بينها  074

 .40المسؤولية البيئية

 ا كما يلي:هيمكن تلخيصذات الصلة القانونية في دبمأ الملّوث يدفع في ضوء ما ورد أعاله، النقاط الرئيسية  -011

س أداة تنظيمية أساسية لإلدارات العامة اهو باألس مبدأ الملّوث يدفعتكاليف تذويت النااطات التاغيلية الملّوثة:  (أ )
المنّفذة روتينيا . والدافع سيطرة على وتقليل التلوث بخصوص النااطات الملّوثة المحلية لتذويت كلفة منع وال

هو وجود نااط ملّوث فعلي أو محتمل، بغض النظر عن حقيقة ما إذا كان ذلك التلّوث ماروعا  أم  ألتطبيق المبد
مبدأ ال يمكن أن يعتبر ة أو اللوائح المطبقة(. وبناء  على ذلك، رخصاه استنادا  إلى اروط الطرح الميال )أي 

على أنه ترخيص للتلويث. وكلما ازداد مقدار التلويث كلما ازدادت مسؤولية الملّوث عن تحّمل  الملّوث يدفع
قدم حافزا  لى األموال العامة، وإنما أيضا  يفقط عمبدأ الملّوث يدفع حافظ صوص، ال يالتكاليف. وبهذا الخ

المنع والمعالجة ولتنفيذ لالستثمار في تقنيات  –اّغلي القطاع الخاص من معادة  –اقتصاديا  قويا  للملوثين 
 بدرجة عالية من العناية، نااطاتهم

                                                           
40

حول المسؤولية البيئية بخصوص منع ومعالجة الضرر البيئي  1114أبريل  10من البرلمان األوربي ومن المجلس في  EC/2004/35التوجيه   

 )توجيه المسؤولية البيئية(.
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مبدأ الملّوث يدفع عاله للمبدأ، فإن : باإلضافة إلى التركيز الوقائي أالعرضية طات الملوثةاتكاليف تذويت النا (ب )
 مبدأ الملّوث يدفع. وفي هذا السياق، يهدف عرضيال طرحيغطي كذلك السيطرة على وتقليل تلّوث المياه من ال

تحّمل التكاليف النهائية للسيطرة على وتقليل التلّوث من قبل الملّوث. ويمكن تحقيق هذا الهدف أيضا  إلى ضمان 
من خالل استرداد الكلفة من قبل السلطات العامة عندما تقوم السلطات بتدابير السيطرة والمعالجة، مثال  تدابير 

 ستجابة إلى حالة الطوارئ،اال

مطّبق في العالقة بين السلطات العامة والملّوثين. وهو ال يحدث  مبدأ الملّوث يدفع الطبيعة غير التعويضية: (ج )
دعاوى تعويض عن األضرار التي تحدث بين أطراف القطاع الخاص عن خسارة الممتلكات والصحة والحياة 

. وعلى األنظمة مبدأ الملّوث يدفعل اعاوى بمجملها خارج مجوالفرص االقتصادية وغير ذلك. وتقع تلك الد
مبدأ الملّوث القانونية الوطنية منح ضحايا التلوث إمكانية الحصول على المعالجات المالئمة، بغض النظر عن 

 السيطرة على وتقليل اآلثار المضرة على المياه ألنه قد دفع أصال  هناك استثناء للماّغل من واجب . وليس يدفع
 التعويضات عن خسارة ممتلكات القطاع الخاص.

بدال  مما ذو طبيعة محلية أساسا ، أي أنه ينظم العالقات داخل أراضي الطرف  مبدأ الملّوث يدفعالطبيعة المحلية:  (د )
لذلك ال يضع أسبابا  قانونية لدعاوى التعويضات عن تلوث  مبدأ الملّوث يدفعبين الطرفين. وبناء  على ذلك، فإن 

 اه بين األطراف،المي

، التي من بينها، لهامة لالتفاقية، وخصوصا  تلكيرتبط بوثوق بالمتطلبات ا مبدأ الملّوث يدفعالتطبيق السياقي:  (ه )
 .1لتنفيذ ئي آي أيه ولوضع نظام الترخيص ولتطوير أنظمة الطوارئ، بموجب المادة 

 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -2

كونها من خالل إجراء تاريعي أو إداري أو تنفيذي، مثل تقنيات  –اإلجراءات المحلية على السلطات العامة اتخاذ  -014
ن ات الملّوثون تكاليف التلوث. أي أن على الطرفين ضموبذلك يذوّ  –الترخيص و/أو الغرامات و/أو من خالل القضاء 

قد يكون له تأثيرات عابرة للحدود، على البيئة والذي  ع التلوث من التسبب بأثر سلبي كبيردفع الماّغلين تكاليف من
باإلضافة إلى تكاليف السيطرة على وتقليل ذلك األثر السلبي، بما في ذلك دفع التعويضات عن األضرار. وفي حالة 

 حادثا ، يكون على الملوثين االلتزام بالمعالجة.التلوث المفاجئ، عادة ما يكون 

 يجوز إدراج المتطلبات الدنيا التالية:باإلاارة إلى ما ورد أعاله، وعلى سبيل التوجيه  -015

(، يجب تنفيذ ئي آي أيه وأنظمة عرضيالمنفرد )بما في ذلك التاغيلي وال طرحالتدابير اإلجرائية: بخصوص ال (أ )
الترخيص ذات العالقة، حسب االقتضاء. وهذه ممكن أن تضمن، من جانب، أن يصبح الماّغل والسلطات على 

يمكن  صالمحتمل للنااط الملّوث. ومن جانب آخر، من خالل إجراءات الترخياطالع تام على التأثير البيئي 
العقوبات. وتتيح متطلبات التقارير إلى للسلطات وضع الاروط باأن منع والسيطرة على ومعالجة التلوث باإلضافة 

 ة،عرضيية والوالمراقبة للسلطات المختصة الحصول على المعلومات الكافية عن حالة النااطات الملوثة التاغيل
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أن يكّمل ما ورد أعاله متطلبات المعالجة والعقوبات على كال المستويين المعالجة والعقوبات اإللزامية: يجب  (ب )
 التاريعي واإلداري. ويجب استحداث العقوبات المالية أو غيرها كحافز للماّغلين لتجنب أو تقليل التلوث،

ب و/أو األجور و/أو الرسوم البيئية يجب إدراجها من خالل تدابير تذويت الكلفة لنااطات التلوث التاغيلي: الضرائ (ج )
( يجب أن 0مالية على المستويات المركزية وأو المحلية. ويجب أن تستوفي تلك التدابير على األقل ثالثة معايير: )

لالستثمار في  ( يجب أن تكون ماليا  كبيرة بما يكفي لخلق حافز ذي مغزى1تكون متناسبة مع ثقل وكمية التلوث، و)
ل األجور المنخفضة مباارة إلى الزبائن، بينما األجور األعلى تستلزم على  منع والسيطرة على التلوث. وُتَرحَّ

( يجب أن تقّدم فقرات إعفاء، بحيث يمكن أن يمنح أولئك 1الماّغل تحسين هياكل رسومه بتقليل تأثيراته البيئية، و)
إعفاء  تاما  أو جزئيا  من دفع األجور. وقد تكون تلك ات منع وإخماد التلوث باستثمار كبير في تقني ونالذين يقوم

 السياسة فاعلة فقط عند ارتفاع األجور.

يتطلب أمواال  لمعالجة حوادث التلوث. وهذا يمكن  مبدأ الملّوث يدفعة: تنفيذ عرضيتكاليف تذويت النااطات الملّوثة ال (د )
لية التي تتراوح من تأمين المسؤولية اإللزامي والتأمينات على الممتلكات تحقيقه من خالل سلسلة من الضمانات الما

)مثل الرهن التلقائي على أصول الملّوث( على عدد من المنتجات البنكية )مثل الضمانات البنكية والكفاالت وغير 
جري اراء بوليصات ولكنه متصاعد، بينما ي –ذلك(. ويطّبق الطرفان ضمانات مالية إلزامية إلى مدى محدود جدا  

 التأمين البيئي من قبل الاركات الخاصة باكل طوعي بمعدل متصاعد بسرعة.

 أمثلة -3

 يةجمهورية التشيكالمبدأ الملّوث يدفع المطبق في  – 9المربع 

ه على المستوى الوطني ايجب تطبيق مبدأ الملّوث يدفع باكل أساسي على المستوى المحلي في كل بلد كمنع لتلوث المي
 طرح، يجب أن تكون للاخصية الطبيعية أو المعنوية التي تيةجمهورية التايكالضافة إلى المستوى العابر للحدود. وفي باإل

. ويدفع يالجمع 154/1110ة صادرة من قبل وزارة المياه الحكومية استنادا  إلى القانون رقم رخصالمياه إلى المياه السطحية 
، والمواد غير العضوية المذابة، والمواد الطلب على األوكسجين الكيميائيث المطروح )الملوث الرسوم للكمية المرخصة للتلو

والكادميوم( ولحجم الماء المطروح في حالة تعّدي الحدود المبينة  ،الزئبقو ،غير المذابة، والبوتاسيوم، والنيكل، واألواكس
مياوية من قبل مختبرات مخّولة. ودائرة الفحص البيئي تاريعيا  للتلوث المطروح وحجم المياه. ويتم تنفيذ التحليالت الكي

التايكية هي المسؤولة عن المراقبة. ويمكن تقديم رسوم التحويل أو جزء منها إلى الملّوث الذي يستثمر في تحديث تقنية 
 والسطحية أغرامات عن االنتهاكات الخاصة بتلوث المياه كذلك  الجمعي 154/1110المعالجة. وياترط قانون المياه رقم 

 الجوفية. وتؤخذ رسوم وغرامات تلوث المياه السطحية أو الجوفية للصندوق البيئي الحكومي التايكي.

 

 المياه االتحاد األوربي اإلطارية بشأن مبدأ المستخدم يدفع وتوجيهات  – 11المربع 

ليس فقط استرداد كلفة تلّوث لسد أكثر  ّوث يدفعمبدأ الملفي بعض األنظمة الوطنية واإلقليمية، مثل االتحاد األوربي، تم تطوير 
 المورد الطبيعي، لكن كذلك لالستخدام البسيط لذلك المورد، حتى لو لم يحدث أي تلّوث، لما يسمى مبدأ المستخدم يدفع.

كم للموارد الطبيعية : لتاجيع ماليا  االستخدام الصديق للبيئة والمتحمبدأ الملّوث يدفعويستند مبدأ المستخدم يدفع إلى نفس أساس 
. وأحد توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهالمتجددة والمتناهية. ومن األمثلة على تنفيذ مبدأ المستخدم يدفع يقّدمه 

 االلتزامات بموجب
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ديا  الستخدامات المياه هو أن الدول األعضاء تنفذ تحليال  اقتصا توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهمن  5المادة 
، على الدول األعضاء التزام بالتبليغ توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهمن  2. وبموجب المادة 1115بحلول 

ها استرداد تكاليف الخدمات المالية والمساهمة الكافية لمختلف استخدامات المياه على األقل الصناعية والمنزلية بين بأمور من
مبدأ استرداد كلف خدمات المياه، بما في ذلك تاترط على الدول األعضاء أن تراعي  2اعية. وبالرغم من أن المادة والزر

التكاليف البيئية وتكاليف الموارد، وهذه لن تكون الحالة في خطة إدارة الحوض النهري األولى حيث هناك حاجة لمزيد من 
 ك االلتزامات.لتنفيذ تل ةالوقت والبحث حول النواحي العملي

وكال التقريرين مفيدين عند تعريف التدابير االقتصادية لتعزيز استخدام المياه المستدامة استنادا  إلى األهداف البيئية بعيدة 
الدول األعضاء بتنفيذ، عندما يكون نافذا ، بحلول  2المدى وحماية الموارد المائية المتاحة. وألجل الهدف األخير، تطالب المادة 

همة اسفوء باإلضافة إلى ضمان القيام بمسات أسعار مياه تتضمن حوافز كافية للمستخدمين الستخدام المياه باكل كاسي، 1101
 كافية السترداد تكاليف خدمات المياه.

ية(، من المهم مالحظة أن التدابير المطلوبة يجب أن ال تغطي فقط كلفة اإلدارة المستمرة للخدمات المائية )التكاليف التاغيل
لكن يجب أيضا  أن تغطي تكاليف الصيانة وتدابير التخفيف وخصخصة الموارد المائية الفعلية والمستقبلية )تذويت التكاليف 

 البيئية وتكليف الموارد(.

ويجوز للدول األعضاء مع ذلك اختيار عدم تطبيق استرداد كلفة لمئة بالمئة إذا كان بإمكانها ضمان االستدامة بعيدة المدى 
برفع أجور المياه في مختلف الدول األعضاء في ستخدامات المياه من خالل وسائل أخرى. وعمليا ، فإن المطلب أعاله ينادي ال

االتحاد األوربي إلى المستوى الذي يضمن استرداد كامل كلفة خدمات المياه. وحيثما ال توجد كلفة من تلك اليوم ألجل خدمة 
ما لم يكن ممكنا  إثبات توفر تدابير بديلة وتنفيذها لضمان استخدامات مياه مستدامة. ونظرا  محددة، حينها يجب إدراج الرسوم، 

للمضامين االقتصادية واالجتماعية الواسعة لهذا المطلب، يجب على الدول األعضاء أن تراعي تلك االعتبارات والجوانب 
 عريف هيكلية أسعارها.ف المناخية والجغرافية( عند تإلقليمية اإلجبارية األخرى )الظروا

 مبدأ التعاون – 6، الفقرة 2المادة  -هـ 

 (6)1المادة 

ة التعاون على أساس المساواة والمعاملة بالمثل، تحديدا  من خالل االتفاقات الثنائية والمتعددة مااطئعلى األطراف ال
ذات الصلة، أو أجزاء   المائيةالمستجمعات وضع السياسات واإلجراءات والبرامج المتوافقة التي تغطي األطراف، لغرض 

منها، الهادفة إلى منع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود والهادفة إلى حماية بيئة المياه العابرة للحدود أو البيئة 
 المتأثرة بتلك المياه، بما في ذلك البيئة البحرية.

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

مستقل. إال أنه، كما تم التأكيد مرارا ، جزء مكمل من الركن األساسي القياسي ثالثي  يبرز التزام التعاون كالتزام -016
ج(، وااللتزام بمنع والسيطرة على وتقليل 1)1الدعائم لالتفاقية، سوية مع االلتزام باالنتفاع المنصف، بموجب المادة 

اللتزامين ان مساعد في االمتثال التام مع يمااطئ(. أي أن التعاون بين ال0)1التأثير العابر للحدود بموجب المادة 
 اآلخرين.
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ة. ويؤكد نفاذه القانوني مااطئهذا الحكم يعلن االلتزام الدولي العام بالتعاون بخصوص العالقات بين األطراف ال -017
من إعالن  7من إعالن ستوكهولم، والمبدأ  14التقليدي في مجال حماية البيئة عدد من المستندات الموثوقة، مثال  المبدأ 

مسودة المواد باأن المسؤولية الدولية عن النتائج المضرة الناجمة عن حقائق غير  1110من آي أل سي  4ريو، والمادة 
( من اتفاقية نيويورك. وهو يقّدم واحدا  من المعايير الرئيسية 0)8ممنوعة بالقانون الدولي، باإلضافة إلى المدة 

 وخصائص السياسة التفاقية المياه.

في االتفاقية،  محتويات المعيارية لاللتزام العام بالتعاون محدد وموّضح من خالل عدد واسع من األحكام الالحقةال -018
ها المااورات وإنااء الهيئات بين لتعاون عدة أاكال مناخذ أ. واستنادا  إلى تلك األحكم، ي05إلى  2وتحديدا ، المواد 

ادل المعلومات والتحذير والمساعدة المتبادلة. وقد يتم تطبيق أاكال التعاون الماتركة والمراقبة والتقييم باكل ماترك وتب
بكل مياه عابرة للحدود معينة، من خالل التعاون الثنائي واالتفاقات المتعددة بين األطراف تلك على ظروف خاصة تتعلق 

 ة.مااطئال

ذلك يميز مصلحتها الجماعية في المياه العابرة ة وكمااطئااللتزام العام بالتعاون يعكس الترابط المتبادل لألطراف ال -012
بالمثل". وهذا ينطوي  ةعاملالتعاون "على أساس المساواة والم للحدود الماتركة. ولذلك الهدف، يوصي هذا الحكم بأن يتم

نية ب مااطئعلى أن التعاون يجب أن ال يكون محدودا  بإجراءات تبادل آراء اكلية بحتة، لكن أن يكون إجراء كل طرف 
 حسنة.

 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -2

(، غير ماترط فقط لغرض االتصاالت االقتضائية لمنع أو السيطرة على التأثيرات العابرة 6)1التعاون في المادة  -041
للحدود في حاالت معينة، بل يجب تثبيته باكل دائمي من خالل االتفاقات الثنائية أو المتعددة األطراف. ويمتد مجال 

 االتفاقية.طبيقها الضخم لكامل سلسلة السياسات والبرامج واإلستراتيجيات المطلوبة لتحقيق أهداف ت

التعاون ليس مجرد محصور بالقناة المائية للنهر العابر للحدود، أو بمياه البحيرة الدولية، ولكن استنادا  إلى المادة  -040
تتبنى االتفاقية طريقة متكاملة األقل جزء منه. ومن ثم، (، يجب تطبيقه على المستجمع المائي ذي الصلة، أو على 6)1

يبدو المستجمع المائي بأنه الوحدة الرئيسية لتطبيق السياسات ، ومن ثم 41لحماية المياه استنادا  إلى المستجمع المائي
 تفاقية.(، من اال6)1ة تطويرها بموجب المادة مااطئوالبرامج واإلستراتيجيات المتوافقة التي على األطراف ال

استنادا  إلى الحكم قيد الدراسة، يجب أن تكون نتيجة التعاون تطوير "السياسات والبرامج واإلستراتيجيات المتوافقة".  -041
وح من تنسيق اواإلستراتيجيات الماتركة أو على األقل المنسقة. ولذلك، فهو قد يترمج االبرالسياسات وويامل التوافق 

 1) 01طوير خطة إدارة حوض النهر المفردة، وهو الخيار الماترط أصال  في المادة اإلجراءات الوطنية ذات الصلة بت
. وفي أي حال، فإن "تطوير" اإلجراءات المتوافقة يغطي توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه( من 1و

 إعدادها وتبّنيها، باإلضافة إلى تنفيذها.

هر معقّدا ، وتحديدا  في البداية. ويجب أن ينظر إليه كهدف بحد ذاته. قد يكون التعاون بين الدول في أحواض األن -041
 ولذلك هو أساسي لخلق هيكل موثوق كأساس
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للتعاون. وهذا قد يكون عملية تدريجية تبدأ بخطوات بسيطة، مثال  بواسطة لجنة ماتركة تجتمع باكل منتظم. وفي مرحلة 
ويعتمد نوع الهيكل على االحتياجات الخاصة للبلدان المعنية الحقة، قد تضاف مجاميع عمل أو مجاميع خبراء. 

األنهار األقدم باتباع هذه الطريقة، على سبيل المثال على نهر الراين أو  لجانوألحواض المياه المعنية. وبدأت بعض 
 أنهار موسياي أو ساار. إال أنه ليس هناك برنامج عمل.

وقد يحتاج بناء الثقة في قطاع المياه الدولية إلى وقت ويجب عدم  يستند التعاون الفاعل على الثقة المتبادلة. -044
الدولية لحماية الراين، على سبيل المثال، بعد فترة قصيرة  لجنةاالستخفاف بالعامل السيكولوجي. وبمراعاة ذلك أُنِاأَت ال

تطلب بناء الثقة الكثير من الحوار ا أن نتخيل أن بناء الثقة تطلّب عدة سنوات. وينمن نهاية الحرب العالمية الثانية، ول
لغرض زيادة التفاهم المتبادل وتمكين الدول المعنية من معالجة قضايا أكثر إاكاال  بأسلوب بّناء. ويتم تسهيل برامج أو 

 ةمااطئأن قلة الثقة المتبادلة ال تعفي األطراف الفة تثق ببعضها. وإال مااطئخطط أو مااريع اإلنااء إذا كانت الدول ال
من اتفاقية نيويورك، على سبيل المثال، تاترط، حتى في  11فإن المادة  من تلبية التزامها بالتعاون. ومن هذا المنطلق 

لمائي، على األخيرة الوفاء بالتزامها بالتعاون بموجب االتفاقية من ا خطيرة أمام االتصال بين دول المجرىحالة العوائق ال
 ل منها.خالل اإلجراء غير المباار المقبو

يبلغ التنفيذ بنية حسنة اللتزام التعاون المطلب األدنى. ويمكن االطالع على معايير النية الحسنة الدنيا األكثر صلة  -045
. وبينما اّدعت أسبانيا )المصب( أن فرنسا )المنبع( لم تتمكن من تنفيذ 0257ليك النو التحكيمي لسنة  قرارباالتفاقية في 

ن "الممارسة الدولية ]...[ تحصر نفسها بإلزام الدول بالبحث، سبقة، بّينت الهيئة التحكيمية أمالماروع بدون موافقتها ال
بواسطة المفاوضات األولية، عن بنود لالتفاق". واستمرت في إعالن أن الدولة ستكون في حالة انتهاك لذلك االلتزام 

المناقاات والتأخيرات غير العادية وتجاهل بالتعاون "في حالة، على سبيل المثال، قيامها باكل غير مبرر بقطع 
اإلجراءات المتفق عليها والرفض النظامي ألخذ في االعتبار المقترحات السلبية أو المصالح، وباكل أكثر عمومية، في 

 .41حاالت مخالفة قواعد النية الحسنة"

ة وكذلك يمّيز مااطئن األطراف الكما مبّين أعاله في اروح الخلفية، يعكس االلتزام العام بالتعاون االستقالل بي -046
مجتمع ذوي المصلحة الماتركة في المياه العابرة للحدود فيها. ومقابل هذا األساس المنطقي، يبّين الحكم قيد الدراسة أن 

 كما مفسر بتفصيل أكثر –بالمثل". واستنادا  إلى ميثاق األمم المتحدة  ةعاملب أن يتم "على أساس المساواة والمالتعاون يج
تتمتع كافة الدول  – 44في نقطة التحول إلعالن مبادئ القانون الدولي الخاصة بعالقات الصداقة والتعاون بين الدول

بمساواة سيادية. ولديها حقوق وواجبات متساوية وهي أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، بالرغم من االختالفات في 
 أو غيرها.الطبيعة االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية 

ة في المااركة، على قدم مااطئين، تاترط الحق لكل دولة مااطئعنصر المساواة بين ال ( على6)1ال تزال المادة  -047
ة األخرى، في الجوانب اإلجرائية للتعاون. وتنطوي المساواة في هذا السياق الحق، باإلضافة مااطئالمساواة مع الدول ال

 المائي، باإلضافة إلى في مجرىة في المفاوضات باأن اتفاقات الاطئماإلى الواجب، في أن تتدخل الدولة ال
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مع مفهوم مجتمع ذوي المصلحة الماتركة من  ل البيانات... إلخ، بأسلوب ينسجمنااطات المااورات والمراقبة وتباد
 .45المائي العابر للحدود ام المجرىة في استخدمااطئالدول ال

وهو يتضمن عنصر السلوك . بين الدول ائج المباارة لمبدأ المساواة القانونيةبالمثل، هو من النت ةعاملالمبخصوص  -048
ة مااطئآخذة  في الحسبان المصالح الارعية لألطراف ال نة أن تتبع السلوك الحسمااطئبالمقابل ويستلزم على كل دولة 

قد ال تسمح بسلوك بالمثل على سبيل  األخرى. إال أنه في حالة انتهاك الحكم األساسي في االتفاقية، فإن المعاملة بالمثل
التدبير مضاد، وال بتعليق أو إنهاء االلتزامات المنتهكة. وااللتزامات مثل تلك ألجل منع أو السيطرة على أو تقليل التأثير 

في  العابر للحدود ليست فقط مفيدة إلى األطراف المتعاقدة األخرى لكنها أيضا  تحمي المصالح الماتركة لمجتمع األطراف
في المحافظة على البيئة. وهذه تسمى االلتزامات المكّملة، بمعنى أنها، في حماية  –أو المجتمع الدولي ككل  –اتفاق بيئي 

مصالح المجتمع، تكون مجموعة من الحقوق المقابلة غير القابلة للتجزئة لمجتمع األطراف في االتفاق، أو أعضاء 
ون اإلجراء بالمثل في عدم تنفيذ التزام من ذلك من قبل دولة مستقلة استجابة إلى المجتمع الدولي. وبناء  على ذلك، لن يك

انتهاك سابق لنفس االلتزام غير ماروع ألنه سينتهك نفس الحق المقابل غير القابل للتجزئة لكل من وكافة األطراف 
 المتعاقدة األخرى.

 أمثلة -3

 التعاون بشأن حوض نهر الراين – 11المربع 

اين هو مثال جيد إلظهار أن التعاون المحصور ابتداء  بالنهر الرئيسي يمكن توسيعه لكامل الحوض: حوض نهر الر
االتفاقية القديمة والجديدة حول حماية نهر الراين محدودة بالمجرى النهري نفسه، بدون روافده، باستثناء حماية الفيضان 

لذلك، فإن فقط الدول على قد تؤثر سلبا  على نهر الراين. والمواد الملّوثة في المستجمع المائي التي  طرحفي الحوض و
المجرى المائي الرئيسي هي أطراف في هذه االتفاقية. عالوة على ذلك، فإن حدود المصب للنهر معّرفة، لغرض 

رافي االتفاقية، بأنها المخرج إلى بحيرة أونترسي )االالت اافهاوزن( والتي تستثني مناطق منبع أكثر من المجال الجغ
، كان من الضروري 1111حيز النفاذ سنة  توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه تلالتفاقية. وعندما دخل

التعاون في كامل حوض النهر، أي بما في ذلك كافة الروافد والمياه الجوفية والمياه الساحلية. ولم يجر تغيير االتفاقية 
على امتداد الهيكل العامل لالتفاقية، ما يسمى لجنة التنسيق لتنفيذ  تم إنااؤه ر اكليةأكثر غي يا  مواز الحالية، لكن هيكال  

، تتعاون الدول غير األطراف في االتفاقية ولكنها في هذا الهيكل الجديدو. توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه
ومنطقة واللون البلجيكية. وسويسرا، بصفتها دولة  ماتركة في حوض نهر الراين، تحديدا  النمسا وإيطاليا ولاتناتاين

، لكنها ترغب في المساهمة توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهليست من االتحاد األوربي، غير ملزمة ب
 والتعاون كذلك ضمن هذا الهيكل الجديد وليس فقط ضمن الهياكل تحت االتفاقية. وفي نفس الوقت، وبعد عدة سنوات من
وجود كال الطريقتين على التوازي، تم دمج العمليتين هيكليا  واآلن تجري مناقاة العديد من القضايا سوية، بدون التركيز 

توجيهات االتحاد على أي قضية يجب معاملتها تحت أي هيكل. وبالطبع، هناك قضايا تتعلق فقط باالتفاقية أو فقط ب
توجيهات االتحاد إن تداخل وتظافر العديد من القضايا ممكن. وألجل تنفيذ ، ومع ذلك، فاألوربي اإلطارية باأن المياه
 ، كانت الفائدة المطلقة في بناء هيكل دولي قائم وعدم االضطرار للبدء من الصفر.األوربي اإلطارية باأن المياه

 

 قانونية مختلفة تحت أنظمة هفي إدارة الميابخصوص التعاون الدولي  يةجمهورية التشيكالخبرة  – 12المربع 

 هي بلد داخلي نموذجي. تقريبا  كافة األنهار والمجاري النهري تتدفق من أراضيه الجمهورية التايكية
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وموارده المائية تعتمد على الترسب.  وهناك ثالث  إلى أراضي الدول المجاورة )النمسا، ألمانيا، بولندا، سلوفاكيا(.
وألمانيا:  الجمهورية التايكيةأللب وأودر والدانوب. وتتقاسم حوض نهر األلب أحواض أنهار دولية تغطي أراضيه، هي ا

إلى بحر  وألمانيا وبولندا ويطرح الجمهورية التايكيةويتدفق األلب إلى بحر الامال. بينما تتقاسم حوض نهر أودر 
، هي أطراف متعاقدة في اتفاقية الجمهورية التايكيةمنها، من ضمنها  04دولة،  02البلطيق. أما نهر الدانوب فتتقاسمه 

حماية نهر الدانوب. ويتدفق نهر الدانوب إلى البحر األسود. ويجب أن يكون واضحا  مما ورد أعاله أن التعاون الدولي 
 .للجمهورية التايكيةفي إدارة وحماية المياه بالغ األهمية 

 يحصل على ثالثة مستويات. الجمهورية التايكيةالتعاون الدولي في 

 يستند إلى: لتعاون تحت اليونيسيا -0

، كـ"اتفاقية سقف" 2( والمادة 6)1اتفاقية المياه، التي يمكن أن ُتَعّد، استنادا  إلى أحكامها، وخصوصا  المادة  -
المتعددة والثنائية األخرى على مستوى دنى والتي تتعامل مع قضايا أكثر تفصيال  بخصو أحواض لالتفاقية 

 أنهر محددة.
مياه والصحة حول اتفاقية المياه، وهذا التنظيم ليس له مكافئ النخفاض مستوى أحواض األنهر أو بروتوكول ال -

 المياه العابرة للحدود المحددة.

 يستند إلى: التعاون لحماية أحواض األنهر الدولية -1

 الدولية لحماية نهر األلب، لجنةالتفاق حول الا -
 من التلوثالدولية لحماية نهر أودر  لجنةاالتفاقية حول ال -
 الدولية لحماية نهر الدانوب. لجنةاية نهر الدانوب، المنّفذة من خالل الماتفاقية ح -

 األهداف الرئيسية للمعاهدات أعاله هي:

تقليل التلوث في أحواض األنهر والمحافظة عليها وفق المستوى المتفق عليه والمساهمة في بيئة مياه أفضل في  -
 بحار الامال والبلطيق واألسود،

 إعادة الحيوية لألنظمة البيئية المائية، -
 حماية الموارد المائية وتوفير استخدام المياه ألغراض الارب والزراعة، -
 اية الفيضان المنسقة،حم -
 منع تلوث المياه من الحوادث، -
 من قبل كافة األطراف المتعاقدة. توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهالتنفيذ المنسق ل -

 وألمانيا وبولندا وسلوفاكيا يستند إلى: النمساحول إدارة المياه مع  الثنائي التعاون -1

 باأناإلاتراكية وجمهورية النمسا حول ترتيب قضايا إدارة المياه  التايكوسلوفاكيةجمهورية الالمعاهدة بين  -
 حدود،النمساوية للمياه العابرة لل-التايكية  لجنةالمياه العابرة للحدود المنّفذة من قبل ال

برة للحدود االمياه العباأن االتفاقية بين الجمهورية التايكوسلوفاكية وجمهورية بولندا الاعبية حول إدارة المياه  -
المياه العابرة  باأنالمنّفذة من خالل اجتماعات المفوضين الحكوميين التايك والبولنديين للتعاون في إدارة المياه 

 للحدود،

المياه االعابرة للحدود باأن وحكومة جمهورية السلوفاك حول التعاون  رية التايكيةالجمهواالتفاقية بين حكومة  -
 السلوفاكية للمياه العابرة للحدود،-التايكية لجنةالمنّفذة من قبل ال
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وجمهورية ألمانيا االتحادية حول التعاون باأن المياه العابرة للحدود المنّفذة  الجمهورية التايكيةالمعاهدة بين  -
 األلمانية للمياه العابرة للحدود.-التايكية لجنةقبل المن 

واستنادا  إلى المعاهدات الثنائية أعاله، فإن المياه العابرة للحدود هي مياه سطحية وجوفية تكّون أو تعبر أو تجاور حدود 
 خرى.مع دولة أخرى، إذا كانت التدابير باأنها ممكن أن تؤثر على حالة المياه على أراضي الدولة األ

 ة هي:ن المياه العابرة للحدود الثنائيواألهداف الرئيسية من التعاون باأ

 حماية المياه العابرة للحدود وأنظمتها البيئية ضد التلوث، -
الطريقة المنسقة للتدابير المخططة باأن المياه العابرة للحدود أو التدابير التي يمكن أن تؤثر على حالة المياه  -

 العابرة للحدود،
 تخدام المنسق للمياه العابرة للحدود،االس -
 معالجة وصيانة األنهار العابرة للحدود، بما في ذلك مجاريها النهرية عند الضرورة، -
 النااطات الماتركة في الهيدرولوجي وحماية الفيضان، -
 على المستوى الثنائي. توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهالتنفيذ المنسق ل -

المتعددة والثنائية األطراف أعاله نفس األهداف التي التفاقية المياه، لكن مستوى وتفاصيل التعاون أكثر وللمعاهدات 
أنها تنفذ اتفاقية المياه باكل مهيمن من خلل مستندات قانونية  الجمهورية التايكيةواقعية. ومن هنا يمكن أن يقال عن 

 دولية على مستوى أدنى.

 

 الدانوب" "تقرير سقفبشأن تعاون صربيا  – 13المربع 

هي مستند قانوني أساسي يحكم إدارة المياه في الدول  توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه، و1111منذ 
اترط أن "في حالة اتساع منطقة ت توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهاألعضاء في االتحاد األوربي. وألن 

األعضاء السعي إلى وضع خطة إدارة حوض نهري  ء حدود االتحاد، يتوجب على الدوللى ما وراحوض النهر الدولي إ
منفردة"، فإن الدول األعضاء في االتحاد األوربي التي تتقاسم حوض نهر الدانوب، بموافقة كافة الدول األخرى التي هي 

اية نهر الدانوب )آيكبدر( كجهة منسقة مية لحالدول لجنةأطراف متعاقدة في اتفاقية حماية نهر الدانوب، قد رّاحت ال
 لتطوير هذه الخطة.

وتاّكل خطة حماية نهر الدانوب المستند القانوني الاامل للتعاون وإدارة المياه العابرة للحدود في حوض نهر الدانوب. 
فة الدول التي تاترك . وكا0228في صوفيا، ودخلت حيز النفاذ في أكتوبر  0224يونيو  2وتم توقيع االتفاقية بتاريخ 

دول من االتحاد األوربي، ودولة منضمة واحدة،  8من حوض نهر الدانوب )في وقت التحرير:  1كم 1111بما يزيد عن 
 دول ليست من االتحاد األوربي(، باإلضافة إلى االتحاد األوربي نفسه، هي أعضاء متعاقدة في اتفاقية الدانوب. 5و

ربا( أول خطوة مهمة نحو خطة إدارة منطقة حوض نهر الدانوب )خطة دربم( وتم وكان تحليل حوض نهر الدانوب )د
تحليل الخصائص العامة لكامل منطقة حوض نهر الدانوب، . ويتضمن 1115مارس األوربية في  لجنةال ه إلىتبليغ

ضوا  في االتحاد بالتركيز على كل من كتل المياه السطحية والمياه الجوفية، وقد وافقت طوعا  صربيا، وهي ليست ع
األوربي لكنها عضوا  في آيكبدر وطرف متعاقد في اتفاقية الدانوب، باإلضافة إلى دول أخرى في حوض النهر هذا، على 

 المااركة في إعداد دربا.

ت والمعلومات التي قّدمتها إلى دربا هي على أكمل ما اوبالرغم من ذلك، فإن صربيا لم تدخر جهدا  لضمان أن البيان
، المالية )عدم كفاية الموارد أولها، ولم يكن ذلك ممكنا  في كل جزء. فالعوامل المحددة الرئيسية أمام صربيا كانت، يمكن

المالية( والقانونية )انعدام التنسيق بين التاريعات المحلية وتاريعات االتحاد األوربي(. باإلضافة إلى ذلك، فإن الوقت 
ان قصيرا  جدا  للقيام بكافة التحليالت وجمع كافة البيانات، وكانت هناك بعض منذ انضمت صربيا إلى هذه النااطات ك

الصعوبات التي تسببت بها االختالفات بين اإلحصاءات المحلية ومتطلبات جمع بيانات دربا. وكان عدم كفاية عدد 
 جزئيا   ا، لكن ذلك قد تمضا  ماكلة إلى حد مأي ةتوجيهات االتحاد األوربي الجديد ة معمتأقلمالموارد البارية ال
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 حلّه خالل فترة النااطات بمساعدة مااريع االتحاد األوربي.

بالمئة من األراضي الصربية تقع  21من جانب آخر، فقد انتفعت صربيا من هذه النااطات بعدة طرق. حيث أن أكثر من 
م المائي ضمن أراضيها بدون تعاون في حوض نهر الدانوب، ومن الواضح أن صربيا ال يمكنها حماية وتعزيز النظا

نسيق تاللوائح الجديدة لالتحاد األوربي والمع جوهري مع الدول المجاورة وكافة دول المنبع. عالوة على ذلك، فإن التأقلم 
التدريجي إلجراءات إدارة المياه المحلية مع تاريعات االتحاد األوربي قد حّسن االتصاالت مع متخصصي إدارة المياه 

ول أخرى. والفائدة الكبيرة األخرى كانت إمكانية الفحص المفصل لمختلف المضامين )وأولها المالية( لتنفيذ من د
توجيهات االتحاد األوربي باأن المياه في صربيا. وهذا قد يسّهل باكل كبير مفاوضات صربيا بخصوص احتمال 

 انضمامها لالتحاد األوربي.

 

 حيرة أوهريدالتعاون بشأن حماية ب – 14المربع 

، وكان أول تجربة لحماية وإدارة الموارد الطبيعية عبر الحدود في منطقة البلقان. وبدأ التعاون 0228بدأ التعاون في سنة 
 تحت ماروع المحافظة على بحيرة أوهريد المدعوم من البنك الدولي ومساعدة أخرى متعددة وثنائية األطراف.

نيا وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة اتفاقية باأن الحماية الماتركة والتنمية ونتيجة لتعاونها، وّقعت حكومات ألبا
 مؤسستين ماتركتين: المستدامة لمستجمع بحيرة أوهريد. واستنادا  إلى االتفاقية، تم إنااء

 لجنة مستجمع بحيرة أوهريد الثنائية -

 السكرتارية الثنائية -

األقل مرتين في السنة. واللجنة يرأسها بالتناوب وزير البيئة في كل بلد لفترة  وتدعو اللجنة لالجتماعات باكل منتظم على
 سنة واحدة. وقد وضعت اللجنة خطة عمل ماترك وهي تدرس القضايا التالية:

 السياسات البيئية للحكومة -

 التدابير الخاصة لإلجراءات المستقبلية -

 وضع مااريع مستقبلية ماتركة -

 ل تقليل التلوثتدابير قريبة المدى في مجا -

 تدابير حماية الموائل -

 التعاون الثنائي المستقبلي -

تقرير تحليل توقيع بروتوكوالت ماتركة لمعاينة وتحليل بروتوكول ضمان الجودة الماترك. وتم إعداد  وتبع االتفاقية
لجديدة للبحيرة من كال اتجاه البيئة ألجل بحيرة أوهريد ومستجمعها. وهناك برنامج المراقبة وفرق المراقبة الماتركة ا

الجانبين في مرحلة التنسيق الماترك وتم إنااء فرق مراقبة ماتركة جديدة ألجل البحيرة. ولرفع الوعي العام بالمستجمع 
تم إجراء دعم للقطاع غير الحكومي وإنااء مراكز خضراء. وبهذا الاأن تم وضع برنامج استثمارات صغيرة في 

 مااريع تجريبية.

 

 التعاون الثالثي بشأن بحيرة بريسبا – 15المربع 

 وثقافيتقع بحيرة بريسبا بين ألبانيا واليونان وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة. وهي منطقة ذات جمال طبيعي 
 رائع.
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قة إعالن ، وقع رؤساء الوزراء الثالثة لكل من ألبانيا واليونان وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية الساب1111فبراير  1في 
 ك ألجل األهداف النهائية التالية:رالمحافظة على بريسبا با

واالستخدام المستدام  الثقافيةتحسين مستويات المعياة لسكان بريسبا من خالل المحافظة على قيمها الطبيعية و -
 لمواردها،

 السالم والتعاون بين الدول الثالث. -

 جتها من خالل التعاون بعيد المدى تامل:والتحديات الرئيسية التي تنوي الدول الثالث معال

 المحافظة على وحماية التنوع األحيائي الفريد في بحيرة بريسبا -

 منع أو قلب أسباب تدهور الموئل -

 استكااف أنظمة وطرق اإلدارة المناسبة لالستخدام العقالني لمواردها المائية -

 تقديم نموذج ونقطة رجوع للتعاون السلمي في المنطقة األوسع. -

لألراضي الرطبة(  اتفاقية رامسار)اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئال  للطيور المائية وبدعم من 
(، تم إنااء لجنة تنسيق بارك بريسبا )بي بي سي سي( الثالثية في سنة ميدويتومبادرة األراضي الرطبة في حوض المتوسط )

حدة من كل اومنظمة غير حكومية وممثلو وزراء البيئة، ومحافظو البلديات المحلية  ك بريسبا هملجنة تنسيق بار. وأعضاء 1110
لجنة . وفي ست سنوات من عملها، كانت تجتمع لجنة تنسيق بارك بريسبادولة. وتاارك ميدويت/رامسار كعضو بحكم المنصب في 

كمنتدى لتبادل المعلومات والتعاون وتنسيق العمل الماترك لجنة تنسيق بارك بريسبا كل نصف سنة. وتعمل تنسيق بارك بريسبا 
وتداخالت بريسبا. وأدرجت تلك النااطات الماتركة إعداد خطة عمل إستراتيجية لحماية تطوير المنطقة، والمساهمة في إعداد 

 . 1115في سنة لعالمي مرفق البيئة ا، المعتمد من قبل سكرتارية وتقديم عرض ماروع بارك بريسبا من مرفق البيئة العالمي

واستمر التعاون الماترك أكثر بتنفيذ الماروع، "إدارة النظام البيئي المتكامل في حوض بحيرات بريسبا أللبانيا 
وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة واليونان". وتم ضمن الماروع تنفيذ العديد من النااطات وإعداد مستندات 

 تخطيط مختلفة، مثل:

 بريسبا، –المكانية المتكاملة لجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة  دام األراضيستخاخطة  -

 بريسبا، –خطة العمل البيئية المحلية أللبانيا  -

 خطط إدارة المياه، -

 خطط إدارة الغابات، -

 نظام المراقبة العابر للحدود، -

 .إدارة المعلومات المطّورة ونظام المعلومات الجغرافية -

 ثنائية ماتركة تحت تلك المااريع لتحفيز تعاون الدول الثالث. وتم إنااء هيئات
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 تعاون بيالروسيا وأوكرانيا بشأن أعالي نهر بريبيات – 16المربع 

مياه -سد فيزهيفسكي لنظام تغذيةمن خالل بوابة  طرحجزء من تدفق المياه من أعالي نهر بريبيات في أوكرانيا ي
كذلك لتقليل المناطق  طرح(، الواقعة في بيالروسيا. ويستخدم هذا ال)دي بي سي بغ-، في قناة دنبير46بيلوزيرسكايا

المغمورة في األراضي األوكرانيا. إال أنه نتيجة سوء حالة القناة، فإن هذا ممكن أن يسبب بالمقابل فيضانات في 
 –الالزم لألغراض المالحية  – في القناة طرحبيالروسيا. عالوة على ذلك، وفي مواسم انخفاض المياه، يمكن أن يؤدي ال

وبذلك تكون ماكلة إدارة النظام إلى نقصان في حجم المياه المطلوب في أعالي بريبيات المطلوب للوظيفة البيئية للنهر. 
 المائي في أعالي بريبيات قضية عابرة للحدود تحتاج إلى حل من خالل التعاون الوثيق للدولتين في إدارة كامل الحوض.

