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تصدير

يجّسد اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التابعة لها التزام المجتمع 
الدولي بتعزيز السالم والمساواة واالستدامة. وُيعدُّ التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، التي تغطي ما يقرب 
من نصف مساحة العالم، عنصرًا جوهريًا في تنفيذ خطة التحّول هذه. وال تؤدي المياه العابرة للحدود إلى لّم شمل 

المجموعات السكانية عبر الحدود فحسب، بل من شأنها أيضًا تحفيز االزدهار االقتصادي وإدامة الُنُظم البيئية.

وال شك أن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود يحقق فوائد عديدة. فقد أّدت اتفاقية عام 1992 بشأن حماية 
التي تضطلع بخدمتها لجنة األمم  المياه(،  )اتفاقية  الدولية  العابرة للحدود والبحيرات  المائية  المجاري  واستخدام 
المتحدة االقتصادية ألوروبا )UNECE(، إلى تعزيز التعاون على المستويين السياسي والتقني، كما حققت العديد من 
النتائج الملموسة، بما فيها تعزيز جودة المياه، وتحسين صحة اإلنسان، والحّد من آثار الفيضانات والجفاف، والحفاظ 
على الُنُظم البيئية. وبالتالي، فقد ساهمت هذه االتفاقية في التكامل اإلقليمي ودرء النزاعات على مستوى أوروبا 
وخارجها. واستنادًا إلى ما تحقق من نجاحات، تم فتح باب االنضمام إلى اتفاقية المياه أمام جميع الدول األعضاء 

في األمم المتحدة عام 2016.

ر المناخ، والتلوث،  وتشهد الموارد المائية ضغطًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم، من خالل جملة عوامل تشمل تغيُّ
المياه أن تلعب دورًا جوهرّيًا في تعزيز  المياه. وبالتالي، فإن من شأن اتفاقية عالمية حول  المتزايد على  والطلب 
اإلرادة السياسية للتعاون، وتنسيق األنشطة والتدخالت، وتحفيز االلتزامات ذات الصلة التي قطعتها مجموعة واسعة 
ع التقدم المحرز في هذا المجال، ورصد المناطق شديدة التأثر بالخالفات المتعلقة بالمياه  من الجهات الفاعلة، وتتبُّ

العابرة للحدود. كذلك توفر االتفاقية إطارًا للجمع بين التدخالت اإلنمائية والدبلوماسية الوقائية.

المياه، وهي تشاد  اتفاقية  إلى  المتحدة االقتصادية ألوروبا  البلدان من خارج منطقة لجنة األمم  أولى  انضمام  إن 
)2018(، والسنغال )2018(، وغانا )2020(، وعمليات االنضمام التي تجري على قدم وساق في عدة بلدان أخرى، يمّثل 

تطّورًا واعدًا.

كذلك فإن دخول اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية لعام 1997 حّيز النفاذ 
عام 2014 يمّثل محطة بارزة أخرى يمكن البناء عليها.

ويمكن لهاتين االتفاقيتين مجتمعتين أن تؤديا إلى تعزيز سيادة القانون في التعاون عبر الحدود في جميع أنحاء 
إلى  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعا  السبب،  ولهذا  العالم. 
االنضمام إلى كلتا االتفاقيتين والسعي من أجل تنفيذهما بشكل كامل. كذلك فإن منظومة األمم المتحدة ملتزمة 

بدعم الحكومات في جهودها لتحقيق هذا الهدف.

إلى  االنضمام  لدعم  أداة قوية  لعام 1992 ستشّكل  المياه  اتفاقية  بشأن  المتداولة  األسئلة  بأن  تامة  قناعة  أنا على 
اإلدارة  لتحقيق  االتفاقية  إطار  في  تتعاون  التي  البلدان  مجموعة  رقعة  توسيع  وبالتالي  وتنفيذها،  المياه  اتفاقية 

المستدامة للمياه العابرة للحدود ورفاه المجتمعات في جميع أنحاء العالم. 

أولغا ألجايروفا
األمين التنفيذي

للجنة األمم المتحدة

االقتصادية ألوروبا



شالالت في الحديقة الوطنية كركا، كرواتيا



هـ

تمهيد

تشّكل اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية )اتفاقية المياه(، التي تستضيف 
أمانتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )UNECE(، آليًة لتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي من أجل 

اإلدارة السليمة بيئّيًا للمياه السطحية والجوفية العابرة للحدود وحمايتها.

بعد أن اعُتمدت أساسًا كمعاهدة إقليمية، أصبحت اتفاقية المياه صّكًا عالمّيًا في عام 2016. وهناك بلدان عديدة من 
خارج قارة أوروبا هي حالّيًا في طور االنضمام إلى االتفاقية. ويهدف برنامج عمل االتفاقية للفترة بين عامي 2019 
و2021 إلى تقديم دعم قوي ألنشطة بناء القدرات لدى األطراف. ويشمل الدعم المقّدم إلى البلدان المهتمة باالنضمام 
إلى االتفاقية، المشورة بجانبيها القانوني والتقني لمساعدة تلك البلدان على فهم أحكام االتفاقية وتنظيم حلقات 

عمل وطنية من أجل بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية ومناقشة فوائد االنضمام إليها.

ُأعّد هذا المنشور لدعم أنشطة زيادة الوعي وحشد الدعم السياسي التفاقية المياه بما يتماشى مع األهداف طويلة 
وطلبات  أسئلة  من  المنشور  هذا  وينطلق  العالمي.  المستوى  على  االتفاقية  لتنفيذ   2018 عام  الستراتيجية  األمد 
استيضاح تلقتها أمانة االتفاقية بالفعل من البلدان التي كانت في طور االنضمام إلى االتفاقية في الفترة بين عامي 
2013 و2020. ومن خالل الجمع بين النظرية القانونية والشروحات واألمثلة المبّسطة، يعالج هذا المنشور مجموعة 
واسعة من المسائل، بما فيها مبادئ االتفاقية والتزاماتها وكيفية االستفادة من هيكلها المؤسسي وقيمتها المضافة 

على المستويات العالمية والعابرة للحدود والوطنية.

ت أمانة اتفاقية المياه هذا المنشور بالتشاور مع مكتب رئيس لجنة تنفيذ االتفاقية. ويستند هذا المنشور إلى  لقد أعدَّ
دليل تنفيذ اتفاقية المياه الذي اعتمدته الدورة الخامسة الجتماع أطراف االتفاقية عام 2009، وكذلك التحديثات 
التي ُأدخلت إليه عام 2013، فضاًل عن الصكوك القانونية غير الملِزمة واألدوات والمنشورات األخرى التي تم تطويرها 
بموجب اتفاقية المياه. وبينما يعّد دليل تنفيذ اتفاقية المياه تعليقًا شاماًل على أحكام االتفاقية، يسعى هذا المنشور 
إلى تقديم إجابات تتسم بطابعها المباشر والعملي على األسئلة التي أثارتها البلدان المهتمة باالنضمام إلى االتفاقية.