 1118ت في هذه الماكلة، بدأ ماروع اإلدارة المستدامة للموارد المائية الماتركة في حوض أعالي نهر بريبياولمعالجة 
ف الماروع تحديدا  إلى تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل التنمية والتنسيق والتنفيذ الثنائي تحت مظلة ئينفسيك. ويهد

 ا، باسلوب سليم بيئيا  وعملي اقتصاديا  ومقبول باكل ماترك.مياه بيلوزيرسكاي-إلجراءات تخصيص المياه لنظام تغذية

للنهر. وسيكون التحدي األكبر في  ثيرات السلبية على النظام البيئيالتأبغ -لل تحسين إدارة النظام المائي في قناة دنبيرويق
مياه -لنظام تغذيةبيئيا  لتدفق أعالي بريبيات  من خالل بوابة سد فيزهيفسكي وزيع باكل سليم ضمان سيطرة وت

بيلوزيرسكايا. وكذلك من المهم التنويه إلى أن معظم مستجمع مياه أعالي بريبيات في أوكرانيا هو أراضي محمية: 
، و)ب( بغ-قناة دنبيرستوكهايد بارك. والقضايا الرئيسية التي سيتم معالجتها تحت الماروع هي: )أ( إعادة بناء -بريبيات

وتحليل النظام البيئي في مصب قناة نهر بريبيات لدى بوابة السد، و)ج( التدهور المحتمل التحوير الهيدرومورفولوجي 
لجودة مياه النهر، و)د( اضطراب األنظمة الهيدرولوجية لبحيرات سفياتوي وفوليانسكوي وبيلوي. ومن المتوقع أيضا  أن 

 مياه وتبادل المعلومات.يعالج الماروع قضايا قانونية تتعلق بحقوق الملكية واألرض واستخدام ال

بيئية الماتركة ألعالي نهر بريبيات ولنظم -األوكرانية الهيدرولوجية والهيدرو-البيالورسيةويتنبأ الماروع بالتحقيقات 
-في قناة دنبيرعد تاغيل نظام تغذية مياه بيلوزيرسكايا اولنتيجة الرئيسية للماروع ستكون قتغذية مياه بيلوزيرسكايا. وا

ستغطي القضايا التالية: )أ( المظهر الهيدرولوجي لبريبيات عند بوابة سد فيزهيفسكي تحت مختلف ظروف ، والتي بغ
بيئية ألعالي بريبيات ونظام تغذية مياه بيلوزيرسكايا -التدفق، )ب( نتائج الدراسة الثنائية لنظام التدفق والظروف الهيدو

ي بريبيات لتلبية احتياجات الحماية البيئية في النهر وصيانة ودي بي سي، و)ج( تبرير تخصيصات تدفق المياه في أعال
 مالحة دي بي سي، و)د( السيطرة المثلى على حوادث التدفق العالي.

المفوضين )المسؤولين المعّينين رسميا  من قبل بيالروسيا وأوكرانيا( وبدعم ويجري تنفيذ الماروع بمااركة فاعلة من 
البلدين: وزارة النقل واالتصاالت ووزارة الموارد الطبيعية والحماية البيئية في  قوي من السلطات التالية في كال

 بيالروسيا، واللجنة العامة
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 بغ.-هذا النظام يتألف من عدة بوابات سدود وجزء من أعالي نهر بريبيات وعدد من البحيرات التي تغذي قناة دنيبر  
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للموارد المائية، بفروعها اإلقليمية، ووزارة حماية البيئة األوكرانية. وحصلت كلتا الدولتين على النتائج المؤقتة للماروع 
من قبل  1112في ديسمبر بغ -قناة دنبيرالتاغيل لنظام تغذية مياه بيلوزيرسكايا ل بصورة جيدة، والمتوّقع تبّني قواعد

 http://dev.grida.no/pripyatانظر الموقع: المفّوضين من البلدين. ولمزيد من المعلومات، 

 العابرة للحدود تأثيرات، الظروف البيئية وال8و 7 ، الفقرتين2المادة  -ز 

 (8، 7)1المادة 

 ادة التأثيرات العابرة للحدود.يتطبيق هذه االتفاقية إلى تدهور الظروف البيئية وال أن يؤدي إلى ز يجب أن ال يؤدي -7

يجب أن ال تؤثر أحكام هذه االتفاقية على حقوق الطرفين باكل منفرد أو باكل ماترك في تبّني وتنفيذ تدابير أكثر  -8
 صرامة من تلك المبينة في هذه االتفاقية.

 ح الخلفيةشروح وتحليل وتوضي -1

كال الُحكَمين قيد الدراسة يعكسان جانبين من نفس األساس المنطقي، هما: تقليل التأثيرات العابرة للحدود وزيادة  -042
(، ليس ألحد األطراف االستاهاد باالتفاقية على أنها تبرير 7)1المادة  جانب، وبموجبمعايير الحماية البيئية. ومن 

ى ذلك بيئية أدنى من النافذة حاليا  لدإذا كانت أي أحكام في االتفاقية ستنتج حماية  معايير البيئية على أراضيه،لخفض ال
(، ال يجوز االستاهاد بأنك أصبحت طرفا  في االتفاقية كحجة تمنع تبّني، 8)1الطرف. ومن جانب آخر، وبموجب المادة 

ة في االتفاقية )ما يسمى ممارسة من تلك المقدّ م –سواء على المحتوى المحلي أو الدولي  –و/أو تنفيذ، معايير بيئية أعلى 
 "الطالء بالذهب"(.

في الوقت الذي تصبح  ،النافذ في دولةالسابق التاريع فإن (، 7)1من ناحية القانون عبر الزماني، وبموجب المادة  -051
ة إلى تدهور الظروف البيئية ، يسود على تلك االتفاقية، بقدر ما يؤدي تطبيق أحكام معينة في االتفاقيفيه طرفا  في االتفاقية

( تنقص من المبدأ العام بأن القانون 7)1وبهذا الخصوص، فإن المادة  أو يؤدي إلى زيادة التأثيرات العابرة للحدود.
(. ومن جانب آخر، فإن هذا المبدأ القانون الالحق يبطل القانون السابقاألخير يسود على القانون األسبق غير المتوافق )

( تحت تحديد كبير بهدف االنتقاص من االتفاقية بتاريع وطني مستقبلي أو اتفاق دولي فقط بقدر ما 8)1ادة أعيد في الم
 يقّدمه األخير من معايير أعلى من التي بموجب االتفاقية.

 ، استنادا  إليه، في حالة نفاذتعكس تلك األحكام ويجب أن تقَرأ في ضوء ما يسمى "مبدأ األحكام األكثر تفضيال "  -050
أحكام أكثر على نفس الموضوع، يجب تطبيق الحكم الذي يعطي أقصى حماية. واألحكام من هذه ماتركة في معاهدات 

 ، نظرا  لحقيقة أن48، باإلضافة إلى معاهدات القوانين البيئية47حقوق اإلنسان
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 (، من االتفاقية الدولية باأن الحقوق المدنية والسياسية.1)5مادة انظر ال  
48

 (، من اتفاقية ئيسبو.2)1انظر المادة   
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 للمصلحة العامة.تلك الفروع من القانون الدولي تهدف إلى فرض تدريجي لمعايير أعلى من الحماية الماتركة 

(، تضع تحت مظلتها الوقائية، كل من المعايير القانونية والمواقف 7)1ممكن أن يضاف أن الصياغة الواسعة للمادة  -051
 الواقعية حيث تكون الظروف البيئية للنهر العابر للحدود أو البحيرة الدولية أفضل من تلك التي تتطلبها معايير االتفاقية.

 تثال إلى الحكمالمتطلبات الدنيا لالم -2

"، يمنع األطراف من خفض ظروفهم البيئية أو من زيادة التأثيرات العابرة للحدود تجميد(، تفرض التزام "7)1المادة  -051
باالستاهاد على نحو فاسد، كتبرير، بأحكام االتفاقية، عندما تكون المعايير المحددة في األخيرة أوطأ من األحكام النافذة 

 ا  في ذلك الطرف.أصال  أو القائمة عملي

(، يوضح أن في حالة انطباق كل من االتفاقية والمعايير الداخلية أو الدولية 8)1هذا الحكم، باالتحاد مع المادة  -054
. ويجب 42األخرى األكثر تفضيال ، تكون األسبقية لألحكام المؤدية إلى حماية بيئية أوسع، و إلى تأثير عابر للحدود أقل

حالة لن يكون هناك خالف أو تعارض بين المعايير النافذة، عندما ينطوي تنفيذ المعايير األعلى التأكيد على أن في هذه ال
 بالضرورة على تنفيذ المعيار األدنى.

من الواضح أيضا  من هذه األحكام أن االتفاقية تقصد إدخال أدنى المعايير في مجال منع والسيطرة على وتقليل  -055
، ومن هنا، السماح إلى، إن لم يكن تاجيع، األطراف على تبني في المستقبل، إذا رغبوا التأثيرات البيئية العابرة للحدود
 ء على المستوى المحلي أو الدولي، او للمحافظة على المعايير القائمة األعلى.ابذلك، معايير حماية أعلى، سو

 لتكنولوجيا المتوفرةمياه الصرف والتدابير المناسبة وأفضل ا طرححدود  –( و)ج( و)1، الفقرة 3المادة  -ح 

 )ج( و)و((0)1المادة 

لمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود، على الطرفين تطوير وتبني وتنفيذ و، قدر اإلمكان، تقديم  -0
 ها:بين ة، لغرض ضمان أمور منفنيالتدابير المتوافقة ذات الصلة القانونية واإلدارية واالقتصادية والمالية وال

... 

 المواد الخطرة، طرحة لاحمياه الصرف المبينة في الرخص تستند إلى أفضل تكنولوجيا مت طرح حدود (ج )

... 

ة، لغرض تقليل المدخالت المغذية من المصادر الصناعية احتم اتخاذ التدابير المالئمة، كتطبيق أفضل تكنولوجيا مت (و )
 والبلدية،

 شروح وتحليل وتوضيحات الخلفية -1
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، مناورة على الموقع: 45، صـ6و 5، الفقرات 1، المالحظات بموجب لمادة 1111، اتفاقية آارهوس، دليل التنفيذانظر كذلك اليونيسي،   

http://www.unece.org/env/pp/acig.pdf. 
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ن تستند إلى أفضل تكنولوجيا )ج(، فإن حدود طرح مياه الصرف المبينة في الرخص يجب أ0)1استنادا  إلى المادة  -056
(، والتي 1)1( من اتفاقية المياه. وهذا الحكم محدد في المادة 6)0لطرح المواد الخطرة، كما معّرف في المادة  51ةمتاح

إلى المياه السطحية استنادا  إلى التكنولوجيا المصادر الثابتة تاير إلى أن األطراف عليهم وضع حدود انبعاث للطرح من 
معّينة تاتق منها المواد الخطرة. عالوة على ذلك، فإن عات صناعية معينة أو صناعات اطالمتاحة، والنافذة تحديدا  على ق

 )و((، توسع تطبيق أفضل تكنولوجيا متاحة كذلك إلى معالجة الملّوثات الناجمة عن المصادر الصناعية0)1المادة 
 والبلدية.

الصناعية  المصادر الثابتةومن ثم، ياير المطلب بتطبيق أفضل تكنولوجيا متاحة إلى معالجة المواد الخطرة من  -057
 الصناعية والبلدية. الثابتةمصادر الباإلضافة إلى المغذيات من 

خرى. إال أنه، هناك حاالت تعريفا ، فإن المواد الخطرة ال تامل البكتريا والفيروسات والعوامل المايكروبايولوجية األ -058
قد تسبب فيها تلك العوامل، على سبيل المثال من محطات معالجة المياه البلدية إلى المياه السطحية، كل من التأثير المحلي 
والتأثير العابر للحدود. وقد تكون التأثيرات المحلية أكثر صراحة، مع أن التأثيرات العابرة للحدود، التي تقع تحت 

 ة، تمت مالحظتها أيضا .االتفاقي

بالرغم من أن االتفاقية ال تحتوي إاارات صريحة إلى هذا النوع من العوامل، إال أنه يبدو من تعريف التأثيرات  -052
( أن كافة التدابير المالئمة الواجب اتخاذها لمنع والسيطرة على وتقليل أي 0)1العابرة للحدود باإلضافة إلى من المادة 

يولوجية األخرى. وحاليا ، تواجه اب-ود تنطبق أيضا  على البكتريا والفيروسات والعوامل المايكروتأثيرات عابرة للحد
األطراف مأزقا  بين حماية الناس من اآلثار السلبية الكبيرة للبكتريا والعوامل األخرى، من جانب، والمحافظة على 

يقة أن استخدام مواد التطهير لمعالجة االنبعاثات من األنظمة البيئية المائية من جانب آخر. وهذا في الغالب نتيجة حق
ة في المياه يلحياة المائمضرا  على، إن لم يكن تعطيال  إلى، ا محطات معالجة مياه الصرف يمكن أن يسبب تأثيرا  
لى التاريعات ة المالئمة باإلضافة إفنيالذاتي. ويبدو أن التدابير ال-السطحية، والتي تلعب دورا  حيويا  في عملية التطهير

 5المصاحبة لإلنفاذ ما زالت بحاجة إلى تطوير. وهذا في الغالب يقع تحت االلتزامات المتعلقة بالبحث والتطوير )المواد 
 (.01و

اروط السماح لطرح لمواد الخطرة يجب أن تستند إلى "أفضل تكنولوجيا متاحة". وهذه التكنولوجيا معّرفة في  -061
خر مرحلة من عمليات ومرافق وطرق التطوير للعملية والتي تاير إلى المالئمة العملية لتدبير باالتفاقية بأنها "آ 0الملحق 

معّين لتحديد الطرح واالنبعاث والنفايات". وعند تحديد ما تبدو عليه "أفضل تكنولوجيا متاحة" مطبقة، ليس فقط الجوانب 
ارات اقتصادية )لغرض معرفة ما إذا كان استخدامها نية هي التي يجب مراعاتها، لكن كذلك يجب أن تكون هناك اعتبفال

سهل المنال بدرجة معقولة(. ولتقييم بدقة تكاليف أفضل تكنولوجيا متاحة الزمة لحماية المياه والعودة على هذا االستثمار، 
تقييم أفضل  األمور األساسية الحكم ليس فقط على المضامين قريبة المدى المحتملة للتكاليف العالية، ولكن أيضا  من 

ة مقابل التنمية االجتماعية االقتصادية المستقبلية للبلد. وينبغي النظر إلى أفضل تكنولوجيا متاحة على أنها تاحتكنولوجيا م
استثمار يتم سداد مستحقاته على المدى البعيد. وتقّر االتفاقية أيضا  بأن ما هو أفضل تكنولوجيا متاحة لعملية معّينة سيتغير 

 في ضوء التطور التكنولوجي والمعرفة العلمية والعوامل االقتصادية واالجتماعية.مع الزمن 
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 (.1)1انظر أيضا  المالحظات على المادة   
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 تاكل مجموعة من المتطلبات المتغيرة على األقل على امتداد المعالم التالية: متاحةلذلك فإن أفضل تكنولوجيا  -060

 ي السوق(،التوفر الفني لتكنولوجيا او عملية أو طريقة ... إلخ معّينة )أي تم وضعها وطرحها ف (أ )

 سهولة المنال من الناحية المالية لتكنولوجيا او عملية أو طريقة ... إلخ معّينة إلى طرف معّين. (ب )

تقّدم فكرة أفضل تكنولوجيا ممكنة هاماا  واسعا  لالختيار من قبل السلطات المختصة عند تحديد ما يمكن أن ُيَعّد فعال   -061
تكنولوجيا متاحة على مستوى عام )باإلاارة إلى المراحل الصناعية أنه أفضل تكنولوجيا متاحة. ويمكن تعريف أفضل 

المقبولة( أو حسب كل حالة. ويجب مالحظة حقيقة كون نظام االتحاد األوربي يستند إلى فكرة أفضل تقنيات متاحة، 
 (.08والتي يجب أن ال تختلط مع فكرة أفضل تكنولوجيا متاحة بموجب االتفاقية )انظر المربع 

 ات الدنيا لالمتثال إلى الحكمالمتطلب -2

لالمتثال إلى هذا الحكم، كخطوة أولى، على األطراف إعداد جرد بالمصادر الصناعية للتلوث ووضع قائمة بالمواد  -061
((. وتصّنف المواد الخطرة عادة على استناد سميتها وثباتها وتراكمها 1)1الخطرة في مياه الصرف )انظر كذلك المادة 

عة من المواد معّرفة في هذا التصنيف تتطلب تنفيذ تدابير معّينة. على سبيل المثال، المواد األكثر األحيائي. وكل مجمو
خطورة يجب أن تزال والمياه التي تحتوي تلك المواد يجب أن تتطلب تصريحا  مسبقا  من السلطات المختصة. ويجوز 

 إدراج مواد جديدة. تعديل هذا التصنيف، حسب الحاجة، بإعادة تصنيف المواد الحالية أو

لتحقيق منع والسيطرة على التلوث، باكل متكامل، الناجم عن النااطات الصناعية )مثل إنتاج الطاقة وإنتاج  -064
الورق(، هناك  عجينةومعالجة المعادن واستخالص المعادن والصناعات الكيمياوية وإدارة النفايات وصناعة الورق و

يكون ذلك عمليا ، تقليل االنبعاثات إلى الهواء والماء والتربة )بما في ذلك التدابير  حاجة لوضع التدابير لمنع أو، عندما ال
 المتعلقة بالنفايات(، لغرض تحقيق مستوى عال من الحماية البيئية ككل.

 على الطرف المعني اتخاذ التدابير الالزمة بحيث يمكن للسلطات المختصة ضمان تاغيل المناآت بطريقة تضمن: -065

 الل تطبيق أفضل تكنولوجيا متاحة،ختدابير الوقائية تم اتخاذها ضد التلوث، تحديدا  من أن كافة ال (أ )

 عدم حدوث أي تلوث كبير، (ب )

 أن التدابير الالزمة تم اتخاذها لمنع الحوادث والحد من نتائجها. (ج )

 تقديم إلى السلطات المختصة طلب رخصة يتضمن وصفا  لما يلي: -066
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 المناأة ونااطاتها، (أ )

 واإلضافية والمواد األخرى المستخدمة،المواد الخام  (ب )

 مصدر االنبعاثات من المناأة، (ج )

 طبيعة وكمية االنبعاثات المتوّقعة من المناأة إلى كل وسط باإلضافة إلى اآلثار الهامة لالنبعاث على البيئة، (د )

 من المناأة، التكنولوجيا المقترحة والتقنيات األخرى لمنع، أو عندما ال يكون هذا ممكنا ، تقليل االنبعاثات (ه )

 التدابير المخططة لمراقبة االنبعاثات إلى البيئة، (و )

 ومات أخرى ذات صلة.لمع (ز )

لحماية البيئة ككل )الماء والهواء والتربة( مطلوب طريقة متكاملة إلصدار الرخص. وبخصوص اروط الرخصة،  -067
ثال إلى المتطلبات المذكورة في تتضمن كافة التدابير الالزمة لالمتالرخصة  ب على الدولة المعنية ضمان أنكأن يتوج

ام أفضل الفقرة السابقة وعندما تستلزم معايير الجودة البيئية اروطا  أكثر صرامة من تلك الممكن تحقيقها بواسطة استخد
بير إضافية تكون مطلوبة تحديدا  في الرخصة، بدون اإلخالل بالتدابير األخرى التي قد يجري ادتكنولوجيا متاحة، هناك ت

 ها لالمتثال إلى معايير الجودة البيئية.اتخاذ

ربط قيم حدود الطرح بأفضل تكنولوجيا متاحة يعمل كغرض مزدوج. األول: أن قيم الحدود تلك يجب تثبيتها فيما  -068
يتعلق بآخر تطورات تكنولوجية. وهذا ال يتطلب تلقائيا  تنفيذ أنواع التقنيات األكثر تطورا  )العصرية(، لكنه يستثني 

ألفضل تكنولوجيا  ةلتوضع قيم الحدود. والثاني: ونظرا  للطبيعة التقّدميأنواع التكنولوجيا القديمة كنقطة مرجعية  استخدام
متاحة، فإن السلطات العامة عليها مراجعة اروط الرخصة باكل منتظم ووضع اروط جديدة إذا تطلب تطور هذه 

 افذة.التكنولوجيا ذلك، بغض النظر عن أي تعديل للتاريعات الن

 على األطراف ضمان إحاطة السلطات المختصة بالتطورات في واتباع أفضل تكنولوجيا متاحة. -062

على األطراف اتخاذ التدابير المالئمة لضمان أن السلطات المختصة دوريا  تعيد النظر، وعند الضرورة، تحّدث  -071
إدراج أخرى جديدة في الرخص، اروط الرخصة )قيم حدود االنبعاث القائمة في الرخصة يجب تنقيحها، أو يجب 

والتغييرات الكبيرة في أفضل تكنولوجيا متاحة تجعل من الممكن تقليل االنبعاثات باكل كبير بدون فرض تكاليف 
 مفرطة، والسالمة التاغيلية للعملية أو النااط تتطلب استخدام تقنيات أخرى(.

محتمل أن يتضمن آثار عابرة للحدود سلبية كبيرة عندما يكون أحد األطراف على اطالع بأن تاغيل المناأة من ال -070
 على البيئة في دولة أخرى، يجب عليه إرسالة المعلومات إلى الدولة األخرى.

 أمثلة -3

 السيطرة على طرح المواد الخطرة في االتحاد األوربي – 17المربع 
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، باأن التلوث الذي تسبب به طرح 1116فبراير  05للبرلمان األوربي وللمجلس، بتاريخ  50/ئي سي1116/00التوجيهات 
، تنص على المبادئ األساسية لتقليل أو إزالة المواد الخطرة في مياه الجماعة األوربيةمواد خطرة معينة في البيئة المائية في 

 الصرف المطروحة.

مفردة معّينة تم اختيارها  مواد 0(. وتتضمن القائمة 1والقائمة  0وتصّنف هذه التوجيهات المواد الخطرة إلى فئتين )القائمة 
ولوجيا  أو التي تتحول ثناء تلك التي تكون غير مضرة بايباكل رئيسي على أساس سميتها وثباتها وتراكمها األحيائي باست

تكّون  ية على الهالوجين والمواد التي قدالمركبات العضوية الحاو 0بسرعة إلى مواد غير مضرة بايولوجيا . وتامل القائمة 
المائية، والمركبات العضوية الحاوية على الفسفور، والمركبات العضوية الحاوية على القصدير،  ةركّبات في البيئتلك الم

والمواد التي يثبت امتالكها خواص مسرطنة في أو من خالل البيئة المائية، والزئبق ومركباته، والكادميوم ومركباته، 
التي قد تطفو على أو تبقى عالقة في مناأ نفطي، والمواد االصطناعية الثابتة والزيوت المعدنية والهيدروكربونات الثابتة من 

يجب  0. والتلوث من خالل طرح المواد الخطرة المختلفة ضمن القائمة والتي قد تتداخل مع أي استخدام لمياهاأو تترسب في 
 إزالته.

ترخيصا  مسبقا  من قبل السلطات  0مادة في القائمة  في المياه والتي تكون قابلة الحتواء أي ةحوطرمالالمواد كافة وتتطلب 
المختصة. ويجب أن يبّين الترخيص معايير االنبعاث بخصوص طرح أي مواد من تلك في المياه، وعند الضرورة بخصوص 

لمسموح أن تحدد: التركيز األقصى للمادة ا نبعاث التي يبّينها الترخيص يجبطرح أي مواد من تلك في المجاري. ومعايير اال
به في الطرح، والكمية القصوى للمادة المسموح بها في الطرح خالل فترة زمنية واحدة أو أكثر. وهذه الكمية، عند الضرورة، 

ير عنها كوحدة وزنية من المادة الملّوثة لكل وحدة من العنصر المميز للنااط الملّوث )مثال  وحدة وزنية لكل وحدة بيجوز التع
واألهداف النوعية للمياه مناورة في "التوجيهات  0مادة في القائمة  07وحدود انبعاث و لكل وحدة إنتاج(. من المواد األولية أ

 الوليدة".ويجوز منح التراخيص لفترة محدودة فقط. ويجوز تجديدها، مع مراعاة التغييرات في قيم الحدود.

( 08يت في حالة استخدام أفضل تقنيات متاحة )انظر المربع قد استوف هاوُتَعّد قيم الحدود للمواد المطروحة في مياه الصرف أن
 بهدف إزالتها على مراحل.لتقليل كمية تلك المواد في مياه الصرف 

على المواد التي لها تأثير مضر بالبيئة المائية، والتي مع ذلك يمكن أن تحصر بمنطقة محددة والتي تعتمد  1وتحتوي القائمة 
والتي  0ي تطرح فيها. وهذه تامل: المواد التي تنتمي إلى عوائل وفئات من المواد في القائمة على خصائص وموقع المياه الت

ومركباتها،  زاتو فئات مواد: أاباه الفلزات والفلتعود إلى عوائل أ مفردة معّينة وفئات لم يتم تحديد قيم حدود لها، ومواد
المواد التي لها تأثير مضر بطعم و/أو رائحة المنتجات المعّدة ، و0جية وماتقاتها غير موجودة في القائمة وولبيدات بايوم

لالستهالك الباري الماتقة من البيئة المائية والمركبات القادرة على إنااء تلك المواد في المياه، والمركبات السامة الثابتة أو 
ولجيا  أو التي اء تلك المواد غير المضرة بايتثنالعضوية من السليكون والمواد التي ممكن أن تنائ تلك المركبات في المياه، باس

والزيوت تتحول بسرعة إلى مواد غير مضرة، والمركبات غير العضوية الحاوية على الفسفور أو الفسفور العنصري، 
المعدنية والهيدروكربونات غير الثابتة من مناأ نفطي، والسيانيد، والفلورايد، والمواد ذات األثر السلبي على توزان 

 تحديدا  األمونيا والنتريتات. –وكسجين األ

. وتتطلب كافة المواد المطروحة في المياه والتي 1ويجب تقليل التلوث من خالل طرح مواد مضرة مختلفة ضمن القائمة 
 ترخيصا  مسبقا   1تكون قابلة الحتواء أي مادة في القائمة 
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ب أن تستند تلك المعايير على أهداف الجودة للمياه. ولغرض تقليل ويج من السلطات المختصة، يجب أن يبّين معايير االنبعاث.
التلوث، على الدول وضع البرامج لتقليل التلوث، والتي تامل أهداف الجودة للمياه. ويجوز أن تامل تلك البرامج أحكاما  

ر تطورات فنية مجدية خاصة تحكم تكوين واستخدام المواد أو فئات المواد والمنتجات ويجب أن تأخذ في االعتبار آخ
 اقتصاديا . ويجب أن تحدد تلك البرامج المواعيد النهائية لتنفيذها.

 .0إلى القائمة  1وإكمالها وعند الضرورة يجوز تحويل مواد معّينة من القائمة  1و 0وعند الضرورة، يجب تنقيح القائمة 

يا  استبدال النظام أعاله الخاص بقيم حدود المواد الخطرة ، يتم تدريجتوجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهوبموجب 
 .1101مع نهاية 

 

 نظام أفضل تقنيات متاحة في االتحاد األوربي – 18المربع 

، هي حجر الزاوية للتاريع البيئي في االتحاد األوربي الخاص بالتلوث "بات"فكرة أفضل تقنيات متاحة، تختصر عادة  
في أسلوب أوسع من أفضل  51)آي بي بي سي(لمنع والسيطرة على التلوث توجيهات المتكاملة الالصناعي. وهي معرفة في 

تكنولوجيا متاحة بموجب االتفاقية. واالختالف بين "التكنولوجيا" و"التقنية" يحمل رسالة بالمحتوى. فمصطلح "أفضل تقنيات 
اكس لمصطلح "أفضل تكنولوجيا متاحة" في االتفاقية، ، المعالتوجيهات المتكاملة لمنع والسيطرة على التلوثمتاحة" بموجب 

)مثال  كيفية نبات نية المهمة، مثل طرق اإلدارة والتأثيرات البيئية للمناأة من خالل دورة حياة فيامل كذلك الجوانب غير ال
 على البيئة(.وقف التاغيل تأثير 

األوربية  لجنةعضاء في االتحاد األوربي، قامت الولغرض تعزيز التفسير الموحد ألفضل تقنية متوفرة من قبل الدول األ
(. لجنةبمبادرة تبادل معلومات بالتنسيق مع مكتب آي بي بي سي األوربي )وهو فرع من مركز البحث الماترك في ال

وثائق مرجعية  –ويحّدث بانتظام  –وبالتعاون مع الدول األعضاء وخبراء الصناعة، يصدر مكتب آي بي بي سي األوربي 
بريفات )وثائق بات المرجعية(( لمختلف الصناعات. وتاكل البريفات مستندات توجيه غير ملزمة للسلطات الوطنية سمى )ت

التي تجيز اإلجراءات. وتحتوي البريفات على خصائص التوجيهات المتكاملة لمنع والسيطرة على التلوث ألجل استخدامها في 
األطراف من خارج االتحاد األوربي لتنفيذ االتفاقية. والبريفات متوفرة على  طرح مياه الصرف التي يمكن استخدامها من قبل

 اإلنترنت.

 

في حاالت معّينة، ُتفَرض عندما تتطلب ذلك  حظر)د(، متطلبات أكثر صرامة، حتى تؤدي إلى ال1، الفقرة 3المادة  -ط 
 أو النظام البيئي ةمتلقيالمياه الجودة 

 )د((0)1المادة 

تقديم وتقليل التأثيرات العابرة للحدود، على األطراف تطوير وتبني وتنفيذ و، قدر اإلمكان،  لمنع والسيطرة على -0
 :هابين التدابير المتوافقة ذات الصلة القانونية واإلدارية واالقتصادية والمالية والفنية، لغرض ضمان أمور من

... 

ة أو متلقيض عندما تتطلب ذلك جودة المياه المتطلبات أكثر صرامة، حتى تؤدي إلى الحظر في حاالت معّينة، ُتفرَ  (د )
 النظام البيئي،

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

ياير مصطلح "أكثر صرامة" أوال  وقبل كل ايء إلى الحاجة لتطبيق في حاالت معّينة )إذا كانت جودة المياه  -071
 ة أو النظام البيئي تتطلب ذلك( اروط أكثر صرامةمتلقيال
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الفقرات السابقة، وتحديدا  في الفقرة الفرعية )أ( بخصوص السيطرة على التلوث في المصدر، في مما محدد أصال  في 
الفقرة الفرعية )ب( الخاصة بترخيص الطرح، وفي الفقرة الفرعية )ج( بخصوص الحاجة إلى قيم حدود أساسية لطرح 

 المواد الخطرة وفق أفضل تكنولوجيا متاحة.

والنظام البيئية" باكل واضح األنهار والبحيرات والمياه الجوفية والمياه األخرى  ةمتلقييقصد بمصطلح "المياه ال -071
المحلية والعابرة للحدود باإلضافة إلى األنظمة البيئية المتعلقة بالمياه واإلقليمية، والتي تقع في المستجمع المائي المعّرف 

 .51في االتفاقية

)مثال  بجمع مياه الصفر والتعامل معها في عملية مغلقة و يقَصد بمصطلح "الحظر" باكل واضح إما حظر الطرح  -074
 ها في مواقع خاصة( أو باكل أكثر عمومية حظر النااط الباري.بين التخلص من

الكيمياوية )مثل األوكسجين المذاب والطلب  واد الحليلةتضع الدول عادة حدود قيم لجودة المياه السطحية لمختلف الم -075
والطلب على األوكسجين الكيمياوي والنتروجين والفسفور والرصاص والنحاس والزئبق على األوكسجين البايولوجي 

المواد الحليلة الميكروبية والبايولوجية لضمان جودة المياه السطحية. ولطرح المواد والمواد الخطرة األخرى( ولمختلف 
ي تقييم تاثير المواد الملّوثة المطروحة على الملّوثة تأثير سلبي على حالة تلك المياه السطحية. ولهذا السبب، من الضرور

جودة المياه السطحية. باإلضافة إلى أن مقدار المادة الملوثة المطروحة من مصدر معّين للتلّوث وجودة المياه السطحية 
ل تدفق المنبع لهذا المصدر المعّين للتلوث )حيث يمكن للمياه السطحية أصال  أن تتلّوث بمصادر تلّوث منبع أخرى( ومعدّ 

)مثال  خالل فترة الصيف(، كلما انخفض  قالمياه السطحية هي عوامل رئيسية في هذا التقييم. وكلما انخفض معّدل التدف
لبات األكثر صرامة" أنها تضبط مقدار المواد ثة. ومن ثم، فممكن أن تعني "المتطالمقدار الواجب طرحه من المواد الملوّ 

 كثر من المصادر الملوثة أو تحظر أي طرح.الملّوثة المطروحة من واحد أو أ

 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -2

 الل على المتطلبات الدنيا لالمتثال من بعض المواصفات التي تحتويها االتفاقية.ديمكن االست -076

توسع  وهذه الفقرة)و(( المتعلقة بما المقصود بمصطلح "أكثر صرامة". 0)1يمكن إيجاد أحد المؤارات في المادة  -077
ر الصناعية والبلدية، وهذا أكثر دمطلب استخدام أفضل تكنولوجيا متاحة كذلك ألجل طرح المواد المغذية من المصا

 )ج(، وهو تطبيق أفضل تكنولوجيا متاحة في حالة المواد الخطرة.0"صرامة" من مطلب الفقرة 

الصرف في طبقات المياه الجوفية كواحد من  )ك( المتعلقة بحظر طرح مياه0)1يمكن إيجاد المؤار الثاني في المادة  -078
 التدابير اإلضافية لمنع تلوث المياه الجوفية.

ة"، يجب أن يتم ة أو لنظام البيئي تستلزم متطلبات أكثر صراممتلقيفي التقرير باأن "ما إذا كانت جودة المياه ال -072
 )ح( باأن 0استخدام األحكام في الفقرة 
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 .55باأن معايير وأهداف جودة المياه 1، واألحكام في الفقرة 54التقييم األخرىتقييم التأثير البيئي ووسائل 

ة )مثل النهر( تعتمد على مقدار المادة المنبعثة متلقييجب أن تؤخذ في الحسبان حقيقة أن تركيز المادة في المياه ال -081
تدفق المياه. ومن ثم، يمكن مع انخفاض التركيز في النهر  ار معين من المادة المنبعثة، يرتفععدل التدفق الحالي. ولمقدمو

أيضا  جعل متطلبات "الصرامة" باأن الباعث تعتمد على معدل التدفق، أي النظام الهيدرولوجي الفعلي. ونظرا  للتأثيرات 
أيضا   مما يؤدي إلى تقليل تدفق المياه، فإن هذا االعتماد قد يؤديالمحتملة للتغير المناخي على توفر المياه ونظام التدفق، 

 إلى متطلبات أكثر صرامة على الباعثين على المدى البعيد.

 أمثلة -3

 حماية نهر فاردار من التلوث بالكروم – 19المربع 

الصناعي فترة عملياته في أواخر الخمسينات من القرن العارين. ولم تكن موجودة أي لوائح بخصوص السماحات  المطمربدأ 
 اعد تاغيل فاعلة.وقأي  يئية في تلك الفترة ولم تكن هناكالب

التعدينية مع كميات  رواسب الطينيةطن من النفايات الصناعية/الخطرة، وباكل رئيسي ال 0،111،111حوالي  وهو يحتوي

(. وتكّونت نفايات الكروم من قبل معدن ينتج األسمدة، وهو جزء من مجمع صناعي Cr-6روم سداسي التكافؤ )ككبيرة من ال

 النفايات على امتداد فترة عدة عقود.كامل. وتم التخلص من 

اار صغير ثيرات البيئية. واستقر المطمر على مجرى مائي هو رافد مبتأوتم اختيار الموقع الدقيق للمطمر بدون أي تقييم لل
هورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة. ونهر فاردار هو نهر عابر للحدود يتدفق من جمهورية مجلنهر فاردار، أكبر أنهار 

 مقدونيا اليوغسالفية السابقة إلى اليونان المجاورة.

وتعود المنطقة األوسع من موقع المطمر إلى المستجمع المائي لنظام طبقات مياه جوفية كبير يمثل مصدرا  رئيسيا  لمياه الارب 
 يعرف بنبع راسكه. لمدينة سكوبيا، عاصمة جمهورية مقدونية اليوغسالفية السابقة. وهذا المصدر للمياه الصالحة للارب

خالل السنوات التالية نتيجة الوزن  بخط أنابيب كونكريتي، الذي انهار المائيتيار وخالل إنااء المطمر، كان يتم حصر ال
المائي، ومن ثم  تيارالهائل للنفايات التي يتم التخلص منها فوقه. وأدى ذلك الوضع إلى اتصال مباار بين كتلة المطمر وال

وبعدها لنهر فاردار. وباإلضافة إلى ذلك ونظرا  لحقيقة عدم إدخال أي  اويا  مباارا  حادا  لمياه التيار المائييميليسبب تلوثا  ك
 تلوثت أيضا  المياه الجوفية في طمي نهر فاردار، مع احتمال تهديد نبع راسكه.نظام تبطين خالل إنااء المطمر، 

لى ماّغل من القطاع الخاص. وسمح مملوك للدولة، والذي تم بيعه إالصناعي الوالمطمر كان مملوكا  لمجمع يوغوهروم 
للمالك الجديد البدء بتاغيل المجمع الصناعي بارط عدم حدوث أي عمليات تخلص لنفايات جديدة في المطمر. والحقا ، تم 

 االتفاق على أن تتجاوز الدولة المسؤوليات بخصوص معالجة التلوث السابق، أي المطمر الصناعي.

، تم تنفيذ ماروع المعالجة. وكان يدار من قبل وزارة البيئة والتخطيط الطبيعي في جمهورية 1111 – 1111خالل الفترة و
 مقدونيا اليوغسالفية السابقة. وكان الماروع مموال  من قبل برنامج أوبنويا لدى االتحاد األوربي، بميزانية تقارب مليون يورو.
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 ها:بين نية، منفبير الاالتد وتامل عملية المعالجة مختلف

 المائي من المنبع إلى خارج كتلة المطمر. إعادة توجيه التيار 

 اب المياه الجوفية الملّوثةمصب المطمر الستيعنااء نظام تصريف متكامل في إ 

 جديد لإنااء خط أنابيب لنقل المياه الجوفية المحصورة إلى محطات معالجة مياه الصرف الموجودة في فناء الماّغل ا
 السطحي )نهر فاردار( متلقيلى الل طرحها إبحيث يتم معالجتها ق

 الطبقة المغطية االستصالح البايويلوجي لمنحدرات المطمر، بما في ذلك 

، عندما بدأ النظام أعاله في العمل. وتعالج محطة مياه 1115ولم يتسبب المطمر في أي تلوث في نهر فاردان منذ سنة 
هورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة مجاريعات. وتتحمل وزارة البيئة في وفق المعايير المحددة في الت الصرف المياه الملوثة

 بالكمال كلفة تاغيل محطات معالجة مياه الصرف، بما في ذلك العمال.

ؤ لمصب نهر وأزال الماروع أي تلوث محتمل لمصدر مياه الارب لمدينة سكوبيا ونبع راسكه والتلوث بالكروم سداسي التكاف
 فاردار.

 

 الة تكون الرغوة على نهر رااب/رائبازالتدابير لتقليل/إ – 21المربع 

يتدفق من رافد أيمن لنهر الدانوب  –رغوة مركزة وتدهور في جودة المياه على نهر رااب/رائبا لوحظت ، 1111منذ سنة 
الماكلة، بدأ ممثلو الدولتين مفاوضات ثنائية. ووجدت بالقرب من الحدود بين النمسا وهنغاريا. ولحل  –النمسا إلى هنغاريا 

التحريات أن ثالثة معامل لصناعة الجلود تقع في النمسا في المنبع الحدودي كانت تتسبب بالرغوة عن طريق حمل مياه 
 الصرف المعالجة المطروح منها.

يذ هذا البرنامج، أدخلت النمسا متطلبات . وخالل فترة تنف1117ونتيجة للمفاوضات، وضع الطرفان برنامج عمل ماترك سنة 
بيئية أكثر صرامة تتعلق بالمدابغ واتخذت الخطوات لضمان تاديد الدوائر اإلدارية المحلية على سيطراتها في المعامل 

 وحسنت تكنولوجيا معالجة مياه الصرف في المعامل.

 تركة إلعادة التأهيل البيئية لنهر رااب/رائبا.، وضع كال البلدين مااريع/تدابير ما1118باإلضافة إلى ذلك، وفي سنة 

وقد نقص تكرار وحجم رغوة النهر باكل كبير نتيجة التدابير المنّفذة. والحل النهائي سوف يتم تحقيقه، مع ذلك، فقط بالتنفيذ 
 الكامل لبرنامج التدابير الموضوع باكل ماترك.

 و ما يعادلها على األقل في مياه الصرف البلديةاستخدام معالجة بيولوجية أ –)هـ( 1الفقرة  ،3المادة  -ي 

 )هـ((0)1المادة 

تقديم لمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود، على الطرفين وضع وتبني وتنفيذ و، قدر اإلمكان،  -0
 :هابين من التدابير المتوافقة ذات الصلة القانونية واإلدارية واالقتصادية والمالية والفنية، لغرض ضمان أمور

... 

ولجية أو ما يعادلها على األقل على مياه الصرف البلدية، عند الضرورة بطريقة خطوة تطبيق المعالجة الباي (ه )
 فخطوة.

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1
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 هي عملية يتم فيها معالجة مياه الصرف بالبكتريا الهوائية إلزالة أو تقليل 56المعالجة البيئية )المعالجة الثانوية( -080
الملوثات العضوية مثل براز اإلنسان والحيوان واألمونيا والنترات واألنسجة النباتية. وتقر االتفاقية بأن المضامين 

ه الصرف البلدية قد تتطلب طريقة خطوة فخطوة. وعند تقرير ااالقتصادية لتطبيق المعالجة البايولوجية على كافة مي
المكافئ السكاني أو العوامل التالية بنظر االعتبار: حجم مصدر التلوث )أي  استخدام المعالجة البايولوجية، يجب أن تؤخذ

 ة، وحالتها البيئية والكيمياوية.متلقيبي ئي( ومعدل التدفق وحجم المياه في المياه ال

عوامل  المعالجة البايولوجية نفسها ال تؤّمن القضاء على البكتيريا التي يكون مطلوبا  لها األكسدة بمركبات الكلور أو -081
ن، قد تكون األكسدة متلقيمبيدة أخرى. ومع ذلك، فإن استخدام تلك المواد الكيمياوية يمكن أن يضر بالنظام البيئي لدى ال

مالئم. ولهذا السبب تترك إزالة البكتيريا عادة إلى األكسدة الطبيعية وعملية البديلة لفرع النهر باألوزون مكلفة باكل غير 
 ن.متلقياإلزالة لدى ال

( للبلديات الصغيرة "االتفاقية ة )أي "العمليات المكافئة في معنىولجيلبديلة لمعالجة مياه الصرف البايالطريقة ا -081
بي ئي( ممكن أن تكون معالجة مياه الصرف في األراضي الرطبة الصناعية أو في تحلل المستنقعات. ومن  511)>

الل الاتاء، عندما تبطئ العمليات البايولوجية الطبيعية أو تتوقف الالزم تذكر أن هذه التقنية هي أقل فاعلية وال تعمل خ
 بالكامل.

 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -2

على األطراف وضع وإصدار اللوائح ذات الصلة بمعالجة مياه الصرف البلدية وجودة االنبعاثات والسيطرة عليها.  -084
ة أو ترخيص( من قبل سلطات المياه أو السلطات ويجب أن يكون لدى كل اخص يطرح مياه صرف رخصة )إجاز

 سة المخّولة من قبل الدولة.مراعاة الرخص وفحصها من قبل المؤسالمعنية األخرى. ويجب مراقبة 

)ك((، 0)1ليكون متطابقا  مع المادة  مسموحا   الطرح من محطات معالجة المياه إلى المياه الجوفيةيجب أن ال يكون  -085
ّينة إضافية لمنع تلوث المياه الجوفية. ويجب تجنب الطرح من ابكات المجاري بدون معالجة والتي تتطلب تدابير مع

الحقة. وممكن الحصول على استثناءات مؤقتة في حاالت الحوادث أو أعمال إعادة اإلعمار الطارئة في مرافق معالجة 
للتلوث المطروح ، يجوز استخدام حدود ر أو المياه الساحليةامياه الصرف. وإذا طرحت مياه الصرف إلى مصبات األنه

 .أقل صرامة

يجب جمع كافة مياه الصرف البلدية من المستوطنات المعّرفة باللوائح الوطنية إلى ابكات المجاري ومعالجتها على  -086
ُ قبل طرحها في المياه السطحية. عالوة على ذلك، قد يكون واجبا  إزالة النتروجين والفسفور )المع الجة األقل بايولوجيا

ين ذلك. ويجب كذلك تعريف في الرخصة المؤارات الواضحة لتركيزها متلقيالثالثية( إذا تطلبت حالة المياه في ال
 المسموح في مياه الصرف المعالَجة.
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تي تهيئ مياه تتضمن معالجة مياه الصرف المعالجة االبتدائية، والتي توظف عمليات فيزيائية لفصل وإزالة المواد الطائفة والعوالق الصلبة وال  
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اعتمادا  على جودة الرواسب الطينية من محطات معالجة مياه الصرف، يمكن استخدام الرواسب الطينية لألغراض  -087
 التخلص منها كنفايات خطرة. وال يمكن بأي حال إطالق الرواسب الطينية إلى الكتل المائية. الزراعية، أو يجب

اللوائح الخاصة بمعدات وانبعاثات محطات معالجة مياه  ،خطوة فخطوة ،يمكن لدائرة الدولة أن تخلق الظروف لتنفيذ -088
التركيز المستهدفة وكفاءة المعالجة  الصرف. ويمكن أن تحتوي الرخصة الصادرة جدوال  لتحقيق، خطوة فخطوة، قيم

لمحطات معالجة مياه الصرف. ويجب أن تؤخذ في االعتبار األسبقيات المحددة على أساس تقييم تأثيرات مصادر التلوث 
 .متلقيعلى حالة ال

ياه يمكن استخدام إعانات الدولة والقروض الحكومية لتجهيز البلديات المعنية بابكات المجاري ومحطات معالجة م -082
الصرف، ولتسهيل ذلك، يمكن لألطراف وضع برامج تقليل التلوث البلدي التي تحتوي مخزونات موارد مياه الصرف 

 البلدية والتدابير الواجب تنفيذها والمواعيد النهائية لتنفيذ كل منها والتكاليف المطلوبة باإلضافة إلى مصادر التمويل.

 مثال -3
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 ائح االتحاد األوربيولبلدية بموجب عالجة مياه الصرف الم – 21المربع 

إلى ابكات المجاري  58بي ئي 1111أن يتم جمع كافة مياه الصرف البلدية من المستوطنات< 57تتطلب لوائح االتحاد األوربي
 وعلى األقل معالجتها بايولوجيا  قبل طرحها في المياه السطحية. وحدود االنبعاث لمياه الصرف المعالَجة هي:

 النسبة المئوية للنقصان (mg O2/lز )التركي المؤار

BOD5 52 15 71 – 21 

CODCr 61 015 75 

ل إزالة النتروجين والفسفور بالنسبة لمحطات معالجة مياه الصرف ذات<متلقيواستنادا  إلى حالة المياه ال بي  01،111ة، يفضَّ
 ئي. وفيما يلي توّقع النتائج في مياه الصرف المعالَجة:

 بي ئي 011،111 – 01،111 المؤار
 )مغم/لتر(تركيز 

 بي ئي 011،111<
 تركيز )مغم/لتر(

 النسبة المئوية للنقصان

Ptotal 60 1 0 81 

Ntotal 61 05 01 71 – 81 

 لجنةويمكن إيجاد نفس المتطلبات بموجب "التوصيات الخاصة بمعالجة مياه الصرف البلدية" الموضوعة والمعتمدة من قبل ال
 دانوب )آي سي بي دي آر(.الدولية لحماية نهر ال

نتيجة حوار السياسة الوطني بموجب مبادرة المياه من االتحاد األوربي، تبّنت جمهورية مولدوفا، بصفتها عضو في آي سي 
، حول اروط طرح مياه الصرف من محطات 1118أكتوبر  01بتاريخ  0040بي دي آر، لوائح حكومية جديدة بالرقم 

الطلب على األوكسجين البايولوجي والطلب على وتقابل قيم  ئية الطبيعية.إلى الكتل المااه الصرف البلدية معالحة مي
.  وتم 61القيم في توجيهات االتحاد األوربي باأن معالجة مياه الصرف الحضرية األوكسجين الكيمياوي والفسفور والنتروجين

ان(، كما في التوجيهات، لكن مع مراعاة الخصوصية بالمئة نقص 21مغم/لتر، تقابل  15تحديد أيضا  قيمة العوالق الصلبة )
 الوطنية

فيذها الختزال مدخالت نالتدابير ذات الصلة وأفضل الممارسات البيئية تم تطويرها وت –)ز( 1، الفقرة 3المادة  -ك 
 نتشارالمواد المغذية والخطرة من مصادر اال

 )ز((0)1المادة 

للحدود، على األطراف وضع وتبني وتنفيذ و، قدر اإلمكان، تقديم لمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة  -0
 ها:بين التدابير المتوافقة ذات الصلة القانونية واإلدارية واالقتصادية والمالية والفنية، لغرض ضمان أمور من

... 

ة والخطرة من التدابير المناسبة وأفضل الممارسات البيئية يجري وضعها وتنفيذها لتقليل مدخالت المواد المغذي (ز )
، خصوصا  عندما تكون المصادر الرئيسية من الزراعة )إراادات وضع أفضل الممارسات البيئية انتاارمصادر 

 من هذه االتفاقية(، 1مبّينة في الملحق 
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 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

ها باكل كبير باتخاذ التدابير إلى المياه الجوفية والمياه السطحية متى ما أمكن أو تقليل نتااريجب تجنب مدخالت اال -021
. وتاكل "أفضل الممارسات 64المالئمة واتباع أفضل الممارسات البيئية )مثل الممارسة المهنية الجيدة في الزراعة(

المجموعة األكثر مالئمة للتدابير التي تؤدي إلى تقليل أو إزالة المدخالت من مصادر التلوث. ويقصد بالتدابير البيئية" 
بيق المعرفة العلمية الحالية في مجال الممارسة الزراعية. وينطوي المفهوم على تنفيذ التدبير أو مجموعة المالئمة تط

اإلضافة إلى مدخالت المواد الخطرة في أكثر الطرق و/أو تقليال  النبعاث المغذيات ب التدابير التي ستحقق تحسنا  
البيئية. وستتغير "أفضل ممارسة بيئية" لمصدر معّين مع الزمن  اقتصادية، ومراعاة تأثير السلّم الزمني في تقييم اآلثار

في ضوء مجموعة التدابير المالئمة والعوامل االقتصادية واالجتماعية باإلضافة إلى التغييرات في المعرفة واإلدراك 
في أجزاء أخرى العلميين. ويجب أن ال يؤدي تطبيق أفضل ممارسة بيئية إلى أي زيادة في التلوث في مناطق أخرى أو 

من البيئة أو أي زيادة مخاطر على صحة اإلنسان أو موارد عياه في الدول التي تكون اللوائح البيئية فيها أقل صرامة. 
وإذا لم يؤّد نقصان المدخالت الناتج عن استخدام أفضل الممارسات البيئية إلى نتائج مقبولة بيئيا ، يجب استخدام تدابير 

 إضافية.

من خالل دورة  إلى الجو NHY – Nو NOX – Nات للمياه العذبة قد ياتق أيضا  من التخلص من تخصيب المغذي -020

النتروجين الزراعية. وقد تؤدي المدخالت من النتروجين إلى تكّون غير مباار ألوكسيد النتروز بعد ترايح النتروجين 

( من خالل النترجة بعد استخدام السماد NOتريك )طرده، أو بعد فقدان الغازات من تطاير األمونيا وانبعاث أوكسيد النأو 

 واألمونيا. NOXفي الحقول والتخلص الحقا  من 

ة الصغيرالمصادر الثابتة للتلوث تأتي باكل رئيسي من منطقة واسعة لكن في بعض الحاالت مثل  نتاارمصادر اال -021
 .انتاارة المجاري( يمكن أيضا  أن ُتَعّد مصادر )بالوعات المنازل المربوطة بابك

إلى جانب المبيدات الحارية المستخدمة في الزراعة، يمكن أن تكون كذلك المطامر سيئة اإلدارة والمواقع الصناعية  -021
 مهمة للمواد الخطرة. انتاارالملوثة مصادر 

 المتطلبات الدنيا لالمتثال للحكم -2

ة التربة ولتنفيذ التدابير الوقائية. وعلى على كافة األطراف اتخاذ اإلجراء النظامي لمواجهة تحلل التربة ولتدوين حال -024
برامج التدابير. وعليها تعريف المجاالت التي تكون فيها مخاطر محددة على التربة، مثل التعرية إعداد األطراف نفسها 

قيق التدابير تحإعداد ة، وتحديد األهداف لتقليل المخاطر ولرص والملوحة واالنزالقات األرضيوفقدان المحتوى الدبال وا
على األطراف إعداد مخزونات المواقع تلك األهداف. وباإلضافة إلى ذلك، لمنع تراكم أكثر للمواد السامة في التربة، 

الملوثة والنفايات الموجودة والمواقع الصناعية السابقة والمستودعات، باإلضافة إلى في التربة ذات المحتويات السمية 
م الوسائل للتاجيع على طرق الزراعة المالئمة بيئيا  وجعلها منسجمة مع قواعد العالية. وعالوة على ذلك، يجب استخدا

 حماية المياه الجوفية.
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ة، سلسلة مناوران محددان تم وضعهما بموجب االتفاقية يعرضان إراادا  مفصال  حول هذه المسألة: حماية الموارد المائية واألنظمة البيئية المائي  

ي ئي حول حماية المياه الداخلية من ، والتوصيات إلى حكومات ئي س0221، األمم المتحدة، نيويورك، 10ئي سي ئي/ئي أن في دبليو أيه/ 0المياه رقم 
 (.01)ئي سي ئي/سي ئي بي/ 0221التتريف، 
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 الجوانب المهمة هي حدود للمواد السامة في التربة واستخداماتها. -025

 من األمثلة على التدابير الالزم وضعها وتنفيذها: -026

 تاجير األراضي الزراعية، (أ )

 ي أوقات عالية الخطورة وفي المناطق عالية الخطورة،تجنب انتاار األسمدة والروث ف (ب )

 ضم تقنيات تطبيق مختلفة للروث،التدابير التي تن (ج )

 زيادة تنوع المحاصيل بالتناوب، (د )

 .الجريانقيود النااطات الزراعية على المنحدرات لتجنب التعرية و (ه )

 إصالح/حماية األراضي الرطبة، (و )

 التحول من اإلنتاج التقليدي إلى العضوي، (ز )

 ،65ات الماورة/التقديم في المزرعةخدم (ح )

 قواعد استخدام المبيدات الحارية ومبيدات األعااب، (ط )

 إدارة المطامر )استخدام المطامر فقط للنفايات ذات الصلة، الحماية من التراح، الغلق(، (ي )

 معالجة المواقع الصناعية الملوثة القديمة. (ك )

 أمثلة -3

 عية في هولنداتقليل االنتشار من المصادر غير الزرا – 22المربع 

أعّدت من النااطات غير الزراعية، القادرة على إحداث تلوث. وقد  نتاارر االلتعامل مع التدابير لتقليل مصادتبّنت هولندا سياسة عامة ل
صدر متنفيذ ه( ما يسمى اعلى المستوى الحكومي المركزي )الوزارات( والمحلي )المحافظات والبلديات وهيئات المية مختلفة سلطات عام

توجيهات )ح(( من 1)00لتلوث المياه. وتم إعداد البرنامج إلنفاذ المادة  نتاار، وهو برنامج تنفيذ للتعامل مع مصادر االلتلوثا انتاار
 .1117وتم تقديمه إلى مجلس النواب الهولندي من قبل وزير البيئة في ديسمبر  االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه

توجيهات االتحاد يذ من طريقة ثالثية الطبقة نافذة على ما يسمى المواد الماكلة لغرض تحقيق األهداف البيئية لويتألف برنامج التنف
 :األوربي اإلطارية باأن المياه

من  انتاار يحدث مصدروهذا يتعامل مع فئة من المواد الماكلة التي في بعض الحاالت كانت ممنوعة قبل فترة طويلة،  ال إجراء آخر:
افذة بة الملوثة أو يحدث طبيعيا  في مواد خام مثل الكادميوم أو الخامات. ولهذه الفئة من المواد، تم اتخاذ كافة التدابير االقتصادية النالتر

 وحاليا  سياسة التنفيذ هي عدم إمكانية تحقيق المزيد في تقليل االنبعاثات.
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 تعليم البالغين غير الرسمي، بما في ذلك كل من برامج التدريب الرسمية باإلضافة إلى ممارسات التدريب والتعليم واالستاارات.  
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ة من المواد الماكلة حيث يمكن تقليل المصدر لكن أوال  يتطلّب إجراء  أوربيا  ياير إلى فئ هذا اإلجراء المطلوب على المستوى األوربي:
ة في تبني التدابير الوقائية وتدابير السيطرة بهدف تحقيق فرص متكافئة. ومن األمثلة على هذه المواد: الهيدروكربونات األروماتية متعدد

 والنقل، والنحاس والخارصين في علف الحيوانات. الحلقات )باه( في إطارات السيارات، واالنبعاثات من المرور

التركيز الرئيسي لبرنامج التنفيذ يقع في هذه الفئة الثالثة من المواد الماكلة. وتم صياغة أنواع  اإلجراء المطلوب على المستوى الوطني:
ات األعااب( على السطوح الصلبة في المناطق ها، تقليل االنبعاثات من سيطرة األعااب الكيمياوية )مبيدبين من التدابير ألجل أمور، من

اجز العامة والخاصة، وتقييد االنبعاث من الاحن التجاري والترفيهي، وتقليل االنبعاثات المعدنية من مواد البناء والبنية التحتية )مثل حو
في الحيوانات، دوية الصيدالنية ت من األازاريب السقف وأغطية السقوف(، وتحديد استخدام واالنبعاثام وأسالك األعمدة وماالصطد

 وتقليل االنبعاثات في المياه السطحية من األدوية الصيدالنية في اإلنسان.

 

 نمذجة االنبعاثات المغذية في األنظمة األنهار – 23المربع 

المصادر حوض نهر الدانوب من تم تطبيق نموذج مونريس )نمذجة االنبعاثات المغذية في األنظمة النهرية( لتقدير االنبعاثات المغذية في 
. ويستند نموذج على بيانات تدفق النهر وجودة المياه باإلضافة إلى نظام المعلومات الجغرافية )جيس(، والذي نتاارمسارات االوالثابتة 

 يتضمن خرائط رقمية ومعلومات إحصائية ااملة.

المصدار الصناعية باكل مباار في األنهار، فإن انبعاثات االنتاار من محطات معالجة مياه الصرف والثابتة نبعاثات االوحيثما يتم طرح 
مصادر نفصلة. ومن الضروري فصل مكونات في المياه السطحية يتسبب بها مجموع المسارات المختلفة، والمتحققة في مكونات تدفق م

 تم تناول سبعة مسارات:والمغذيات والعمليات ذات الصلة للمسارات معظمها مختلفة جدا .  يزكا، ألن ترنتااراال

 )الطرح من محطات معالجة مياه الصرف البلدية والطرح الصناعي المباار(المصادر الثابتة  -

 التخلص للجو -

 التعرية -

 السطحي الجريان -

 المياه الجوفية -

 البزل -

 المناطق الحضرية المبلطة -

ت تحول واحتفاظ وفقدان متعددة. ومعرفة تلك العمليات وعلى امتداد المسارات من مصادر االنبعاث إلى النهر، تعاني المواد من عمليا
توافقة وتطبيق وتكييف نموذج رها. ويمثل إنااء قواعد بيانات مضرورية لقياس وتوقع االنبعاثات المغذية في األنهر بخصوص مصاد

 على الظروف الخاصة بحوض نهر الدانوب المهام الرئيسية.

. وحصلت دول الدانوب على نتائج باأن 1111دائرة البيئة االتحادية في برلين ونارها في سنة وتم بيان إدراج النتائج األولية من قبل 
انبعاثات النتروجين والفسفور من خالل مسارات مختلفة، ومساهماتها في االنبعاثات الكلية للدانوب وحصة الدول ضمن حوض نهر 

 )طن/سنة، نسبة مئوية(. 1111 – 0228الدانوب للفترة 

 ة، احتوت التحليالت معلومات عن:ولكل دول

 لفسفورا رانتان ومعلومات منفصلة عن المصادر النتروجيمصادر انتاار ا 

 السطحي والتخلّص الجوي، والمناطق الحضرية الجريانبزل والتعرية والالمحتوى في المياه الجوفية و -
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  لمغذيات.ومجموع مصادر انتاار ا

 تراكيز الخلفية -

 اعيةمصادر االنتاار الزر -

 للفسفورالثابتة لنتروجين والمعلومات المنفصلة حول المصادر الثابتة لمصادر ال 

 مجموع كافة المصادر 

ت في خطط إدارة افي الوقت الحالي، هناك إصدار محّدث في مرحلة اإلنهاء. ومن الممكن استخدام نموذج مونيريس كأداة لتقليل المغذي
 حوض النهر.

ي امتالك بيانات كافية معتمدة وخبراء متدربين في دول للعمل على النموذج. ومن ثم، تم تدريب الخبراء وألجل نتائج جيدة، من الضرور
 لتقليل المغذيات. تمن حوض نهر الدانوب مؤخرا . وسيتم استخدام النموذج إلعداد سيناريوها

 البيئية ووسائل التقييم األخرى تأثيراتتطبيق تقييم ال –)ح( 1، الفقرة 3المادة  -ل 

 )ح((0) 1المادة 

بير ادي وتنفيذ وقدر اإلمكان تقديم التلمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود، على األطراف وضع وتبنّ  -0
 ها، أن:بين القانونية واإلدارية واالقتصادية والمالية والفنية المتوافقة، لغرض ضمان، أمور من

... 

 قييم األخرى،البيئي ووسائل الت تقييم التأثيرتطبيق  (ح )

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

كون لها المطلب على األطراف بأن تقوم بتقييم التأثيرات البيئية أو وسائل أخرى للتقييم للنااطات التي يحتمل أن ي -027
عنصر مهم ضمن مدى كامل "التدابير المناسبة" التي على األطراف تبنيها لغرض منع  ذاتهبحد تأثيرات عابرة للحدود، 

( من االتفاقية. وتعزز العملية الكاملة لتقييم التأثير البيئي مااركة 0)1لسيطرة على وتقليل ذلك التأثير بموجب المادة وا
الجمهور والافافية في التصريح لمااريع من المحتمل أن يكون لها تأثيرات بيئية سلبية على المياه وتتيح للسلطات العامة 

المنطقي للمطلب اإلجرائي لتقييم التأثيرات  ذ التزامات المنع. وهذا هو األساسنفيتبني أفضل القرارات المستنيرة لت
البيئية. وتبني التاريعات الوطنية التي تستلزم تقييم التأثيرات البيئية ضمن نظام التصريح هو ارط الزم لتنفيذ تقييم 

ا تتأسس مثركة الهيئة الماتركة المعنية، حيبمااة، وربما مااطئالتأثيرات البيئية كذلك على المستوى الدولي بين الدول ال
 )ي(( من االتفاقية.1)2بموجب المادة 

تؤيدها مستندات دولية  66التحفظ على المنعسها المنطقية، كأداة مالئمة تصاحب ية تقييم التأثيرات البيئية، وأسأهم -028
ة، كمستند وطني، يجب القيام به للنااطات من إعالن ريو أن "تقييم التأثيرات البيئي 07رسمية مختلفة. وياترط المبدأ 

المقترحة التي يحتمل أن يكون لها تأثير سلبي هام على البيئة وتخضع إلى قرار السلطة الوطنية المختصة". ومع مراعاة 
مسودة المواد باأن  1110لجنة القانون الدولي من  7محددة للتأثيرات العابرة للحدود، يجب اإلاارة إلى المادة 

 ولية الدولية عن العواقب المضرة الناجمة عن األفعال غير المحظورة المسؤ
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، مسودة المواد حول المسؤولية الدولية عن العواقب المضرة الناجمة عن 56/01لجنة القانون الدولي، تقرير الجلسة الثالثة والخمسين، دوك. أ/  

 (.4)7أفعال غير محظورة بالقانون الدولية، المالحظات بموجب المادة 
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وضمن سياق  .68من اتفاقية نيويورك 01المادة إلى ، وفيما يتعلق تحديدا  بالمجاري المائية الدولية، 67بالقانون الدولي
ابر للحدود بالمياه الدولية. وقد اليونيسي، يجب اإلاارة باكل محدد إلى اتفاقية ئيسبو، التي ال ينحصر مجال تطبيقها الع

(، االلتزام للدول للقيام بتقييم التأثيرات البيئية في حالة 1)1يالحظ أن االتفاقية األخيرة ليست فقط تضع، في مادتها 
للمااركة في العملية من قبل  اامال   ا  احتمال أن يكون للنااطات المخططة تاثيرات عابرة للحدود، لكن أيضا  تاترط إطار

لطرف المحتمل تأثره قبل تبني القرار النهائي من قبل طرف المناأ. وتاترط اتفاقية ئيسبو خصائص لإلاارة إلى تنفيذ ا
تقييم التأثيرات البيئية التي تكون ملزمة قانونيا  باكل مباار على أطراف اتفاقية المياه الذين هم أيضا  أطراف فيها. 

مجال أيضا  لتلك األطراف في اتفاقية المياه التي ليست أطرافا  في اتفاقية ئيسبو. ويمكنها مع ذلك تقديم توجيه قانوني في 
ومن المحتمل أن يصبح ذلك التوجيه ملزما  باكل غير مناسب على غير األطراف في اتفاقية ئيسبو بقدر ما تصبح 

 سة عامة متبعة باكل تقليدي، على األقل على المستوى عبر األوربي.ارمعاييره مم

الممارسة التقليدية لليونيسي، وألجل أطراف اتفاقية ئيسبو، ينطبق تقييم التأثيرات البيئية على مستوى ضمن  -022
إعداد وتبني ( من اتفاقية ئيسبو(. و7)1الماروع للنااطات التي يحتمل أن يكون لها تأثيرات عابرة للحدود )المادة 

ات، يخضع إلى التقييم البيئي اإلستراتيجي )أس ئي أيه(، الخطط والبرامج و، إلى المدى المالئم، السياسات والتاريع
)انظر توجيهات التقييم البيئي  1111الماترط في بروتوكول التقييم البيئي اإلستراتيجي، المعتمد في سنة 

يجي مع ذلك  (. وبينما بروتوكول التقييم البيئي اإلستراتيجي ليس نافذا  لحد اآلن، فإن التقييم البيئي اإلسترات62اإلستراتيجي
)ح(( من اتفاقية المياه، بقدر ما تقع ضمن مجال تعبير "وسائل التقييم األخرى" التي تحتويها 0)1يتعلق بتنفيذ المادة 
 األحكام قيد الدراسة.

)ي((، من االتفاقية، بقدر ااتراط 1)2)ح(( في تقييم التأثيرات البيئية ذات دور فعال في تطبيق المادة 0)1المادة  -111
)ي(( إمكانية الهيئات الماتركة في تنفيذ تقييم التأثيرات البيئية المتعلقة بالمياه العابرة للحدود. وقد تسّهل تطبيق 1)2المادة 
تدى لتبادل المعلومات حول االستخدامات القائمة ن)ح((، مكلّفة تلك الهيئات الماتركة بمهمة العمل كم1)2المادة 

 قة التي يحتمل أن تسبب تاثيرات عابرة للحدود.المرافق ذات العالوالمخططة للمياه وحول 

 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -2

ت الدولية التي تستحدث نظام تصريح للنااطات التي يحتمل أن تحدث ايجب على أطراف االتفاقية تبني التاريع -110
بيئية ارطا  مسبقا  الستالم التصريح. تأثيرات على المياه العابرة للحدود، والتي ضمنها يجب أن يكون تقييم التأثيرات ال

باتفاقية  0وبالنسبة ألطراف اتفاقية ئيسبو، فإن مجال تطبيق الحكم قيد الدراسة يامل النااطات المذكورة في الملحق 
 من نفس االتفاقية. 1ئيسبو، باإلضافة إلى النااطات الواجب تحديدها استنادا  إلى المعايير العامة التي يحتويها الملحق 
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يتسبب به "أي قرار بخصوص التصريح بنااط ضمن مجال المواد الحالية، يجب، تحديدا ، أن يستند إلى تقييم الضرر العابر للحدود المحتمل الذي   

 (.56/01ذلك النااط، بما في ذلك أي تقييم تأثيرات بيئية")دوك. أ/
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، عليها "قبل أن تنفذ دولة المجرى المائي أو تسمح بتنفيذ التدابير المخططة التي قد يكون لها تأثير سلبي كبير على دول المجرى المائي األخرى  

ب أن يكون ذلك التبليغ مصحوبا  بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة، بما في ذلك نتائج أي تقييم تزويد تلك الدول بتبليغ بذلك في الوقت المناسب. ويج
 تأثيرات بيئية، لغرض إن يتاح للدول المبلّغة تقييم اآلثار الممكنة للتدابير المخططة".
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إما نتيجة عدم دخولها لحد اآلن حيز  –بالرغم من أن األطراف غير ملزمة ببروتوكول التقييم البيئي اإلستراتيجي  -111
أو بتوجيهات التقييم البيئي اإلستراتيجي، يجب أن تسعى  –النفاذ أو، بعد دخولها حيز النفاذ، إذا لم يصبحوا أطرافا  فيها 

ي اإلستراتيجي لنظام التصريح المتعلق بخطط وبرامج النااط الواقع تحت مجال تأخذ في حسابها التقييم البيئأن إلى 
االلتزام العام باتخاذ "كافة التدابير المناسبة" للمنع بموجب اتفاقية المياه، انسجاما  مع المادة قيد الدراسة وبالتزامن مع 

للمااريع المدرجة  ا  والبرامج التي تضع إطار . ويجب أن يامل مجال تطبيق التقييم البيئي اإلستراتيجي الخطط1المادة 
من بروتوكول التقييم البيئي اإلستراتيجي، باإلضافة المااريع المزمع تحديدها استنادا  إلى المعايير العامة  0في الملحق 

خير من بروتوكول التقييم البيئية اإلستراتيجي. وقد تكون مساعدة باكل خاص في تحديد األ 1التي يحتويها الملحق 
 .71من بروتوكول التقييم البيئي اإلستراتيجي 1المااريع الخاصة بالمياه المذكورة في الملحق 

ضمنه  من المسؤولة عن النظام الذي ، أو أكثر، من السلطات الوطنية والمحلية المختصةةعلى الطرفين تعيين واحد -111
إلستراتيجية. ويجب أن تامل محتويات مستندات تقييم عليها تقييم دراسات تقييم التأثيرات البيئية والتأثيرات البيئية ا

من اتفاقية ئيسبو أو )بالنسبة  1التأثيرات البيئية والتقييم البيئي اإلستراتيجي، كحد أدنى، العناصر المبّينة في الملحق 
لتقييم من بروتوكول اتفاقية ا 4للخطط والبرامج، إلى المدى المالئم، السياسات والتاريعات( تلك في الملحق 

 اإلستراتيجي.

على الطرف، الذي تحت واليته القضائية تم اقتراح الخطة أو البرنامج المحتمل أن يحدث تأثيرات عابرة للحدود،  -114
متأثرا ، وإذا رغب األخير بذلك، تقديم مستندات تقييم التأثيرات البيئية إليه. يكون المحتمل أن  مااطئتبليغ بها الطرف ال

طراف المعنية الدخول في مااورات فيما بينها استنادا  إلى األحكام ذات الصلة من اتفاقية ئيسبو ونتيجة لذلك، على األ
من  01بالنسبة لألطراف فيها، أو مراعاة تلك األحكام، بالنسبة لغير األطراف في اتفاقية ئيسبو )باإلضافة إلى المادة 

 لى المدى المالئم، السياسات والتاريعات(.بروتوكول التقييم البيئي اإلستراتيجي للخطط والبرامج و، إ

تقييم التأثيرات البيئية، أو إجراءات التقييم البيئي على األطراف ضمان المعلومات والمساهمة العامة في إجراءات  -115
د ( من اتفاقية ئيسبو و، عن8)1اإلستراتيجي، إذا اعُتِمَدت، مع مراعاة المعايير المحددة في اتفاقية آرهوس، في المادة 

 من اتفاقية التقييم البيئي اإلستراتيجي. 01االقتضاء، في المادة 

 مثال -3

 هنغاريا( –تقييم التأثيرات البيئية الدولية في مشروع مناجم ذهب روسيا مونتانا )رومانيا  – 4المربع 

ذهب قوالب منجم الفتتاح 0228سنة في بادرت روماني،  –روسيا مونتانا غولد كوربوريان، وهي ماروع ماترك كندي 
هكتارا  في  0178كان سيمتد إلى تانا )فيريسباتاك(، رومانيا. مجموع المساحة السطحية للماروع مفتوحة روسيا مون

يستخدم السيانيد خالل سالمنجم المستجمع المائي األعلى في نهر موريش/ماروس، وهو أحد الروافد الرئيسية لنهر تيزا. وكان 
كبرى معالجة الخامات الستخالص الذهب باكل رئيسي من مواد المقلع، وهي تكنولوجيا ماابهة لتلك التي سببت كارثة بيئية 

تخزن س، لكنها تسمح بإطالق تركيز سيانيد أوطأ في بركة النفايات. والنفايات كانت 1111في بايا ماره )ناغيابانيا( في سنة 
 مترا  مع مخاطر احتمال إحداث تلوث. 085ارة نفايات عبارة عن سد ركامي بارتفاع في مرافق إد

وقّدمت مجموعة من  1117وانضمت هنغاريا إلى إجراءات تقييم التأثيرات البيئية الدولية بموجب اتفاقية ئيسبو في سنة 
إلضافية من المستثمر، فإن هنغاريا ال تدعم األسئلة والمالحظات الهامة حول الماروع. واستنادا  إلى المعلومات واألجوبة ا

 تنفيذ الماروع إن كان سيحمل مخاطر بيئية محتملة.

ِخَذ   باأن فتح المنجم في وقت صياغة  باتالقرار الوبينما لم يكن قد اتُّ
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للجدل ولتحديد بعض هذه التوجيهات، فإن إجراءات ئيسبو قد ثبت كونها أداة مهمة ومفيدة لتحديد القضايا الرئيسية المثيرة 
 الخالفات التي تحيط بالماروع.

 ط الطوارئخط –)ي( 1، الفقرة 3المادة  -م 

 )ي((0)1المادة 

لمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود، على الطرفين تطوير وتبني وتنفيذ و، قدر اإلمكان، تقديم  -0
 ها:بين قتصادية والمالية والفنية، لغرض ضمان أمور منالتدابير المتوافقة ذات الصلة القانونية واإلدارية واال

... 

 وضع خطط الطوارئ، (ي )

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

الهدف العام من خطة الطوارئ هو تنظيم استجابة فاعلة في حاالت الطوارئ ذات التأثيرات على جودة المياه  -116
تعاون، عندما يكون مناسبا  على المستوى العابر للحدود، طيلة والنظام المائي واألنظمة البيئية المتعلقة بالمياه ولتسهيل ال

 الطوارئ: المنع واالستجابة والتصحيح/المعالجة. مراحل حاالت

دث اورئ التالية: اإلخفاق الفني، والحيجري وضع خطط الطوارئ لالستجابة إلى واحد أو أكثر من حاالت الطوا -117
روف الجوية أو مخاطر الثلوج والجفاف، أوالظ ية مثل الفيضانات،التي تاتمل على مواد خطرة، أو الكوارث الطبيع

 القاسية، أو تخريب المرافق، أو أي حالة طوارئ أخرى.

ا من المهم التاديد على أن التزام األطراف بوضع خطط طوارئ يجب أن يقرأ بالتزامن مع التزامها بإعالم كل منه -118
وتاغيل أنظمة تنبيه وإنذار  عدادإلتأثير بيئي عابر للحدود و وضع قد يكون له اآلخر وبدون تأخير باأن أي خطر

. باإلضافة إلى ذلك، فإن االلتزامات ذات الصلة بموجب اتفاقية المياه يجب أن تقرأ سوية مع 0470بموجب المادة 
 متطلبات خطط الطوارئ المحددة في اتفاقية الحوادث الصناعية.

 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -2

 الطوارئ الموحدة يجب أن تتضمن ما يلي:خطة  -112

 خطة طوارئ داخلية، موضوعة من قبل ماغل وتكون نافذة فقط على المستوى الوطني، و (أ )

خطة طوارئ خارجية، موضوعة من قبل السلطات المسؤولة وتكون نافذة على المستوى الوطني و، حسب  (ب )
التعاون التام مع السلطات المختصة )مثل وحدات  االقتضاء، على المستوى العابر للحدود. وعلى الماّغل أن يضمن

تدخل دوائر الماء، وفرق األطفاء، وغيرها( وتمكينها من الدخول إلى المرافق في حاالت الطوارئ. لذلك، حتى إذا 
مهمة  نقطة بدايةداخلية الطوارئ الخطة وتكون خطة الطوارئ الخارجية، في فقط ُينَظر في السياق العابر للحدود، 

 أي خطة طوارئ خارجية. لوضع
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 َعّد:يُ األجزاء التالية لوضع خطط الطوارئ العابرة للحدود يمكن أن  -101

 خطة تبّنتها باكل ماترك الدول التي تقتسم نفس حوض النهر، و (أ )

أحكامها باكل مباار أو من خالل اتفاقية منفصلة محتملة.  انسجامة منفردة مع مااطئالخطط التي وضعتها دول  (ب )
أحواض  لجانالطوارئ العابرة للحدود ضمن البيئات الحالية للتعاون العابر للحدود )مثل  ويمكن وضع خطط

األنهر، واجتماعات مفوضي المياه العابرة للحدود( أو كموضوع التفاق مستقل مخصص تحديدا  لخطط الطوارئ 
 ة.مااطئومعتمد من الدول ال

ير التعاونية األخرى، وضع وتنفيذ السياسات على األطراف، بواسطة تبادل المعلومات والتااور والتداب -100
وباستمرار اه واألنظمة البيئية المتعلقة بالمياه ابرة للحدود االستثنائية على الميواإلستراتيجيات لتقليل مخاطر التأثيرات الع

حكام لجاهزية واالستجابة والتصحيح/المعالجة في حاالت الطوارئ. وعلى األطراف وضع األتحسين تدابير المنع وا
 71التاريعية أو التوجيهات الخاصة بتدابير السالمة ومعايير السالمة. وعلى األطراف إنااء واالحتفاظ بمواقع تدخل

 ة األخرى بها.مااطئوإعالم الدول ال عرضيتلوث المياه ال للتخفيف من آثار

التي أعطيت إمكانية الحصول على األطراف تحديد السلطات المختصة على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية  -101
على االختصاصات الالزمة للمهام المتوقعة. وعلى كل طرف تعيين سلطة وطنية ألن تكون مسؤولة عن االتصال 

 الرسمي نيابة عن نفسه.

على األطراف توفير القيادة وخلق أدنى العوائق اإلدارية وتسهيل وضع وتنفيذ خطط الطوارئ ألحواض أنهرها  -101
خطط الطوارئ الخارجية باكل منتظم ة للحدود. وعلى السلطات المختصة دراسة واختبار وتحديث الوطنية والعابر

 استنادا  إلى التاريعات الوطنية في بلدانها.

 ضمان التزام الماغلين باتخاذ كافة التدابير الالزمة ألجل: على األطراف -104

 التاغيل اآلمن للنااطات الخطرة، و (أ )

 ث الطبيعية ذات اآلثار العابرة للحدود، ومنع الحوادث الصناعية والكوار (ب )

 التعاون الفاعل مع السلطات المعنية. (ج )

ة السعي إلى وضع خطة طوارئ ماتركة لحوض النهر ذي الصلة لغرض تسهيل التنفيذ مااطئعلى األطراف ال -105
ديها من خالل ة إعالم كل منها اآلخر بخطط الطوارئ لمااطئالفاعل للتدابير الكافية. خالف ذلك، على األطراف ال

أحكام الخطط، واالتفاق على آلية تنفيذها بطريقة منسقة. ويجب أن تكون خطط الطوارئ السلطة المعّينة، وضمان انسجام 
ة المعنية وأن تأخذ في الحسبان الظروف الطبيعية مااطئالعابرة للحدود منسجمة مع التاريعات المحلية لألطراف ال

 ي الحوض المعني.االقتصادية ف-والحالة االجتماعية
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يجب أن تكون خطة الطوارئ العابرة للحدود موجزة وسهلة االتباع، ويجب أن تصف الخطوات العملية الواجب  -106
اتخاذها طيلة مراحل حالة الطوارئ. ويجب أن تحتوي معايير تقييم نوعية مياه وكمية مياه واضحة، وقائمة بالسلطات 

نات الواجب إكمالها من قبل المسؤول  المعني. ويجب أن تقّدم منهجية لتقييم المختصة واتصاالت المنسقين، وقوالب البيا
ة تستخدم نفس أنظمة مراقبة المياه وتتفق على منهجية ماتركة أو كل مااطئومراقبة المياه كما يلي: إما األطراف ال

الل توجيهات واضحة. طرف يستخدم أنظمة المراقبة الخاصة به ويطبق منهجيته الخاصة، والتي تنسق بعدئذ من خ
ولتسهيل التواصل وتجاوز حواجز اللغة المحتملة، للدول أن تدرس وضع نظام أاكال تبليغ موحدة. ويجب أن تقّدم خطط 

 الطوارئ قواعد واضحة لإلجراءات للمعلومات العامة واالاتراك العام.