بالمياه، وكذلك  المعنية  الوزارات  القانونيين في  المياه والمستشارين  إلى خبراء  المنشور بشكل خاص  يتوّجه هذا 
واإلدارات  الخارجية(،  والشؤون  والطاقة،  والزراعة،  البيئة،  فيها  )بما  الصلة  ذات  األخرى  الوزارات  في  الموظفين 
الرئاسية، والبرلمانات الوطنية في البلدان المهتمة باالنضمام إلى اتفاقية المياه. ويمكن أيضًا لهذا المنشور أن يكون 
مفيدًا لألطراف الحالية في االتفاقية. وعالوة على ذلك، يستهدف هذا المنشور منظمات األحواض والشركاء التقنيين 

والماليين العاملين في مجال قضايا التعاون الدولي وإدارات المياه العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم. 
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شكر وتقدير

تنّوه أمانة اتفاقية المياه مع االمتنان بالتمويل الذي قدمه االتحاد األوروبي من خالل مشروع "تشجيع االنضمام إلى 
اتفاقية المياه" لألنشطة الرامية إلى نشر الوعي بشأن اتفاقية المياه، بما يشمل دعم ترجمة هذا المنشور إلى اللغات 

العربية والفرنسية واإلسبانية، وطباعته باللغتين العربية واإلسبانية.

لألنشطة  دعمها  والسويد وسويسرا، على  والمجر وهولندا  وألمانيا  لفنلندا وفرنسا  امتنانها  بالغ  األمانة عن  وتعرب 
الهادفة إلى تعزيز القدرة على تنفيذ االتفاقية ودعم العمليات الوطنية في سبيل االنضمام إلى االتفاقية.

واضطلع  المنشور.  هذا  نص  تحرير  بتنسيق  المياه  اتفاقية  أمانة  داخل  من  كوبل  وسونيا  ترومبيتكايا  يوليا  قامت 
كومالن سانغبانا بوضع خارطة طريق لتيسير عمليات االنضمام إلى االتفاقية. وقدمت فرانشيسكا برنارديني، وسارة 
بلوجنيكوفا، وكومالن سانغبانا،  ليبونين، وهانا  داتوري، وشانتال دميلكامبس، وَديان غيرييه، وريمي كينا، وأنوككا 
وسارة تيفيناور-ليناردون، مدخالت وتعليقات قّيمة. كذلك قدمت مايوال ليدومي وكاميل مارسيلو دعمًا إدارّيًا للعملية.

وتقّدر األمانة بامتنان التعليقات المفيدة التي قدمها السّيد أتيال تانزي، رئيس لجنة تنفيذ اتفاقية المياه، وأعضاء 
مكتب االتفاقية التالية أسماؤهم: هايدي جيكل )ألمانيا(، وبيتر كوفاكس )المجر(، وهاري لييف )إستونيا(، ونيوخور 

ندور )السنغال(.
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القيمة المضافة التي تمثلها اتفاقية 
المياه على المستويات الوطنية 

والعالمية والعابرة للحدود

ما أهمّية اتفاقية المياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟  1.1

ُتَعدُّ اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية )اتفاقية المياه( أداة هاّمة للعمل 
من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا فيما يتعلق بالتعاون في 

مجال المياه والمياه العابرة للحدود.

تسعى اتفاقية المياه إلى تيسير تحقيق الهدف 6 )الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي( من خالل 
الَنهج المتكامل والمشترك بين القطاعات الذي تعتمده، واهتمامها بمنع تلوث المياه والحد منه، والحفاظ على الُنُظم 
البيئية واستعادتها، وكفاءة استخدام المياه. وألن 60 في المائة من المياه العذبة في العالم تصب في أحواض عابرة 
للحدود بين الدول، تهدف االتفاقية إلى توفير اإلطار القانوني وآليات التعاون لضمان توافر كميات كافية من المياه 
النظيفة في الوقت المناسب للبشر واالقتصادات والُنُظم البيئية. كذلك تدعم االتفاقية بشكل مباشر تنفيذ الهدف 
6-5 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يطلب من جميع البلدان »أن تعمل، بحلول العام 2030، على تطبيق اإلدارة 

المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خالل التعاون عبر الحدود حسب االقتضاء.« 

كذلك فإن العمل بموجب اتفاقية المياه ُيَعدُّ وثيق الصلة بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى، ومن ضمنها:

الهدف 2 )القضاء التام على الجوع( والهدف 7 )تأمين طاقة نظيفة وبأسعار معقولة( والهدف 15 )الحياة 	 
في البّر(، وذلك من خالل، على سبيل المثال، الَنهج المتكامل لالتفاقية الذي يهدف إلى تطوير السياسات 

القطاعية وأنشطة االتفاقية التي تركز على العالقة المترابطة بين الُنُظم البيئية والمياه والغذاء والطاقة؛

الهدف 3 )ضمان الصحة الجيدة والرفاه( من خالل أنشطة االتفاقية، بالتعاون مع البروتوكول المتعلق بالمياه 	 
والصحة؛

المقصد 11-5 )الحد من تأثير الكوارث، وال سيما الكوارث المتصلة بالمياه( والهدف 13 )العمل المناخي( من 	 
ر المناخ؛ خالل أنشطة االتفاقية المتعلقة بالمياه وتغيُّ

الهدف 16 )التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُيهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، 	 
وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على 
جميع المستويات( والهدف 17 )عقد الشراكات لتحقيق األهداف( من خالل أنشطة االتفاقية المتعلقة باإلدارة 

المتكاملة لموارد المياه، والشراكات التي تهدف إلى إرساء التعاون في مجال المياه العابرة للحدود.
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وباإلضافة إلى ذلك، ُتَعدُّ لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا جنبًا إلى جنب مع اليونسكو الوكالتين الراعيتين 
للمؤشر 6-5-2 لهدف التنمية المستدامة الذي يتعلق باحتساب النسبة المئوية لمساحة األحواض المائية العابرة للحدود 
المشمولة بترتيب تنفيذي/عملي بشأن التعاون في مجال المياه، والذي يهدف إلى قياس التقدم بشأن التعاون في 
مجال المياه العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم. ونظرًا ألن اإلبالغ عن المؤشر 6-5-2 لهدف التنمية المستدامة 
يرتبط بشكل وثيق باإلبالغ بموجب االتفاقية، فإن االتفاقية تقّدم أيضًا إطارًا لمناقشة التقدم العالمي بشأن التعاون 

في مجال المياه العابرة للحدود وتحديد التحديات المشتركة واالستجابات ذات الصلة.

موارد إضافية:

التقدم في التعاون في مجال المياه العابرة للحدود: اإلطار المرجعي العالمي للمؤشر 6-5-2 لهدف التنمية   •
المستدامة )2018(. لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 

واليونسكو. متاح على الرابط التالي:
https://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation652-/.

إعداد التقارير بموجب اتفاقية المياه والمؤشر 6-5-2 لهدف التنمية المستدامة. متاح على الرابط التالي:  •
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html     

حدث عقب الدورة الثامنة الجتماع األطراف )نور سلطان، كازاخستان، 2018(

https://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation-652/
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
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ما هي المزايا والفوائد التي تحصل عليها البلدان التي تنضم إلى اتفاقية المياه؟  2.1

إن البلد الذي يصبح طرفًا في اتفاقية المياه، ينضم إلى اإلطار القانوني والمؤسسي الدولي لالتفاقية الذي أثبت 
أصاًل فعاليته على مدى العقدين الماضيين. وهذا يعني أنه يمكن لبلد ما استخدام هذه األداة التي نجحت في تيسير 
تطّور العديد من اتفاقيات المياه العابرة للحدود والهيئات المشتركة، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة على أرض 
الواقع، بما في ذلك تحسين جودة المياه، والتخفيف من آثار الفيضانات والجفاف، وتحسين التخطيط المشتَرك في 
ر المناخ، وإدارة السدود والخزانات، وغيرها(، وتحسين صحة اإلنسان  ف مع تغيُّ العديد من المجاالت )بما فيها التكيُّ

والنظام البيئي.

وبشكل عام، فإن المشاركة في االتفاقية – وتحديدًا االلتزام بقواعدها والتعاون من خالل المنصة الحكومية الدولية 
التابعة لها – تؤدي إلى زيادة الثقة واالطمئنان في العالقات بين الدول المتشاطئة، وتساعد تاليًا على منع التوترات 

والتباينات المحتملة، ما يسهم في الحفاظ على السالم واألمن الدوليين واإلقليميين.

والمؤسسات  الدولية  والمنظمات  األخرى  البلدان  إلى  مؤشر  بمثابة  ُيَعدُّ  المياه  اتفاقية  إلى  ما  دولة  انضمام  إن 
ومعاييرها.  االتفاقية  قواعد  أساس  على  للتعاون  الدولة  تلك  استعداد  عن  الفاعلة  الجهات  من  وغيرها  المالية 
ومن خالل انضمامها، تعزز تلك الدولة رصيدها من االحترام لدى الجهات الفاعلة األخرى في المجتمع الدولي من 

االتفاقية ومعاييرها.  بقواعد  التزامها  خالل 

التوجيهية  الوثائق  من  المثال  سبيل  وعلى  االتفاقية،  بموجب  الحالية  الخبرة  من  المياه  اتفاقية  أطراف  تستفيد 
واألنشطة والمشاريع الفعلية. كذلك فإّن اآللية المؤسسية لالتفاقية تقّدم الدعم لألطراف إلبرام اتفاقات مياه عابرة 
للحدود وإنشاء هيئات مشتركة أو تعزيز الهيئات القائمة. ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة بالنسبة لألحواض التي 

تنشأ صعوبات تتعلق بإبرام االتفاقات حولها.

يمكن لالنضمام إلى اتفاقية المياه أن يؤدي أيضًا إلى تيسير تمويل إدارة المياه والتعاون في مجال المياه العابرة 
للحدود، سواء من مصادر وطنية أو من جهات مانحة دولية.

من خالل انضمامه إلى اتفاقية المياه، يمكن لبلد ما أن يشارك ويساهم في الهيكل المؤسسي وآلية صنع القرار التابعة 
التفاقية المياه، ما يؤدي إلى تعزيز تنفيذ االتفاقية ومواصلة تطويرها. ويمكن لألطراف المشاَركة في ُصنع القرار 
بشأن تطوير االتفاقية، كما يمكنها أن ُتنَتخب كأعضاء في الهيئات اإلدارية التابعة لالتفاقية وقيادة األنشطة في إطار 
االتفاقية. كذلك يمكن لألطراف المشاَركة في تطوير برنامج عمل االتفاقية الذي يمتد لثالث سنوات، بحيث يمكنه 
التي  االتفاقية  تنفيذ  لجنة  الدعم من  أيضًا طلب  الخاصة. ويمكن لألطراف  أكثر استجابة الحتياجاتهم  أن يصبح 
يتمحور دورها حول المساعدة في إيجاد حلول للقضايا المعقدة ذات الصلة بإدارة المياه، والمساعدة في التغلب على 

الصعوبات المتعلقة بالتعاون عبر الحدود.

وعالوة على ذلك، يمكن للدول األطراف في اتفاقية المياه المشاَركة في ُصنع القرار بشأن تطوير نظام االتفاقية. ويمكنها 
أيضًا بدء التفاوض بشأن صكوك جديدة ملِزمة قانونًا مثل البروتوكوالت، أو اقتراح إدخال تعديالت على االتفاقية، 
أو ابتداع أدوات جديدة غير ملِزمة قانونًا، مثل المبادئ التوجيهية أو التوصيات، وإنشاء هيئات جديدة ضمن اإلطار 

المؤسسي لالتفاقية. وبذلك، يمكن لألطراف التأثير بشكل مباشر في مواصلة تطوير االتفاقية وقانون المياه الدولي.

تؤدي المشاركة في التزامات اتفاقية المياه وتنفيذ تلك االلتزامات إلى تحسين إدارة موارد المياه وحوكمة المياه 
على المستوى الوطني. إّن معايير االتفاقية التي يتعين على جميع الدول األطراف تطبيقها، وعلى سبيل المثال تلك 
المتعلقة بمنع التلوث والسيطرة عليه وتقليصه من المصدر، والسماح بتصريف المياه العادمة والترخيص المسبق له، 
وتطبيق المعالجة البيولوجية أو العمليات المماثلة على المياه العادمة للبلديات، أو تطبيق َنهج النظام البيئي، يمكن 
أن تؤدي إلى تعزيز الُنُظم الوطنية إلدارة الموارد المائية وحمايتها، وال سيما إذا قام طرف ما بتطوير خطة تنفيذ ذات 

صلة واستعرض بانتظام جهوده المتعلقة بتنفيذ االتفاقية.

وفي المحصلة، قد تكون هناك مزايا أخرى إضافية النضمام البلدان التي يشغلها مجال عمل محدد في إطار االتفاقية. 
وعلى سبيل المثال، يمكن للدولة التي تعاني من كثرة الفيضانات أن تستفيد من أنشطة االتفاقية ذات الصلة بإدارة 
ر المناخ. ويبّين الشكل 1 أبرز الفوائد التي تحققها الدولة من مشاركتها  ف مع تغيُّ الفيضانات العابرة للحدود والتكيُّ

في اتفاقية المياه.
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موارد إضافية:

فتح باب االنضمام إلى اتفاقية المياه لعام 1992 أمام جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة  •
 https://www.unece.org/index.php?id=44054 :متاح على الرابط التالي .)ECE/MP.WAT/43/Rev.1(    

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات من 21 إلى 42. متاح على الرابط التالي:  •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657   

أية قيمة يضيفها االنضمام إلى اتفاقية المياه بالنسبة إلى بلد لديه بالفعل   3.1
اتفاقات وتعاون جيد مع جيرانه في مجال المياه؟

يشّكل التعاون عملية متطورة باستمرار. ومن خالل االنضمام إلى اتفاقية المياه، يصبح بإمكان البلدان التي لديها 
العابرة  األحواض  المعتَمدة في  والخبرات  ُهج واألدوات  النُّ التعرف على  اتفاقيات وتعاون جيد مع جيرانها  بالفعل 

للحدود التابعة للبلدان األخرى، ما يمكن أن يعزز فرص التعاون في األحواض المشتركة. 