 مثال -3

لمائية كيوريوس/كريسوري وبيريتيو/باركاو المنسقة للمستجمعات ا عرضيخطة استجابة تلوث المياه ال – 25المربع 
 73)هنغاريا/رومانيا(

هنغاريا ورومانيا، كدول تتقاسم حوض نهر الدانوب، هي جزء من نظام تحذير الطوارئ العرضية )أيه ئي دبليو أس( في 
 الدولية لحماية نهر الدانوب )آيكبدر(. لجنةإطار ال

والتي تضع مبادئ التبليغ بالحوادث ذات اآلثار العابرة ادث الصناعية وكل منه هنغاريا ورومانيا طرف في اتفاقية الحو
 للحدود.

والتعاون بين هنغاريا ورومانيا منّظم باتفاق نهر عابر للحدود ثنائي. ويتم تنفيذ المااريع الماتركة بهدف تقوية إمكانيات منع 
 .عريضواستجابة التلوث ال

د كيوريوس/كريسوري، حوض تيزا/تيزا الثانوي"، المنّفذ بنجاح بين سنتي وكان ماروع "إدارة حوض النهر العابر للحدو
، يسعى إلى تمكين السلطات الهنغارية والرومانية من تنفيذ سياسة تطوير مستدامة في الحوض باستخدام 1117و 1115

بيئية والبيئات المائية. وتضمن اإلدارة المتوازنة للموارد المائية، وتلبية احتياجات المستخدمين، والمحافظة على األنظمة ال
من خالل رزم عمل مختلفة. وإحدى رزم العمل تلك كانت  توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهالماروع تطبيق 

تتناول خطط الطوارئ. وكنت اإلدارات الوطنية )مثال  وزارات البيئة، والدوائر اإلقليمية( في كلتا الدولتين معنّيتين. ودعم 
 ماروع المكتب الدولي للمياه )آي أو دبليو(.ال

وأصبحت الحاجة لوضع خطة طوارئ منسقة للمستجمع المائي بيريتيو/باركاو واضحة بعد الطرح العرضي للمنتجات النفطية 
، توصل الخبراء الرومانيون والهنغاريون إلى اتفاق بخصوص أكثر المااكل أهمية، وفي 0222. وفي يونيو 0224في سنة 

 لة اإلعداد وضعوا العناصر الرئيسية للخطة.مرح

لكامل المستجمع المائي بيريتيو/باركاو، مع مراعاة وكان الهدف العام من الماروع هو إعداد خطة طوارئ متماسكة ومنسق 
 عرضيأفضل ممارسات االستجابة لحوادث التلوث العابرة للحدود. وفي سياق تصنيف خطة منع واستجابة تلوث المياه ال

منسقة هذه، تمت دراسة خطط الطوارئ القائمة، وأنظمة مراقبة نوعية المياه، وحالة نوعية المياه السطحية والجوفية ال
 عرضي. وباإلضافة إلى ذلك تم وضع قائمة )جرد( مصادر تلوث المياه العرضيواستخدامات المياه التي قد تتأثر بالتلوث ال

 في كلتا الدولتين.
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 وهذه الخطة ستاّكل أساسا  عند وضعلدول. اارسات الحالية، بهدف تنسيقها بين مخطة تحليال  للموكان يجب أن تكون ال
التوجيهات العملية، كإدارة مراقبة المياه والحوادث، وستجعل التعاون بين الهيئات اإلقليمية في السلطات الهنغارية والرومانية 

 أكثر فعالية استنادا  إلى القرار الماترك.

دوائر المياه الهنغارية، لكافة  عرضية نتائج الماروع، تم تنظيم الدورات التدريبية المنتظمة على استجابة التلوث الومن ناحي
 ودعي كذلك خبراء من دوائر المياه ومفتايات البيئة المجاورة.

األوربي اإلطارية باأن توجيهات االتحاد تعلق بتطوير عناصر معّينة من الذي يومن النتائج األخرى، في أطار ماروع فاره 
 ، كان مركز تدريب حماية المياه العرضية الذي هو أيضا  قيد التطوير.المياه

 

 

سطحية استنادا  إلى التكنولوجيا المياه الإلى الثابتة در امصالمن  طرحللحدود االنبعاث  – 2، الفقرة 3المادة  -ن 
 األكثر توفرا  

 (1)1المادة 

المصادر الثابتة إلى المياه السطحية استنادا  إلى أفضل د االنبعاث للطرح من لهذا الهدف، على كل طرف وضع حدو -1
التي تاتق منها المواد الخطرة. وقد تامل التدابير معّينة أو صناعات تكنولوجيا متاحة، النافذة تحديدا  على قطاعات 

ت المواد الخطرة من المصادر من هذه المادة لمنع والسيطرة على وتقليل مدخال 0المناسبة المذكورة في الفقرة 
ها الحظر الكلي أو الجزئي إلنتاج أو استخدام تلك المواد. ويجب أن بين في المياه أمورا  من مصادر االنتاارالثابتة و

تؤخذ في الحسبان القوائم الحالية للقطاعات الصناعية أو الصناعات ولتلك المواد الخطرة في االتفاقات أو اللوائح 
 فذة على المنطقة المامولة بهذه االتفاقية.الدولية، النا

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -0

بالنسبة للمصادر الثابتة، على األطراف استخدام أفضل تكنولوجيا متاحة لديهم لغرض التقليل من أو إزالة المدخالت  -107
 إلى المياه.

تطوير عمليات أو مرافق أو طرق  تتضمن آخر مرحلة من، أفضل تكنولوجيا متاحة 0تعّرف االتفاقية، في ملحقها  -108
تاغيل تاير إلى المالئمة العملية لتدبير معّين لتحديد الطرح واالنبعاث والنفايات. عالوة على ذلك، فإن االتفاقية تحدد 
االعتبارات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان لتحديد ما إذا كانت مجموعة من عمليات ومرافق وطرق التاغيل تاّكل 

 .74يا متاحة. ومن أهم المسائل المتناولة هي الجدوى االقتصاديةأفضل تكنولوج

( تحتوي على إاارة مهمة إلى "القوائم الحالية لتلك القطاعات الصناعية أو الصناعات ولتلك المواد 1)1المادة  -102
هو الحكم الوحيد في  الخطرة في االتفاقيات أو اللوائح الدولية، النافذة في منطقة مامولة في االتفاقية". وفي الحقيقة هذا

 االتفاقية الذي يلمح إلى االلتزامات بموجب االتفاقيات الدولية ذات الصلة.

يتضح، إن تلك االتفاقيات واللوائح الدولية "النافذة" تامل باكل أساسي تلك المستندات، التي تتناول تلوث المياه  -111
االتفاقات الخاصة المعاهدات على نطاق الحوض و العذبة من المصادر الثابتة ومصادر االنتاار، بما في ذلك كل من

 بالنااط أو المادة. وبعض
 

                                                           
74

 )ج( و)و((.0)1انظر أيضا  المالحظات على المادة   
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تحتوي أيضا  المالحق  –لعامة اباإلضافة إلى االلتزامات  –االتفاقات متعددة األطراف مثل اتفاقية حماية نهر الدانوب 
اعات الصناعية والمواد الخطرة" من "القط 1الفنية، التي تتناول قضايا معينة تتطلب إيضاح أكثر. ومن ثم، فإن الملحق 

اتفاقية حماية نهر الدانوب تامل قائمة من القطاعات الصناعية والصناعات، وقائمة توجيهية للمواد الخطرة وفئات 
المواد، التي طرحها من المصادر الثابتة وغير الثابتة يجب أن يمنع أو يقلل باكل كبير. ومن األمثلة على االتفاقات 

 .0220حول حماية الراين من التلوث بالكلورايدات والبروتوكول اإلضافي  0276لوث هي اتفاقية الخاصة بالت

وللمستندات القانونية التي  (، غير محدودة حصرا  بمصادر المياه الملوثة.1)1االتفاقية الدولية، المذكورة في المادة  -110
ه. امن تلك االتفاقات في المنطقة المامولة باتفاقية المي نفس األهمية بهذا الاأن. ويوجد عدد تتناول التلوث البحري البري

، كخطط اإلجراءات، للقطب بحار اإلقليمية ومستنداتها األخرىوهي تامل في المقام ألول اتفاقيات وبروتوكوالت ال
 الامالي والبحر األسود وبحر البلطيق وبحر قزوين والبحر المتوسط وبحر الامال وامال األطلسي.

التفاقات تحتوي قائمة بالنااطات والمواد الخطرة التي يحتمل أن تكون ضارة. على سبيل المثال، فإن معظم تلك ا -111
( قطاعات النااطات وفئات المواد التي يجب أن 0يحدد )الملحق  75حول المصادر والنااطات البرية 0226بروتوكول 

تلوث من المصدر والنااطات البرية. ويحتوي إلزالة ال تؤخذ في الحسبان في إعداد خطط العمل والبرامج والتدابير
 .1112الملحق قائمة ماابهة من بروتوكول البحر األسود حول المصادر والنااطات البرية لسنة 

( كذلك إلى "اللوائح". ويمكن تفسير األخيرة كمستندات ذات مدى أوسع نوعا  1)1سوية مع االتفاقيات، تاير المادة  -111
الحكومية التزامات وقيود على سلوك الجمهور والقطاع الخاص. وتضع معظم اتفاقيات ما بواسطتها تفرض المؤسسات 

البحار اإلقليمية آليات مؤسسية موكلة إليها مهمة تبني مختلف المستندت الملزمة وغير الملزمة. ومن ثم، فإن اتفاقية 
باإلضافة إلى التوصيات باأن سلسلة من أوسبار( تتبنى قرارات ملزمة  لجنةحماية البيئة البحرية لامال ارق األطلسي )

القضايا بما في ذلك السيطرة على التلوث من المصادر الثابتة ومصادر االنتاار. ووفق ذلك المستند، على سبيل المثال، 
باأن قيم حدود االنبعاث والطرح لتصنيع مونومر الفينيل كلورايد )في سي أم( بما في ذلك تصنيع  28/4قرار أوسبار 

أوسبار التوصيات حول تدابير معالجة مصادر التلوث أو المناطق المعنية.  لجنةيكلوروإيثان )ئي دي سي(. وتقّدم دا-0،1
 ويجب تنفيذ هذه التوصيات من قبل األطراف المتعاقدة من خالل قوانينها الوطنية.

 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -1

 .76من المصادر الثابتةعلى األطراف تعريف قيم حدود االنبعاث للطرح  -114
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 .0226مارس  7ادر والنااطات البرية، المعّدل في سرقوسة، بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من المص  
76

الخاصة بمعالجة مياه  0220مايو  10/ئي ئي سي في 20/170قد تعمل التوجيهات التالية لمجلس الجماعات األوربية كأمثلة. توجيهات المجلس   

/ئي ئي 76/464على التلوث المتكامل، والتوجيهات بخصوص منع والسيطرة  0226/ئي سي سبتمبر 26/60الصرف الحضرية، وتوجيهات المجلس 
 حول التلوث بسبب مواد خطرة معينة مطروحة في البيئة المائية في الجماعة األوربية، والتوجيهات الوليدة. 0276سي في مايو 
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على األطراف السعي إلى تحديد الطرح بخصوص الفروع ذات الصلة من الصناعة، بتطبيق المعايير وعند  -115
 الضرورة من قبل المعايير ذات الصلة لمواد معينة.

مكن على األطراف وضع حدود القيم لمقادير ونوعية )حمل وتركيز( الطرح المباار وغير المباار واالنبعاثات، وي -116
 وضع حدود قيم االنبعاث لمجموعة معينة من فئات المواد.

 يجب بيان حدود قيم االنبعاثات الحاوية على مواد مضرة بالمياه في الرخص الخاصة أو طلب ترخيص رسمي. -117

 مثال -1

 القانون المحلي للمجاري المائية في ألمانيا – 26المربع 

لقومية على طرح مياه الصرف في الكتل المائية ومن ثم لحدود تأثير ، في ألمانيا، تم تطبيق أدنى المتطلبات ا0276منذ 
، تم إسناد تلك المتطلبات الدنيا إلى أفضل 0226وتجنب ومعالجة مياه الصرف، بموجب قانون المياه االتحادي. ومنذ 

مياه من قبل الصناعة ذات تكنولوجيا متاحة، أي أن حمل الملّوث المسموح يعتمد على كيفية إمكانية تقليل االنبعاثات في ال
، تم 0286الصلة بواسطة االمتثال إلى العمليات التدريجية العملية فنيا  واقتصاديا . وهذا ينطبق على الطرح المباار. وفي سنة 

، تم تحديد المتطلبات الدنيا اآلن بصيغة قانون محلي معتمد من 0226تبني إطار تنظيمي قومي للطرح غير المباار. ومنذ 
مة االتحادية، بدال  من كونها مبينة في األحكام اإلدارية. وتم سن القانون المحلي ذي الصلة، القانون المحلي لمياه الحكو

، ومنذ ذلك الوقت، يتم باستمرار إدراج القواعد القائمة للتوجيهات 0227الصرف، من قبل الحكومة االتحادية في مارس 
ويمثل التعريف القومي الموحد ألفضل تكنولوجيا متاحة لطرح القانون المحلي. رية لمياه الصرف لمختلف الصناعات في ااإلد

 مياه الصرف مساهمة هامة نحو تبسيط اإلجراءات مع المحافظة على أعلى معايير الحماية البيئية.

للقانون  0حق ملحقا  خاصا  بالصناعة إلى القانون المحلي لمياه الصرف. وينطبق المل 51ولحد األن، تم إضافة ما يقارب 
المحلي لمياه الصرف على مياه الصرف المحلية والبلدية، بينما تتعلق الملحقات المتبقية بأجزاء معينة من التجارة والصناعة. 

 المتطلبات الخاصة بمياه الصرف من صناعة النسيج ومعامل إنهاءات النسيج. 18على سبيل المثال، ينظم الملحق 

 ر وأهداف جودة المياهمعايي – 3، الفقرة 3المادة  -س 

 (1)1المادة 

باإلضافة إلى ذلك، يجب على كل طرف، عند االقتضاء، تعريف أهداف جودة المياه وتبني معايير جودة المياه  -1
بهذه االتفاقية التوجيهات العامة لوضع  1ثيرات العابرة للحدود. ويقّدم الملحق ألغرض منع والسيطرة على وتقليل الت

 ، على األطراف السعي إلى تحديث هذا الملحق.يير. وعند الضرورةتلك األهداف والمعا

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

(، الخاصة 1و 0)1( تبدأ بعبارة "باإلضافة إلى..."، ومن ثم تاير إلى المادة 1)1من المهم مالحظة أن المادة  -118
لوضع حدود االنبعاث واالتفاق على جودة بوضع حدود االنبعاث للطرح. ومن ثم، فإن االتفاقية تتضمن "طريقة موحدة" 

 المياه المتلقية.
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برز مفهوم معايير وأهداف جودة المياه في ثمانينات القرن العارين. وبعد فترة قصيرة من تبني االتفاقية، وضعت  -112
والتي تم  77توصيات لحكومات اليونيسي حول معايير وأهداف جودة المياهالسيناريوهات حينها توجيهات مفصلة و

(. وقامت الدول األعضاء في االتحاد األوربي، 0227تنسيقها نهائيا  في الدورة األولى من اجتماع األطراف )هلسنكي، 
، بتطوير إضافي لمفهوم معايير وأهداف جودة المياه، بما في توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهعند وضع 

المياه واألهداف البيئية. عالوة على ذلك، فإن بروتوكول المياه والصحة ذلك االلتزامات الخاصة باالمتثال إلى جودة 
التفاقية المياه يستلزم على األطراف وضع أهداف جودة المياه )في هذه المستندات الماار إليها كأهداف(، ومن بينها 

 ألجل جودة المياه السطحية والجوفية.

ز لألوكسجين ومستويات التركيز الدنيا للمواد في المياه التي ال تضر تمثل معايير جودة المياه المستويات الدنيا للتركي -111
الستخدام المياه )مثال  استخدام مياه الارب واستخدام المياه إلرواء الموااي واستخدام المياه للري  محدد واحدباكل 

ألعمال العلمية )مثل نتيجة اختبارات واستخدام المياه لألغراض الترفيهية واستخدام المياه للحياة المائية(. وهذه هي نتائج ا
لحساب الاكوك(. وهي نافذة، مبدئيا ، في  0،111إلى  01السمية المختبرية، التي يخفضها عادة عامل السالمة البالغ من 

كافة الدول، بالرغم من أن التكييفات في بعض األحيان الزمة لتأليف نماذج استخدام المياه الخاصة بالبلد و/أو السلوك 
نساني السائد. والمثال البارز على معايير جودة المياه هو العمل المنجز تحت رعاية منظمة الصحة العالمية الخاص اإل

 بمتطلبات جودة مياه الارب.

مياوية والبيئية بموجب توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن أهداف جودة المياه )ياار إليها أيضا  باألهداف الكي -110
إلى األهداف بموجب بروتوكول المياه والصحة( بحاجة إلى تطوير ألن المياه في األحواض تستخدم في  باإلضافة المياه

المذكورة أعاله، لكنها نتيجة عملية التفاوض بين نفس الوقت لعدة أغراض. وتستند أهداف جودة المياه على المعايير 
مصحوبة بإطار زمني لالمتثال(، داخل دول اليونيسي أصحاب المصالح )بما في ذلك االعتبارات االقتصادية/المالية، ال

توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية )اتفاقية المياه وبروتوكول المياه والصحة( أو على مستوى االتحاد األوربي )مثال  
 اأن المياهتوجيهات االتحاد األوربي اإلطارية ب(. وبالنسبة لألهداف البيئية، فإن 78، توجيهات مياه الاربباأن المياه

 تعطي فقط المؤارات الكمية.

 ل للحكماالمتطلبات الدنيا لالمتث -2

 معايير جودة المياه

راف االتفاقية اختبار إمكانية تطبيق معايير جودة المياه القائمة )قبل الاروع في بحث آخر(، تحديدا  تلك على أط -111
واستخدام الطمي في الزراعة، والمحافظة على  المتعلقة في استخدام مياه الارب، وإعادة استخدام مياه الصرف للري،

 الحياة المائية. وهذا يجب أن يصبح جزءا  من اللوائح والتوصيات الوطنية أو الدولية.

 أهداف جودة المياه

، وهو تاريع توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهملزمة بحكم  72الدول األعضاء في االتحاد األوربي -111
 ات االتفاقية. وحاليا  ال تبدو هناك متطابق مع متطلب
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 (.10)ئي سي ئي/ئي أن في دبليو أيه/ 0من سلسلة المياه أن. 1انظر الجزء   
78

 حول جودة المياه المطلوبة لالستهالك الباري. 0228نوفمبر  1سي في  /ئي28/81توجيهات المجلس   
72

و"األهداف" لألطراف غير األوربية، يجب تسليط الضوء على أن نظام االتحاد األوربي لمعايير وأهداف جودة المياه ال تتبع تماما  تمييز "المعايير"   

اليونيسي حول معايير وأهداف جودة المياه". عالوة على ذلك، فإن هذا النظام قيد الدراسة  في االتفاقية والتوجيه المقّدم في "التوصيات إلى حكومات
 .1101حيث وضعت توجيهات اإلطار الزمني للمياه جدوال  زمنيا  لمراجعة ااملة لكافة المعايير واستبدال التاريعات القائمة مسبقا  بحلول 
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حاجة إلى عمل آخر في تلك الدول بعيدا  عما منصوص عليه في تلك التوجيهات والتوجيهات ذات الصلة التي في 
 .81توجيهات المياه الجوفية

 دول اليونيسي األخرى وضعت أيضا  أهداف جودة مياه. ومع ذلك تظهر الممارسة في كثير من األحيان أن تلك -114
األهداف تستند إلى افتراضات غير واقعية وال يتم االمتثال لها. وبالنسبة للدول من خارج االتحاد األوربي، ينصح باتباع 

توجيهات فإنها تدرس استخدام أحكام . عالوة على ذلك، توصيات حكومات اليونيسي حول معايير وتوجيهات جودة المياه
الرغم من أن التكييفات مطلوبة لتكوين اإلمكانية الفنية واالقتصادية والمالية للدول ، باالتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه

عدد من الدول في أوربا الارقية والقوقاز وآسيا الوسطى )ئي  دالمعنية من خارج االتحاد األوربي لالمتثال إليها. وتجري
 .80ئي سي سي أيه( مراجعة مستمرة ألنظمة تصنيف جودة المياه لديها

 مثال -3

الجمهورية التعاون واالتفاق الثنائي حول المعايير المشتركة ونظام التقييم من قبل سلوفاكيا مع بولندا و – 27المربع 
 توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية بشأن المياهقبل تطبيق  التشيكية

سلوفاكيا طريقة مماثلة مع دولتين  وبولندا أعضاء في االتحاد األوربي، واستخدمت الجمهورية التايكيةقبل سلوفاكيا، أصبحت 
توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن أخريين تتعلق بإعداد معايير وتقييم المياه العابرة للحدود. وحاليا ، تنفذ الدول الثالث 

 . 1117لتقييم حالة المياه، وهي تقوم بإنهاء التقييم األولي استنادا  إلى البيانات من  المياه

)عندما كانت الدولتان  الجمهورية التايكيةالماتركة مع اون بعيد المدى مع بولندا وطريقة التقييم مطابقة في السابق للتعونظرا  
توجيهات االتحاد التعاون باأن تقييم المياه العابرة للحدود قبل تطبيق لم تكن هناك مااكل كبيرة في تاّكالن تايكوسلوفاكيا(، 

 .(1117)حتى  األوربي اإلطارية باأن المياه

في الخطوة األولى من التعاون، اختار الخبراء من كال الدولتين أاكاال  لمعاينة المياه، واتفقا على المعايير الواجب مراقبتها في 
المياه العابرة للحدود، ولتكرار المعاينة والتواريخ للمعاينة الماتركة. وتم كذلك االتفاق على طرق تحليلية واإلاارة إلى 

 ا ذات الصلة وطرقها اإلحصائية للحساب.معاييره

 تمت مراقبة فئات الخصائص التالية:

خصائص نظام األوكسجين )محتوى األوكسجين، التاّبع باألوكسجين، الطلب على األوكسجين الكيميائي، الطلب على  -
 ،5األوكسجين الحياتي

N-NH4+, N-NO3المغذيات ) -
-, P-PO4

3-, total N, total P…) 

 الكيمياوية –زيائية الخصائص الفي -

 الخصائص البيولوجية  -

 الخصائص الميكروبايولوجية -
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 حول حماية المياه الجوفية من التلوث والتلف. 1116ديسمبر  01وللمجلس بتاريخ /ئي سي للبرلمان األوربي 1116/008التوجيهات   
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( للمواد في المياه تستخدم كأهداف κлдفي دول أوربا الارقية والقوقاز وآسيا الوسطى، ما يسمى التراكيز القصوى المسموحة )ماك، بالروسية   

المخاطرة" لاكل منفرد من استخدام المياه. ومن األمثلة التي تضرب هو -جودة مياه "عدم جودة مياه. وتمثل تلك التراكيز القصوى المسموحة معايير
اروع التطوير الحالي لنظام جديد لتصنيف جودة المياه في جمهورية مولدوفا على أساس العملية االستاارية بين وزارات البيئة والصحة، بموجب م

ة، من اللجنة األوربية( وعملية حوار السياسة الوطنية حول إدارة لموارد المائية المتكاملة. وهذا تأسيس )المساعدة الفنية لكومنولث الدول المستقل
عامال  محددا   81، يستخدم قيم ماك و/أو معايير جودة المياه لما يقارب 1112النظام، المتوّقع أن يتم تبنيه من قبل الحكومة المولدوفية في غضون 

 (.5-1مجموعة من أهداف جودة المياه "التي أجري التفاوض باأنها" للفئات األخرى )الفئات ، و0لجودة المياه كقيم الفئة 
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 المعادن ذات الصلة -

 الملّوثات العضوية ذات الصلة -

تمت مراجعة الخصائص، باكل رئيسي المعادن والمواد العضوية، وتحديثها استنادا  إلى الحاجات الفعلية. وتم تقرير برامج 
نتائج تقييم المياه من السنوات السابقة والمعلومات حول مصادر التلوث الجديدة، واستخدام  المراقبة بعد أن أخذت في الحسبان

المبيدات الحارية، وإزالة مصادر التلوث، وغير ذلك. وتم أوال  االتفاق على التغييرات في برامج مراقبة المياه العابرة للحدود 
 المياه العابرة للحدود للمصادقة عليها. لجنةها إلى من قبل الخبراء المعنيين في كال البلدين والحقا  تقديم

 .الجمهورية التايكيةكانت مختلفة في التعاون مع بولندا ومع  –تقييم المياه  –لثانية االخطوة 

 التعاون واالتفاق الثنائي حول المعايير الماتركة ونظام التقييم مع بولندا

لكل من الخصائص المراقبة. وفي حالة اختالف القيم المقاسة في كال الدولتين، وقارن الخبراء البيانات المقاسة في كال البلدين 
اتفق الخبراء على قيمة موحدة. وتلك المجموعة من القيمة لكل من الخصائص تم مناولتها باكل إحصائي. وحددت القيمة 

باكل ماترك ضل(. وتمت المصادقة للجودة األف 0)حيث  5إلى  0النهائية التخصيص في فئات جودة المياه التي تتراوح من 
لتقييم المياه. ونارت نتائج التقييم لكافة الخصائص في جدول وتم تحليلها وإبداء المالحظات عليها من على نظام التصنيف هذا 

المياه  ةلجنقبل الخبراء، بما في ذلك بمقارنة النتائج مع السنوات السابقة. وتم اعتماد تقييم جودة المياه لسنة معينة من قبل 
 لعابرة للحدود.

 الجمهورية التايكيةالتعاون واالتفاق الثنائي حول المعايير الماتركة ونظام التقييم مع 

الكيميائية المنتخبة( مقاسة -البيانات ألجل خصائص جودة المياه الرئيسية )نظام األوكسجين، المغذيات، الخصائص الفيزيائية
ا  باكل ماترك لكل خصيصة مراقبة وتمت مراقبة القيمة النهائية  مع قيمة "منظورة" في كال الدولتين تمت مناولتها إحصائي

)مرغوبة(، والتي كان قد تم االتفاق عليها باكل ماترك على أساس المعايير الوطنية النافذة )أمر حكومي( في كال الدولتين. 
ات عليها من قبل الخبراء، بما في ذلك مقارنة النتائج ونارت نتائج تقييم تلك المعايير في جدول وتم تحليلها وإبداء المالحظ

مع السنوات السابقة. وبالنسبة للخصائص المراقبة ذات التكرار األقل )مثال  المعادن، المواد العضوية(، تم االتفاق على مناولة 
ود. وتمت المصادقة على تقييم إحصائية كافية وكذلك أدرجت النتائج سوية مع مالحظات الخبراء في تقييم المياه العابرة للحد

 المياه العابرة للحدود. لجنةجودة المياه لسنة معينة من قبل 

 ةمشاطئاألحكام المتعلقة باألطراف ال –الجزء الثاني 

 االتفاقات الثنائية والمتعددة – 1، الفقرة 9المادة  -أ 

 (0)2المادة 

برام اتفاقات ثنائية أو متعددة أو اتفاقات أخرى، عندما ال تكون بالمثل إ ةة والمعاملامااطئة على أساس المساوعلى األطراف ال
هناك مثل تلك االتفاقات، أو تكييف االتفاقات الموجودة، وعند الضرورة إزالة التعارضات مع المبادئ األساسية لهذه االتفاقية، 

ت العابرة للحدود. وعلى األطراف ها بخصوص منع والسيطرة على وتقليل التأثيراتصرفاتلغرض تحديد عالقاتها الماتركة و
ها، الخاضعة للتعاون. ويجب أن تامل تلك االتفاقات أو الترتيبات بين المااطئة تحديد المستجمع المائي، أو جزء )أجزاء( من

القضايا ذات الصلة المامولة بهذه االتفاقية، باإلضافة إلى أي قضايا أخرى قد ترى األطراف المااطئة ضرورة التعامل 
  نها.باأ
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 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

( تاترط التزام األطراف المااطئة بإبرام اتفاقيات، أو ترتيبات أخرى، لغرض تعريف عالقاتها 0)2المادة  -115
طبيعة الاتركة بخصوص منع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود. ويعكس هذا الحكم الموتصرفاتها 

لخصائص التنظيمية والمؤسسية األساسية للنااطات والتدابير التعاونية الثنائية والمتعددة التفاقية ويضع ال يةطاراإل
األطراف، وتحديدا  بين األطراف المااطئة، بهدف متابعة األهداف األساسية لالتفاقية. ويادد التمهيد لالتفاقية على أن 

ة للحدود يجب تنفيذه أوال  من خالل وضع االتفاقيات التعاون بين الدول األعضاء الخاص بحماية واستخدام المياه العابر
 بين الدول التي تحد نفس المياه، خصوصا  عندما ال تكون هناك اتفاقات من تلك قد أبرمت.

)ج(. وتكرس األخيرة االلتزام العام ألجل تعاون األطراف 1وتطّبق جنبا  إلى جنب مع المادة  2يجب أن تقرأ المادة  -116
 وسائل وإطار تنفيذ االلتزام المذكور. 2ّدم المادة ، بينما تق81المااطئة

االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف الخاصة بالمياه  التفاوض باأن( هو تسهيل 0)2والهدف الرئيسي من المادة  -117
ائية دولية ري مااالنتفاع والحماية والتطوير بالاكل األمثل لمجالعابرة للحدود بين األطراف المااطئة، حول التفاهم "بأن 

التفاقية المصممة وفق خصائص ذلك المجرى المائي ووفق احتياجات الدول امعّينة يتم إنجازها بالاكل األمثل من خالل 
 .81المعنية"

( تاترط وجوب إبرام ... "اتفاقات أو ترتيبات أخرى" تميز اتفاقية المياه من المستندات الدولية 0)2حقيقة أن المادة  -118
مع المتطلبات بإنااء هيئات تعد أنها القيمة الرئيسية المضافة لالتفاقية. وهذا االلتزام، جنبا  إلى جنب األخرى في المجال و

(، يجعل االتفاقية مستندا  05و 04و 01و 01و 00و 01( و6)1(( وتطوير تعاون مؤسسي )المواد 1)2ماتركة )المادة 
 فريدا  وياترط آلية فاعلة لتسهيل تنفيذ أحكامها األخرى.

اللتزام بإبرام اتفاقات أخرى أو ترتيبات أخرى موجود فقط بالنسبة لألطراف المااطئة بخصوص األطراف ا -112
طرافا  ألك لألطراف المااطئة بخصوص الدول التي ليست االتفاقية ال تخلق أي التزام من تالمااطئة األخرى، أي أن 

طراف "تبادل المعلومات الخاصة بالخبرة المكتسبة في )ب(( من االتفاقية تاترط أن على األ1)07فيها. إال أن المادة 
إبرام وتنفيذ االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف أو االتفاقات أو الترتيبات األخرى الخاصة بحماية واستخدام المياه 

لتعاون مع غير العابرة للحدود التي فيها طرف واحد أو أكثر من األطراف" كذلك للتأكيد على الجهود من قبل أطرافها ل
األطراف من خالل إبرام اتفاقات أو ترتيبات أخرى قد تكون مساهمة مهمة في منع والسيطرة على وتقليل التأثيرات 

 العابرة للحدود وحماية المياه العابرة للحدود والبيئة البحرية.

ينا حول قانون المعاهدات مصطلح "االتفاقات" ياير إلى االتفاقات الرسمية التي تقع ضمن مجال تطبيق اتفاقية ف -141
فينا(، لذلك، فإنها يجب أن تكون تحريرية. وتاير الكلمات "ترتيبات أخرى" إلى األاكال الرسمية  )اتفاقية 0262لسنة 

من االتفاقات باإلضافة األاكال األخرى من التعاون والتفاهمات الماتركة بين األطراف المااطئة. ويجب التاديد على 
 خرى" لن ُتَعّد بأي طريقة أنها التزامات غير تعهدية،أن "الترتيبات األ
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 (.6)1انظر المالحظات على المادة   
81

 .21، المجلد الثاني، )الجزء الثاني(، صـ0224انظر الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي،   
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)ب(( 1)07(، المادة 0)01، المادة 01(، المادة 0)00(، المادة 1، 0)2ما دامت األحكام المختلفة من االتفاقية )المادة 
تاّكل "االتفاقات األخرى" على قدم المساواة مع "االتفاقات"، عند تحديد التزامات األطراف. وقد  الترتيباتتاير إلى "

والترتيبات األخرى" جزءا  من القرارات و من المستندات النهائية لمؤتمر دولي، أو الجتماع دبلوماسي ثنائي أو متعدد 
األطراف. وتامل اإلاارة إلى "االتفاقات والترتيبات األخرى" الحاالت التي تكون فيها األحكام الخاصة بالتعاون باأن 

 جزءا  من اتفاق أوسع حول الحماية البيئية أو اتفاق حول التعاون االقتصادي. المياه العابرة للحدود

( هو أن هذا االلتزام المحدد يقصد به أن يكون مكّمال  0)2المفهوم المهم اآلخر الذي تكرسه الجملة األولى من المادة  -140
. وهو يحث األطراف المااطئة على إبرام التفاقات التعاون المبرمة من قبل األطراف المااطئة قبل نفاذ االتفاقية عليهم

اتفاقات حيثما ال توجد من تلك االتفاقات، وال يستلزم إبطال االتفاقات القائمة. إال أن االتفاقية تلزم األطراف المتااطئة 
". فاقيةبتبني اتفاقات أو ترتيبات أخرى قائمة، "حيثما يكون ضروريا  إلزالة التعارضات مع المبادئ األساسية لهذه االت

بادئ المتعمدة في مللى تلك األحكام التي تتطابق مع اويجب أن ال تقرأ "المبادئ األساسية" بأسلوب مقّيد، لكي تاير فقط إ
المياه  القانون البيئي الدولي. ويجب أن تقرأ تلك اإلاارة بما ينسجم مع المعنى المألوف لصياغتها لتبّين أن اتفاقات

ال تتداخل مع األحكام األساسية لالتفاقية نفسها. وفي نفس الوقت، فإن اإلاارة  اف المااطئةرالموجودة مسبقا  بين األط
اتفاقات  لتكييفإلى "المبادئ األساسية" من االتفاقية تتجنب المطلب بإدراج كل حكم في االتفاقية إذا كانت هناك حاجة 

 وفق االتفاقية.قائمة 

تفاقات األخرى قد تتضمن تعديالت على نص المستندات القائمة أو اعتماد التدابير لتكييف االتفاقات القائمة أو اال -141
بروتوكوالت ومذكرات إضافية وغير ذلك. ومن المحتمل أيضا  أن تقوم األطراف المااطئة التي لها أصال  اتفاق مياه 

م هو عملية أكثر تعقيدا  من عابرة للحدود بإبرام اتفاق جديد، على سبيل المثال في حاالت ثبوت أن تكييف االتفاق القائ
بينما  –)ج(( من اتفاقية فينا، في حاالت عدم تعارض االتفاق القائم مع االتفاقية 1)10إعداد اتفاق جديد. وبفعل المادة 

يجب على األطراف في االتفاق القائم تنفيذها كذلك آخذة  في الحسبان األحكام  –يكون، مع ذلك، أقل صراحة من األخيرة 
من االتفاقية، المتعلقة بالقواعد النافذة على عالقاتها. وبهذا الاأن، عليها السعي إلى أن تأخذ في الحسبان أحكام  المقابلة

مذكرات معّدة من قبل الهيئة طار التنظيمي الذي يضعه االتفاق القائم، على سبيل المثال من خالل اإلاالتفاقية في 
 أوباكل أكثر رسمية من خالل البروتوكوالت.الماتركة المعنية وموّقعة من قبل أعضاءها، 

أوال ، على هي تامل "الضرورات الثالث" التالية فيما يتعلق بمحتويات االتفاقات أو الترتيبات األخرى. و 2المادة  -141
ت األطراف المااطئة تحديد المستجمع المائي، أو الجزء )األجزاء( منه، الخاضعة للتعاون. وثانيا ، يجب أن تامل االتفاقا

راف فة إلى أي قضايا أخرى قد ترى األطأو الترتيبات األخرى القضايا ذات العالقة المامولة بهذه االتفاقية، باإلضا
وثالثا ، فإن تلك االتفاقات أو الترتيبات األخرى يجب أن تاترط إنااء هيئات  المااطئة ضرورة التعاون باأنها.

 .84ماتركة

تجمع المائي، أو الجزء )األجزاء( منه، الخاضعة للتعاون )ما يسمى االلتزام التزام األطراف المااطئة بتحديد المس -144
 بتحديد المياه(، يادد على أن حرية
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. وحتى لو كانت لألطراف المااطئة األطراف المااطئة في تحديد مجال االتفاقات أو الترتيبات األخرى التي يبرمونها
مجاري المائية العابرة للحدود، من المهم مالحظة أن األحكام الحرية في إبرام االتفاقات بخصوص أي جزء من ال

واألهداف األساسية لالتفاقية يمكن تلبيتها باكل فاعل فقط إذا كان التعاون يمتد إلى كافة المياه العابرة للحدود المعّرفة في 
موجب أكثر من اتفاق واحد، مثال  االتفاقية. وكذلك يجدر التاديد على أن نفس المياه يمكن أن تكون خاضعة إلى التعاون ب

 عندما تبرم األطراف المااطئة اتفاقا  باأن رافد لنهر خاضع إلى اتفاق آخر مبرم من قبل عدد أكبر من الدول.

أن على األطراف المااطئة عليها التعاون "لغرض وضع سياسات  (، والتي تاترط6)1ل كذلك المادة تكمّ  2المادة  -145
ة وتامل المستجمعات المائية ذات الصلة، أو أجزاء منها، التي تستهدف منع والسيطرة على وبرامج وإستراتيجيات منسق

وتقليل التأثيرات العابرة للحدود والتي تستهدف حماية بيئة المياه العابرة للحدود أو البيئة المتأثرة بتلك المياه، بما في ذلك 
راف المااطئة يوجد في لمتعدد األطراف بين األطي الثنائي أو اطار التنظيمإللالبيئة البحرية". والعنصر الرئيسي اآلخر 

( من االتفاقية، استنادا  إليه "على األطراف المااطئة، ضمن إطار االتفاقات أو الترتيبات األخرى ذات 0)01المادة 
طريقة مماثلة، تاترط المواد من هذه االتفاقية، وتبادل البيانات المتاحة بالدرجة المعقولة". وب 2استنادا  إلى المادة  الصلة
يجب، من بين عدة أمور، أن تعكس "البرامج الماتركة  2خرى بموجب المادة أن االتفاقات أو الترتيبات األ 01و 00

ة، باإلضافة إلى التأثيرات العابرة جليديلمراقبة اروط المياه العابرة للحدود، بما في ذلك الفيضانات واالنجرافات ال
البحث والتطوير المحددة التي تدعم تحقيق والمحافظة على أهداف ومعايير جودة المياه". ومن  للحدود" و"نااطات

أن إقامة القضايا المذكورة في هذه الفقرة غير ااملة، بينما من جانب آخر، فإن كل اتفاق آخر من جانب  المفهوم ضمنا  
. إال أنه إذا كان هذا صحيحا  بخصوص كل اتفاق أو مبرم بين األطراف المااطئة ال يلزم أن يحتوي كافة القضايا أعاله

 طار التنظيمي الاامل أعاله بين أولئك األطراف يجب أن يعالج بالاكل األصولي كافة القضايا أعاله.اإلترتيب آخر، فإن 

 المااطئةالكلمات "أي قضايا أخرى التي قد ترى األطراف المااطئة ضرورة التعاون باأنها" قد تاّجع األطراف  -146
ها: لوائح بين من ا  على توسيع مجال اتفاقاتها أو ترتيباتها األخرى الثنائية أو المتعددة. وقد تامل "القضايا األخرى" أمور

السيطرة على الحدود الخاصة لألاخاص الذين يعملون في مناآت المياه، والنظام الجمركي الخاص للمعدات الالزمة 
لتاريعات، والتدريبات الماتركة على بناء اإلمكانيات، وتصحيح الموارد اين للقيام بتصليحات في مناآت المياه، وتحس

وغير القضائية  غير الصداميةالحياتية المائية، والمحافظة على المناظر الطبيعية والتراث الثقافي واإلجراءات 
ديد على أن االتفاقية ال وغير ذلك. وبخصوص قضايا المالحة وكمية المياه، يجب التا 85واالستاارية لمراجعة االمتثال

تستثني تلك القضايا من مجال تطبيقها. وحتى لو أنها لم يار إليها تحديدا  في االتفاقية، فإنها يجب أن تسبب تأثيرا  عابرا  
راف اتخاذ التدابير المناسبة لمنع والسيطرة طللحدود ضمن معنى االتفاقية ولذلك هناك مجاالت قد يتوجب فيها على األ

ليل أي تأثير عابر للحدود. ومن الواضح أيضا  أن كمية المياه مدرجة في مجال تطبيق االتفاقية، حيث ترتبط على وتق
على أن األطراف لها الحق "بالتكافل والتضامن في (، 8)1بموجب المادة  يجب التاديد،كمية وجودة المياه بقوة. وكذلك 

 االتفاقية". وهذا يعني أن االتفاقات أو الترتيبات األخرىتبني وتنفيذ تدابير أكثر صرامة من تلك المبّينة في 
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 .86بين األطراف المااطئة قد تضع معايير أكثر صرامة، استنادا  إلى ما يسمى ممارسة طالء الذهب

يجب أن تحكم  87(، تادد االتفاقية على أن تلك المبادئ0)2إاارة إلى "المساواة والمعاملة بالمثل" في المادة  -147
لالتفاق أو الترتيب اآلخر  التفاوضالمبكرة لتعاونها، وتحديدا  في مرحلة  ين األطراف المااطئة من المراحلبالعالقات 

 ات، بدورها، قد تعمل على بناء ثقة متبادلة.مفاوضبموجب االتفاقية. ويجب كذلك التنويه إلى أن ال

ق أو الترتيب اآلخر بين األطراف المااطئة يامل مبدأ المساواة أيضا  الموقف المألوف نسبيا  عندما يتعلق االتفا -148
جزءا  من المجاري المائية العابرة للحدود أو ماروع أو برنامج أو استخدام معّين يتعلق بها. وفي تلك الحالة، يتطلب مبدأ 

لك المساوة أن ال يتأثر استخدام المياه من قبل واحد أو أكثر من األطراف المااطئة األخرى، من غير األعضاء في ذ
 االتفاق، سلبا  إلى درجة كبيرة بأحكامه.