تتقاسم  التي  البلدان  تبذلها  التي  الجهود  وال سيما من خالل  االتفاقية،  بموجب  المنتظمة  اإلبالغ  آلية  ومن خالل 
قدراتها  مراجعة  للبلدان  يمكن  التقارير،  إعداد  أثناء  استجاباتها  تنسيق  إلى  تهدف  والتي  للحدود،  عابرة  أحواضًا 
الحاجة  ذلك  في  بما  للحدود،  العابرة  المياه  مجال  في  التعاون  تحسين  تعّزز  قد  التي  المجاالت  وتحديد  الوطنية 

المحتملة إلى تعديل اتفاقاتها القائمة، حسب االقتضاء.

المياه،  اتفاقية  بموجب  االلتزامات  أبرز  أحد  للحدود  العابرة  لألحواض  اتفاقات محددة  بإبرام  االلتزام  يمّثل  وبينما 
اتفاقات محددة، بل ينطوي على جوانب وقضايا أخرى كثيرة. وفي  التعاون بموجب االتفاقية ال يقتصر على  فإن 
هذا السياق، يناقش األطراف في اتفاقية المياه ويعالجون بانتظام القضايا الجديدة والناشئة وينخرطون في مهام 
جديدة، بما فيها استحداث أدوات قانونية غير ملِزمة أو إعداد تقييمات مبتكرة تمهد الطريق لمجاالت عمل وتعاون 
ف  جديدة محتملة. وعلى سبيل المثال، بدأت الدول األطراف في اتفاقية المياه منذ عام 2006 العمل على تعزيز التكيُّ
ر المناخ في األحواض العابرة للحدود - وهو مجال عمل كان ُيَعدُّ ناشئًا في تلك المرحلة. ومنذ عام 2018، ال يزال  مع تغيُّ
تمويل التعاون عبر الحدود – الذي ُيَعدُّ أحد التحّديات المشتركة الملّحة األخرى - ُيعالج في إطار البرنامج المؤسسي 
لالتفاقية. وبعبارة أخرى، تتمتع األطراف التي لديها بالفعل اتفاقات وتعاون جيد مع جيرانها بفرص كثيرة أخرى للعمل 
بشأن القضايا التي قد تؤدي إلى تعزيز التعاون في مجال األحواض المائية العابرة للحدود التي تتشاركها، حتى في 

الحالة التي يكون فيها هذا التعاون ناجحًا.

أية قيمة يضيفها االنضمام إلى اتفاقية المياه بالنسبة إلى بلد جيرانه ليسوا   4.1
أطرافًا في اتفاقية المياه؟

والنهوض  للمياه  الدولي  للقانون  وفقًا  بالعمل  الدولة  تلك  التزام  على  يدّل  المياه  اتفاقية  إلى  ما  دولة  انضمام  إّن 
بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود استنادًا إلى مبادئ االتفاقية وقواعدها ومعاييرها. وال شك أن مثل هذه 
الخطوة تبعث بإشارات إيجابية إلى البلدان المجاورة للدولة التي انضمت إلى االتفاقية وكذلك إلى المجتمع الدولي 
والمانحين. وال يوّفر االنضمام إلى االتفاقية لبلد ما األساس المنطقي فحسب لتعزيز التعاون في األحواض العابرة 
للحدود التي يتشارك بها مع بلدان أخرى، بل يقدم أيضًا مثااًل يحتذى به للبلدان األخرى في الحوض المشترك، وقد 
المياه  اتفاقية  شّكلت  المثال،  سبيل  وعلى  المياه.  اتفاقية  إلى  االنضمام  بشأن  إيجابي  قرار  اتخاذ  على  يساعدها 
األساس المرجعي للتفاوض حول االتفاق اإلطاري لعام 2001 بشأن حوض نهر سافا عندما كانت دولتان فقط من 
في  األربعة  المتشاطئة  البلدان  جميع  أصبحت  سنوات،  بضع  وبعد  االتفاقية؛  في  طرفين  األربع  المتشاطئة  الدول 

حوض نهر سافا أطرافًا في االتفاقية.

https://www.unece.org/index.php?id=44054
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ومع ذلك، فإن أطراف االتفاقية غير ملزمين قانونًا بتطبيق أحكام االتفاقية في عالقاتهم مع البلدان المتشاطئة الذين 
ليسوا أطرافًا في االتفاقية.

تتوزع الفوائد المباشرة لالنضمام إلى اتفاقية المياه بالنسبة لدولة جيرانها ليسوا أطراًفا فيها على فئتين أساسيتين:

تتعلق الفئة األولى من الفوائد بتحسين إدارة الموارد المائية على المستوى المحلي. ويمثل االنضمام إلى 	 
بالمياه،  المتعلقة  الوطنية  والممارسات  السياسات  وتعزيز  الستعراض  مناسبة  ما  لدولة  بالنسبة  االتفاقية 
وتعزيز التعاون بين القطاعات ومشاَركة الجهات المعنية في إدارة الموارد المائية، واستحداث تدابير وقائية 
جديدة على الصعيد الوطني من أجل االستخدام األمثل للمياه العابرة للحدود والُنُظم البيئية ذات الصلة 
وحمايتها. وبعبارة أخرى، يمكن أن يؤدي انضمام دولة ما إلى االتفاقية إلى تحفيز إعادة تعزيز أطر اإلدارة 
المحلية للمياه وحوكمتها، وبالتالي تحسين وضع األجسام المائية داخل الحدود الوطنية وخارجها. وعلى 
سبيل المثال، شّكل انضمام تركمانستان إلى اتفاقية المياه عام 2012 دافعًا لها لوضع واعتماد قانون جديد 

للمياه )2016( تم فيه استحداث اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وَنهج األحواض؛

تنتج الفئة الثانية من الفوائد عن مشاَركة األطراف في الهيكل المؤسسي لالتفاقية، الذي يتضمن الوصول 	 
إلى المشورة ومشاَركة الخبرات ضمن إطار المنصة المؤسسية لالتفاقية. وقد يتضمن هذا الدعم المساعدة 

في إقامة تعاون بين األطراف وغير األطراف في االتفاقية.

ما فوائد االنضمام إلى اتفاقية المياه بالنسبة إلى بلدان المنبع؟  5.1

تشتمل اتفاقية المياه على الحقوق التي يتمتع بها كل من بلدان المنبع وبلدان المصب، وكذلك على االلتزامات 
مبادئ  إلى  راسخ  بشكل  االتفاقية  وتستند  المذكورتين.  البلدان  فئتي  بين  بالتالي  تمّيز  وال  عليهما،  المترتبة 

المساواة والمعاملة بالمثل، ولذا فإن أطرافها هم من بلدان المنبع وبلدان المصب على حد سواء.

المثال تدهور ظروف تفريخ األسماك في  العابرة للحدود )وعلى سبيل  للتأثيرات  المنبع عرضة  قد تكون بلدان 
بلدان المنبع بسبب أعمال البنية التحتية أو اإلفراط في صيد األسماك في بلدان المصب(. إن التعاون بين البلدان 
المتشاطئة على شكل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف وهيئات مشتركة، الذي تقتضيه اتفاقية المياه، يتيح 

لبلدان المنبع، وكذلك لبلدان المصب، معالجة القضايا التي تشغلهم.