عالوة على ذلك، فإن غياب االتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو المتعددة األطراف األخرى بين األطراف المااطئة،  -142
 من االتفاقية، ال يعفيها من االلتزام بتنفيذ االتفاقية واالمتثال لها باكل تام. 2المبرمة بموجب المادة 

، مطلوب منها قبول بنية حسنة 2متثل األطراف إلى االلتزام بإبرام اتفاقات أو ترتيبات بموجب المادة لغرض أن ت -151
كافة البالغات واالتصاالت التي من الممكن، بمقارنة واسعة للمصالح وبالنية الحسنة المتبادلة، أن تزّود األطراف 

 .88المااطئة بأفضل الاروط إلبرام تلك االتفاقات أو الترتيبات

 المتطلبات الدنيا لالمتثال للحكم -2

( من االتفاقية هي تحديد المياه العابرة للحدود وتدقيق االتفاقات أو الترتيبات 0)2الخطوات األولى لتنفيذ المادة  -150
راف المااطئة استهالل مناقاات ية. وبعد تلك التحليالت، على األطاألخرى القائمة المتعلقة بها مقابل متطلبات االتفاق

دء بمفاوضات باأن مراجعة االتفاقات القائمة أو ألجل إبرام أخرى جديدة. ولذلك الهدف، قد يكون مفيدا  إنااء فرق والب
عاملة مفتوحة باب العضوية تتضمن كافة أصحاب المصالح المعنيين. وقد يكون إجراء دراسات ماتركة للمياه 

. ومن المهم ضمان احتواء االتفاقات أو ذات الصلةترتيبات التفاقات أو االواألحواض العابرة للحدود أيضا  مفضيا  إلى 
 الترتيبات القائمة والجديدة على "الضرورات الثالث" المذكورة أعاله.

كذلك مع  ذات الصلةجديدة الترتيبات التفاقات أو االيجب على الطرف في االتفاقية مراعاة اإلجراء الهادف إلى إبرام  -151
 رافا  في االتفاقية.الدول المااطئة التي ليست أط

ينصح أن تعّرف الدول األطراف المياه الخاضعة للتعاون استنادا  إلى طريقة الحوض وأن تسعى إلى الحصول على  -151
 . وإلبرام اتفاقات ثنائية تعالج مياه الحدود ذات الصلةمااركة كافة دول الحوض في االتفاقات 
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ن مجمل األحواض العابرة للحدود. وعندما ال يمكن التوصل إلى أون باه يجب بذل كافة الجهود لضمان التعاأهمية، إال أن
اتفاق على نطاق الحوض من قبل كافة الدول المااطئة، ممكن أن يبدأ التعاون من االتفاق بين فقط بعض البلدان 

 المااطئة، بهدف إاراك كافة المااطئين في النهاية.

راف المااطئة. وقد لعبت اليونيسي واجتماع أطراف اتفاقية ن األطالدولية قد تسّهل الحوار بيالمنظمات الحكومية  -154
االستمرار في لعب دور مساعد ومحايد في عملية البدء والتسهيل التي تؤدي إلى إبرام  هاالمياه وسكرتاريتها ويمكن

 اتفاقات المياه العابرة للحدود.

على نص مسودات االتفاقات أو الترتيبات  ويجب على األطراف المااطئة أن تنظر في تمكين الجمهور من الحصول -155
ة، في وضعها.  ويجب دعوة المنظمات غير حكومياألخرى وااتراط مااركة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير ال

 فاوضات الحكومية الدولية وإبداء المالحظات على مسودات االتفاقيات.حكومية للمااركة في اجتماعات المال

 أمثلة -3

 والنمسا بشأن اتفاق المياه العابرة للحدود الجمهورية التشيكيةخ التعاون الثنائي بين تاري – 28المربع 

ا البالغ رية التايكوسلوفاكية والنمسوهربعين بالمئة من الحدود بين الجمأو المناطق المائية نسبة ثالث وأ ةتاكل المجاري المائي
التايكوسلوفاكية وجمهورية النمسا الذي يحكم القضايا الفنية  االتفاق بين الجمهورية كم. ولهذا فقد تم توقيع 142طولها 

في براغ ودخل حيز النفاذ في  0218ديسمبر  01في  رافا ونهر ثاياونهر الدانوب ونهر ملاأللسنة الحدودية واالقتصادية في 
ع القضايا الفنية واالقتصادية مقط . ولتنفيذ هذا االتفاق، تم تأسيس اللجنة الفنية الماتركة التي كانت تتعامل ف0211سبتمبر  1

ة من وإدارة األلسن الحدودية للدانوب ومورافا وثايا. وكان ذلك يتضمن، تحديدا ، المحافظة على أاكال التدفق والحماي
 ء حواجز السيطرة على الفيضان.شناالفيضانات ومخاطر الثلوج وإ

بالرغم من كون البلدين على جانبين مختلفين من الستار  استؤنف وأوقفت الحرب العالمية الثانية التعاون. وبعد نهاية الحرب،
القضايا وبل تم توسيعه أيضا  ليامل اإلصالح بعد الفيضان والمالحة وتبادل البيانات الهيدرولوجية والهيدروغرافية  الحديدي.

 نهر أعالي فلتافا.ونهر لوزنيتاه وسهالخاصة بجودة المياه وحمايتها. وتم بسط التعاون أيضا  على األنهر األصغر مثل نهر مال

أن يغطي التعاون اآلخذ  0218 ولم يستطع االتفاق حول التعاون الفني واالقتصادي باأن أنهار الدانوب ومورافا وثايا منذ
كية ية التايكوسلوفارتوقيع االتفاقية بين الجمهو 0267ديسمبر  7نمو بين الدولتين في مجال إدارة المياه. ولذلك تم في بال

 08االاتراكية وجمهورية النمسا حول تسوية قضايا إدارة المياه التي تتعلق بالمياه العابرة للحدود ودخلت حيز النفاذ في 
ومن أحكام التايكوسلوفاكية النمساوية للمياه العابرة للحدود.  لجنة. وألغراض توسيع هذه االتفاقية، تم تأسيس ال0271مارس 

تاخمة لحدود الدولة، حيث تتسبب مله العابرة للحدود أيضا  المياه اوالتي بموجبها تامل المياهمية خاصة هذه االتفاقية التي لها أ
تدابير إدارة المياه المتخذة من أحد األطراف في آثار سلبية كبيرة على ظروف المياه  في أراضي الطرف اآلخر. وهذا الحكم 

مع آثار تدابير إدارة المياه المخططة لألراضي الداخلية من مورافيا، إنااؤها  التي تم لجنةأدى، على سبيل المثال، إلى تعامل ال
بما في ذلك الهيكلي الهندسي المائي لنوفه مليني والهياكل الهندسية األخرى في أحواض أنهر ثايا ومورافا. وليست كل 

لى القضايا الفنية واالقتصادية، اإلضافة إقها. وبالمااريع المقترحة أدت إلى الوصول إلى اتفاق ماترك ولذلك لم يمكن تحقي
 أصبحت الحماية البيئية ذات أهمية متزايدة أيضا .

 ، عندما انتهى وجود الجمهورية االتحادية بين التايك والسلوفاك، فإن العمل الذي كان ينفَّذ0221يناير  0وفي 
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التايكية النمساوية للمياه العابرة  لجنةاستمر تنفيذه من قبل الالتايكوسلوفاكية النمساوية للمياه العابرة للحدود  لجنةمن قبل ال
 لجنةللحدود، بما في ذلك تسوية التكاليف، كان يجري تناولها من قبل الللحدود. ونظرا  ألن القضايا المتعلقة بالمياه العابرة 

عالي فلتافا )الجزء التايكي( التايكوسلوفاكية النمساوية باكل منفصل لحوض نهر مورافا وحوض نهر ثايا وحوض نهر أ
ي(، لم تكن هناك ماكلة بتقسيم التعاون في مجال إدارة المياه بين الجمهورية التايكية وحوض نهر الدانوب )الجزء السلوفاك

 .0267والجمهورية السلوفاكية. والتعاون التايكي النمساوي الحالي في مجال حماية المياه تحكمه االتفاقية الالحقة منذ 

كان تناول قضايا معينة بالغ الصعوبة. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن من مصلحة األطراف كان إيجاد حل مناسب والتوصل الغالب في و
طويل األمد حقيقة أن الحكم باأن تسوية النزاعات لم تتم تسويته أبدا  من خالل محكمة الحسن التعاون يظهر إلى االتفاقية ماتركة. و

 التحكيم.

 

 بإبرام اتفاقات: حالة االتحاد الروسيتنفيذ االلتزام  – 29المربع 

يتقاسم االتحاد الروسي المياه العابرة للحدود مع كل من األطراف )أذربيجان وبيالروسيا وفنلندا وكازاخستان والتفيا ولتوانيا 
وجورجيا ومنغوليا( في االتفاقية. والنرويج وبولندا وأوكرانيا( وغير األطراف )الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الاعبية 

 .0221نوفمبر  1وصادق عليها في  0221مارس  08ووقع االتحاد الروسي االتفاقية في هلنسكي بتاريخ 

وتصرف االتحاد الروسي كوريث في عدد من االتفاقات المبرمة من قبل االتحاد السوفيتي مع جيرانه، كاالتفاق بين االتحاد 
(، واالتفاق بين النرويج 0264ندية الاعبية الخاص باستخدام الموارد المائية في المياه الحدودية )الروسي والجمهورية البول

(، واالتفاق بين االتحاد السوفيتي وجمهورية فنلندا 0257واالتحاد السوفيتي حول استغالل الطاقة المائية في نهر باسفيك )
 (.0264الخاص بأنظمة المياه الحدودية )

( وأوكرانيا 0221من القرن العارين، أبرم االتحاد الروسي اتفاقات مياه عابرة للحدود ثنائية مع كازاخستان )وفي التسعينات 
(. 1118( والصين )1111(. وفيما بعد، تم توقيع اتفاقات ثنائية مع بيالروسيا )0227( وأستونيا )0225( ومنغوليا )0221)

التعاون باأن قضايا معّينة، كاالتفاق بين حكومة االتحاد الروسي وحكومة  وفي بعض الحاالت، كانت االتفاقات الثنائية تغطي
جمهورية أستونيا بخصوص التعاون في حماية واستخدام الموارد السمكية في بحريات تاودسكويه وتيوبلويه وبسكوفسكويه 

(0224.) 

حول المبادئ العامة للتفاعل في ترايد حال بيالروسيا وطاجكستان، فإن االتحاد الروسي أيضا  عضو في االتفاق  وكما هو
 (.0228كومنولث الدول المستقلة ) استخدام وحماية الكتل المائية في الدول المااركة من

ال يوجد هناك اتفاق مياه عابرة للحدود بين االتحاد الروسي وأذربيجان، مع وجود نهر سامور كمجرى مائي عابر للحدود 
 ابر للحدود بين االتحاد الروسي وجورجيا.رئيسي. وكذلك، هناك اتفاق مياه ع

واارك االتحاد الروسي في المفاوضات باأن مسودات اتفاقات أحواض أنهر زابادنايا دفينا )داوغافا( )الماترك مع 
 ا(.والتفيا( ونيمان )نيموناس( )الماترك مع بيالروسيا ولتوانيا( ودنيبر )دنيبرو( )الماترك مع بيالورسيا وأوكراني يابيالروس

 

 هيكل اتفاقية: – 31المربع 

 حول حوض نهر سافااإلطاري مثال االتفاق 
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حوض نهر سافا )فاسرب( يمثل أكثر العناصر الماتركة لالتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف  لحو يطاراإل تفاقاالمحتوى 
من قبل البوسنة والهرسك  1111ّقع سنة حول حوض نهر سافا، المو يطاراإلتفاق االيسّهل حول المياه العابرة للحدود. و

وسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا وسلوفينيا باأن التنمية الفيا وسلوفينيا، التعاون بين الباتحاد جمهوريات يوغسووكرواتيا 
للمالحة، المستدامة لحوض نهر سافا. واألهداف الرئيسية لالتفاقية هي وضع نظام عالمي للمالحة في نهر سافا وروافده القابلة 

 وضمان اإلدارة المستدامة للمياه، ومنع أو تحديد المخاطر.

ويتألف االتفاق من التمهيد وأجزاء عديدة وملحقين.الجزء األول )الاروط العامة( يتضمن تعريفات )من ضمنها تعريف 
ء الثالث يصف مجاالت "حوض نهر سافا"( والهدف من االتفاقية. ويتناول الجزء الثاني المبادئ العامة للتعاون. والجز

التعاون، كنظام المالحة واإلدارة المستدامة للمياه، وخطة إدارة حوض نهر سافا، والتأثيرات االستثنائية على النظام المائي. 
حوض نهر سافا الدولية  لجنةوياترط الجزء الرابع آليات التعاون. وهو يصف تفويض ومهام اجتماع األطراف ويثّبت 

حول نهر  يطاراإلتفاق االتملك صالحية إنااء سكرتارية. وينص  لجنةالدولية الالزمة لممارسة مهامها. وال بالصفة القانونية
. والجزء الخامس يتضمن أحكام تسوية النزاعات. ويتناول الحكم النهائي في الجزء السادس لجنةسافا على ترتيبات تمويل ال

حوض نهر سافا الدولية.  لجنةهو قانون  0ت النهائية األخرى. والملحق مدة وإبرام وإنهاء واالنسحاب من االتفاق، والفقرا
 هو اإلجراءات التحكيمية. 1والملحق 

حول نهر سافا توصي صراحة بقيام األطراف بوضع البروتوكوالت لتنظيم  يطاراإلتفاق االواألحكام األخرى من  11المادة 
ز التعاون. وباإلضافة إلى البروتوكول حول نظام المالحة، الموّقع فخطوة لتعزي-مجاالت معينة، وبذلك ااتراط طريقة خطوة

حول حوض نهر سافا )البروتوكول حول  يطاراإلالتفاق لأربعة بروتوكوالت جديدة ، تجري حاليا  صياغة 1111في 
نات التأثيرات العابرة للحدود في حوض نهر سافا، والبروتوكول حول حاالت الطوارئ، والبروتوكول حول الفيضا

 والبروتوكول حول منع تلوث المياه بسبب المالحة(.

 

 أين تجد االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف – 31المربع 

( هو قاعدة بيانات على اإلنترنت تحتوي المعاهدات والقوانين http://faolex.fao.org/faolex/index.htmفاوليكس )

راعة والموارد الطبيعية المتجددة، من جميع أنحاء العالم. وتحتل االتفاقات واللوائح، التي باكل رئيسي تخص الفيضانات والز
الدائرة القانونية لمنظمة نا  مهما  في قاعدة البيانات هذه، وهي مدعومة من قبل حول التعاون بان المياه العابرة للحدود مكا

فة إلى ملّخصات باالنكليزية اعادة باللغة األصلية باإلض(. وتقّدم النصوص الكاملة واغذية التابعة لألمم المتحدة )فالزراعة واأل
 والفرنسية واإلسبانية.

وتتضمن قاعدة بيانات نزاعات المياه العذبة العابرة للحدود 

(http://www.transboundarywaters.orst.edu/database/ مايقارب )اتفاقا  دوليا  يتعلق بالمياه العذبة،  451

، ومعلومات مفيدة أخرى حول أحواض األنهر الدولية. وهي من مااريع دائرة علوم األرض 1117 – 0811تغطي السنوات 
 في جامعة أوريغون الحكومية، بالتعاون مع حلف امال األطلسي للعلوم والهندسة الحاسبية.

لالتفاقات ( http://www.cawater-info.net/liberary/index.htmمكتبة الكترونية غنية ) إنفووتقّدم بوابة كاواتير

 الدولية المتعلقة بالمياه. وتنتفع التاكيلة من ترجمات غير رسمية متعددة إلى اللغة الروسية.

، مناور على الموقع 1111) التعاون باأن المياه العابرة للحدود في الدول المستقلة حديثا  وفي إصدار اليونيسي 

http://www.unece.org/env/water/documents/transbwatcoopnis_fin_e.pdf قائمة باالتفاقية الثنائية )

 أوربا الارقية والقوقاز وآسيا الوسطى حول المياه العابرة للحدود.والمتعددة األطراف في 

التفاقات ( معلومات حول اhttp://www.unece.org/env/water/partnership/part.htmوفي موقع اليونيسي )

 ماتركة في منطقة اليونيسي.راف والهيئات الالثنائية والمتعددة األط
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 المشتركة هيئاتال – 2، الفقرة 9المادة  -ب 

 (1)2المادة 

من هذه المادة يجب أن تاترط إنااء هيئات ماتركة. وتكون من مهام تلك  0االتفاقات والترتيبات المذكورة في الفقرة  -1
 صلة، ما يلي:الماتركة، وبدون اإلضرار باالتفاقات أو الترتيبات القائمة ذات ال هيئاتال

 جمع وتصنيف وتقييم البيانات لغرض تحديد مصادر التلوث المحتمل أن تسبب تأثيرات عابرة للحدود، و (أ )

 وضع برامج المراقبة الماتركة الخاصة بجودة وكمية المياه، و (ب )

 )أ( من هذه المادة،1تخطيط الجرود وتبادل المعلومات حول مصادر التلوث المذكورة في الفقرة  (ج )

 االنبعاث لمياه الصرف وتقييم نجاح برامج السيطرة،وضع حدود  (د )

، من هذه االتفاقية، واقتراح 1، الفقرة 1م المادة اكالمياه الماتركة مع االلتفات ألحوضع أهداف ومعايير جودة  (ه )
 التدابير ذات الصلة للمحافظة على وعند الضرورة، تحسين جودة المياه القائمة،

أحمال التلوث من كل من المصادر الثابتة )كالمصادر البلدية والصناعية( لعمل المنسقة لتقليل اوضع برامج  (و )
 ومصادر االنتاار )وتحديدا  من الزراعة(،

 وضع إجراءات التنبيه واإلنذار، (ز )

العمل كمنتدى لتبادل المعلومات باأن االستخدامات القائمة والمخططة للمياه والمناآت ذات العالقة التي يحتمل  (ح )
 ابرا  للحدود.أن تسبب تأثيرا  ع

من هذه االتفاقية،  01تعزيز التعاون وتبادل المعلومات باأن أفضل تكنولوجيا متاحة استنادا  إلى أحكام المادة  (ط )
 باإلضافة إلى تاجيع التعاون في برامج البحث العلمي،

 وائح الدولية ذات الصلة.المااركة في تنفيذ تقييمات التأثير البيئي الخاصة بالمياه العابرة للحدود، استنادا  إلى الل (ي )

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

و المتعددة الثنائية أأو الترتيبات األخرى بجوهر االتفاقات  ( تجسد واحدا  من ثالث متطلبات إلزامية تتعلق1)2المادة  -156
مي االتفاقية . وهي تاترط إنااء هيئات ماتركة وتدرج مهامها األساسية. ويميز هذا الحكم اإللزااألطراف ذات الصلة

،والتي إما أن تكون هيئات ماتركة بذاتها أو 82من الناحية األساسية عن كافة المستندات الدولية األخرى في المجال
توصي باعتدال بالترتيبات المؤسسية بين الدول المااطئة. واألساس المنطقي لاللتزام بإنااء المؤسسات الماتركة هو أن 

أيضا  هي فقط ظاهرة ماتركة متزايدة، لكن  تل المؤسسات الماتركة ليسالدولية من خال"إدارة أنظمة المجاري المائية 
من أاكال التعاون بين دول المجرى المائي الحتمية تقريبا  لو كان أي ايء يسعى لالستغالل األمثل لألنظمة المائية 

اف المااطئة على االمتثال إلى االتفاقية، . ويخلق تنفيذ االلتزام المذكور آلية لمساعدة األطر21وحمايتها مزمع تحقيقه"
 ولذلك، يخلق
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ئية للجنوب األفريقي )بروتوكول المنقح حول المجاري المائية الماتركة في الجماعة اإلنما 1111باستثناء، على سبيل المثل، بروتوكول سنة   

 )أ(.1-5انظر المادة  –سادك( 
21

 .44، المجلد الثاني، )الجزء الثاني(، صـ0221انظر الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي،   
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 مزايا ماتركة لألطراف المااطئة المعنية، ماجعا  على تعاون أاد وأكثر نجاحا .

( من االتفاقية ترمز إلى االلتزام المباار على 1)2في الجملة األولى من المادة  ةالكلمات "عليه تزويد" الموجود -157
طار التنظيمي الثنائي أو المتعدد األطراف للتعاون إلماتركة كعنصر مؤسسي أساسي ل يئاتهالدول المااطئة بإنااء 

الماتركة يجب أن ال يعد أنه الاكل الوحيد من التعاون  هيئاتباأن المياه العابرة للحدود بينها. ومن جانب، فإن إنااء ال
ماتركة في اتفاقات أو  هيئاتااطئة بإنااء المؤسسي بين األطراف المااطئة، ومن جانب آخر، التزام األطراف الم

ماتركة جديدة.  هيئةهو إنااء ترتيبات أخرى ال يعني أن كل اتفاق أو ترتيب آخر جديد بين األطراف المااطئة 
 الماتركة القائمة تنفيذ التعاون بموجب اتفاقات أو ترتيبات أخرى الحقة. هيئاتولألطراف المااطئة إيكال إلى ال

 لجنةالماتركة" أي  هيئةها، يقصد بـ"البج( من االتفاقية. وبمو5)0المادة  عريف "الهيئة الماتركة" فييمكن إيجاد ت -158
 ثنائية أو متعددة األطراف أو ترتيبات أخرى للتعاون بين األطراف المااطئة".

الماتركة"  لجنةالماتركة هي الاكل األكثر ايوعا  من الهيئات الماتركة بين الدول المااطئة. ومصطلح "ال لجانال -152
هو مصطلح جمعي يقصد به أن يامل أيضا ، على سبيل المثال، "سلطة المياه الماتركة"، "اللجنة"، "مجموعة العمل 

الماتركة قد يتغير بناء  على االحتياجات المحددة من الدول  لجنةالماترك"، إلخ. بالرغم من أن الهيكل التنظيمي لل
 رك في نفس الميزات، وهي:المااطئة المعنية، فإن أغلبها تات

 هي عادة هيئة دائمة تجتمع على فترات منتظمة بالاكل المعقول، و لجنةال (أ )

 عادة تتألف من ممثلين للدول المااطئة، يرأسهم مسؤولون مخولون لذلك الغرض من قبل الحكومات، و لجنةال (ب )

لطات المائية لن أيضا  قد يتضمن الماتركة ال يكون بالضرورة محدودا  بممثلي الس لجنةالتمثيل القطري في ال (ج )
 مسؤولين من مختلف الوزارات والدوائر، اإلقليمية والمحلية، أو السلطات البلدية، و

هيئة/هيئات اتخاذ قرار وهيئة/هيئات تنفيذية وهيئات تابعة، مثل مجموعات العمل أو الخبراء  لجنةقد يكون لل (د )
 ووحدات المراقبة وجمع ومعالجة البيانات، و

تدقيق، أو ابكة من المكاتب  لجنةإنااء لماتركة ا لجانعمل ال يلحقفي الغالب من سكرتارية. وقد  لجنةالتنتفع  (ه )
الوطنية، أو مجموعة استاارية من المانحين، أو مركز معلومات، مركز تدريب، أو مراقبين. وتظهر الممارسات 

قطاع الخاص والجمهور، بما في ذلك منظمات الماتركة تسمح بازدياد بمااركة الممثلين من ال لجاناألخيرة أن ال
 المجمتع الوطني.

ِبَعت و .20الاكل اآلخر من التعاون بين الدول المااطئة هو مؤسسة "المفوضين للمياه العابرة للحدود" -161 هذه اتُّ
للحدود مفوض المياه العابرة يكون أوربا الارقية والقوقاز وآسيا الوسطى. وأوربا الوسطى وفي الممارسة باكل رئيسي 

 يأتي من إدارة المياه أو الحماية البيئية أو سلطة وطنية ذات صلة أخرى معينة من قبل مسؤوال  
 

                                                           
20

 ويجب عدم الخلط مع "المفّوض"، المصطلح الذي به يسمى بعض األحيان رئيس الوفد في اللجنة الماتركة.  
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و المياه العابرة ق المياه العابرة للحدود نيابة عن دولة مااطئة. ويعقد مفّوضاحكومة وطنية لتسهيل وتنسيق تنفيذ اتف
دعم أعمالهم. ولمفوضي المياه العابرة للحدود الحرية في ريات تاتمنتظمة. وممكن أن تكون لديهم سكراجتماعات  للحدود

إنااء مجموعات عمل وطلب ماورة الخبراء وإاراك األكاديمية والقطاع الخاص والجمهور في نااطاتهم. و غالبا  ما 
والعمل كمنّسقين على ها، نيعتمد مفوضو المياه العابرة للحدود في عملهم بالدرجة األساس على الوزارة/الدائرة التي يمثلّو

 المستوى بين الوزارات أو بين اإلدارة.

( تدرج المهام المزمع تنفيذها من قبل الهيئة الماتركة. ومن خالل هذا الحكم، فإن االتفاقية تسعى إلى 1)2المادة  -160
لذلك، فإن وتعزيز االنسجام األساسي والتوافق الجوهري بين مختلف أاكال التعاون المؤسسي ضمن إطاره القانوني. 

القائمة تعكس مجموعة المهام الرئيسية التي قد تكون أي هيئة ماتركة مخولة بتنفيذها ومسؤولة عن ذلك. إال أن 
األطراف المااطئة تبقى لها الحرية في تعديل أسبقيات هيئاتها الماتركة استنادا  إلى احتياجاتهم المحددة. وهذ يؤكده أيضا  

 يةطاراإلخصيصة ال(، وبناء  عليه فإن قائمة المهام غير ااملة. وهذا ينسجم مع 1)2مصطلح "من بينها" في المادة 
حول التعاون وفق احتياجاتها الخاصة في حوض مياه التفاقية، ليسمح لألطراف المااطئة تصميم إطارها المؤسسي ل

 ها مهام إضافية.معين. وهي تنطوي على احتمال تحوير مع الزمن مهام وصالحيات الهيئة الماتركة، أو منح

النص "دون اإلخالل باالتفاقات أو الترتيبات القائمة ذات الصلة" في الحكم قيد الدراسة ياير إلى أن قائمة المهام  -161
تحت نفس الحكم يجب ينظر إليها على أنها مكملة لمهام أو مجاالت النااط في الهيئة الماتركة بموجب االتفاقات أو 

 المااطئة القائمة في نفس وقت دخول االتفاقية حيز النفاذ لدى األطراف المااطئة. الترتيبات األخرى بين األطراف

المراعاة الالزمة للنااطات التي تناأ من (، يجب أن تولي الهيئة الماتركة 1)2وفي تنفيذ المهام المدرجة في المادة  -161
 :21األحكام ذات الصلة في االتفاقية، وكما يلي

غرض تحديد مصادر التلوث المحتمل أن تتسبب في تأثيرات عابرة للحدود )المادة جمع وتصنيف وتقييم البيانات ل (أ )
 (،6)أ( و)ج((، المادة 0)01، المادة 00

)ب((، المادة 0) 1، المادة 00، المادة 4)المادة  21وضع برامج المراقبة الماتركة المتعلقة بنوعية وكمية المياه (ب )
 )أ((،0)01

 ((،1)00)ج( و)هـ((، المادة 0)01)أ((، المادة 0)1مصادر التلوث )المادة  تخطيط الجرود وتبادل المعلومات حول (ج )

 ((،1)00(، المادة 1)هـ( و0)01(، المادة 1)1وضع حدود االنبعاث للمجرى المائي )المادة  (د )

 ((،4)00)أ(، )ب((، المادة 0)1تقييم نجاح برامج السيطرة )المادة  (ه )

                                                           
21

 لمالحظات على األحكام ذات الصلة في هذا الدليل.انظر أيضا  ا  
21

( التوجيات المفصلة 11يحتوي المستند المعنون إستراتيجية مراقبة وتقييم األنهار والبحيرات والمياه الجوفية العابرة للحدود )ئي سي ئي/أم بي.وات/  

قييم األنهار والبحيرات والمياه العابرة للحدود الموضوعة بموجب االتفاقية حول المراقبة والتقييم الماتركين، باإلضافة إلى التوجيهات حوال مراقبة وت
 (.http://www.unece.org/env/water/publications/pub74.htm)المناورة على الموقع 
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 (،01، المادة 1((، الملحق 1)1ه )المادة ف والمعايير الماتركة لجودة المياوضع األهدا (و )

(، المادة 7)ب(، 1)1اقتراح التدابير ذات الصلة للمحافظة على وعند الضرورة، تحسين جودة المياه القائمة )المدة  (ز )
 (،01)و((، المادة 0)5)د( و)ط((، المادة 0)1

كالمصادر البلدية والصناعية( وضع برامج العمل المنسقة لتقليل أحمال التلوث من كل من المصادر الثابتة ) (ح )
 (،01)أ(، )ب(، )هـ(، )و(، )ز((، المادة 0) 1(، المادة 6و 1)1ر االنتاار )تحديدا  من الزراعة()المادة دومصا

 )ي((،0)1و 04وضع إجراءات التنبيه واإلنذار )المادة  (ط )

ناآت ذات العالقة التي يحتمل أن ملامات الحالية والمخططة للمياه وااالستخدالعمل كمنتدى لتبادل المعلومات باأن  (ي )
 (،01، المادة 6تتسبب في تأثيرات عابرة للحدود )المادة 

)ج(، )و(، 0)1، المادة 0(، الملحق 7)0تاجيع التعاون وتبادل المعلومات باأن أفضل تكنولوجيا متاحة )المادة  (ك )
 (،1لملحق )ز((، ا0)1(، المادة 4)01)ب((، المادة 0)01، المادة 6(، المادة 1)1المادة 

 (،01)ب((، المادة 0)01، المادة 5تاجيع التعاون في برامج البحث العلمي )المادة  (ل )

 24المااركة في تنفيذ تقييم التأثيرات البيئية الخاص بالمياه العابرة للحدود، استنادا  إلى اللوائح الدولية ذات الصلة (م )
 )ح((،0)1)المادة 

 .0125ة ضمن معنى المادة راف المااطئالعمل كمنتدى للحسابات بين األط (ن )

(( 0)2تامل "المستجمع المائي، أو جزء )أجزاء( منه" )المادة بما أن االتفاقات أو الترتيبات األخرى قيد الدراسة قد  -164
عات مائية ذات صلة، واإلستراتيجيات )التي تامل مستجموهناك تاجيع لألطراف المااطئة لوضع السياسات والبرامج 

مجمل المستجمع المائي أو الجزء )األجزاء( مجال النااطات للهيئات الماتركة ((، قد يامل 6)1 أو أجزاء منها" )المادة
منه أو أكثر من مستجمع مائي واحد أو كافة المياه العابرة للحدود بين األطراف المااطئة في تلك الكتل. وفي حالة وجود 

تاترط االتفاقية "أنها يجب أن تسعى إلى تنسيق نااطاتها الماتركة في نفس المستجمع المائي،  هيئاتاثنين أو أكثر من ال
((. وبما أن 5)2لغرض تعزيز منع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود داخل ذلك المستجمع المائي" )المادة 

 هيئاتليها دعوة الالماتركة المؤسسة بموجب االتفاقية "ع هيئاتئة البحرية، فإن الستهدف حماية البيالتعاون كان أيضا  ي
(( لمنع والسيطرة على وتقليل 4)2الماتركة المؤسسة من قبل الدول الساحلية للتعاون لغرض تنسيق أعمالها" )المادة 

 التأثيرت العابرة للحدود وحماية البيئة البحرية.

 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -2

جديدة، على األطراف المااطئة ضمان ااتراط االتفاقات  أثناء صياغة والتفاوض باأن اتفاقات أو ترتيبات أخرى -165
 إنااء هيئة ماتركة.

 

                                                           
24

ة في تنفيذه". وفي تنفيذ هذا الحكم المعّين يجب التاديد على أن االتفاقية ال تستلزم هيئة ماتركة للقيام بتقييم التأثيرات البيئية، بدال  من ذلك "الماارك  

 (، يجب إيالء المراعاة الالزمة لالحكام ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية ئيسبو.1)2في المادة 
25

 .01انظر المالحظات على المادة   
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ويوكل إلى األخيرة تنفيذ، على األقل، مجموعة من المهام المدرجة في االتفاقية. وإذا لم تكن االتفاقات أو الترتيبات 
ت لتعديل تلك المستندات بناء  على إنااء هيئات ماتركة، على األطراف المااطئة اتخاذ الخطوا تاترط األخرى القائمة

الماتركة التي تؤسسها، بهدف في النهاية  هيئاتذلك. ولألطراف المااطئة اعتماد طريقة تدريجية في تعريف المهام لل
 تغطية كافة المهام المدرجة في االتفاقية.

وتركيباتها وهيكلياتها. ياتها من ناحية تفويضاتها وصالح تظهر الممارسة الدولية مدى واسعا  من الهيئات الماتركة -166
ى مائي معّين أو عن كامل المياه العابرة للحدود األطراف، وقد تكون مسؤولة عن مجرأو متعددة  ةوقد تكون تلك ثنائي

الماتركة من قبل األطراف، ويمكن أن تتناول كامل مدى النااطات واالستخدامات المتعلقة بالمياه أو التركيز على 
إدارة واستغالل المياه، وقد تتضمن أعلى مستوى من التمثيل في العالقات بين الدول، لغاية رؤساء قطاعات معينة من 

الدول، أو فقط الخبراء الفنيين، وقد تعمل مجرد كقناة اتصال أو قد توكل إليها مسؤوليات أوسع، بما في ذلك حل 
فة األوضاع. وهذا التنوع هو نقطة القوة الرئيسية النزاعات. وليس هناك نموذج وحيد للتعاون ممكن أن يكون مالئما  لكا

لمناائ والتفويضات المختلفة للمؤسسات والمااكل الحالية البيئات السياسية والفيزيائية واوهو نتيجة تنوع كبير من 
 والناائة المطلوب معالجتها.

ركة. وهذه تامل: التمثيل التي تكون عموما  رئيسية لكفاءة الهيئات الماتفي نفس الوقت، هناك بعض الخصائص  -167
ت المعّرفة اذي يسمح بتنفيذ إدارة الموارد المائية المتكاملة، والصالحيلواسع االختصاص ومتعدد القطاعات، وا

بموضوح، والهيكل التنظيمي الذي يسمح باتخاذ وتبني القرارات، باإلضافة إلى تنفيذها. وتامل تلك المبادئ أيضا  اآلليات 
يئة الماتركة مع السلطات الوطنية، وآليات التقارير الواضحة، وتوفر الوسائل المالية لتنفيذ البرامج الفعالة لتعاون اله

الماتركة ولدعم الهيكل التنظيمي، وضمان اآلليات لمااركة الجمهور وإاراك أصحاب المصالح في نااط الهيئة 
في الهيئة الماتركة. وإبرام االتفاقات الثنائية الماتركة. ومن المهم أيضا  السعي إلى ضمان مااركة كافة دول الحوض 

ت الماتركة الثنائية هي أمور مهمة، لكنها ال ُتَعّد بديال  عن التعاون باأن مجمل الحوض العابر للحدود اوإنااء الهيئ
 .26)األحواض العابرة للحدود(

ل صراحة أمورا ، من بينها، مجاالت إجماال ، فإن االتفاق أو الترتيب اآلخر الذي ينائ هيئة ماتركة يجب أن يتناو -168
وأحوالها القانونية، ونطاقها الجغرافي، وهيكلها التنظيمي، ومضامينها تاغيلها وأهدافها ووظائفها ومهامها وصالحياتها 

المالية، وآليات تقاريرها. ويجب كذلك ااتراط أحكام ضمان مااركة الجمهور. ويجب أن توكل إلى الهيئات الماتركة 
ضع القواعد اإلجرائية واللوائح الداخلية الخاصة بها )اللوائح المالية ولوائح الكوادر وقواعد المراقبين وغير صالحية و

 ذلك(، حسب ما تقتضيه نااطاتها.

 أمثلة -3

 كيفية تنسيق مفوضي االتحاد الروسي وأوكرانيا النعاون بشأن المياه العابرة للحدود – 32المربع 

باكل ماترك ية ااق بين حكومة أوكرانيا وحكومة االتحاد الروسي الخاص باالستخدام والحمتوقيع االتف 0221تم في سنة 
، كان نائب رئيس 1112كل طرف مفّوضا  ونائَبي مفّوض. وفي بداية سنة للمياه العابرة للحدود. ولتسهيل تنفيذ االتفاق، يعّين 

 الدائرة االتحادية للموارد المائية 
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 ة سي دبليو سي.لجان أحواض األنهر والمؤسسات األخرى للتعاون باأن المياه العابرة للحدود، اليونيسي، سلسل  
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 رئيس لجنة الدولة إلدارة المياه.مفوض أوكرانيا بينما كان  مفوض االتحاد الروسي،

جتماعات استثنائية. وتعكس نتائج كافة االجتماعات في بروتوكوالت. اويجتمع المفوضون سنويا . وعند الضرورة لهم عقد 
تائج المراقبة وتامل القضايا الرئيسية على أجندة اجتماعات المفوضين: االستعداد إلى وإدارة فيضانات الربيع، ون

الهيدروكيمياوية والراديولوجية للمياه السطحية والجوفية، وتبادل المعلومات الفوري، وتخطيط الطوارئ، ودراسة البرامج 
الدولية حول إعادة الحيوية لنهر الدنيبر )دنيبرو(، والبرامج والتدابير إلعادة الحيوية إلى وإعادة تأهيل األنهار العابرة للحدود 

  الصغيرة.

. اإلطاري 0221اجتماعات مجموعات العمل األوكرانية الروسية الماتركة واجتماعات نواب المفوضين تحصل في اتفاق 
المؤقتة سوية ممثلي وحدات إدارة األحواض ومختبرات مراقبة المياه والتربة من حمالت التحسين  لوتجمع اجتماعات العم

دة إدارة حلي الموارد دوائر المائية من مختلف المناطق من االتحاد الروسي، ووللجنة الدولة األوكرانية إلدارة المياه، وممث
مختبر كلينسيفسكايا الهيدركيمياوي إلدارة المياه االتحادية الَدولية أوكسكي باإلضافة إلى -المياه في حوض موسكوفسكو

 من بينها: "سنتروجيونفودهوز" لالتحاد الروسي. وتامل مهام مجموعات العمل المختلطة أمورا  

 وضع وتنفيذ خطط النااط إلعادة تأهيل وحماية الكتل المائية العابرة للحدود في حوض النهر الدنيبر )دنيبرو(، -

تعزيز التعاون في تنفيذ البرامج المنسقة لمراقبة المياه السطحية في الكتل المائية العابرة للحدود لألحواض، وفي  -
معاينة جودة المياه، باإلضافة إلى في تبادل المعلومات الفوري الدولي بموجب تطبيق منهجية القياس، وتحليل وتقييم 

 برنامج "ترانسهيدروكيم"

 النااطات التحضيرية وإدارة فيضانات الربيع في األنهار العابرة للحدود، -

فنية لحالة الكتل التبادل الفوري للمعلومات الهيدرولوجية، وبيانات ومعلومات إدارة المياه حول الخصائص الطبيعية وال -
 المائية والمناآت الهيدروتقنية، باإلضافة إلى التنبؤ بالتغييرات الممكنة،

اتخاذ القرار في حاالت الطوارئ المرتبطة بتلوث المياه السطحية والحوادث في المناآت الهيدروفنية، ووضع  -
 التوصيات ذات األساس العلمي لالستخدام السليم للمياه.

منطقة بحر آزوف كمثال لإلجراءات لتنفيذ االتفاق. وتعمل دائرة  وأنهارفي نهر دونيتس سيفيرسكي وقد تعمل النااطات 
دونيتس )ألوكرانية( ووحدة إدارة مياه حوض دون )االتحاد الروسي( بتعاون وثيق -موارد مياه حوض نهر سيفيرسكي

برنامج بين األقاليم إلعادة التأهيل البيئي لحوض وتارك إدارات المناطق الحدودية لالتحاد الروسي وأوكرانيا. وتم وضع ال
بيالروسيا واالتحاد الروسي وأوكرانيا. وتنفذ  ةيفي جمهورسيفيرسكي دونيتس في إطار مجلس رؤساء األقاليم الحدودية 

ص األطراف برنامج تقييم تحليل ماترك للحالة الهيدروكيمياوية للكتل المائية وقامت بوضع بمتطلبات لقياس الخصائ
، تتبادل النتائج من خالل نظام تبادل بيانات موارد المياه 1115الهيدرولوجية والهيدروكيمياوية عند الحدود. وهي، منذ سنة 

 دونيتس ووحدة إدارة مياه حوض دون.-تها دائرة موارد مياه حوض سيفيرسكيعالعابرة للحدود، التي وض

أسبوعيا  حول أنظمة المستوعات المائية في مناطق الحدود: بيلغوردسكويه وفي سياق تنفيذ االتفاق، تتبادل األطراف البيانات 
)االتحاد الروسي( وبيتاينجسكويه )أوكرانيا( حول نهر سيفيرسكي دونيتس، وستاروسكولسكويه )االتحاد الروسي(، 

فسكوية )أوكرانيا( وتايرفونوسكولسكويه )أوكرانيا( حول نهر أوسكول، واتيروفسكويه )أوكرانيا( حول نهر ميوس، وزيو
 هر كرينكا، ودوفجانسكويه )أوكرانيا( حول نهر كوندريوتاا.نحول 

 

 الفنلندية الروسية المشتركة للمياه العابرة للحدود لجنةال – 33ربع مال
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لعابرة للحدود هو الفنلندية الروسية الماتركة للمياه ا لجنةال التعاون بين فنلندا واالتحاد الروسي/االتحاد السوفيتي بموجب إطار
بين فنلندا  0264على أساس اتفاق سنة  لجنةمثال ممتاز للتعاون الثنائي الناجح باأن المياه العابرة للحدود. وتم تأسيس ال

. وحتى 0266واالتحاد السوفيتي حول المجاري المائي الحدودية )المعتمد الحقا  من قبل االتحاد الروسي( وبدأت عملها سنة 
 مع أحكام اتفاقية المياه. ا  منسجمة تمام لجنةيقارب النصف قرن، فإن ال لجنةتفاق الذي تأسست به اللو كان عمر اال

من ستة أعضاء وخمس مجموعات عمل دائمية. وتعّين كل من فنلندا واالتحاد الروسي أعضاءها الثالثة وتزويد  لجنةوتتألف ال
 باكل رئيسي من خالل مجموعات العمل التالية: لجنةملية للبالخبراء والسكرتارين. ويتم تنفيذ األعمال الع لجنةال

 مجموعة إدارة المياه المتكاملة، -

 مجموعة حماية المياه، -

 مجموعة مصائد األسماك، -

 مجموعة حراس الحدود، -

 مجموعة الرؤساء، -

االتفاق على كافة هي التعامل مع كافة األمور المخططة في االتفاق بين فنلندا واالتحاد الروسي. وينطبق  لجنةمهمة ال
للحدود. وهو يحظر أمورا ، من بينها، تغير أو تلوث  ا  عابر ا  مائي ى  مجر 11االستخدامات المحتملة للموارد المائية في 

المجاري المائية وانسداد الممرات المالحية الرئيسية. وتغطي األحكام أيضا  مراقبة جودة المياه والتوصيات العامة بخصوص 
تدرس، بطلب األطراف المتعاقدة أو بمبادرة خاصة منها، كافة أنواع  لجنةلة األضرار. وهذا يعني أن الالتعويضات في حا

القضايا المتعلقة باستخدام المجرات المائية العابرة للحدود. وهي، باإلضافة إلى ذلك، تراقب تنفيذ االتفاقية وجودة المياه في 
 ائية العابرة للحدود.مالمجاري ال

من االتفاقية( أو تغيير مجرى أو تدفق  4لندا واالتحاد الروسي على إحالة األمور الخاصة بحظر التلوث )المادة وقد تتفق فن
التخاذ قرار أو تقديم رأي باأنها. وتتخذ القرارات باإلجماع وهي ملزمة على كال  لجنة( إلى ال1الممر المائي )المادة 

القضية إلى حكومات فنلندا واالتحاد الروسي  بإحالةالوصول إلى إجماع، تقوم من  لجنةاألطراف المتعاقدة. وإذا لم تتمكن ال
الرأي إلى سلطات الترخيص الوطنية. وبالرغم من أن تلك  لجنةلحد اآلن(. وعلى وجه التحديد، تقّدم التضطر إلى ذلك )ولم 

 تتخذ قرارات الترخيص.اآلراء ال تستعيض عن إجراء الترخيص الوطني إال أنها تحمل ثقال  كبيرا  عندما 

ناجحا  ويحظى باحترام كبيرفي مجال حماية المياه. على سبيل المثال، فإن حمل التلوث على المياه العابرة  لجنةوكان تعاون ال
الورق الفنلندية هو اآلن جزء من مستواه عند بداية سبعينات القرن العارين. والنتيجة عجينة للحدود من صناعة الورق و

. وتاترط هذه القواعد 0220خرى للتعاون كانت قواعد الطرح في بحيرة سايما ونهر فوكسي، التي سنَّت في المهمة األ
 التغيرات السريعة والمرنة في مقادير الطرح.

 

 المشتركة حول المياه العابرة للحدود المشتركة بين هنغاريا والدول المجاورة لها لجانال – 34المربع 

في أوربا في ثمانينات القرن العارين، كانت لدى هنغاريا وخمس دول مجاورة لها )النمسا قبل التطورات السياسية 
وتايكوسلوفاكيا ورومانيا واالتحاد السوفيتي ويوغسالفيا( اتفاقات باأن القضايا المتعلقة بالمياه العابرة للحدود لكل منها. وفي 

وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا وأوكرانيا(، وفقط واحدة منها  هذه األيام تحد هنغاريا سبع دول )النمسا وكرواتيا وصربيا
بع . وهنغاريا اليوم لديها سا)النمسا( لم تغير اسمها الرسمي، وفقط اثنين منها )النمسا ورومانيا( حافظت على نفس أراضيه

 ماتركة حول لجانسبعة ، اتفاقات نافذة، وبناء  عليها
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هنغاريا، مع كرواتيا وسلوفينيا، اتفاقا  جديدا  حول هيئة ماتركة في سنة  تووقع يئات ماتركة(.المياه العابرة للحدود )الحقا  ه
عداد قيد اإل ،. واالتفاق المحّدث مع سلوفاكيا1111، ومع رومانيا في سنة 0228، ونفس الايء مع أوكرانيا في سنة 0224
واتفاقية حماية نهر  االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهتوجيهات كما هو حال االتفاق مع رومانيا، سيستند إلى حاليا ، 

 المياه.اإلطارية باأن تفاقية االالدانوب، بناء  على أحكام 

والمخطط العام هو أن تتألف كل هيئة ماتركة من وفد هنغاري ووفد من الطرف المتعاقد اآلخر. ولكل رئيس وفد، المفوض، 
ّولون من قبل حكوماتهم. ويراَّح رؤساء )مفّوضو( هذه الهيئات الماتركة من وزارة هناك نائب واحد أو اثنين، وجميعهم مخ

البيئة والمياه ويخّولون من قبل وزارة الخارجية. وفي الدول المجاورة، يكون رئيس الهيئة الماتركة أيضا  مراحا  من وزارة 
ر مسؤول عن ضمان متابعة قرارات الهيئات الماتركة. المياه أو البيئة. وال توجد هناك سكرتارية دائمية. وكل طرف لديه كاد

وهؤالء األاخاص غير مستقلين، وعادة يعملون في منظمات متعلقة بالمياه )الوزارة أو المديريات اإلقليمية(، وهذه المهمة هي 
د وأخرى يقودها نوابهم. الهيئات الماتركة لها دورة واحدة في السنة يقودها رؤساء الوفوالوحيدة من واجباتهم. وكقاعدة، فإن 

وفي حاالت معينة، يتم تنظيم دورات إضافية. ويتم تنظيم اللجان الفرعية أو مجموعات الخبراء أو مجموعات العمل تحت 
-ية حول نهر آيبولي/آبيل في العالقات الهنغاريةعر، اللجنة الفلهيئات الماتركة استنادا  إلى األنهار و/أو الوظائف )مثال  ا

واللجنة الفرعية حول إدارة المياه واألرصاد الجوية المائية في العالقات الهنغارية الرومانية(. وهي أيضا  تعقد  السلوفاكية
 اجتماعا  واحدا  أو اثنين في السنة.

في حاالت معينة، تم إنااء لجان فرعية مخصصة من قبل إلى أخرى. ويختلف عدد اختصاصات اللجان الفرعية من عالقة و
 ماتركة )مثال  اللجنة الفرعية حول وضع اتفاق جديد باأن المياه العابرة للحدود، في العالقات الهنغارية الرومانية(.الهيئات ال

وللتعاون باأن المياه العابرة للحدود تاريخ طويل نسبيا  في هنغاريا، يعود إلى معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية 
عبر المستجمعات المائية وحّولت مياه وطنية إلى مياه عابرة للحدود. ونتيجة طبيعة األولى، عندما تم وضع حدود جديدة ت

الفيضانات  فيعلى األمن المااكل السائدة في ذلك الوقت، فإن التركيز الرئيسي لالتفاقية كان )وفي حاالت معينة هو اآلن( 
جديدة بعد الحرب العالمية الثانية، إال أنها بدون أساس  وتصريف المياه الزائدة والمسائل المالية وغير ذلك. وتم توقيع اتفاقات

ماترك، ولذلك كانت هناك اختالفات سواء في هياكل االتفاقات وفي الهيئات الماتركة. والفرصة األولى لوضع االتفاقات 
، على الترتيب، 0228وسنة  0226باكل ماترك تم تقديمها بإنفاذ اتفاقية نهر الدانوب واتفاقية حماية نهر الدانوب، في سنة 

، وأصبح عنصرا  جديدا  في كافة العالقات. إال أنه ما 1111في سنة  توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهتبعها 
يزال علينا االلتفات لبعض االختالفات حتى بين هياكل االتفاقات الجديدة و/أو المحدثة في سبع عالقات جوار. وبموجب 

لقضايا مثل تبادل البيانات الهيدرولوجية وحول جودة المياه، والدفاع في حدود ثنائية، هناك تنظيم بالتفصيل اتفاقات عابرة لل
 الفيضان، والحوادث الخطرة لجودة المياه، وغير ذلك، بواسطة مستندات/لوائح محددة موضوعة باكل ماترك.

إلى التناول التدريجي لقضايا إدارة  تلسيطرة على الفيضاناتم توسيع مجال التعاون تدريجيا ، ابتداء  من فقط تغطية قضايا ا
 المياه وجودة المياه. وفي الخطوات الالحقة، سيتم إيالء اهتمام أكثر للقضايا المتعلقة بالمياه الجوفية.

كة مجموعات ليس بنفس الطرق. ولدى كافة الهيئات الماترالمراقبة والتقييم، لكن بالطبع  اوتتعامل كافة االتفاقات مع قضاي
من  ا  فرعية لجودة المياه السطحية. وتكون الخصائص الهيدرولوجية، لكن في معظم الحاالت فقط ألجل المياه السطحية، جزء

نااطات الجهات الماتركة منذ البداية. وكخطوة أولى، تم تبادل بيانات تاغيلية يومية، ومن ثم تنبؤات حوادث الفيضان، بعد 
 سلة بيانات، وأخيرا  تقييم البينات الماتركة. ولدى الهيئات الماتركة لوائح خاصة بتبادل البيانات.تبادل قياسات الطرح وسل

د بضعة كيلومترات على امتداد كال جانبي حدود الدولة. اوفي البداية، فإن المجال اإلقليمي لالتفاقات كان يغطي فقط امتد
 ويتزايد مجال التعاون نحو كامل المستجمع المائي.
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، فإن كافة دول الدانوب، بما في ذلك الدول من خارج االتحاد األوربي، قد ألزمت نفسه بوضع باكل ماترك وبموجب آيكبدر
. ولهذا الهدف، فإن التقارير توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهخطة إدارة حوض نهر الدانوب استنادا  إلى 

تحاد األوربي، باإلضافة إلى التعاون والتنسيق العابر للحدود الثنائي، هي أمور والخطط المتعلقة باألحواض الفرعية واال
 أساسية.

 المشاوراتعقد  – 11المادة  -ج 

 01المادة 

يجب عقد المااورات بين األطراف المااطئة على أساس المعاملة بالمثل والنية الحسنة وحسن الجوار، بطلب من أي طرف 
مااورات التعاون بخصوص القضايا التي تغطيها أحكام هذه االتفاقية. ويجب أن تعقد أي من ذلك. ويجب أن تستهدف تلك ال

 من هذه االتفاقية. 2مااورات من تلك من خالل هيئة ماتركة مؤسسة بموجب المادة 

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

تفاقية. وتاترط األخيرة أن ( من اال6)1مواصفات االلتزام العام بالتعاون الموضوع في المادة  01تمثل المادة  -162
المااورات "تستهدف التعاون بخصوص القضايا التي تغطيها أحكام االتفاقية". وهذا ينطوي على أن تكون المااورات 

 اكال  من التعاون بحد ذاتها ووسيلة لتسهيل أاكال أخرى من التعاون.

ايا المصلحة العامة هو مبدأ في القانون المبدأ بأن المااورات يجب أن تحدث بين الدول المجاورة لمناقاة قض -171
العرفي، على أساس الممارسة الدبلوماسية والتقليدية الموحدة باكل جيد المتعلقة بمعاهدات الصداقة وحسن الجوار 

ة حقيقة أن كل دولة لديها التزام باستاار وهوالثنائية. وتضيف الحماية البيئية الدولية جانبا  محددا  لهذا المبدأ العام: 
أن  من إعالن ريو 02جيرانها في حالة توقعها نااطات من المحتمل أن تسبب تأثيرات عابرة للحدود. وياترط المبدأ 

في الوقت المناسب والمعلومات ذات الصلة بالدول المحتمل تأثرها باأن النااطات التي قد "على الدول تقديم بالغ مسبق 
وعليها التااور مع تلك الدول في مرحلة مبكرة وبنية حسنة".  وعلى مستوى  يكون لها تأثير بيئي سلبي عابر للحدود هام

 فيها. 5جسده المادة م الرئيسي التفاقية ئيسبو، الذي تعموم أوربا، فإن هذا المبدأ هو الحك

من اتفاقية المياه الواجب العام بالتااور بطلب من الطرف المااطئ. ومجال تطبيقها هو مجال  01وتاترط المادة  -170
 عام، بمعنى أنه ليس محدود فقط بحاالت النااطات الواقعة المحتمل أن يكون لها تأثيرات عابرة للحدود.

 المتطلبات الدنيا لالمتثال للحكم -2

 –ياترط الحكم قيد الدراسة االلتزام بإبرام مااورات بطلب من الطرف المااطئ. وهو ال ياترط معيارا  هادف  -171
كارط مسبق، أو حافز، لعقد المااورات. ومن النواحي الواقعية، فإن هذا  –ة للحدود كالخطر الوايك للتأثيرات العابر

 تجاهله، بسبب أن لن تكون هناك حوافز نافذةي على أن األطراف المااطئة التي تم توجيه الطلب إليها ال يمكنها وينط
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ستالم الطلب، و، نظرا  لعمومية المادة بعد ا ال لزومويجب أن تعقد المااورات بدون تأخير لطلب افتتاح المااورات. 
، قد ال تكون متعلقة فقط بالحوادث المحتمل أهميتها، لكن أيضا  أمورا  معتادة في التعاون الروتيني، كتبادل المعلومات 01

 أو المراقبة والتقييم الماتركين.

(، حيثما، 1)2يسها بموجب المادة ، يجب أن تعقد المااورات من خالل هيئة ماتركة يتم تأس01دة ااستنادا  إلى الم -171
. ومن األمثلة على األخيرة، بالطبع، تكون تلك الهيئة موجودة. وهذا االلتزام هو عنصر مبتكر بخصوص الممارسة العامة

بوضوح إلى نية  01من اتفاقية ئيسبو، فإن المااورات "قد تعقد" من خالل هيئة ماتركة. وتاير المادة  5بموجب المادة 
 01تفاقية أن يجعلوا الهيئات الماتركة هي القناة الرئيسية للتعاون بين األطراف المااطئة. ولذلك، فإن المادة صائغي اال

من االتفاقية.  2قد تقدم أيضا  األساس القانوني للدعوة إلى اجتماعات استثنائية للهيئات الماتركة المؤسسة بموجب المادة 
 لمياه الثنائية أو اإلقليمية.وهذا ماترط عادة في العديد من اتفاقات ا

، يجب أن تكون للمفاوضات باأن 2حيث ال توجد لحد اآلن اتفاقات أو ترتيبات من النوع الماترط بموجب المادة  -174
 تلك االتفاقات أو الترتيبات وإبرامها األسبقية في سياق تلك المااورات.

املة بالمثل والنية الحسنة وحسن الجوار. والمقصود ، يجب أن تعقد المااورات على أساس المع01استنادا  إلى المادة  -175
بهذا هو أن ال تكون تبادال  اكليا  لوجهات النظر لكن عملية موضوعية فيها على كل دولة مااطئة أن تتصرف آخذة  

 ( من1)07بالحسبان المصالح الماروعة للطرف اآلخر. وهذا يعكس القانون العرفي العام، كما مسّن أيضا  في المادة 
 اتفاقية نيويورك.
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 أمثلة -3

 المشاورات حول تنفيذ توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية بشأن المياه في حوض الراين – 35المربع 

لدول في حوض نهر الراين ا، درست 1111حيز النفاذ في سنة  توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه تعندما دخل
، 0222ية الراين( في سنة في تنفيذها. وتم توا  توقيع االتفاقية حول حماية نهر الراين )اتفاقكيفية تمكين التعاون والتنسيق 

ط تامل الدول المااطئة للراين )فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا، سوية مع الجماعة األوربية(، أي لكنها فق
 ا  الوون البلجيكية هي في حوض الراين لكن ليست أطرافالنمسا ولياتناتاين ومنطقة و –ليست كل الدول في كامل الحوض 

 في اتفاقية الراين. وإعادة التفاوض باأن هذا المستند لم يكن حال  ، حيث أن ذلك استغرق وقتا  طويال .

مؤتمر  ، اتخذت الدول حال  براغماتيا  بتأسيس ما يسمى بلجنة التنسيق، ليس باتفاقية دولية، لكن بقرار من1110لذلك، في سنة 
توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن تنسيق كافة الدول في حوض نهر الراين بخصوص وزاري. وأوكل إلى اللجنة 

ة لحماية . واتفقت سويسرا كدولة من خارج االتحاد األوربي على التعاون باكل طوعي. وفي البداية، عقدت اللجنة الدوليالمياه
اعات موازية لتقرير القضايا ذات الصلة. وبعد عدة سنوات، اتضح أن كثير من القضايا تنسيق اجتمالراين )آيسبر( ولجنة 
وأنه لم يكن هناك معنى لمناقاة المواضيع  ةكانت متداخل توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهتحت اتفاقية الراين و

د اجتماع ماترك واحد. ومع ذلك، هناك أحكام تمويل والحقا ، تم عق 1116واتخاذ القرارات باأنها مرتين. ومن ثم، منذ 
 منفصلة، وقواعد آيسبر اإلجرائية غير نافذة بالنسبة للدول من خارج آيسبر.

، لحد اآلن، التقارير الدولية باأن توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهوقد تضمنت نتائج المناقاة الماتركة حول 
 امج المراقبة ومسودة الجزء الدولي من خطة إدارة حوض نهر الراين.أحوال الكتل المائية وبر

 

 حوارات السياسة الوطنية – 36المربع 

حوارات السياسة الوطنية باأن إدارة الموارد المتكاملة وإسالة الماء والصحة هي المستند التاغيلي الرئيسي لمبادرة االتحاد 
ه المبادرة، بما في ذلك مكونها لدول أوربا الارقية والقوقاز وآسيا الوسطى، األوربي باأن المياه )ئي يو دبليو آي(. وهذ

. وتتصرف اليونيسي كاريك إستراتيجي يدعم 1111أطلقت في قمة جوهانسبرغ العالمية حول التنمية المستدامة في سنة 
 ي باأن قضايا إسالة الماء والصحة.ملة، كما هو تصرف أو ئي سي داعملية الحوار السياسي حول إدارة الموارد المائية المتك

وسطى مواضيع خاصة بكل بلد، من ضمنها قضايا تعاون باأن وتتناول عملية الحوار في دول أوربا الارقية والقوقاز وآسيا ال
ية المياه العابرة للحدود. وهناك تركيز على المساعدة في تعزيز إدارة الموارد المائية المتكاملة انسجاما  مع مبادئ اتفاق

 توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهاليونيسي باأن المياه، والبروتوكول حول المياه والصحة، ومستندات 
ومستندات اليونيسي واالتحاد األوربي األخرى. وتامل اللجان التوجيهية الوطنية كافة الوزارات المعنية )عادة على مستوى 

 .مسؤولين(، والدوائر والمؤسسات )بما في ذلك األكاديميات( والمنظمات غير الحكوميةوكالء الوزارات أو غيرهم من كبار ال

وتصبح حوارات السياسات الوطنية وسيلة إضافية "للمااورات بين الدول المااطئة". وهذا هو الحال بالنسبة لقرغيزستان، 
زاخستانية الماتركة حول نهري تاو احيث يامل أصحاب المصالح في عملية الحوار ممثلين من اللجنة القرغيزية الك

زاخستان. وبدأت عملية مماثلة في جمهورية مولدوفا وأوكرانيا، حيث هناك اإلى ممثلين حكوميين من ك ةفباإلضا 27وتاالس
 قضايا حول التعاون باأن المياه العابرة للحدود على أجندة اجتماعات اللجنة التوجيهية المعنية.

 

                                                           
27

 لجنة جمهورية كازخستان وجمهورية قيرغيزستان حول استخدام مرافق إدارة المياه ذات الحالة الحكومية الدولية باأن نهري تاو وتاالس.  
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 حت اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوبرة تالخب – 37المربع 

المااورات بين األطراف المااطئة في اتفاقية حماية نهر الدانوب تعقد بانتظام في اجتماعات آيكبدر. ولمراقبي آيكبدر 
علومات اات. وتقّدم أجندة االجتماعات )السنوية( العادية فرصة دائمة لتقديم المالحق في المااركة في النقالمعتمدين رسميا  ا

عن المااريع ذات صفة العابرة للحدود أو المااريع المحتمل أن تكون لديها آثار/نتائج عابرة للحدود. وتقّدم اللجنة منتدى 
للمناقاة وتبادل المعلومات واآلراء، ويمكن أن تصوغ القرارات باأن القضايا. إال أنها ال تعمل كعضو أو محكمة تسوية 

 نزاعات.

المباارة وفي نفس الوقت يمكن أن تسهل التفاهم المتبادل. إال أنه مات والحوار المنتظم تبادل المعلومات علوتبادل المويضمن 
 الفقرات القائمة من القانون الدولي والمحلي.مع يجب إيجاد الحل النهائي للجدل بين األطراف الراغبة تماايا  

البحر -لماتركة، هي المناقاات حول قناة المالحة العميقة للدانوبومن األمثلة على هذه األنواع من الوظائف/األدوار للهيئة ا
األسود )رومانيا وأوكرانيا( ومصفى غيرغيليسكو )جمهورية مولدوفا وأوكرانيا(. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات 

 (.www.icpdr.orgآيكبد ) ويبسايتعن تلك القضايا وغيرها في 

 المنسقة وألمراقبة والتقييمات المشتركة البرامج المشتركة ل – 11المادة  -د 

 00المادة 

حددة، على األطراف المااطئة وضع ممن هذه االتفاقية، أو ترتيبات  2في إطار التعاون العام المذكور في المادة  -0
افة وتنفيذ برامج ماتركة لمراقبة ظروف المياه العابرة للحدود، بما في ذلك الفيضانات واالنجرافات الجليدية، باإلض

 إلى التأثيرات العابرة للحدود.

على األطراف المااطئة االتفاق خصائص التلوث والملوثات التي يجب مراقبة طرحها وتراكيزها في المياه العابرة  -1
 للحدود بانتظام.

على األطراف المااطئة، وعلى فترات منتظمة، تنفيذ التقييمات الماتركة المنسقة لظروف المياه العابرة للحدود  -1
ويجب إعالن تلك التقييمات للجمهور جاح التدابير المتخذة لمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود. ون

 من هذه االتفاقية. 06استنادا  إلى األحكام المبّينة في المادة 

األجهزة لهذه األغراض، على األطراف المااطئة تنسيق قواعد إعداد وتاغيل برامج المراقبة وأنظمة القياس و -4
 والتقنيات التحليلية ومعالجة البيانات وإجراءات التقييم وطرق تسجيل الملّوثات المطروحة.

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

المعلومات المستلمة باكل ماترك من برامج مراقبة منظمة باكل ماترك هي جزء أساسي من إدارة المياه  -176
برة للحدود الثنائية. وهي تساعد في اتخاذ القرارات إلعداد وتنفيذ التدابير المتكاملة لكامل الحوض النهري أو المياه العا

الكافية لمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود وتسمح بالتحقق من فعاليتها على المياه والبيئة. وتتطلب 
 لتقييم الماترك أو المنسق لظروفاالتفاقية من الدول المااطئة تأسيس وتنفيذ برامج المراقبة الماتركة وتنفيذ ا
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المياه العابرة للحدود. وتم تحرير العديد من المستندات التوجيهية لوضع وتنفيذ برامج المراقبة الماتركة بموجب 
 .28االتفاقية

 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -2

طئة التأكد من فاعلية كافة التدابير ة الماتركة العاملة بنجاح، على األطراف المااييم والمراقبلوضع برامج التق -177
التاريعية والمؤسسية والمالية الالزمة. ويمكنها إعداد هيئة عمل/خبراء ماتركة محددة لوضع وتاغيل وصيانة برنامج 
المراقبة والتقييم الماترك، إما في إطار السياقات الحالية للتعاون العابر للحدود )كانبعاثات الحوض النهري، اجتماعات 

لكامل فوضين(  أو كموضوع التفاق مستقل مخصص تحديدا  لهذه المسألة. ويمكن تنفيذ برامج المراقبة الماتركة الم
 الحوض النهري أو لمياه عابرة للحدود معينة من خالل اتفاق ثنائي.

 العناصر الرئيسية التي يجب االتفاق عليها باكل ماترك لكل برامج مراقبة وتقييم ماتركة بما في ذلك: -178

 ب تحقيقها من ناحية المعلومات ذات الصلة بالسياسة الواجب الحصول عليها،جاألهداف/االحتياجات الوا (أ )

تحديد مواقع المراقبة. ويمكن اختيار المحطات من ابكة المراقبة الوطنية على أساس المعايير الموضوعة باكل  (ب )
الرئيسي مع روافده، أو النهر الرئيسي  يلنهرا المقرن ماترك )مثال  موقع المنبع/المصب للحدود الدولية، أو منبع

مياه الارب المهمة، ووجود طبقات المياه الجوفية  استخراجمع البحر، أو مصب مصادر التلوث الرئيسية، أو منبع 
 الماتركة، إلخ(.

ية والكمية، اختيار محددات المياه السطحية والمياه الجوفية والعوالق الصلبة والرواسب، عند الحاجة )العناصر النوع (ج )
ل والمحددات الكيمياوية المستخدمة عادة، الفيزياوية والكيمياوية والبايلولوجية والهيدرومورفولوجية، يمكن  أن تكمَّ

 بمواد أخرى مثل المواد ذات األسبقية المنتخبة ذات الصلة بالحوض النهري(،

 تكرار المعاينة، (د )

 ري )ضمان الجودة/سيطرة الجودة، أو كيو أيه/كيو سي(،المختب ءطرق المعاينة والتحليل، والسيطرة على األدا (ه )

 قنية الصيانة والتبادل(،تإدارة البيانات )بيانات وصيغة الجودة، وطرق الجمع، والتكرار والخزن،  (و )

 ،طريقة تقييم البيانات (ز )

 تقديم ونار البيانات، (ح )

                                                           
28

(، وتوجيهات 1111دود )(، وتوجيهات مراقبة وتقييم األنهار العابرة للح0226انظر توجيهات مراقبة وتقييم جودة المياه لألنهار العابرة للحدود )  

( وإستراتيجيات مراقبة وتقييم 1111(، وتوجيهات مراقبة وتقييم البحيرات الدولية والعابرة للحدود )1111مراقبة وتقييم المياه الجوفية العابرة للحدود )
(، المناورة على الموقع: 1116األنهار والبحيرات والمياه الجوفية العابرة للحدود )

http://www.unece.org/env/water/publications/pub74.htm. 



27 

 سيطرة ومعايرة الجودة التحليلية. (ط )

يمكن تنفيذ المعاينة والتحليل والتقييم للبيانات، إذا لم يتم االتفاق على  على أساس اإلجراءات المتفق عليها دوليا ، -172
خالف ذلك، على المستوى الوطني. ويجب تنفيذ تنسيق البيانات والتقييم المنسق باكل منتظم. ويجب مالحظة أن برامج 

خرى ذات الصلة، البيانات األالمراقبة والتقييم يجب أن ال تعتمد فقط على المعلومات من القياسات ولكن أيضا  على 
 واإلطالق، يجب أن تؤخذ في الحسبان. بعاثاتنالكالبيانات باأن ا

عالوة على ذلك، يجب تقييم برامج المراقبة والتقييم الماتركة دوريا ، خصوصا  إذا تغّير الوضع العام أو أي تأثير  -181
 ئي.محدد على البيئة، إما طبيعيا  أو بتدابير متخذة في المستجمع الما

 مثال -3

 شبكة المراقبة عبر الوطنية في حوض نهر الدانوب – 38المربع 

ت األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية نهر الدانوب والدول األعضاء في آيكبدر على إعداد ابكة المراقبة عبر الوطنية اتفق
ت بموجب آيكبدر. والنتائج التي يتم المختبر والمعلوما(. ولهذا الغرض، تم إنااء مجموعة خبراء للمراقبة وإدارة تنمن)

الحصول عليها من تاغيل تنمن كانت تنار بانتظام في كتاب تنمن السنوي. ويحتوي الكتاب السنوي جداول وقوائم بمحددات 
مراقبة المياه والرواسب، وقوائم نماذج المحطات وخصائصها، وأوصاف طريقة التصنيف، ونتائج سيطرة الجودة التحليلية 

، NH4-N، وP-، واألورثو فوسفات5للطلب على األوكسجين البايولوجيات، والخرائط التي تبّين معدالت القيم السنوية للمختبر

طات مختلفة، وقيمها ح، في كامل الحوض النهري. ويحتوي الجزء الرئيسي من الكتاب السنوي قوائم لمحددات في مNO3-Nو

وبيانات معدل الطرح في مختلف فصول السنة. ويظهر كتاب  C90و C50مئين لتركيز  21مئين و 51الدنيا والعليا، وقيم 

 .1116ينما آخر كتاب سنوي في هذا الاكل هو من سنة ب، 0226تنمن السنوي األول البيانات من 

، تم وضع هيكل جديد لمجموعات خبراء آيكبدر توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهوألغراض التنفيذ الماترك ل
مجموعة الخبراء للمراقبة والتقييم برامج للمراقبة في منطقة حوض نهر الدانوب انسجاما  مع . وأعّدت 1116ي سنة ف

المقابل  1117. ويجري حاليا  وضع كتاب تنمن السنوي توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهمن  8متطلبات المادة 
 للمتطلبات الجديدة.

االتحاد األوربي وضع برامج لمراقبة حالة  يمن الدول األعضاء ف اد األوربي اإلطارية باأن المياهتوجيهات االتحوتتطلب 
والمياه الجوفية والمناطق المحمية عند المستويات الوطنية والدولية. وتصنف المياه السطحية إلى فئات )األنهار  المياه السطحية

ل المائية االصطناعية(. وتصنَّف كل كتلة مائية في الفئة استنادا  إلى نوعها، والبحيرات والمياه االنتقالية أو الساحلية والكت
توجيهات االتحاد األوربي الكيمياوية والكيمياوية والهيدرومورفولوجية في -انسجاما  مع المواصفات البايولوجية والفيزياوية

جعية لنوع معّين يقابل الحالة البيئية المرتفعة. وفي حالة . وتتعلق التصنيفات بالكتلة المائية السطحية المراإلطارية باأن المياه
ف الحالة/االحتمالية البيئية  الكتل المائية االصطناعية المحّورة بدرجة كبيرة، هناك إاارة إلى االحتمالية البيئية المرتفعة. وتعرَّ

 ، والحالة الكيمياوية والكمية للمياه الجوفية.والكيمياوية للمياه السطحية

ثالثة أنواع من المراقبة: اإلارافية والعملياتية والتحقيقية. وتعمل  توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهف تعرّ 
المراقبة اإلارافية ألجل تقييم التغييرات بعيدة المدى، بينما المراقبة العملياتية مصممة من ناحية تكرار المعاينة ومؤارات 

قييم التغييرات الناتجة عن التدابير المنفذة أو ألجل اختبار تلك الكتل المائية، المعّرفة حالتها عند الغرض المعّين، مثال  ألجل ت
مخاطرة األهداف البيئية غير المتحققة. ويفترض أن تمأل المراقبة التحقيقية الفجوة في حالة الحوادث أو االنبعاثات من مناأ 

 المراقبة.غير معلوم. وهي ليست بالضبط جزءا  من برنامج 
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النتائج المتحققة بموجب برنامج المراقبة تعطي نظرة ااملة تامة ألحوال كتل المياه السطحية والجوفية والعمل على أمور، من 
 .توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهبينها، وضع البرامج للتدابير ولتقييم تحقيق األهداف المبينة استنادا  إلى 

 ةمشاطئادل المعلومات بين األطراف التب – 13المادة  -ه 

 01المادة 

من هذه االتفاقية،  2على األطراف المااطئة ضمان إطار االتفاقات أو الترتيبات األخرى ذات الصلة واستنادا  المادة  -0
 تبادل البيانات المتوفرة بالاكل المعقول باأن أمور، من بينها:

 للمياه العابرة للحدود، ةالظروف البيئي (أ )

 الخبرة المكتسبة في تطبيق وتاغيل أفضل تكنولوجيا متاحة ونتائج البحث والتنمية، (ب )

 بيانات االنبعاث والمراقبة، (ج )

 التدابير المتخذة والمخطط اتخاذها لمنع والسيطرة على تقليل التأثيرات العابرة للحدود. (د )

 ة.يئة المالئمالسلطة المختصة أو الهالرخص أو اللوائح لطرح مياه الصرف الصادرة من قبل  (ه )

 ل المعلومات باأن لوائحها الوطنية.داام بتب، على األطراف المااطئة القيلغرض تنسيق حدود االنبعاث -1

م البيانات أو المعلومات غير المتاحة، على يدمااطئة من قبل طرف مااطئ آخر تقإذا طلب من أحد األطراف ال -1
امتثاله عند دفع الطرف الطالب لألجور المعقولة أو جمع و، األول السعي إلى االمتثال إلى الطلب لكن له أن ياترط 

 ، معالجات تلك البيانات أو المعلومات.االقتضاء عند

ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية، على األطراف المااطئة تسهيل تبادل أفضل تكنولوجيا متاحة، وتحديدا  من خالل  -4
لصناعية المباارة والتعاون، بما في ذلك المااريع الماتركة تاجيع التبادل التجاري للتكنولوجيا المتاحة، والعقود ا

وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة الفنية. وعلى األطراف المااطئة كذلك القيام ببرامج تدريب ماتركة 
 وتنظيم الندوات واالجتماعات ذات الصلة.

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

هو إنه يضع أسس التعاون لضمان الحماية الفاعلة للمياه للبيانات والمعلومات  األساس المنطقي للتبادل المنتظم -180
العابرة للحدود وإدارة نوعية وكمية المياه باإلضافة إلى منع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود. وهي 

ى درجات التعاون، وهو يساعد الخطوة األولى للتعاون بين األطراف المااطئة، كونها ارط مسبوق الزم لتحقيق أعل
 على بناء الثقة بينهم.

(، وااللتزام العام بتبادل المعلومات 6)1هي تطبيق محدد من االلتزام العام بالتعاون المبّين في المادة  01المادة  -181
 من 6المبّين في المادة 
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إطار عمل االتفاقات أو الترتيبات  أن التبادل المتصّور للمعلومات يجب أن يحصل ضمن 0االتفاقية. ويتضح من الفقرة 
 من االتفاقية. 2األخرى ذات الصلة الماترطة في المادة 

في المادة الموجود ال يختلف جوهريا  عن مصطلح "متاح أصال "  01مصطلح "متوفرة بالاكل المعقول" في المادة  -181
، فإن تعبير "متاح أصال " 2ي على المالحظة من اتفاقية نيويورك. واستنادا  إلى مالحظة اللجنة الدولية للقانون الدول 2

عام، إلى أن أحد األطراف المااطئة تحت التزام تقديم فقط تلك المعلومات التي  خدم لإلاارة، كمسألة واجب قانونيمست
تحت حيازته أصال ، على سبيل المثال التي جمعها أصال  الستخدامه الخاص أو التي يمكن الحصول عليها بسهولة. ومن 

، فإن هذا الطرف ال يمكن أن يطلب منه تقديم المعلومات غير المتعلقة والتي ال يمكن أن تخضع إلى نفقة وماكلة تأمين ثم
اإلحصاءات والبيانات األخرى التي ليست أصال  في المتناول أو التي يمكن الحصول عليها أصال . وفي حالة معّينة، سواء 

يستلزمها توفيرها،  دف لعوامل كالجهد والكلفة التي قد" وستعتمد على التقييم الهاكانت البيانات والمعلومات متاحة "أصال  
 .22مع األخذ في الحسبان الموارد اإلنسانية والفنية والمالية والموارد األخرى ذات الصلة لدى الطرف المعني

اطئة باكل اعتيادي، بينما راف المابيانات التي يجب تبادلها بين األطتحتوي قائمة غير ااملة بفئات ال 0الفقرة  -184
تبادل المعلومات باأن لوائحها الوطنية الخاصة بحدود االنبعاث  1يتوجب على األطراف المااطئة بموجب الفقرة 

 لغرض تنسيقها.

هي غير ااملة وأن كافة  1و 0تاجع االتفاقية، وهي تأخذ في االعتبار حقيقة أن قائمة فئات البيانات في الفقرة  -185
(، األطراف المااطئة على التوسيع المستمر لطيف المعلومات المزمع 6لتزام تبادل المعلومات )المادة األطراف تحت ا

 تبادلها.

لمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود الماار إليها في الفقرة  اتخاذهااإلجراءات المتخذة والمخطط  -186
لتااور بان التدابير المخططة، أي االستخدامات المخططة أو )د( يجب أن تكون مختلطة مع االلتزام باإلعالم وا0

 . 011لخطط أو النااطات التي يحتمل أن تسبب تأثيرات عابرة للحدوداالمااريع أو 

 1، فإن الفقرة الفاعلة أساسا  المااركة بالمعلومات تاير إلى تدفق ثنائي االتجاه للبيانات المتاحة و 0حيث أن الفقرة  -187
انات أو المعلومات غير المتاحة للطرف المااطئ الذي طلبت منه. وفي تلك الحاالت، على الطرف بيلتتعلق بطلبات ل

المااطئ المطلوب منه "السعي" إلى االمتثال إلى الطلب. أي أن األخير عليه التصرف بنية حسنة وبروح التعاون في 
مااطئ. وصفة االجتهاد الالزم لاللتزام بتقديم بذل ما بوسعه لتقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة من قبل الطرف ال

درجات التطور التكنولوجي واالقتصادي  يير مطلقة قد ال تأخذ في الحسبانالمعلومات المطلوبة يجّنب فرض معا
 المتفاوتة لدى األطراف المااطئة.

بأن يجعل تقديم لغرض منع سوء استخدام الحق بطلب البيانات والمعلومات، تسمح االتفاقية للطرف المااطئ  -188
، معالجة البيانات والمعلومات ب لألجور المعقولة لجمع و، عند االقتضاءالمعلومات ماروطا  بدفع الطرف الطال

المطلوبة. ويمكن لنا افتراض أن األجور المعقولة لن تتعدى تكاليف جمع ومعالجة البيانات والمعلومات. وال ياير الحكم 
 ع المسبق. إال أنه، مع األخذ بالحسبان طبيعة الوقايةإلى ما إذا كان ممكنا  طلب الدف
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أن في حالة توقع ارتفاع التكاليف، يكون من المعقول أن نجعل جمع وتقديم المعلومات لهذا الحكم، يمكننا افتراض 
 ماروطا  بدفع مسبق.