وبلدان  المنبع  لبلدان  يمكن  االتفاقية،  تقتضيه  الذي  مشتركة،  وهيئات  اتفاقيات  شكل  على  التعاون  خالل  من 
ف  المصب على حد سواء خفض التكاليف االقتصادية عن طريق تنفيذ تدابير وأنشطة مشتركة )مثل تدابير التكيُّ
ر المناخ، واإلدارة المشتركة للفيضانات أو اإلدارة المشتركة للبنية التحتية للمياه، بما فيها السدود( وتعزيز  مع تغيُّ
التكامل اإلقليمي وتحسين الوصول إلى البحر. كذلك يتيح التعاون ذو الصلة لتلك البلدان الوصول إلى المعرفة 
والخبرة المتوفرتين لدى غيرها من البلدان المتشاطئة، كما يمكنها االستفادة من الجهود المشتركة التي تبذلها 
البلدان المتشاطئة من أجل تطوير خطط إدارة األحواض أو البرامج )بشأن الفيضانات أو إدارة المناطق المحمية( 
ر  للتغيُّ نماذج  ووضع  الجغرافية،  المعلومات  ُنُظم  باستخدام  الخرائط  )رسم  األحواض  مستوى  على  واألدوات 
المناخي، وغيرها(. ويمّثل التعاون القائم منذ 70 عامًا بين البلدان المتشاطئة في إطار اللجنة الدولية لحماية نهر 
الراين )ICPR( أحد أبرز األمثلة على ذلك التعاون، إذ حقق فوائد جّمة لكل من بلدان المنبع وبلدان المصب، بما 
في ذلك استعادة بلدان المنبع لهجرة األسماك باتجاه مجاريها المائية. وكمثال آخر، يمكن االستشهاد بالتعاون في 
إطار اتفاق عام 2000 بشأن استخدام مرافق إدارة المياه ذات الوضع الحكومي الدولي على نهري تشو وتاالس، 
حيث يعود التعاون على كل من بلد المنبع قيرغيزستان وبلد المصب كازاخستان بفوائد جّمة، ذلك أن كازاخستان 

تقدم تموياًل لصيانة البنية التحتية للمياه الموجودة في قيرغيزستان والمستخَدمة من كال البلدين. 

المنبع  لبلدان  مباشرة  غير  فوائد  للحدود  العابرة  المياه  مجال  في  التعاون  يحقق  قد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
والوصول                                     االقتصادي  والتكامل  واالستثمار  التجارة  تعزيز  إلى  يؤدي  ما  المياه،  قطاع  تتخطى  مجاالت  في 

التكنولوجيا. إلى 
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موارد إضافية:

العابرة للحدود وتقييمها واإلبالغ  المياه  التعاون في مجال  مذكرة إرشاد السياسات بشأن تحديد فوائد   •
https://www.unece.org/index.php?id=41340 :متاح على الرابط التالي .)ECE/MP.WAT/47( عنها

هل تكفل اتفاقية المياه لبلدان المصب حقوقًا فقط دون أن ترتب عليها أية   6.1
التزامات في المقابل؟

يترتب على بلدان المصب بموجب اتفاقية المياه التزامات توازي تلك المترتبة على بلدان المنبع، ذلك ألن العديد من 
ة في بلد المصب يمكن أن تنتقل إلى بلد المنبع )بما فيها  التأثيرات العابرة للحدود التي تنجم عن التدابير المتخذَّ
اآلثار المتعلقة بهجرة األسماك، واألنواع الغازية الدخيلة، وسوء إدارة الترسيب/تجمع الطمي(. وعالوة على ذلك، ال 
يمكن لألطراف إال أن تتقدم سوّية نحو تنفيذ االلتزام األساسي لالتفاقية، وهو حماية البيئة التي تتأثر بمياهها العابرة 

للحدود، بما في ذلك البيئة البحرية.

وتستند اتفاقية المياه بشكل راسخ إلى مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل، وال تمّيز بين حقوق والتزامات األطراف 
التزامات  وتنطبق  أسفله.  في  أو  المائي  المجرى  أعلى  في  تقع  األطراف  هذه  كانت  إذا  ما  إلى  استنادًا  المتشاطئة 
االتفاقية، بما فيها ضرورة إجراء المشاورات أو اإلبالغ عن أية حالة حرجة قد يكون لها تأثير عابر للحدود، على 
بلدان المنبع وبلدان المصب على حد سواء. وال يمكن لبلدان المصب أن تنأى بنفسها عن االلتزامات المنصوص عليها 
في االتفاقية بالنسبة لجميع األطراف. وعلى سبيل المثال، ال يجوز لبلد متشاطئ يقع في أسفل المجرى المائي أن 
يرفض تقديم المعلومات أو تبادل البيانات عند الطلب مع بلد متشاطئ آخر يقع في أعلى المجرى المائي بحجة عدم 

مالءمة تلك المعلومات لبلد المنبع.

موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات 290 و301 و319. متاح على الرابط التالي:  •
https://www.unece.org/index.php?id=33657    

هل ُتَعدُّ اتفاقية المياه مفيدًة لجميع البلدان، إذ تأخذ في االعتبار الخصائص   7.1
اإلقليمية والوضع الفريد لكل بلد؟

ًا يراعي الخصائص الفريدة لكل بلد وكل حوض. وبالتالي، بينما تنص هذه االتفاقية على  ُتَعدُّ اتفاقية المياه صكًا إطاريَّ
االلتزامات العامة التي تترتب على األطراف، تتسم في الوقت عينه بالمرونة، إذ تتيح لألطراف تنفيذ هذه االلتزامات 
على أفضل وجه في إطار ظروفهم المحددة. وعلى وجه الخصوص، تلزم االتفاقية األطراف بوضع اتفاقات خاصة 
باألحواض، التي ينبغي تكييفها مع الظروف المحلية. وعالوة على ذلك، تتسم الكثير من التزامات االتفاقية بطابع 
المعني  الطرف  قدرة  مع  متناسبة  تكون  أن  ينبغي  لتنفيذها  المتخذة  التدابير  أن  بمعنى  الواجب،  بالحرص  يتعلق 

ومستوى تقدمه االقتصادي.

األطراف  تمكين  إلى  يهدف  والذي  المؤسسي،  إطارها  في  يتجلى  الذي  لالتفاقية،  »الشامل«  الطابع  إن 
تطوير  ومواصلة  جماعي  بشكل  والقانونية  التقنية  المساعدة  وتقديم  المعلومات  وتبادل  التعاون  من 
أوضاعه  مع  يتالءم  بما  اإلطاري  الصك  هذا  في  المشاَركة  من  باالستفادة  بلد  لكل  يسمح  االتفاقية،  أحكام 

المحددة.  واحتياجاته 

وعليه، ُتَعدُّ اتفاقية المياه مفيدة لكل بلد لديه مياه مشتركة عابرة للحدود، ويبحث عن إطار تعاوني لدعم جهوده 
للحدود في  العابرة  المياه  بالتعاون في مجال  المتشاطئة والنهوض  البلدان  التعاون مع غيره من  تعزيز  في سبيل 

https://www.unece.org/index.php?id=41340
https://www.unece.org/index.php?id=33657
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جميع أنحاء العالم. وتحيل العديد من االتفاقات الخاصة باألحواض المائية إلى اتفاقية المياه في فقرات الديباجة 
التابعة لها بوصفها تشكل قاعدة هاّمة، ويلي الديباجة أحكام تستند إلى نص االتفاقية، لكن جرى تكييفها لتتالءم مع 

الظروف المحددة في الحوض المائي المعني.