ب. وفي بعض الحاالت، مستخدم لتقديم وسيلة مرونة، وهي ضرورية لعدة أسبا 1تعبير "عند االقتضاء" في الفقرة  -182
قد ال يكون ضروريا  معالجة البيانات والمعلومات لغرض جعلها قابلة لالستخدام من قبل الطرف المااطئ الطالب. وفي 
حاالت أخرى، قد تكون تلك المعالجة ضرورية لغرض ضمان كون المادة قابلة لالستخدام من قبل الطرف المااطئ 

  لزوم له لتقديم الطرف المااطئ البيانات أو المعلومات.الطالب لكن هذا قد يستلزم عبئا  ال

(، وبالسعي إلى تقديم المعلومات عند الطلب 0)01يجب التاديد على أن االلتزام بتبادل البيانات بموجب المادة  -121
ف قائم لكافة األطراف المااطئة، سواء الواقعة عند المنبع أو المصب. ولذلك، ليس ألي طر(، 1)01بموجب المادة 

مااطئ عند المصب رفض تقديم المعلومات أو تبادل البيانات مع أي طرف مااطئ عند المنبع على افتراض عدم صلتها 
ع، فإن التدابير في المصب غالبا  ما تنطوي عنى العابر للحدود فيه. وفي الواقبالطرف المااطئ عند المنبع أو غياب الم

نتيجة المناآت أو إفراط الصيد عند المصب(.  التكاثرتدهور ظروف على تأثيرات عابرة للحدود من المنبع )مثال  
والغرض من الطلب من كافة األطراف المااطئة تبادل البيانات وتقديم المعلومات عند الطلب هو لتمكينها من تنفيذ التزام 

، كموارد ماتركة، باإلضافة إلى ((، الهادف إلى حماية بيئة المياه العابرة للحدود6)1االتفاقية الجوهري بالتعاون )المادة 
لمفهوم البيئة بموجب االتفاقية جهودا  من كافة المااطئين. وألن تبادل الطبيعة الامولية تتطلب البيئة البحرية. و

المعلومات وتقديم المعلومات عند الطلب هي أاكال من التعاون، فإن االعتبارات أعاله تؤكدها أكثر حقيقة أن بموجب 
 (، يتوجب على األطراف المااطئة التعاون "على أساس المساواة والمعاملة بالمثل".6)1نفس المادة 

، تحديدا  من خالل تاجيع التبادل 010من األطراف المااطئة لتسهيل تبادل أفضل تكنولوجيا متاحة 4تتطلب الفقرة  -120
المااريع الماتركة، و تبادل التجاري للتكنولوجيا المتاحة واالتصاالت الصناعية المباارة والتعاون، بما في ذلك 

المعلومات باأن الخبرة وتقديم المساعدة الفنية. وبذكر "تقديم المساعدة الفنية" كإحدى الطرق لتسهيل تبادل أفضل 
تكنولوجيا متاحة، فإن االتفاقية تأخذ في الحسبان درجات التطور التكنولوجي واالقتصادي المتفاوتة لدى األطراف 

اون لتضييق الفجوة. وتوصي االتفاقية كذلك بأن مهام الهيئة الماتركة ستامل "تاجيع التعاون المااطئة وتاجع التع
من هذه االتفاقية، باإلضافة إلى تاجيع  01م المادة اكتكنولوجيا متاحة استنادا  إلى أحوتبادل المعلومات باأن أفضل 

 ((.0)1)2التعاون في برامج البحث العلمي" )المادة 

إلى  8قد يخضع إلى حدود "حماية المعلومات". وتسمح المادة  01دل المعلومات بموجب المادة االلتزام بتبا -121
إلى أنظمتها القانونية الوطنية واللوائح التي تتجاوز حدود الوالية الوطنية لحماية المعلومات المتعلقة  األطراف استنادا  

 األمن الوطني. بالسرية الصناعية والتجارية، بما في ذلك الملكية الفكرية أو

 ( يمكن تخطيط توجيهات مفيدة من اتفاقية آرهوس، والتي تضع الحدود0)01و 8لفهم أفضل للعالقة بين المادة  -121

                                                           
010

 .1انظر الارح ألفضل تكنولوجيا متاحة في التعليق على المالحظات على المادة   



010 

( من اتفاقية آرهوس تدعو 4)4للحصول على المعلومات البيئية. ولذلك الهدف، يجب تذكر أن الجملة الختامية من المادة 
على المعلومات بطريقة مقيدة، وتحديدا  عندما تتعلق البيانات المطلوبة  األطراف إلى تفسير أسباب رفض الحصول

باالنبعاثات في البيئة. ولذلك، وفي ضوء روح التعاون والمعاملة بالمثل في اتفاقية المياه، يجب على األطراف تطبيق 
تلك البيانات بطرح في باكل مقّيد بخصوص طلبات المعلومات من األطراف األخرى، خصوصا  عندما تتعلق  8المادة 

 مياه عابرة للحدود.

 المتطلبات لدنيا لالمتثال إلى الحكم -2

وضع اآلليات أو اإلجراءات لتبادل المعلومات وضمان توفر بيانات معينة هي المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى المادة  -124
01. 

ت األخرى ذات الصلة بموجب المادة ضمن إطار االتفاقات أو الترتيبا اآليات إجراءات تبادل البيانات يجب إعداده -125
تكن هناك اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف من تلك نافذة لحد اآلن، فإن التعاون باأن تبادل المعلومات ممكن . وإذا لم 2

أن يبدأ بترتيبات أخرى )على سبيل المثال، مذكرة التفاهم بين السلطات المختصة أو الجهات الحكومية المالئمة 
بيانات المنتخبة من البيانات(. ويجب أن تحدد هذه الترتيبات صيغة وتكرار تبادل البيانات. ويجب تبادل بخصوص ال

 البيانات والمعلومات المتاحة بالاكل المعقول مجانا .

 (.1، 0)01لضمان تبادل المعلومات، على األطراف المااطئة ضمان توفر، على األقل، البيانات المدرجة في المادة  -126

 مثال -3

 قواعد بيانات اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب – 39لمربع ا

تسهل آيكبدر أمورا  منها تبادل المعلومات بين األطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية نهر الدانوب. ولضمان تبادل المعلومات 
تلمة. وتدير وتحدث آيكبدر كذلك باكل منتظم ولخدمة عملية اتخاذ القرار، تنظم آيكبدر جمع البيانات وتعالج البيانات المس

، وقاعدة 0226عبر الوطنية ببيانات جودة المياه من قواعد بيانات دولية عديدة. وهذه تامل قاعدة بيانات ابكة المراقبة 
، وقاعدة بيانات مسوح الدانوب، وقاعدة بيانات جرد 0228 – 0221بيانات إعالن بوخارست ببيانات جودة المياه من 

الذي  DANUBIS-ICDRعد البيانات مناورة على اإلنترنت من خالل نظام معلومات اعدة بيانات المااريع. وقواالنبعاث وقا

كرتارية آيكبدر. والتسجيل ضروري للدخول إلى النظام. ويتم تبادل البيانات والمعلومات كذلك من خالل التزامات تحتفظ به س

 .http://www.icpdr.org/icpdr-pages/databases.htmالتقارير لألطراف المتعاقدة. انظر 

 التنبيه واإلنذار ةمأنظ – 14المادة  -و 

 04المادة 

تأثيرات عابرة للحدود. وعلى األطراف  قد يكون ذا على األطراف المااطئة وبدون تأخير إعالم بعضها بأي وضع خطير
لمنسقة أو الماتركة بهدف الحصول على والتنبية واإلنذار ا ت، عند االقتضاء، وتاغيل أنظمة االتصاالإعدادالمااطئة 

معلومات إرسال. ويجب أن تعمل هذه األنظمة على أساس إجراءات ومرافق إرسال ومعالجة البيانات المتوافقة التي يجب 
راف المااطئة إعالم بعضها بأي سلطات مختصة أو نقاط اتصال معّينة على األطاالتفاق عليها من قبل األطراف المااطئة. و

 الغرض.لهذا 
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 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

 قانونيا  

لاللتزام بالمااركة بالمعلومات عن األوضاع الخطيرة بدون تأخير هو لتمكين من جانب، فإن األساس المنطقي  -127
األطراف المااطئة من اتخاذ التدابير الالزمة وفي الوقت المناسب لمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود 

والتنبيه  توتاغيل أجهزة االتصاال عدادب آخر، فإن األساس المنطقي إللحماية الصحة اإلنسانية والبيئة. ومن جانو
واإلنذار هو لتزويد الدول المااطئة بإحدى األدوات للتنفيذ حسب التوقيت والفاعل لاللتزام بإعالم بعضها باأن األوضاع 

 الخطيرة.

علم بعضها "بدون تأخير" بأي وضع خطير قد يكون ذا تأثير عابر للحدود، بالطلب من األطراف المااطئة بأن ت -128
تتطلب االتفاقية منها إرسال تلك المعلومات فورا  بعد أن تصبح معلومة لديها ولتجنب التأخيرات غير المعقولة. ويجب 

 .011استخدام أسرع وسيلة متوفرة في تلك الحاالت

يرات عابرة للحدود" تاير إلى الوضع الذي ينطوي على تهديد بالتسبب اإلاارة إلى "أي وضع خطير قد يكون ذا تأث -122
بتأثير عابر للحدود. وذلك الوضع ممكن أن يقع باكل فجائي أو قد يتطور على امتداد فترة زمنية ويصل، في مرحلة ما، 

ستمر في مستوى الماء إلى مستوى ينطوي على تهديد بالتسبب بتأثيرات عابرة للحدود )على سبيل المثال، االرتفاع الم
عتبة أو مقياس التأثيرات العابرة  04مة السد(. وال تحدد المادة خالل الفيضان، يصبح في مرحلة ما خطرا  على سال

للحدود المحتملة. ويعمل انعدام وجود عتبة سوية مع اإلاارة إلى "أي" وضع خطر على ضمان تجنب األطراف 
لسلة أوسع من األوضاع في مرحلة أسبق. ومن المهم مالحظة أن أحكام هذه المااطئة فقدان الوقت وإعالم بعضها بس

 المادة تنطبق أيضا  على الوضع الذي يتسبب أصال  بتأثيرات عابرة للحدود، إذا لم يتم تقديم المعلومات قبال .

النظر عن  االلتزام باإلعالم عن أي وضع خطر قد يكون ذا تأثيرات عابرة للحدود يامل األوضاع الخطرة بغض -111
مناائها، سواء كانت تلك ظواهر طبيعية )كالفيضانات واالنجرافات الجليدية والعواصف والهزات األرضية( أو 

 التصرفات البارية )كالحوادث الصناعية، الفيضانات من صنع البار(.

ف المااطئة، سواء االلتزام باإلعالم باأن "أي وضع خطير قد يكون ذا تأثيرات عابرة للحدود" قائم لكافة األطرا -110
األطراف المااطئة على تنفيذ  04وقد يساعد تنفيذ االلتزام باإلعالم بموجب المادة . 011واقعة عند المنبع أو عند المصب

(. وهذا ممكن أن ياترط 6)1التزامها الجوهري بالتعاون "على أساس المساواة والمعاملة بالمثل"، الذي تجسده المادة 
، 04والتنبيه واإلنذار، بموجب المادة  توتاغيل أنظمة االتصاال إعدادد األطراف المااطئة في لجهو أيضا  مدخالت قّيمة

 من االتفاقية. 05وتقديم المساعدة المتبادلة عند الطلب، بموجب المادة 

والتنبيه واإلنذار المنسقة أو  تاالتصاال ، عند االقتضاء، وتاغيل أنظمةإعدادفي الطلب من األطراف المااطئة  -111
 وتاغيل تلك األنظمة هو "الحصول على معلومات إرسال". وبالرغم  إعدادعلى أن الهدف من  04الماتركة، تادد المادة 
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من أن االستجابة الماتركة هي ليست هدفا  أساسيا  لتاغيل االتصاالت، باإلضافة إلى أنظمة التنبيه واإلنذار، فإن تلك 
جح اللتزام األطراف المااطئة بتقديم المساعدة المتبادلة في أوضاع صعبة، عند االتصاالت واألنظمة أساسية للتنفيذ النا

 من االتفاقية. 05الطلب، بموجب المادة 

مصطلح "عند االقتضاء" في هذه المادة مستخدم إلقرار أن تلك األمثلة التي تكون فيها األطراف المااطئة قد أناأت  -111
ها من جديد. واإلاارة إلى "عند عدادأو منسقة فإنها ال تكون بحاجة إلوتنبيه وإنذار ماتركة  تأصال  أنظمة اتصاال

 (( وتهدف إلى تغطية تلك الحاالت عندما:0)2االقتضاء" هي مقارنة مع "حيثما ال توجد من تلك" )كما في المادة 

 ،04لمادة تكون أنظمة التنبية واإلنذار موجودة لكنها تتطلب تعديال  لغرض أن تتطابق باكل تام مع أحكام ا (أ )

 ال تغطي تلك األنظمة كافة التهديدات المحتملة، مثال ، عندما تغطي الفيضانات ولكنها ال تغطي الحوادث الصناعية، (ب )

تكون األطراف المااطئة المعنية مقتنعة بعدم الحاجة ألنظمة تنبيه وإنذار أكثر تطورا ، مثال ، عند تطبيق التعاون  (ج )
 .خطرفعالة باأن اإلعالم باأن الوضع الووجود تدابير بينها على نهر صغير، 

حقيقة أن أنظمة االتصاالت والتنبيه واإلنذار يمكن أن تكون "منسقة أو ماتركة" تعكس إمكانية التعاون بين  -114
 األطراف المااطئة على مستويات مختلفة في تاغيل تلك األنظمة.

ه تأثيرات عابرة للحدود باإلضافة إلى قد تكون ل خطرالتزام األطراف المااطئة بإعالم بعضها باأن أي وضع  -115
وتاغيل أنظمة التنبيه واإلنذار موجود بغض النظر عما إذا كانت هناك هيئة ماتركة مؤسسة من قبل األطراف  إعداد

مهم من االتفاقية. إال أن من ال 2المااطئة أو ما إذا كانت األطراف المااطئة قد أبرمت اتفاقا  أو ترتيبا  استنادا  إلى المادة 
( تتضمن مهمة "وضع إجراءات تنبيه وإنذار"، حيث أن 1)2مالحظة أن قائمة المهام للهيئات الماتركة في المادة 

 الهيئات الماترطة هي الهياكل األكثر مناسبة لتنفيذ تلك المهمة.

نحو الحوادث  وتاغيل أنظمة التنبيه واإلنذار الموّجهة إعدادعلى األطراف المااطئة كذلك، في تنفيذ االلتزام ب -116
 الصناعية، أن تقتدي باألحكام المقابلة في اتفاقية الحوادث الصناعية، إن كانت أطرافا  في االتفاقية.

تفّصل التزام األطراف المااطئة بإعالم كل منها اآلخر باأن السلطات المختصة أو نقاط االتصال. ومن  04المادة  -117
ت المختصة أو نقاط االتصال المخصصة للحصول على وإرسال تحديث باكل منتظم المعلومات باأن السلطاالمهم 

 المعلومات باأن أي وضع خطر قد تكون له تأثيرات عابرة للحدود.

من المهم التاديد على أن التزام األطراف المااطئة بإعالم كل منها اآلخر بدون تأخير باأن أي وضع خطر قد  -118
إنذار يجب أن ُيقَرأ بالتزامن مع التزامها في وضع خطط ظمة تنبيه ووتاغيل أن إعدادتكون له تأثيرات عابرة للحدود وب

 .014)ي((، خصوصا  في السياق العابر للحدود0)1الطوارئ بموجب المادة 
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ال تميز بين أنظمة االتصاالت والتنبيه واإلنذار للفيضانات أو الحوادث الصناعية أو  04بالرغم من أن المادة  -112
 ف المااطئة تطوير أنظمة مختلفة لتلك األغراض.لألطراديدات محتملة أخرى، هت

 ة خطوة فخطوة. وتامل الخطوات ما يلي:إلنذار يمكن أن يكون باتباع طريقأنظمة االتصاالت والتنبيه وا إعداد -101

 جرد من المصادر المحتملة للتلوث الصناعي وإنذار المخاطر، و (أ )

 القياس أو معالجة البيانات، و االتفاق على معايير/خصائص/عتبة اإلنذار المبكر وعند أنظمة (ب )

 إنااء ابكة نقاط لمراكز االتصال أو اإلنذار، و (ج )

 االتفاق على إجراءات اإلنذار )محتوى المعلومات، الصيغ، الطرق(، و (د )

، إجراءات ومرافق إرسال ومعالجة البيانات المتوافقة يجب االتفاق عليها 04التدابير األخرى حسبما تتطلبه المادة  (ه )
 المااطئة.اف من قبل األطر

يوصى بأن تسعى األطراف المااطئة إلى إعداد أنظمة اتصاالت وتنبيه وإنذار للحوض النهري. وكذلك، يجوز  -100
لمدني واإلنقاذ. لتعاون الوثيق مع أنظمة الدفاع ال التأسيسلألطراف المااطئة دمج أنظمة المراقبة واإلنذار المبكر. ويجب 

يات لالتصال بالجمهور عند الحاالت الخطرة، باإلضافة إلى ضمان مااركة سية وضع اإلستراتيجومن األمور األسا
 الجمهور في تطوير أنظمة االتصاالت والتنبيه واإلنذار.

من االتفاقية، يجوز استاارة األحكام النموذجية إلدارة الفيضانات  4تنفيذ المادة ولغرض تحديد تدابير وخطوات  -101
(، واستنتاجات وتوصيات ندوة 1111ونيسي باأن إدارة الفيضانات المستدامة )(، وتوجيهات الي1116العابرة للحدود )

الممارسات الحسنة (، و0222اليونيسي حول منع الحوادث الكيمياوية وتحديد تأثيراتها على المياه العابرة للحدود )
 ل على توجيه.(، ألجل الحصو1116) لمراقبة وتقييم األنهار والبحيرات والمياه الجوفية العابرة للحدود

 المتطلبات الدنيا لالمتثال إلى الحكم -2

اط االتصال المعينة إلصدار واستالم م بعضها عن السلطات المختصة أو نقعلى األطراف المااطئة تعيين وإعال -101
المعلومات باأن أي وضع خطر قد تكون له تأثيرات عابرة للحدود. وعلى األطراف المااطئة االتفاق على إجراءات 

على األقل على وسائل التبليغ واالتصال. ومن المهم التاديد على أنه إذا لم تكن هناك أنظمة اتصاالت وتنبيه  التبليغ،
وإنذار منسقة أو ماتركة لحد اآلن أو أنها ال تغطي كافة التهديدات المحتملة، تبقى األطراف المااطئة تحت التزام تقديم 

 ابرة للحدود.المعلومات باأن أي وضع قد تكون له تأثيرات ع

إعداد أنظمة االتصاالت والتنبيه واإلنذار قد يتطلب جهودا  وخبرة في المجاالت القانونية والمؤسسية واالتفاق على  -104
 الخصائص المقاسة،
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ويجب وأنظمة القياس، وإجراءات إرسال البيانات المتوافقة، باإلضافة إلى نااطات بناء اإلمكانيات وتدريب المنتسبين. 
ساعة في اليوم  14ييم وتحديث أنظمة االتصاالت والتنبيه واإلنذار. ويجب أن توضع تلك األنظمة في العمل لمدة تخّيل تق

 وفحصها بانتظام.

 أمثلة -3

 الطوارئ للحوادث في الدانوب رنظام إنذا – 41المربع 

ذا النظام متى ما كانت هناك تحتفظ سكرتارية آيكبدر بنظام إنذار الطوارئ للحوادث )أيه ئي دبليو أس(.  ويتم تفعيل ه
مخاطرة لتلوث المياه العابرة للحدود، أو تخطي لعتبة مستويات الخطورة للمواد الخطرة. ويرسل نظام إنذار الطوارئ 

 رسائل اإلنذار الدولية إلى دول المصب. وهذا يساعد في تفعيل تدابير الحماية البيئية والسالمة العامة.للحوادث 

الطوارئ للحوادث مراكز اإلنذار الدولي الرئيسية )بياك( في كل دول مااركة. وتتألف المراكز من ثالث وياّغل نظام إنذار 
 وحدات رئيسية:

 ساعة في اليوم(، وهي ترسل وتستلم رسائل اإلنذار، 14وحدة االتصال )تعمل  -

مواد الخطرة ونموذج إنذار حوض الوحدة الخبيرة، وهي تقّيم التأثيرات العابرة للحدود المحتملة، باستخدام بيانات ال -
 الدانوب،

 يجب إرسال اإلنذارات الدولية. ىوحدة القرار، وهي تقرر مت -

في النمسا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية  0227والمرحلة األولى من نظام إنذار الطوارئ للحوادث دخل العمل في سنة 
، 0222نيا إلى النظام في سنة ضّمت جمهورية مولدوفا وأوكراالتايك وألمانيا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. وان

 .1115ت البوسنة والهرسك وصربيا منذ سنة والتحق

المرفق البيئي بدعم من اليو أن دي بي/ 1111/1115وتم تنفيذ التحسين الرئيسي لنظام إنذار الطوارئ للحوادث في سنة 
زيادة فعالية واقتصادية نظام اإلنذار باستبدال اتصاالت األقمار  منطقة الدانوب. وهدف هذا التطوير هوماروع  العالمي

 .مراكز اإلنذار الدولي الرئيسيةالصناعية بنظام معلومات على اإلنترنت يستخدم جي أس أم/أس أم أس إلنذار كوادر 

تعامل نظام إنذار ، تم تفعيل نظام إنذار الطوارئ لحوادث الدانوب بخمسة حوادث. وفي الوقت الحالي، ي1117وفي سنة 
كاب، لكن هناك خطط موجودة أصال  إلنذار الجليد والفيضان سيتم إدراجها في وارئ للحوادث فقط مع حوادث االنسالط

 النظام.

 .1117( وتقرير آيكبدر السنوي http://icpdr.org/icpdr-pages/aews.htmصفحة آيكبد على اإلنترنت ) المصدر:

 

 ذار "الراين" وخطة العمل حول الفيضانات لنهر الرايننظام تنبيه وإن – 41المربع 

إنذار دولي رئيسية "تتقاسم" تاّغل آيكبر نظام تنبيه وإنذار "الراين". وهناك بين بازل والحدود األلمانية الهولندية ستة مراكز 
معّين من الراين أو  ركز إنذار دولي رئيسي مسؤول عن جزءالراين. وهناك مركزي إنذار آخرين يقعان في موسيل. وكل م

كز المصب باإلضافة سكرتارية عن روافده. وفي حاالت الحوادث، يرسل مركز اإلنذار المعني "التقرير األول" لكافة مرا
ر إذا تهددت جودة المياه باكل خطير. ويجوز ار في كوبلنز. ويصنَّف هذا التقرير عادة فقط كـ"معلومات". ويرسل اإلنذآيكب

المصب حينها اتخاذ اإلجراءات الوقائية بأسرع ما يمكن. وتامل التحديات التحسين المستمر لهذا لنظام  للمعنيين أولئك في
وتقديم تكنولوجيا جديدة. ونتيجة نظام الطوارئ الموضوع حديثا  بواسطة الكومبيوتر، يمكن للسلطات المعنية اآلن بسرعة 

 المتوّقع للملّوث.بحادث التلوث في الراين والتركيز ؤ بوباكل موثوق التن



016 

 

بالفيضان على امتداد  بين مراكز إنذار الفيضان والتنبؤ زوتسّهل خطة العمل حول الفيضانات أمورا ، من بينها، التعاون المركّ 
ساعة  48إلى  14بالمئة. وتم تمديد فترات التنبؤ من  011، تحقق هدفها بتمديد فترة التنبؤ بنسبة 1115الراين. وبحلول سنة 

عالي وأواسط الراين. وتوفر مواقع اإلنترنت الدخول عبر الحدود لمراكز التنبؤ على امتداد الراين. وتساهم هذه من أ
االحتماليات بدرجة كبيرة في الجاهزية للفيضانات وفي تقليل األضرار وفي أمور، من بينها، تاكيل أساس لإلجراءات التي 

 تلي إعالن الفيضان األول.

وويبسايت آيكبر  (. أهداف وتنفيذ ونتائج العمل1115 – 0225خطة العمل حول الفيضانات )ر إصدار آيكب المصدر:

(http://www.iksr.org.) 

 

 جمهورية مولدوفا وأوكرانيا تتخذان الخطوات نحو إعداد أنظمة إنذار لمعالجة الفيضانات والتلّوث – 42المربع 

ل االستخدام والحماية باكل وجمهورية مولدوفا وحكومة أوكرانيا ح، ولتسهيل تنفيذ االتفاقية بين حكومة 1116في سنة 
ظمة التنبيه ائح تضعان أنولاثنين من المفّوضو جمهورية مولدوفا وأوكرانيا  ى(، تبنّ 0224ماترك للمياه العابرة للحدود )

 ضانات ولحواث التلّوث.واإلنذار المبكر للفي

المائية العابرة للحدود والمياه الداخلية التبادل المنتظم للمعلومات بين سلطات  وتاترط لوائح الحماية من الفيضان في المجاري
إلى ثالث  يار الجليدي. وتقّسم فترة الفيضانإدارة المياه وتصف تدابير التنبيه واإلنذار الواجب اتخذها أثناء الفيضان واالنه

فترات الثانوية. وتتضمن المالحق معلومات االتصال فترات ثانوية. ويختلف تكرار ومحتوى رسائل المعلومات خالل تلك ال
لسلطات إدارة المياه المختصة وقائمة بمحطات قياس المياه في جمهورية مولدوفا وأوكرانيا والتي يمكن أن تقّدم التنبيهات 

 والمعلومات حول المستويات الخطرة التي تاير إلى بدء التدابير الوقائية.

معالجة المخاطر غير القابلة للمعالجة وحادث التلوث المفرط عند األنهار العابرة للحدود معايير وتاترط اللوائح حول تدابير 
للتلوث المرتفع والمفرط، وتدرج سلطات إدارة المياه المختصة، وتتضمن الصيغة القياسية لإلنذار حول التلوث. وهي تاترط 

بكافة البيانات المتوفرة خالل كافة الوسائل الممكن الحصول عليها بدون تأخير من  على سلطات إدارة المياه بالتبليغ التزاما  
عن التلّوث مع معلومات أخرى حول طريقة انتاارها. ويتم تحديد تكرار التبليغات، الواجب إجراؤها في عملية اتخاذ التدابير 

ت والتقييمات الماتركة لجودة المياه القياساللتخفيف من وإزالة نتائج التلّوث، من قبل األطراف حسب كل حالة. ويجوز تنفيذ 
 عند الطلب من قبل أحد األطراف.

 

 التعاون الهيدرولوجي بما في ذلك نظام التنبؤ واإلنذار بالفيضان: – 43المربع 

 تجربة سلوفاكيا

إنااء اللجان الثنائية وّقعت سلوفاكيا اتفاقات ثنائيا حول التعاون حول المياه العابرة للحدود مع كافة الدول المجاورة لها. وتم 
ئي. وقد بمواضيع مختلفة من التعاون الثنا للمياه العابرة للحدود وتحت مظلة هذه اللجان تم إعداد مجموعات العمل التي تهتم

تحت التي أناأت  اراحت األطراف المااطئة الخبراء الوطنيين لكل مجموعة عمل. وإحداها هي مجموعة العمل للهيدرولوجي
 ية.أي لجنة ثنائ

وقد وضعت مجموعات العمل قواعدها اإلجرائية الخاصة التي حددت فيها مواضيع للتعاون، وسنويا  تضع خطط العمل للسنة 
القادمة ومسودة خطط العمل لسنوات أخرى. وتتم المصادقة على خطط العمل من قبل اللجنة الثنائية المعنية، التي تجتمع مرة 

 في كل سنة.

 عاون الهيدرولوجي الثنائي هي:واألهداف الرئيسية للت
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مقارنة وتنسيق البيانات الهيدرولوجية: يلتقي أعضاء مجموعة العمل مرتين في السنة ويقارنون وينسقون البيانات  (أ )
ئص لمقاسة والطرح ومنحنيات معدالت االمقاسة استنادا  إلى القواعد اإلجرائية، التي تحدد الصور المنتخبة والخص

ياس ومناولة البيانات وتقييم النتائج وغير ذلك. وتقّدم النتائج )البيانات الهيدرولوجية المنسقة( إلى الطرح وتكرار الق
 اللجنة للمصادقة وتدرج في بروتوكول اللجنة.

ودورهم رئيسي،  تحت مظلة مجموعة العمل للهيدرولوجي، يعمل الخبراء من كال البلدين على التنبؤ بالفيضان. (ب )
ل مباارة وفورا  مع الاركاء في الدول المجاورة بدون تأخير في حالة المواقف الخطرة حيث أن عليهم االتصا

وحاالت الطوارئ المحتملة. ولضمان االتصال المناسب، تحّدث بانتظام قائمة من أولئك الخبراء، بما في ذلك 
ويقّدم البروتوكول إلى  من مستندات مجموعة العمل والحقا  جزءا  من بروتوكول اللجنة. ا  المنسقين، وتكون جزء

 الحكومة للمصادقة.

، باأن تقييم 1117أكتوبر  11/ئي سي لدى البرلمان األوربي ولدى المجلس بتاريخ 1117/61تنفيذ التوجيهات  (ج )
 وإدارة مخاطر الفيضان.

 المساعدة المتبادلة – 15المادة  -ز 

 05المادة 

اعدة الماتركة عند الطلب، متّبعين اإلجراءات وضع خطر سيناأ، على األطراف المااطئة تقديم المسإذا كان  -0
 من هذه المادة. 1الواجب وضعها بموجب الفقرة 

 على األطراف المااطئة وضع واالتفاق على إجراءات المساعدة الماتركة التي تعالج قضايا من بينها: -1

 ه والسيطرة على وتنسيق واإلاراف على المساعدة،يجتو (أ )

اجب تقديمها من قبل الطرف الطالب للمساعدة، بما في ذلك، وعند الضرورة، التسهيالت والخدمات المحلية الو (ب )
 للحدود، وربتسهيالت اإلجراءات الرسمية لع

و/أو تعويضهم، باإلضافة إلى العبور من خالل  رترتيبات إبقاء الطرف المساعد و/أو منتسبيه بمنأى عن الضر (ج )
 أراضي األطراف الثالثة، عند الضرورة،

 دمات المساعدة.طرق صرف أجور خ (د )

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

للبعض اآلخر في األوضاع الخطرة  هاعلى أن األطراف المااطئة يجب عليها تقديم المساعدة بعض 05تنص المادة  -105
لغرض أن تحدث تلك عند الطلب  وتضع بعض األمور اإلجرائية األساسية التي على األطراف المااطئة االتفاق عليها 

جاح. واألساس لهذا الحكم هو أن نجاح تدابير االستجابة الهادفة إلى منع أو السيطرة على أو تقليل التأثيرات المساعدة بن
والبيئة في الوضع الخطر هي أكثر إلى حد كبير إذا كانت األطراف لعابرة للحدود المحتملة وحماية الصحة اإلنسانية 

لتخفيف من وإزالة آثارها المضرة. عالوة على ذلك، فإن نجاح المااطئة تنسق نااطاتها ويساعد كل منها اآلخر في ا
د في حالة الطوارئ على الكيفية التي تستخَدم فيها المساعدة الدولية الفورية والمنسقة المساعدة الماتركة غالبا  ما تعتم

لمنتسبين المحترفين وكذلك ا –باإلضافة إلى التدابير المحلية المكملة  –والمدارة والمسيطرة باكل جيد لوجستيا  
 والماهرين.
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، وتكون األخيرة 04من االتفاقية يجب أن تقرأ وتطّبق بالتزامن مع األحكام ذات الصلة في المادة  05أحكام المادة  -106
 ارطا  مسبقا  للتطبيق الناجح لألولى.

ومن هنا فإن أحكامها  من الاروط الخاصة بتقديم المساعدة الماتركة من قبل األطراف المااطئة. 05تتناول المادة  -107
لن ُتَعّد أنها تضع أي قيود على األطراف المااطئة إذا قررت تقديم المساعدة بأاكال أخرى من أنواع أخرى، إلى أي بلد 
مااطئ آخر، وتحت أي بنود تتفق عليها أو تجدها مناسبة. ووفي نفس الوقت، لن تكون األطراف المااطئة ملزمة باكل 

 المذكورة.ما منصوص عليه في المادة  الماترطة عدا تقديم المساعدةبمباار 

مترابطتين،  05و 04بما أن المادتين وعلى وجوب تقديم المساعدة الماتركة "إذا نجم وضع خطر".  0تادد الفقرة  -108
. إال أن طبيعة التزامات األطراف المااطئة 015فإن الفهم الجوهري لمصطلح "الوضع الخطر" يجب أن يكون متاابها  

في جملتها األولى التزاما  واضحا  على األطراف  04ص عليها في هذه المواد مختلفة نوعا  ما. وبينما تضع المادة المنصو
تتحدث عن  05عابرة للحدود"، فإن المادة المااطئة في إعالم بعضها حول "أي وضع خطر قد تكون له تأثيرات 

، على األطراف المااطئة تقديم المساعدة في أي 05مادة "الوضع الخطر" فقط. ومن ثم يجب التاديد على أنه بموجب ال
 وضع خطر باستقالل عما إذا كانت أو لم تكن له تأثيرات عابرة للحدود.

على الطرف المااطئ بتقديم المساعدة في  –واضح التزام  –لب اإللزامي طيرمز مصطلح "عليه تقديم" إلى الم -102
طرف المااطئ اآلخر باكل ماترك بغض النظر عما إذا كان األخير الوضع الخطر. ويجب تقديم تلك المساعدة إلى ال

(، يجب تقديم 0)05يواجه بأي طريقة ضررا  كبيرا  ناجما  عن وضع خطر. ومن المهم مالحظة أن بموجب المادة 
الذي عليه في ح إلى الطرف المااطئ، منَ المساعدة الماتركة "عند الطلب". ويحتوي هذا االلتزام مطلبا  ثنائيا . أحدهما يُ 

عليه طلب مساعدة خارجية أم ال. ومن المتوقع لذلك أن  ما إذا كانتأخير ال لزوم له وتقرير بدون  هالوضع الخطر تقييم
األطراف المااطئة عليها طلب المساعدة عندما يتعدى وضع الكارثة إمكانياته الوطنية للتجاوز. ويجب أن يكون طلبه 

من المطلب أعاله يستند على أكتاف األطراف المااطئة المطلوب منها. وحالما يتم  للمساعدة صريحا . والجزء اآلخر
تقديم طلب صريح للمساعدة من قبل الطرف المااطئ المتأثر، تكون األطراف المااطئة األخرى ملزمة بتقديم تلك 

 المساعدة.

يحدد حقوق أي طرف مااطئ بتقديم  على العكس، لن ُيَعّد الحكم "عليه تقديم المساعدة الماتركة عند الطلب" أنه -111
المساعدة إلى الطرف المااطئ المتأثر في الوضع الخطر بدون وضع خطر بانتظار تقديم الطلب. وبعبارة أخرى، ففي 
الوضع الخطر، يجوز المبادرة بالمساعدة الماتركة إما على أساس طلب من قبل الطرف المااطئ المتأثر أو من خالل 

 لمتأثر لعرض من األطراف المااطئة المساعدة.قبول الطرف المااطئ ا

األطراف المااطئة المتأثرة، بعيدا  عن المساعدة الماتركة التي قد تعتمد عليها تلك األطراف من المهم مالحظة أن  -110
م بموجب االتفاقية، عليها بذل ما في وسعها لتقليل التأثير الواقع أصال  على أراضيها. وهذا االلتزام ناائ عن األحكا

 الرئيسية التي تحتويها
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(، والتي تصوغ األهداف الرئيسية لالتفاقية، أي لمنع والسيطرة على وتقليل أي تأثيرات عابرة للحدود. وبنفس 0)1المادة 
( من اتفاقية نيويورك تاترط على الدولة التي ناأت حالة طوارئ على أراضيها "مباارة اتخاذ 1)18الاكل، فإن المادة 

تدابير القابلة للتطبيق... لمنع والتخفيف من وإزالة أي آثار ضارة لحالة الطوارئ". ولنفس الهدف، وبموجب كافة الكافة 
(، متى ما يتأكد أحد األطراف من وجود وضع من 1116األحكام النموذجية حول إدارة الفيضانات العابرة للحدود )

فيضانات أراضي األطراف األخرى، يتوجب عليه المحتمل أن يتسبب بفيضان في أراضي أطراف أخرى أو في عملية 
 وإلى المدى المسموح، تبني كافة التدابير لمنع أو التخفيف من التأثير السلبي للفيضان في أراضي الطرف اآلخر.

ما دامت في أحد أوقات الوضع الخطر اإلدارات الوطنية والمحلية للطرف المتأثر تحت ضغط أن إمكانيات ذلك  -111
لتقلل إمكانيته في تقديم التسهيالت، يجب القيام باألعمال التحضيرية للمساعدة الماتركة قبل فترة  الطرف قد تتأثر،

( تستلزم على األطراف المااطئة "وضع واالتفاق على 1)05في مادتها تفاقية هذه االمناسبة. ولهذا الهدف، فإن 
من ى" في هذا الحكم التزاما  آخر بالنتيجة وتمثل الكلمات "يجب وضع واالتفاق عللمساعدة الماتركة". إجراءات ا

االتفاقية. واألساس لهذا المطلب في االتفاقية باالتفاق على اإلجراءات للمساعدة الماتركة مسبقا  هو ضمان االستجابة 
ديد ركة مسبقا  يمكن أن يساهم في تحاالتفاق على المساعدة المات. إلى جانب ذلك، فإن التفاوض باأن ةالفورية والناجح

 نقاط الضعف وتعزيز جاهزية األطراف المااطئة.

ال تحدد االتفاقية صيغة إجراءات المساعدة الماتركة الواجب اتباعها. ومن ثم، يجوز لألطراف المااطئة وضعها  -111
بذاته  من االتفاقية، كاتفاق قائم 2كقسم منفصل في االتفاق حول التعاون الثنائي أو المتعدد األطراف المبرم بموجب المادة 

حول المساعدة الماتركة في األوضاع الخطرة حول المياه العابرة للحدود، كبروتوكول أو لوائح لالتفاقية القائمة أو 
وممكن أيضا  أن تكون أحكام تنسيق المساعدة الماتركة من بين مهام الهيئة كجزء من اتفاق عام حول الحماية المدنية. 

 المااطئة. الماتركة التي أناأت من قبل األطراف

 (، يجب أن تعالج إجراءات المساعدة الماتركة أمورا  من بينها:1)05بموجب المادة  -114

 توجيه والسيطرة على وتنسيق واإلاراف على المساعدة، (أ )

التسهيالت والخدمات المحلية الواجب تقديمها من قبل الطرف الطالب للمساعدة، بما في ذلك، وعند الضرورة،  (ب )
 مية لعبور للحدود،تسهيالت اإلجراءات الرس

ترتيبات إبقاء الطرف المساعد و/أو منتسبيه بمنأى عن الضرورة و/أو تعويضهم، باإلضافة إلى العبور من خالل  (ج )
 أراضي األطراف الثالثة، عند الضرورة،

 طرق صرف أجور خدمات المساعدة. (د )

ن كونها إلزامية، فهي غير ااملة عني إن القائمة المذكورة، بالرغم مأن الكلمات "من بينها" تمن الجدير بالذكر  -115
ويجوز لألطراف المااطئة وضع البنود والاروط اإلجرائية، باإلضافة إلى لوائح المساعدة الماتركة. وكذلك يجب 
 مالحظة أن القائمة تاترط التعاون مع دول )عبور( أخرى )أطراف ثالثة(، والذي يتضمن إن االتفاق
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رة ممكن أن يكون ثنائيا  ومتعددا ، وأن يتضمن ليس فقط األطراف المااطئة في أوضاع خطحول المساعدة الماتركة 
 المتأثرة والمساعدة.

 المتطلبات الدنيا لالمتثال للحكم -2

على األطراف المااطئة وضع واالتفاق على إجراءات المساعدة الماتركة في األوضاع الخطرة عند المرحلة  -116
كفاية مبادرة وتسهيل وعبور وتوجيه والسيطرة على وتنسيق واإلاراف األولى من تعاونها. ويجب أن يعالج اإلطار ب

على المساعدة بما ينسجم واحكام االتفاقية. وعلى األطراف المااطئة تعيين بوضوح الكيانات الحكومية المحلية المسؤولة 
اصر الفاعلة الرئيسية العنالتنسيق المركزية للتوسط بين ام إلنااء جهة والمخّولة في تلك المجاالت. ويجب منح االهتم

الدولية والحكومية على كافة المستويات. ويجب أن تكون اإلجراءات بالبساطة والسرعة الممكنة للسماح باتخاذ القرار قبل 
 لمعلومات حول اإلجراءات بوضوح وتوفيرها باكل مطلق.االوضع الخطر. ويجب بيان 

راءات المساعدة الماتركة أمورا  من بينها: تأايرات بخصوص منتسبي استجابة الطوارئ، يجوز أن تتناول إج -117
لعمل، واالعتراف المؤقت بالمؤهالت الطبية األجنبية، وإجازات السياقة واألنواع األخرى، االدخول/الخروج ورخص 

 خول إلى وحرية التنقل في المنطقة التي وقع فيها الوضع الخطر.رية الدوح

منح االهتمام ألمور من ضمنها: إعفائها من كافة الرسوم أو  بخصوص معدات وتجهيزات االستجابة، يجوز -118
الضرائب أو التعرفات أو المبالغ الجمركية، وقيود التصدير والعبور واالستيراد، وتبسيط وتقليل المستندات المطلوبة 

رية والجوية للعمل عبور أو استيراد أو التنازل عن أو تقليل متطلبات الفحص، وتخويل المركبات البرية والبح وألتصدير 
 في آراضي الطرف المتأثر، واستيراد وإعادة تصدير العالجات واألجهزة الطبية.

المااطئة االتفاق على تعويض  اتركة في األوضاع الخطرة، لألطرافعند االتفاق على إجراءات المساعدة الم -112
في هذه الحالة، يجب االتفاق من قبل تكاليف معّينة من قبل الطرف المااطئ المتأثر لمساعدة األطراف المااطئة. و

 األطراف المااطئة سلفا  على منهجية حساب التعويضات باإلضافة إلى طبيعة التكاليف المزمع تعويضها.

في حالة الوضع الخطر، يجب على الطرف المااطئ وبدون تأخير تقييم إمكانيته في اتخاذ التدابير الالزمة والفاعلة  -111
طلب المساعدة من األطراف المااطئة األخرى، عندما يمكن أن تفيد تلك المساعدة في منع أو ويجب عليه عدم التردد في 

 السيطرة على أو تقليل التأثيرات العابرة للحدود.

، ويجب أن تكون ذي الصلةيجب أن تكون التدابير الناجحة المضادة لمعظم األوضاع الخطرة مصممة وفق الوضع  -110
مااطئ المتأثر، ويجب أن تأخذ في الحسبان إمكانيات ذلك الطرف المااطئ واآلثار معقولة من ناحية ظروف الطرف ال

المحتملة على الدول األخرى، ويجب أن تكون ااملة للمجتمع المدني المحلي والمعرفة المحلية وتمكين المجتمعات من 
المااطئ المتأثر تحضير نفسه  المساهمة في سالمتها وحمايتها الخاصة. وكعنصر أساسي للتدابير المحلية، على الطرف
 وأن يكون قادرا  على قبول واستالم وتوجيه وتنسيق والسيطرة على المساعدة الخارجية.
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عندما ينتهي وجود الوضع الخطر، على األطراف المااطئة باكل ماترك تقييم تدابير االستجابة والمساعدة  -111
 ة المساعدة الماتركة مسبقال .الماتركة الممنوحة، مستهدفة معالجة الفجوات وتحسين كفاء

 مثال -3

 مساعدة رومانيا في تخفيف الفيضانات – 44المربع 

تم توقيع االتفاق بين حكومة رومانيا وحكومة جمهورية هنغاريا بخصوص التعاون والمساعدة الماتركة في حاالت الكوارث، 
تفاق، طلبت وزارة البيئة وإدارة المياه الرومانية ، واستنادا  إلى هذا اال1115. وفي سنة 1111أبريل  2في بودابست بتاريخ 

 الدعم الهنغاري، من خالل وزارة البيئة والمياه، لطرح المياه من مناطق الفيضان في بلدة تيميس.