موارد إضافية:

المياه الصادرة عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، من تأليف: أتيال  المعيارية التفاقية  السمات   •
تانزي وألكسندروس كوليوبولوس وناتاليا نيكيفوروفا )2015(. وهذه الدراسة مقتطفة من: اتفاقية لجنة 
والبحيرات  للحدود  العابرة  المائية  المجاري  واستخدام  حماية  بشأن  ألوروبا  االقتصادية  المتحدة  األمم 
الدولية: مساهمتها في التعاون المائي الدولي، دار بريل ونيجهوف للنشر، اليدن، هولندا، الصفحات من 116 

.http://www.unece.org/index.php?id=54654 :إلى 129. متاح على الرابط التالي

هل تؤدي اتفاقية المياه إلى إعاقة التنمية االقتصادية؟  8.1

إن اتفاقية المياه ال تؤدي إلى إعاقة التنمية االقتصادية. وفي الواقع، سّجل الوضع االقتصادي الذي تم رصده في 
عدد من أطراف اتفاقية المياه تحّسنًا تدريجيًا. وعلى سبيل المثال، نجحت ألبانيا وأذربيجان وبيالروسيا وبلغاريا 
اقتصادات  من  اقتصاداتها  ونقل  وضعها  تحسين  في  آنذاك(  االتفاقية  في  األطراف  الدول  من  )وهي  وكازاخستان 
الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط إلى اقتصادات الشريحة العليا من الدخل المتوسط في الفترة بين عامي 2006 
و2009، وذلك وفقًا للتصنيف الذي أصدره البنك الدولي لتلك الفترة1.  وباإلضافة إلى ذلك، نجحت كرواتيا، وتشيكيا، 
وإستونيا، والمجر، والتفيا، وليتوانيا، وبولندا، وسلوفاكيا )وهي من الدول األطراف في االتفاقية آنذاك( في تحسين 
وضعها ونقل اقتصاداتها من اقتصادات الشريحة العليا من الدخل المتوسط إلى اقتصادات البلدان المرتفعة الدخل في 
الفترة بين عامي 2006 و2012. وبينما يمكن عزو هذه االتجاهات اإليجابية إلى عدد من السياسات والعوامل المختلفة 

التي قد تتجاوز نطاق اتفاقية المياه، فإنها تبّين أن أطراف االتفاقية سّجلوا ارتفاعًا في مستوى نمّوهم االقتصادي.

إّن المؤسسات المالية المتعددة األطراف والجهات المانحة الثنائية تقّدر عاليًا مشاَركة البلدان في االتفاقات المتعددة 
األطراف، بما فيها اتفاقية المياه، وبالتالي فإن االنضمام إلى اتفاقية المياه يؤدي إلى تيسير الحصول على استثمارات 
للتعاون  إنشاء هيئات مشتركة  األطراف، فضاًل عن  أو متعددة  ثنائية  اتفاقات  إن وجود  اإلنمائية.  المشاريع  لدعم 
في مجال المياه العابرة للحدود بالنسبة ألحواض بعينها، تشّكل آليات تهدف إلى خفض التوتر وتيسير االتفاق على 
مشاريع إنمائية يمكن طلب دعم المؤسسات المالية والجهات المانحة الثنائية لتمويلها. إن َنهج البنك الدولي، الذي 
تحكمه السياسة التشغيلية/إجراء البنك )7.50( بشأن المشاريع المتعلقة بالمجاري المائية الدولية )2001(، ُيِقّر بأن 
تعاون البلدان المتشاطئة وحسن نيتها يشكالن عنصرًا أساسيًا الستخدام المجاري المائية بكفاءة وتأمين الحماية 
تلك  رغبة  على  دلياًل واضحًا  بأحكامها  د  والتقُيّ المياه  اتفاقية  المتشاطئة في  البلدان  لها. وتشكل مشاركة  الالزمة 

تها للحصول على تمويل دولي. البلدان في التعاون وبالتالي تعّزز أهليَّ

وفيما يتعلق بالبنى التحتية األساسية المتصلة بالتنمية، توّفر اتفاقية المياه آليات واضحة وتعاونية من أجل التوصل 
إلى قرارات أكثر استنارة بشأن تطوير البنى التحتية األساسية الجديدة ومنع المنازعات والخالفات ذات الصلة. وتستند 
االتفاقية إلى المبادئ الرئيسية للقانون الدولي للمياه مثل االنتفاع المنصف والمعقول، ومنع الضرر الجسيم، وااللتزام 
بالتعاون، التي تنطبق بشكل تام على بناء البنى التحتية األساسية الجديدة وتشغيل وصيانة البنى التحتية القائمة. 
مشمولة  قضية  أّية  بشأن  متشاطئ  طرف  أي  طلب  على  بناًء  مشاورات  بإجراء  المتشاطئة  األطراف  التزام  ويشمل 

بأحكام االتفاقية، من جملة أمور أخرى، المشاورات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها بشأن البنى التحتية األساسية.

إن منهجية تقييم فوائد التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، التي تم تطويرها بموجب اتفاقية المياه، تهدف 
إلى تمكين البلدان المعنية من استعراض المجموعة الواسعة من الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية ذات الصلة 
التي تم تحقيقها بالفعل، والتي يرّجح أنها متاحة في أحواض محددة. وقد أظهرت التقييمات الخاصة باألحواض 

قائمة البنك الدولي للبلدان والمؤسسات الُمقِرضة. متاح على الرابط التالي:   1

           https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.

http://www.unece.org/index.php?id=54654
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التي ُأجريت في مناطق مختلفة، إمكانية الحصول على طائفة واسعة من الفوائد الناجمة عن التعاون في مجال 
زيادات  الفوائد  هذه  تشمل  أن  ويمكن  االقتصادي.  النمو  في  مباشر  بشكل  تساهم  قد  التي  للحدود،  العابرة  المياه 
في االستثمارات المشتركة، وتوسيع قطاع السياحة، وتعزيز أمن الطاقة، واإلنتاجية الزراعية، والتبادالت التجارية 

اإلقليمية، واالستثمارات في البحوث، وتقليص تكاليف الوقاية من الكوارث والتأهب لها.

ُأنظر أيضًا الردود على األسئلة ذات الصلة:
ل اتفاقية المياه أداًة فعالة بالنسبة للبلدان النامية؟ ]6-2[ هل تشكِّ

هل يمكن ألحد البلدان االنضمام إلى اتفاقية المياه إذا أخفق في الوفاء بجميع شروطها بسبب نقص الموارد والقدرات 
لديه؟ ]1-6[

موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات 36 و37، و41 و42. متاح على الرابط التالي:  •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657    

مذكرة إرشاد السياسات بشأن تحديد فوائد التعاون في مجال المياه العابرة للحدود وتقييمها واإلبالغ عنها   •
.https://www.unece.org/index.php?id=41340 :متاح على الرابط التالي .)ECE/MP.WAT/47(

عنها،  واإلبالغ  وتقييمها  للحدود  العابرة  المياه  مجال  في  التعاون  فوائد  تحديد  من  المستفادة  الدروس   •
والتوصيات ذات الصلة )ECE/MP.WAT/NONE/11(. متاح على الرابط التالي: 

.https://www.unece.org/index.php?id=49807    

كيف تؤدي اتفاقية المياه إلى منع النزاعات والحروب على المياه   9.1
العابرة للحدود؟

إن التزامات األطراف المتشاطئة في اتفاقية المياه، وال سيما واجب التعاون وااللتزامات بإجراء المشاورات وتبادل 
المعلومات وإبرام االتفاقات وإنشاء هيئات مشتركة، تهدف بشكل أساسي إلى منع النزاعات والحروب على المياه 
المتشاطئة  اليومي لألطراف  التعاون  العابرة للحدود، كما تلعب دورًا جوهريًا في تحقيق ذلك، ألنها تحدد أسلوب 
من خالل وضع معايير محددة لسلوك تلك األطراف وطريقة تواصلهم. وقد تنشأ بين البلدان التي أبرمت اتفاقيات 
أو أنشأت هيئات مشتركة أو التي تقع تحت خانة كلتا الحالتين معًا خالفات حول إدارة المياه المشتركة، ولكن تلك 

البلدان تظل أقل عرضة للدخول في نزاعات أو حروب على المياه العابرة للحدود.

ويمكن لألطراف المتشاطئة التي لم تبرم اتفاقات أو لم تنشئ هيئات مشتركة أو التي تقع تحت خانة كلتا الحالتين 
معًا، أن تتلقى من خالل اإلطار المؤسسي لالتفاقية، المساعدة من أجل اتخاذ هذه الخطوات، التي ستسهم في نهاية 
المطاف في تعزيز أطر التعاون في األحواض المعنية. وعالوة على ذلك، فإن األنشطة المشتركة التي غالبًا ما تنفذها 
البلدان في إطار االتفاقية )وعلى سبيل المثال، مشاريع إقامة رصد مشترك أو تطوير تقييم مشترك لقابلية التأثر في 

حوض ما( تسهم في زيادة الثقة والتفاهم بين البلدان المتشاطئة.

وفي المحصلة، يجوز لألطراف التي تواجه صعوبات في تنفيذ أحكام االتفاقية بالنسبة إلى حوض محدد أن تخاطب، 
سواء بصورة منفردة أو جماعية، لجنة التنفيذ بموجب اتفاقية المياه لطلب المشورة والمساعدة في تحسين تنفيذ 
التنفيذ  لجنة  إطار  في  استشارية  إجراءات  إعداد  تّم  وقد  مبكرة.  مرحلة  في  المحتملة  النزاعات  ومنع  االتفاقية، 

الستيعاب مثل هذه الحاالت على أفضل وجه ممكن.

ُأنظر أيضًا الرّد على السؤال ذي الصلة:
ما هو الدور الذي تقوم به لجنة التنفيذ بموجب اتفاقية المياه؟ ]5-6[

https://www.unece.org/index.php?id=41340
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كيف يمكن التفاقية المياه أن تسهم في حل النزاعات المستترة على المياه   10.1
العابرة للحدود؟

يمكن التفاقية المياه أن تسهم في حل النزاعات المستترة من خالل الدعم الذي تقدمه للبلدان المتشاطئة المعنية في 
اتخاذ خطوات لتحقيق التعاون على أساس المبادئ القانونية لالتفاقية. ويمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، من 
خالل إقامة مشروع تقني في إطار برنامج عمل االتفاقية من أجل اتخاذ خطوات لتحقيق التعاون. ويمكن أن َتتخذ 
مثل هذه الخطوات شكل اجتماعات للخبراء التقنيين أو اجتماعات مخصصة لقضية محددة ذات اهتمام مشترك 
م تحت رعاية االتفاقية، إلى توفير منبٍر محايد  )مثل الحماية من الفيضانات(. وتهدف هذه االجتماعات، التي ُتنظَّ
للحوار بين البلدان المتشاطئة. ومع مرور الوقت، تسمح هذه االجتماعات ببناء الثقة والتفاهم المتبادل حول فرص 

التعاون والفوائد الناجمة عنه.

في  لطلب مساعدتها  المياه  اتفاقية  بموجب  التنفيذ  لجنة  االتفاقية مخاطبة  يمكن ألطراف  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
حل النزاعات الكامنة. وتضّم اللجنة محامين المعين وخبراء تقنيين بارزين في قضايا المياه، الذين يمكنهم تقديم 
المشورة الموثوقة والوساطة في المواقف المعقدة، بما في ذلك المساعدة في اتخاذ خطوات نحو التفاوض على 

اتفاقيات المياه العابرة للحدود. 

ُأنظر أيضا اإلجابة على السؤال ذي الصلة:
ما هو الدور الذي تقوم به لجنة التنفيذ بموجب اتفاقية المياه؟ ]5-6[

كيف تؤدي اتفاقية المياه إلى تعزيز اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؟  11.1

تقّدم اتفاقية المياه إطارًا عمليًا لتنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية من الناحية العملية على الصعيدين الوطني 
واألرض  الهيدرولوجية  الدورة  بين  د  المعقَّ الترابط  يراعي  كلي  َنهٍج  اتباع  على  االتفاقية  وتشجع  للحدود.  والعابر 
والنباتات والحيوانات، استنادًا إلى الحقيقة التي مفادها أن الموارد المائية تشّكل جزءًا ال يتجزأ من النظام البيئي. 
وعالوة على ذلك، تهدف االتفاقية إلى تعزيز َنهج األحواض من خالل االلتزام بإبرام اتفاقات حولها وإنشاء هيئات 

مشتركة ذات صلة.

ويستلزم التعاون بموجب اتفاقية المياه مشاركة قطاعات مختلفة تشمل اإلدارات المركزية للدول األطراف وسلطاتها 
الحكومية.  العام والخاص، والمنظمات غير  القطاعين  المعنية األخرى من  الجهات  إلى  الصلة، إضافة  المحلية ذات 
إن مثل هذا التعاون يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز القدرات الوطنية على إدارة المياه. كذلك فإن االستخدام 
ر المناخ في إدارة وتخطيط الموارد  المستدام للموارد المائية، بما في ذلك حماية الُنُظم البيئية وإدماج جوانب تغيُّ

المائية، تمّثل جوانب أخرى من َنهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي يتم تعزيزها بموجب االتفاقية.