ذات طاقة عالية، سوية مع كامل البنية التحتية اإلضافية، بما في ذلك خزانات الوقود مضخة تفريغ  06تم منح المساعدة: 
لمتنقلة للمساعدة الفنية واألنابيب لطرح المياه. ولهذه المعدات، تم تبسيط اإلجراءات الجمركية استنادا  إلى األحكام والورش ا

 القانونية القائمة بخصوص اإلعفاء من الجمارك والضرائب األخرى.

 

 المعلومات العامة – 16المادة  -ح 

 06المادة 

وف المياه العابرة للحدود والتدابير المتخذة أو المخطط على األطراف المااطئة ضمان أن المعلومات عن ظر -0
اتخاذها لمنع والسيطرة على والتقليل من التأثيرات العابرة للحدود، وفعالية تلك التدابير، معلنة للجمهور. ولهذا 

 الغرض، على األطراف المااطئة ضمان إعالن المعلومات التالية إلى الجمهور:

 أهداف جودة المياه، (أ )

 ت الصادرة والاروط المطلوب تلبيتها،اإلجازا (ب )

نتائج معاينة المياه والفرع النهري المنفذة ألغراض مراقبة التقييم، باإلضافة إلى نتائج التحقق من االمتثال  (ج )
 ألهداف جودة المياه أو اروط اإلجازة.

لممكنة لفحصها، هور في كافة األوقات امعلى األطراف المااطئة ضمان إعالن هذه المعلومات مجانا  إلى الج -1
على نسخ من تلك المعلومات من األطراف المااطئة عن لتسهيالت الممكنة للحصول ابأفراد الجمهور وعليها تزويد 

 دفع األجور المعقولة.

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -1

المستوى الدولي،  من إعالن ريو، والتي تبّين أمورا  منها أن "يكون لكل فرد، على 01جزئيا  المبدأ  06تكرر المادة  -111
اإلمكانية المناسبة للحصول على المعلومات الخاصة بالبيئة التي بحوزة السلطات العامة" وأن "البيانات يجب أن تسّهل 
وتاّجع على الوعي العام والمااركة بإتاحة المعلومات باكل واسع". واألساس لهذا االلتزام بإعالن المعلومات للجمهور 

 بما يلي:هو رفع وعي المواطنين 
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 ظروف المياه العابرة للحدود، و (أ )

 التدابير المتخذة أو المخطط اتخاذها لمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للحدود، و (ب )

نجاح تلك التدابير. ويطلب االلتزام أيضا  تمكين الجمهور من المساهمة الفاعلة في عمليات اتخاذ القرار ذات  (ج )
 الصلة.

تفاقية األخرى ال تعّرف أو توّضح معنى مصطلح "الجمهور". إال أن هذا المصطلح معّرف في وأحكام اال 06المادة  -114
من المستندات الدولية، التي تطّبق باكل رئيسي مبدأ "أي اخص". وألغراضنا، ياير كل من اتفاقية آارهوس  دعد

من الاخصيات الطبيعية أو المعنوية،  وبروتوكول اتفاقية المياه حول المياه والصحة، إلى الجمهور بأنه "واحد أو أكثر
واستنادا  إلى التاريعات أو الممارسات الوطنية، اتحاداتها أو منظماتها أو جماعاتها". ويتضمن هذا التعريف أن تعلن 
األطراف المااطئة المعلومات للجمهور بدون تمييز بخصوص الجنسية أو القومية أو محل اإلقامة و، في حالة الاخصية 

أين يقع مقره المسّجل أو أحد المراكز الفاعلة لنااطاته. عالوة على ذلك، وبموجب هذا ة، بدون تمييز بخصوص المعنوي
إذا كانت أفراد الجمهور الحكم، يجوز أن ُتَعّد أيضا  االتحادات أو المنظمات أو الجماعات بدون اخصية معنوية أنها من 

أي أن الجماعات المخصصة يمكن أن تَعّد أنها أفراد من الجمهور، ا الوطنية. تاريعاتها أو ممارستهاستنادا  إلى ُتَعّد كذلك 
 .016إن وجدت –ألغراض االتفاقية، فقط إذا تمت تلبية المتطلبات بأن ُتَعّد كذلك في التاريعات أو الممارسات الوطنية 

ن االلتزام بنار وتزويد تعبير "إعالن المعلومات للجمهور" و"يجب إعالن المعلومات للجمهور"، يرمز إلى كل م -115
 بااللتزام بتزويد المعلومات عند طلبها من الجانب اآلخر.الجمهور بالمعلومات باكل فاعل، من جانب، وأفراد 

تعود إلى الجزء الثاني من االتفاقية )"األحكام الخاصة باألطراف المااطئة"(، فإن  06بالرغم من كون المادة  -116
غير محددة بخصوص أي هيئة  06ب إجراء  على المستويين الوطني والدولي. والمادة االلتزامات ذات طبيعة ثنائية تتطل

أو سلطة هي المسؤولة عن إعالن المعلومات. إال أن على كل طرف مااطئ ضمان تنفيذ نار وتجهيز المعلومات باكل 
أيضا  تاجيع والطلب من فاعل عند الطلب من قبل سلطاته العامة. ويجوز لألطراف المااطئة في تاريعاتها المحلية 

الماغلين الذين قد تكون لنااطاتهم تأثيرات عابرة للحدود تقديم المعلومات باكل مباار للجمهور. ويجب أيضا  على 
( من االتفاقية تعلن المعلومات للجمهور 1)2األطراف المااطئة ضمان أن الهيئات الماتركة التي أناأت بموجب المادة 

 باكل فاعل ومن خالل تزويد المعلومات عند الطلب.من خالل نار المعلومات 

( أنواع المعلومات التي يستحق الجمهور استالمها، وتحديدا  هي "المعلومات باأن ظروف المياه 0)06تبّين المادة  -117
ح تلك ود، ونجادالعابرة للحدود والتدابير المتخذة أو المخطط اتخاذها لمنع والسيطرة على وتقليل التأثيرات العابرة للح

 ، باستخدامها تعبير "لهذا الغرض"، توضح أكثر0عالوة على ذلك، فإن الفقرة  .017التدابير"
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 أدنى المعلومات التي يجب إعالنها إلى الجمهور لغرض تلبية الهدف أعاله. وهذه المعلومات تاير إلى:

 أهداف ورخص جودة المياه الصادرة والاروط المطلوب تلبيتها، و (أ )

 مياه وفروع األنهار المنفذة ألغراض المراقبة والتقييم، ونتائج معاينة ال (ب )

 نتائج التحقق من االمتثال إلى أهداف جودة المياه أو اروط الرخص. (ج )

)ي((، يجب على الهيئات الماتركة التي تم 1)2يريات البيئية بموجب المادة ثعند المااركة في تنفيذ تقييمات التأ -118
( من االتفاقية االمتثال إلى أحكام الحصول على معلومات اتفاقية 1)2جب المادة إنااؤها من قبل األطراف المااطئة بمو

 ئيسبو إذا كانت األطراف المااطئة أطرافا  في االتفاقية.

، فإن االتفاقية بطلب أن تضمن األطراف المااطئة إعالن المعلومات للجمهور عند "كافة األوقات الممكنة لفحصها" -112
المراقب في القيام بالتعاون العابر للحدود من قبل األطراف المااطئة. و"األوقات الممكنة"  تتيح للجمهور أن يقوم بدور

يقصد بها أيضا  االستجابة التي يجب أن تقّدم من قبل السلطات العامة والهيئات الماتركة إلى الاخص الطالب للمعلومات 
ر لغرض السماح بالمااركة األكثر فعالية من ضمن فترة زمنية معقولة أو عند مرحلة أسبق من عملية اتخاذ القرا

الجمهور في األمور ذات الصلة. ويقصد أيضا  بمصطلح "لفحصها" أن السلطات العامة والهيئات الماتركة يجب كذلك 
 أن تكون لديها الفرصة الستالم ودراسة المعلومات والمالحظات من الجمهور.

ن الوصول لها فعال  فإنها يجب أن تكون كذلك في المتناول. ولهذا ن ممكوهو أن المعلومات لكي تك 1األساس للفقرة  -141
يجب تزويده الهدف، تتطلب االتفاقية توفير المعلومات إلى الجمهور لفحصها مجانا ، وأي اخص يطلب المعلومات 

ي األسعار عند دفع األجور المعقولة. و"األسعار المعقولة" هبتسهيالت معقولة للحصول على نسخ من تلك المعلومات، 
تتطلب توفير "نسخ" من  1التي تغطي كلفة النسخ والنار والتي ال تكون باهضة. ومن المهم مالحظة أن الفقرة 

أفراد الجمهور المستندات الفعلية التي تحتوي على المعلومات، بدال  من ملّخصات أو خالصات منها، ومن ثم ضمان أن 
 للغة األصلية وفي السياق.لوبة بالكامل، باقادرين على االطالع المعلومات المحددة المط

من االتفاقية. إال أنه  8االلتزام بإعالن المعلومات للجمهور قد يخضع إلى حدود "حماية المعلومات" في المادة  -140
دة من إعالن ريو، فإن تلك المحددات يجب أن تعطى تفسيرا  وتطبيقا  مقّيدا  استنادا  إلى أساس الما 01انسجاما  مع المبدأ 

، والذي استنادا  إليه يتم خدمة مصالح الجمهور بالاكل األفضل بأوسع كاف ممكن للمعلومات. ورفض الحصول 01
 .018بدوافععلى المعلومات يجب أن يكون دائما  

لغرض ااتراط الحصول على المعلومات باكل ناجح على المستوى الوطني، من المهم أن يضمن كل طرف  -141
 ن خالل التاريعات الوطنية.مااطئ الحق في المعلومات م
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من اتفاقية آرهوس قائمة من الخيارات للرفض المحتمل للمعلومات. وهذه المادة تفصح أيضا  عن اإلجراءات لرفض طلب  4 تاترط المادة  

 معلومات بما في ذلك مطلب بيان أسباب الرفض وإعطاء المعلومات عن الحصول لمراجعة اإلجراءات واإلطار الزمني لقرار الرفض.
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التفسير السياقي المناسب ألحكام االتفاقية تطلّب أن يؤَخذ بالحسبان ذلك الحق في المعلومات في وضع وتاغيل االتفاقات 
 ( من االتفاقية.0)2التي وضعت بموجب المادة  الثنائية أو المتعددة األطراف

ة والهيئات الماتركة عندما تعلن المعلومات فإنها تقوم بذلك على األطراف المااطئة التأكد من أن السلطات العام -141
ناجح. ويقصد بالافافية أن الجمهور  لباكل صريح )افاف( وتضمن أن المعلومات فعال  ممكن الحصول عليها باك

صول بإمكانه أن يتبع بوضوح مسار المعلومات وفهم مناأها والمعايير التي تحكم جمعها وحيازتها ونارها وكيفية الح
عليها.  ويمكن أن ُتَعّد السجالت وقواعد البيانات والمستندات ممكن الحصول عليها باكل ناجح عندما، على سبيل المثال، 
يمكن للجمهور البحث عن معلومة محددة، أو عندما يكون للجمهور إمكانية الحصول السلسة أثناء ساعات الدوام المناسبة 

 .012خ ... إلخوالمواقع والمعدات كأجهزة االستنسا

أفراد الجمهور على األطراف المااطئة ضمان قيام السلطات العامة والهيئات الماتركة بإعالن المعلومات لكافة  -144
دون الحاجة لبيان مصلحة. ويجب على المؤسسات الحكومية ودوائر التنفيذ كذلك تمكين الجمهور من الحصول على 

أن تاترط إجراءات منح الرخص )مثال  سحب المياه الجوفية، وطرح المعلومات حول السياسات واإلستراتيجيات. ويجب 
مياه الصرف( حصول المعلومات من قبل الجمهور. ويجب كذلك إعالم الجمهور باكل فاعل في األوضاع الخطرة، مثال  

ويد )تهديدات( الفيضانات، وتلوث المياه العرضي، واحة المياه، وغير ذلك. ويجب وضع اإلجراءات الكافية لتز
الجمهور بالمعلومات األساسية للمااركة في تقييم التأثيرات البيئية. وعندما يكون في المصلحة العامة كاف المعلومات 

المستندات أثناء اإلكمال والصياغة( والمالحظات عليها، على األطراف المااطئة والهيئات التي تحتويها مستندات العمل )
كانية الحصول على مستندات العمل باإلضافة إلى إمكانية إبداء المالحظات مإ الماتركة أن ينظروا في منح الجمهور

 عليها.

وتقديم  001على األطراف المااطئة أن تصف صراحة اإلجراءات ذات الصلة لنار المعلومات باكل فاعل -145
ن المعلومات المعلومات عند الطلب في تاريعاتها الوطنية. وكذلك يجب على األطراف المااطئة أن تضع إجراءات إعال

للجمهور في االتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة أو البروتوكوالت المواضيعية لتلك االتفاقات. ويجوز للهيئات 
 الماتركة وضع لوائح خاصة بنار المعلومات باكل فاعل وتقديم المعلومات عند الطلب.

ل لفحصها، مجانا ، يجوز لألطراف المااطئة لغرض ضمان أن المعلومات متاحة وممكن الحصول عليها باكل فاع -146
والهيئات الماتركة إعداد وتاغيل مراكز توثيق ومكتبات وقواعد بيانات وويبسايتات. ويجب استخدام الصيغ االلكترونية 

 ل إلعالم الجمهور.ائلالتصاالت كأحد الوس

 لهيئاتامستندات ضر ومحات وايجب أن تنظر األطراف المااطئة والهيئات الماتركة في منح الحصول على أجند -147
الماتركة األخرى، والتاكيالت التابعة لها. ويمكن لألطراف المااطئة والهيئات الماتركة ااتراط مااركة الجمهور 

 بصفة مااركين غير مصّوتين في اجتماعات الهيئات الماتركة
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ذلك يقصد بنار المعلومات إعطاء المعلومات إلى الجمهور من خالل وسائل كالمناورات أو الرسائل أو البريد االلكتروني. ويمكن أن يقصد بها ك  

مات، وجعل تلك إتاحة للجمهور معرفة أنواع معّينة من المعلومات المتوفرة، وإخبار الجمهور بمكان وكيفية الحصول على االنص الكامل للمعلو
 المعلومات ممكن الحصول عليها من قبل الجمهور بكلفة بسيطة أو بدون كلفة.
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الماتركة أو األطراف المااطئة سوية أن وللهيئات والتاكيالت التابعة لها كوسيلة أخرى لنار المعلومات باكل فاعل. 
تنظر في وضع إستراتيجية اتصاالت عامة وإنااء جهة تنسيق للتوسط مع الجمهور. ويجب أن يمنح الجمهور الفرصة 
لتقديم االستفسارات تحريريا  إلى الهيئة الماتركة، لغرض مراقبة عمل األخيرة، استنادا  إلى االتفاقية، ولتأسيس وفتح 

 عها.الحوار م

التوجيه المفصل وأفضل الممارسات بخصوص التزام األطراف المااطئة في إعالن المعلومات للجمهور مناورة  -148
 000(.1111) إدارة المياه: التوجيهات باأن المااركة العامة واالمتثال إلى االتفاقاتفي إصدار اليونيسي/يونيب، 

 المتطلبات الدنيا لالمتثال للحكم -2

ات الماتركة التي أناأت بموجب األطراف المااطئة يجب أن تمتلك المعلومات )القائمة الدنيا السلطات العامة والهيئ -142
(( بواسطة جمعها و، عند االقتضاء، ومعالجتها لكي تتمكن من إعالنها للجمهور. 0)06من المعلومات ملخصة في المادة 

نظمة التي تضمن التدفق المنتظم ويجب تحديث المعلومات باكل منتظم. ويجب على األطراف المااطئة وضع األ
(، وغيرهم إلى السلطات العامة 00للمعلومات من الماّغلين والهيئات والمؤسسات المسؤولة عن المراقبة والتقييم )المادة 

 المسؤولة.

يجب أن تكون السلطات العامة والهيئات الماتركة التي أناأت من قبل األطراف المااطئة مجهزة بإجراءات  -151
بموجبها  التي ، بما في ذلك البنود والاروط األساسية المعلنةملة وافافة إلعالن المعلومات للجمهورواضحة واا

بنجاح، على األطراف أن تتيح  06. ولتنفيذ المادة التي يمكن بواسطتها الحصول على العمليةوالمعلومات متوفرة 
مناورات المعلومات واإلعالنات في المناورات للجمهور معرفة أي سلطة عامة تمتلك أي نوع من المعلومات من خالل 

 الحكومية وفي إعالنات الويبسايتات والتلفزيون أو الراديو الحكومية، أو كجزء من كتالوجات المعلومات البيئية.

عند إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جديدة أو تنقيح اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة  -150
، على األطراف المااطئة وضع الاروط الواضحة لضمان حصول الجمهور على المعلومات. 2راف بموجب المادة األط

أن تضع، إلى مدى إمكانياتها، إجراءات واضحة  ويجب على الهيئات الماتركة التي أناأت من قبل األطراف المااطئة 
كة الفاعلة في إدارة واستخدام المياه العابرة ومفّصلة لضمان حصول الجمهور على المعلومات كارط أساسي للماار

 للحدود.

لضمان التنفيذ الناجح لاللتزام بإعالن المعلومات للجمهور، يجوز لألطراف المااطئة تنظيم التدريبات للمسؤولين  -151
 الحكوميين على قوانين الحصول على المعلومات واإلدارة الناجحة للمعلومات والعالقات مع الجمهور.

 أمثلة -3

 مفوضو جمهورية مولدوفا وأوكرانيا يتبّنون القواعد بشأن مشاركة أصحاب المصلحة – 45ربع الم
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ابكة خبراء اليونيسي/يونيب حول مااركة وامتثال الجمهور، جنيف،  إدارة المياه: التوجيهات باأن مااركة الجمهور واالمتثال لالتفاقات.   

1111. 
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للمياه العابرة للحدود لسنة  باكل ماتركيسّهل مفّوضو مولدوفا وأوكرانيا تنفيذ االتفاق الثنائي باأن االستخدام والحماية 
ركة الجمهور في نااطات تلك الهيئات الماتركة. وهذا أصبح ، تبّنتا اللوائح الهادفة إلى ضمان ماا1117. وفي سنة 0224

المثل األول للقواعد المصاغة لنار المعلومات ومااركة الجمهور في نااطات الهيئات الماتركة في منطقة أوربا الارقية 
 وقاز وآسيا الوسطى.قوال

المصلحة. ويعّرف أصحاب المصلحة  لوائح مااركة أصحاب المصلحة في نااطات المفّوضين إنااء سجل ألصحابوتاترط 
على أنهم أي سلطة عامة ومنظمة غير حكومية واتحاداتهما، باإلضافة إلى الاخصيات المعنوية التي لها مصلحة في إدارة 
المياه العابرة للحدود. ويتألف السجل من جزء مولدافي وجزء أوكراني. وكل مفّوض مسؤول عن االحتفاظ بالجزء الخاص به 

 . ويمكن الحصول على السجل من اإلنترنت.في السجل

م المفّوضون بإعالم أصحاب المصلحة بكافة القرارات منذ آخر اجتماع وبخطط ، يقوقبل ثالثين يوما  من االجتماع العادي
ات ، يقوم المفّوضون بإعالم أصحاب المصلحة باأن تاريخ وأجندة ومستندثةالعمل. وقبل عارين يوما  من اجتماعهم أو الحاد

 االجتماع القادم.

اقتراح القضايا الواجب مناقاتها من قبل المفّوضين ولتقديم المالحظات ترط اللوائح حقوق أصحاب المصلحة في وتا
التحريرية و/أو الافوية المتعلقة بمسودات المستندات سوية مع المقترحات والتعديالت على مسودات النصوص. ويجب نار 

لتقديم المالحظات عليها على اإلنترنت. ويجب أن تؤخذ في الحسبان المالحظات المقّدمة من مسودات المستندات والدعوات 
 قبل أصحاب المصلحة في القرار النهائي.

بويبسايت ماترك لحوض نهر دنيستر )انظر  إنااء، اتفق المفّوضون كذلك على 1117في ديسمبر 

http://www.dniester.org.) 

 

 ة لدعم الحصول على المعلومات والمشاركة العامة في حوض الدانوببناء اإلمكاني – 46المربع 

في واانطن دي سي(  مؤسسة بحثيةسيي( وموارد المستقبل )-المركز البيئي اإلقليمي )ريكنّفذ ، 1116و 1114بين سنتي 
تخاذ القرارات اسّمي "تعزيز الحصول على المعلومات ومااركة الجمهور في  ا  ماروع وكلية القانون في جامعة نيويورك

العالمي واليو أن دي بي كجزء من ماروع الدانوب اإلقليمي، مبادرة  مرفق البيئةالبيئية". وكان الماروع مدعوما  من قبل 
 دولة لتنظيف وحماية نهر الدانوب.-01

ب. وساعد وعزز الماروع حصول الجمهور على المعلومات والمااركة بخصوص القضايا المتعلقة بالمياه في حوض الدانو
البوسنة  –الماروع، على المستوى الوطني، في بناء إمكانيات السلطات الحكومية المسؤولة في خمس من دول الدانوب 

مات البيئية الخاصة بالمياه وتسهيل على المعلوالجمهور لتوفير حصول  –والهرسك وبلغاريا ومونتنغرو ورومانيا وصربيا 
. وعزز إمكانية آيكبدر توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهمطلوب من قبل  مااركة الجمهور في اتخاذ القرار كما

في دعم حصول أصحاب المصالح على المعلومات والمااركة في إدارة المياه. وكذلك عزز مااركة المجتمع في حل القضايا 
 تجريبية في حوض نهر الدانوب. المتعلقة بالتلوث في مناطق اديدة التلوث منتخبة ونّفَذ خمسة مااريع إثبات

وعمل الماروع مع المسؤولين العامين والمنظمات غير الحكومية على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية في الدول 
الخمس. وعلى المستوى الوطني، حدد العوائق الرئيسية أمام حصول الجمهور على المعلومات واالاتراك في اتخاذ القرارات 

 ساعد المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية على وضع األدوات واإلستراتيجيات لتجاوزها.البيئية، و

 وتتضمن العوائق الرئيسية التي وجدت:
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كان لدى المسؤولين القليل من التوجيه باأن كيفية تنفيذ مسؤولياتهم لتوفير المعلومات البيئية المتعلقة بالمياه أو  -
 اأن قضايا إدارة المياه،التااور مع الجمهور ب

 علومات البيئية لدى الحكومة،مقلة قواعد البيانات المركزية جعلت من الصعوبة معرفة أين كان موقع ال -

لم تعرف المنظمات غير الحكومية والمواطنون حقوقهم في الحصول على المعلومات البيئية والمااركة في اتخاذ  -
 فهم كيفية ممارسة تلك الحقوق،القرارات المتعلقة بالبيئة، أو أنها لم ت

لم يكون المسؤولون متأكدين باأن أي المعلومات التي يجب أن ُتَعّد "سرية" ومنع كافها، وأي اإلجراءات يجب  -
 تطبيقها لتدعيم دعوى السرية،

 اإلجراءات إلاراك أصحاب المصالح في تخطيط إدارة الحوض النهري والتااور مع الجمهور لم تكن كافية. -

واستخدموها  –تقنيات كانت نافذة في مكان آخر  –تلك العوائق، درس المااركون في الماروع "ممارسات حسنة"  لتجاوز
في وضع أدوات وإستراتيجيات مكّيفة وفق احتياجاتهم وظروفهم الخاصة. ومعظمهم اختار وضع مساعدات وأدوات تحريرية 

 عملية جدا .

الكتيبات واإلراادات لضمان الحصول على المعلومات عند تنفيذ مسؤولياتها: وبالنسبة للمسؤولين الحكوميين، تضمنت تلك 
ما يكون األمر متعلقا  ئية والمتعلقة بالمياه باكل أفضل وما المطلوب عمله عندكيفية توفير حصول على المعلومات البي

. وبالنسبة للمنظمات غير وكيفية تاجيع الجمهور على مااركة أوسع ،بمعلومات سرية، وكيفية االتصال مع الجمهور
الحكومية والجمهور، تضمنت تلك الكراريس واألدلة التحريرية األخرى على كيفية ومكان الحصول على المعلومات البيئية، 

فض الحصول على المعلومات، والكيفية التي تاارك بها في اتخاذ فيرها، وما الواجب فعله عند روأي المعلومات التي يجب تو
 يئية المتعلقة بالمياه.القرارات الب

وعلى المستوى الوطني، قّدم الماروع توصيات )بما في ذلك مسودة الصياغة أو النص( للتغييرات في القانون، واإلراادات 
المعلوماتية التي تساعد مسؤولي البيئة أو المياه والجمهور في معرفة أي سلطة -األنظمة بعدللتعامل مع المعلومات السرية، و

علومات وكيفية الحصول عليها، والمواقع المحّسنة ألجل اتصال أفضل مع الجمهور. والعديد من تلك النااطات كانت تمتلك الم
مصحوبة بسلسلة من تدابير بناء اإلمكانيات، بما في ذلك الجوالت الدراسية إلى الواليات المتحدة وهولندا وسلسلة من الورش 

لمسؤولين لتطوير معرفتهم بتنفيذ مسؤولياتهم عمليا ، وللمنظمات غير الحكومية اإلقليمية والوطنية والدورات التدريبية ل
 لتمكينها من ممارسة حقوقها وضمان أن المساعدات التحريرية سُتفَهم وتستخَدم.

 نتائج الماروع مناورة على:

http://www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/DanubeRiverBasin/default.html 

 تسوية النزاعات – 22لمادة ا -ط 

 11المادة 

إذا نجم نزاع بين اثنين أو أكثر من األطراف باأن تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية، يتوجب عليهم البحث عن حل  -0
 بالتفاوض أو بأي وسيلة أخرى لحل النزاع مقبولة لدى أطراف النزاع.

لى هذه االتفاقية، أو في أي وقت بعد ذلك، يجوز م إاعند توقيع أو المصادقة على أو قبول أو إقرار أو االنضم -1
يقبل واحدة من من هذه المادة،  0للطرف أن يعلن تحريريا  إلى الموَدع إليه أنه، ألجل حل النزاع استنادا  إلى الفقرة 

 أو كال الوسيلتين التاليتين لحل النزاع كأمر إجباري بخصوص أي طرف يقبل نفي االلتزام:

 حكمة العدل الدولية،إحالة النزاع إلى م (أ )

 .4التحكيم استنادا  إلى اإلجراءات المبينة في الملحق  (ب )

من هذه المادة، فالنزاع يجوز إحالته فقط  1إذا قبل أطراف النزاع كال وسيلتي حل النزاع الماار إليهما في الفقرة  -1
 إلى محكمة العدل الدولية
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 ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.

 ح الخلفيةشروح وتحليل وتوضي -1

( من االتفاقية تاترط أن في حالة ناوء نزاع بين اثنين أو أكثر من األطراف حول تفسير أو تطبيق 0)11المادة  -151
االتفاقية، يجب عليهم البحث عن حل من خالل التفاوض أو أي وسيلة أخرى لحل النزاعات مقبولة لديهم. وبخصوص 

. اإلجباري أو الفصل " ألجل التحكيمصيغة "الخيار في 1، تاترط الفقرة 0النزاع الذي ال يمكن حله استنادا  إلى الفقرة 
، فالنزاع يجوز إحالته فقط 1وفي النهاية، وفي حالة قبول أطراف النزاع لكال وسيلتي حل النزاع الماار إليها في الفقرة 

 إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.

سلمية للنزاعات يغطي أي نزاع بين الدول بغض النظر عن موضوعه أو ثقله، كما معلن بوضوح االلتزام بالتسوية ال -154
من قبل الجمعية العامة لألمم  0281في إعالن مانيال لتسوية النزاعات الدولية سلميا  )إعالن مانيال(، المتبّنى في سنة 

الحقيقة، ليس فقط اتفاقية المياه ولكن أيضا  اتفاقية  وال تقّدم نزاعات المياه أي استثناء لهذه القاعدة. وفي .001المتحدة
 نيويورك تحتوي أحكاما  مفصلة تتناول تسوية النزاع.

من ميثاق األمم المتحدة، التي تاترط  11( والمادة 1)1من اتفاقية المياه المبدأ الذي تحتويه المادة  11تكرر المادة  -155
من  11حرية اختيار وسائل تسوية النزاعات بين ما مدرج في المادة التزام الدول بتسوية نزاعاتها سليما ، مع ضمان 

 الميثاق.

تاترط التزاما  بمحاولة تسوية النزاع من خالل "التفاوض أو بأي طريقة أخرى مقبولة لدى ( 0)11المادة  -156
عاون المسّن بأكثر البنود الطرفين"، يتم القيام بها بنية حسنة. ويمكن أن يقال عن هذا النزاع أنه يغطيه المبدأ العام بالت

، عند إبرام االتفاقات الثنائية و متعددة األطراف 2تطورا  وإلزاما  بموجب االتفاقية، حول االلتزام بالتعاون، وفي المادة 
 وإنااء الهيئات الماتركة.

، 0قرة بالرغم من أن "الوسائل األخرى لحل النزاع المقبولة لدى أطراف النزاع" ليست مدرجة في صياغة الف -157
التوسط أو التحقيق أو من ميثاق األمم المتحدة، باإلضافة إعالن مانيال، والوسائل األخرى مثل  11استنادا  إلى المادة 

الصلح أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الترتيبات أو الدوائر اإلقليمية، أو الوسائل السلمية األخرى من 
 .001المساعي الحميدة اختيار األطراف، بما في ذلك

يتيح ألطراف النزاع االتفاق على الوسائل السلمية حسب ما تقتضيه الظروف له المرونة الكافية لالحكم قيد الدراسة  -158
( تفرض التزاما  بالبحث عن حل من 0)11وطبيعة نزاعاتها. إال أنه، إذا لم تتفق األطراف على وسائل محددة، فإن المادة 

ظهر بذلك أنه الوسيلة االفتراضية للتسوية في االتفاقية. وهذا نتيجة كون التفاوض هو وسيلة خالل التفاوض، والذي ي
 التسوية األكثر ايوعا  استخدامها في الممارسة الدولية باإلضافة إلى كونها األكثر كفاءة ومرونة.

                                                           
001

 .17/01قرار الجمعية العامة   
001

تسوية النزاعات التي يبحث فيها طرف ثالث تسهيل االتصال والحوار بين أطراف النزاع. والطرف الثالث الذي يمارس المساعي الحميدة،  وسيلة  

 المختلفة عن التوسط، ال يقّدم االقتراحات لتسوية لنزاع. وفي الغالب، تتطور المساعي الحميدة، بموافقة أطراف النزاع، إلى توسط.
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لهيئة اي ال يمكن حلها في سياق بعض اتفاقات المياه العابرة للحدود تاترط المفاوضات في قضية النزاع الناجمة والت -152
الماتركة ذات الصلة. وتحت الممارسة التقليدية السائدة، فإن المساعي الحميدة إلى التسوية عن طريق التفاوض غالبا  ما 

 .قبول ألغراض التحكيم أو الفصل تاّكل مطلب

سي من قبل الجماعة مؤسطرف ثالث اراك ارطا  إل توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياه تضع -161
 األوربية.

في السابق، لم يكن اللجوء إلى القضاء أو اإلجراءات التحكيمية لتسوية نزاعات المياه متكررة في الممارسة الدولية.  -160
-وقرار محكمة العدل الدولية في قضية غابكيكوفو( 0257تحكيمي في قضية الك النو )إال أن حاالت كالقرار ال

الم في قانون المياه الدولي. والقضية الخاصة بمعامل عجينة الورق على نهر األورغواي بين ( لها مع0277ناغيمارس )
 الفصلاألرجنتين والبارغواي أمام محكمة العدل الدولية، العالقة في وقت صياغة هذا الدليل، تعكس قناعة الدول بأن 

 للتعامل مع نزاعات المياه.الدولي هو وسيلة مناسبة 

ليسا إجباريين بموجب االتفاقية، بل فقط اختياريين، مثلما في القانون الدولي العام.  والفصلن التحكيم مؤسفا  أقد يبدو  -161
لمساعدة المنّفذة ا وزئيا  توازنها وظائف منع النزاع أإال أنه بموجب اتفاقية المياه، فإن نقاط الضعف المفترضة تلك هي ج

يات غير الصدامية وغير القضائية واالستاارية، كتلك الماترطة من في اجتماع األطراف وهيئاتها التابعة. ووضع اآلل
. وأخيرا ، فإن الطبيعة االختيارية 004قبل "لجان المطابقة"، يمكن فقط أن تقّوي ممارسة الوظائف في اجتماع األطراف

ألطراف، تحديدا  االتفاقات مثل أغلب االتفاقات الدولية المتعددة ا –لتسوية النزاعات قضائيا  وتحكيميا  بموجب االتفاقية 
يجب النظر إليها في ضوء االلتزام بإنااء هيئات ماتركة للتعاون الثنائي والمتعدد بموجب  –طراف البيئية متعددة األ

 من النزاع وإدارته.هيئات باكل كبير لوظائف قريبة ، بقدر ممارسة تلك ال2المادة 

 شروح وتحليل وتوضيح الخلفية -2

زاعات من خالل التفاوض أو الوسائل األخرى المتفق عليها يثار في كل وقت يكون فيه نزاع االلتزام بتسوية الن -161
أو تطبيق االتفاقية. وفي الحقيقة فإن هذا على األرجح سيحدث عندما يظهر أن من غير الممكن تسوية األمر يخص تفسير 

هناك مطلب قانوني الستنفاد كل االحتماالت ، لم يكن 11المادة  ماتركة المعنية، حتى ولو، إلنفاذق الهيئة الافي سي
را  ألنها اتفاقية إطارية، فقد ال يكون النزاع محدودا  بأحكام اتفاقية المياه نظلتسويتها ضمان سياق تلك الهيئة. وأيضا ، و

من  2دة وتطبيقها بالاكل األصولي في حالة معينة، لكن أيضا  تامل تفسير أو تطبيق االتفاقات الماار إليها في الما
 االتفاقية.

، تحت االلتزام بالبحث عن تسوية له. ويجب عليها 0يكون األطراف، وفقا  لجوهر الفقرة متى ما يناأ نزاع من ذلك،  -164
، بحيث ال تحرم إجراءات تسوية 005أداء ذلك االلتزام بنية حسنة مع األخذ بالحسبان المصالح الماروعة للطرف الآلخر

ا محاولة تجنب أي فعل قد يفاقم النزاع. وفي حالة أي لجوء إلى طرف ثالث ألجل النزاع من أي معنى، ويكون له
 نصيحة )إما من خالل التوسط أو للحصول على 

 

                                                           
004

 (.1112نوفمبر  01 – 01يح هذه الجملة في ضوء القرار من قبل الدورة الخامسة الجتماع األطراف )قد يتم تنق  
005

 .01انظر المالحظات على المادة   
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يجب عليها أن تمنح االعتبار المتعاطف لنتائجها أو استنتاجاتها. وإذا بالرغم من كافة الجهود، لم يتم  المساعي الحميدة(،
 االلتزام باتباع التسوية بموجب مفاوضات بنية حسنة أنه قد انتهك. التوصل إلى تسوية، لن ُيَعدّ 

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو إلى اإلجراءات التحكيمية قد يتم تفعيله فقط من الطرف الذي قّدم إلى الموَدع إليه  -165
د الطرف الذي قد قبل نفس االلتزام. ، وفقط ض1إعالنا  بقبول واحدة من أو كلتا وسيلتي التسوية تلك، كما مبّين في الفقرة 
الفصل أمام محكمة  إجراء باالتفاقية، بينما يتم 4وتقام اإلجراءات التحكيمية استنادا  إلى اإلجراءات المبّينة في الملحق 

الدولية العدل الدولية استنادا  إلى قانونها وقواعدها. وتكون قرارات الهيئات التحكيمية باإلضافة إلى قرارت محكمة العدل 
 ملزمة على أطراف النزاع.

 أمثلة -3

 أمثلة على أحكام تسوية النزاعات – 47المربع 

 أحكام تسوية النزاعات بين الدول بموجب اتفاقات المياه العابرة للحدود -أ 

قتها ريكد، من خالل صيغ مختلفة قليال ، طفيها، لتؤ 11عدد كبير من االتفاقات التي تقع تحت مجال االتفاقية تعكس المادة 
 التدريجية والخيارية للتسوية السلمية للنزاعات.

إذا نجم نزاع بين األطراف المتعاقدة بخصوص تفسير أو  -0حول حماية الراين أن " 0222من اتفاقية  06وتاترط المادة 
ات مقبولة هذه االتفاقية، على األطراف المعنية البحث عن حل من خالل التفاوض أو أي صيغة أخرى لتسوية النزاع قتطبي

إذا لم يكن ممكنا  تسوية النزاع بهذا األسلوب، فيجب، ما لم تقرر أطراف النزاع أمرا  آخر، إحالته، بطلب من  -1لديها. 
 إحداها، إلى التحكيم".

ت وبنفس الطريقة، تاترط اتفاقية حماية نهر الدانوب البحث أوال  عن كافة الحلول بالتفاوض أو بوسائل أخرى لتسوية النزاعا
عند االقتضاء، كذلك بمساعدة الهيئة الماتركة الماّكلة بموجب االتفاقية. وفقط إذا لم تتم تسوية النزاع بالوسائل  –

 الدبلوماسية، يجب أن تحال إلى محكمة العدل الدولية و إلى التحكيم.

من االتفاق حول نهر  8ة دالما وتتضمن الترتيبات األخرى صيغا  أكثر إيجازا ، باكل عام، حول القضية المطروحة. وبموجب
على األطراف البحث عن حل بالتفاوض أو بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات مقبولة لدى ، 1111ميوسه، الموّقعة في سنة 

الذي يؤسس لجنة دولية لحماية ساار، اتفقت األطراف على تسوية  0260أطراف النزاع. عالوة على ذلك، ففي بروتوكول 
 (.00بلية حول تفسير أو تطبيق البروتوكول فقط بالوسائل الدبلوماسية )المادة النزاعات المستق

 بدائل تسوية النزاعات بين الدول بموجب توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية بشأن المياه -ب 

غير اعتيادية  آلية تسوية نزاعات مبتكرة و، في محيط االتحاد األوربي، توجيهات االتحاد األوربي اإلطارية باأن المياهتضع 
على أن "عندما تحدد إحدى الدول األعضاء قضية ذات تأثيرات على إدارة مياهها لكن ال يمكن  01نوعا  ما. وتنص المادة 

حلها من خالل تلك الدولة العضو، يجوز لها رفع القضية إلى اللجنة وأي دولة عضو معنية أخرى ويجوز لها تقديم التوصيات 
 تة أاهر للرد على أي رفع أو توصية من تلك.لحلها". وأمام اللجنة س
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بدولة عضو أخرى تتعلق إلحدى الدول األعضاء التي ال يمكنها حل قضية إدارة المياه الخاصة  01باكل فاعل، تسمح المادة 
األعضاء إلى التدخل في اللجنة. وبالرغم من أن اللجنة غير مزودة بأي صالحيات محددة لتسوية النزاع بين الدول للدعوة 

محتملة للدول لطرح القضايا  وسيلة أخيرةتبقى  01المعنية، ولحد اآلن لم يسّجل أي طلب رسمي للقيام بذلك، فإن المادة 
 العابرة للحدود غير المحلولة.

ساهم في حل النزاع المائي الثنائي مع واحد من جيرانها الذي  01وقد أاارت هنغاريا أصال  إلى اللجوء المحتمل إلى المادة 
 كثيرا  في حل النزاع باكل مبكر وناجح.
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 ملحق

 شكر

 تاكر سكرتارية اليونيسي بامتنان التمويل من قبل إيطاليا وألمانيا وسويسرا إلعداد هذا الدليل.

مجموعة وكذلك تاكر سكرتارية اليونيسي بامتنان المساهمة الحقيقية المقّدمة من قبل أعضاء الهيئة القانونية التفاقية المياه، و
 العمل حول اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وعمل مجموعة الصياغة التي أعّدت الدليل. 

خبراء في القانون والمياه من الدول ، وتألفت من مجموعة الصياغة رأسها السيد آتيلال تانزي )جامعة بولونيا، إيطاليا(
سيدة مريام لتايك(، والسيد آنتي توماس بيلنسكي )فنلندا(، والوالمنظمات األخرى: السيدة دوبرافكا نيدفيدوفا )جمهورية ا

هايدي جيكيل )ألمانيا(، والسيد ألكسندروف كوليوبوليس )اليونان(،  سيدةوالسيد مالخاز أديافيلي )جورجيا(، وال ماكاروفا
يفريد برودبيلت )هولندا(، وين سيدةماريا غاالمبوس )هنغاريا(، وال سيدةوال بارانياي والسيد بيتر كوفاكسوالسيد غابور 

دراغانا ميلوفانوفيج )صربيا(، والسيدة زدنيكا كيلناروفا )سلوفاكيا(، والسيدة جادرانكا  سيدةآنا درابا )رومانيا(، وال سيدةوال
اه في إيفانونفا )جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة(، والسيدة نتاليا زاكورتايفنا )ماروع المساعدة األوربي، حوكمة المي

غرب أوربا الارقية والقوقاز وآسيا الوسطى، أوكرانيا(، والسيدة آيولي ترومبيتكايا والسيد سيرهي فيكهيرست )منتدى منظمة 
تحدة(، كالرك والسيد سيرجي فينوغرادوف )جامعة دندي، المملكة الم-التعاون االقتصادي األوربي(، والسيد آليستير ريو

 دة فرانسيسكا بيرنارديني والسيد رينر إندرلين لدى سكرتارية اليونيسي.لياروفا والسيوالسيدة ئيال بيه

 