للموارد  المتكاملة  اإلدارة  تنفيذ  خاص  بشكل  و2021   2019 عامي  بين  للفترة  المياه  اتفاقية  عمل  برنامج  ويدعم 
المائية، من خالل ثالثة مجاالت عمل فرعية أساسية، يتعلق أولها بإعداد دليل عن توزيع المياه العابرة للحدود بوصفه 
أداة ومصدرًا للمعلومات من أجل تأمين التوزيع العادل والمستدام للمياه في سياق عابر للحدود. ويهدف المجال 
البيئية، إلى دعم الحوار  المياه والغذاء والطاقة والُنُظم  المترابطة بين  العالقة  الذي يتمحور حول  الثاني،  الفرعي 
والتقييمات المشتركة بين القطاعات من خالل تطبيق َنهج الترابط لتعزيز التعاون عبر الحدود. ويتمحور المجال 
الفرعي الثالث حول حوارات السياسات الوطنية لمبادرة االتحاد األوروبي المعنية بالمياه التي تنفذها لجنة األمم 
المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لتقديم المساعدة الفنية والمتخصصة في إدخال 

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى.
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موارد إضافية:

برنامج عمل اتفاقية المياه للفترة بين عامي 2019 وECE/MP.WAT/NONE/14( 2021(. متاح على الرابط التالي:   •
.https://www.unece.org/index.php?id=51910

توليف منهجية تقييم العالقة المترابطة بين المياه والغذاء والطاقة والُنُظم البيئية في األحواض العابرة   •
للحدود والخبرات المستَمدة من تطبيقها )ECE/MP.WAT/55(. متاح على الرابط التالي: 

.http://www.unece.org/index.php?id=49849    

الَنهج المترابط للتعاون عبر الحدود: تجربة اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/NONE/12(. متاح على الرابط التالي:   •
.http://www.unece.org/index.php?id=49851

اإلصالحات المتعلقة بسياسة المياه في أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى: إنجازات مبادرة االتحاد   •
األوروبي للمياه بين عامي 2006 و2016. متاح على الرابط التالي:

                                                                            .http://www.unece.org/index.php?id=45388      

تنفيذ مبدأ إدارة الحوض في أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى: تقرير العام 2016 عن التقدم المحرز   •
في حوارات السياسة الوطنية لمبادرة االتحاد األوروبي بشأن المياه. متاح على الرابط التالي:

.http://www.unece.org/index.php?id=44015    

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى. تقرير العام 2013 عن التقدم   •
المحرز في حوارات السياسة الوطنية لمبادرة االتحاد األوروبي بشأن المياه )ECE/MP.WAT/44(. متاح 

.http://www.unece.org/index.php?id=35306 :على الرابط التالي

هل ُتَعدُّ اتفاقية المياه بمثابة انعكاس للقانون الدولي العرفي؟ وإذا كانت   12.1
اإلجابة بنعم، أية فائدة تحققها البلدان من انضمامها إلى االتفاقية؟

تستند اتفاقية المياه إلى القانون الدولي العرفي وتتوافق معه بشكل تام2. ويشمل هيكلها المعياري المكّون من ثالث ركائز 
ما يلي: أواًل االلتزام بمنع ومراقبة وتقليص اآلثار الهامة العابرة للحدود )وبعبارة أخرى قاعدة »عدم التسبب بضرر«(؛ ثانيًا 
مبدأ االستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية؛ وثالثًا مبدأ التعاون. وُتَعدُّ هذه المبادئ األساسية جزءًا ال يتجزأ من 

القانون الدولي العرفي.

ولكن اتفاقية المياه تذهب إلى ما هو أبعد من القانون الدولي العرفي، من خالل تحديد هذه االلتزامات الرئيسية 
ومواصلة تطويرها. وعلى سبيل المثال، يرد مبدأ التعاون بشكل مسهب ضمن التزامات االتفاقية ذات الصلة بإنشاء 
هيئات مشتركة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، وإجراء مشاورات، وتبادل المعلومات، وتقديم المساعدة 
لبلد ما أن يستفيد من هذا اإلطار األوسع  المتبادلة عند الطلب، وغيرها. ومن خالل انضمامه إلى االتفاقية، يمكن 

نطاقًا من االلتزامات والمتطلبات.

م إطارًا مؤسسيًا وآليات تساعد  وعالوة على ذلك، تمّثل اتفاقية المياه إضافة قّيمة على القانون الدولي العرفي إذ ُتقدِّ
األطراف على تطوير وتنفيذ التعاون اليومي العابر للحدود. وتخضع اآللية المؤسسية التفاقية المياه لسلطة اجتماع 
األطراف )Meeting of the Parties(، وهو أعلى سلطة سياسية في االتفاقية، الذي يجتمع كل ثالث سنوات، والذي 
يعتمد برنامج العمل لفترة الثالث سنوات القادمة. كذلك ينشئ اجتماع األطراف هيئات عاملة أو فرعية لدعم تنفيذ 
برنامج العمل )بما فيها الفريق العامل المعني باإلدارة المتكاملة لموارد المياه أو ِفرقة العمل المعنية بالمياه والمناخ(. 
ومن خالل االنضمام إلى اتفاقية المياه، يمكن لبلد ما االستفادة من األدوات والمشورة والمساعدة التي يقدمها المنبر 

الحكومي الدولي لالتفاقية، والتي ال تتوفر له من خالل القانون الدولي العرفي.

يشتمل القانون الدولي العرفي على قواعد مستمدة من »الممارسات العامة المقبولة كقانون«. ويشير هذا القانون إلى االلتزامات الدولية التي   2

تنشأ عن الممارسات الدولية الراسخة، في مقابل االلتزامات التي تنشأ عن المعاهدات الرسمية المكتوبة.

https://www.unece.org/index.php?id=51910
http://www.unece.org/index.php?id=49851
http://www.unece.org/index.php?id=35306
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ما العالقة بين اتفاقية المياه وغيرها من االتفاقات البيئية المتعددة   13.1
األطراف؟

ر المناخ( أو أداة )مثل  بينما يركز كل اتفاق بيئي متعدد األطراف على قضية بيئية محددة )مثل التنوع البيولوجي أو تغيُّ
المشاركة العامة أو التقييم البيئي(، تعالج اتفاقات بيئية كثيرة إدارة الموارد المائية وحمايتها. ولذا، فإن تنفيذ العديد من 

االتفاقات البيئية المتعددة األطراف يدعم تنفيذ اتفاقية المياه والعكس صحيح، وذلك كما يتبّين من األمثلة التالية:

إن بعض مواقع التراث العالمي المحمية بموجب اتفاقية عام 1972 المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي 	 
دت بموجب معايير طبيعية أو مختلطة، تتضّمن  العالمي )اتفاقية التراث العالمي(، وال سيما تلك التي ُحدِّ
مياهًا عابرة للحدود وأنظمة بيئية متعلقة بالمياه. كذلك تتضمن قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية، 
الدولية  الرطبة ذات األهمية  األراضي  اتفاقية عام 1971 بشأن  التي تم تصنيفها كمواقع رامسار بموجب 
وتحديدًا بوصفها موئاًل للطيور المائية )اتفاقية رامسار(، العديد من األراضي الرطبة العابرة للحدود. وغالبًا 
ما تؤدي حالة أحد مواقع التراث العالمي أو مواقع رامسار إلى تصنيف المواقع ذات الصلة والمياه العابرة 
للحدود التي تقع ضمنها كمناطق محمية، مع ما ينطوي عليه ذلك من آليات إضافية للحماية من خالل ُأطر 
اتفاقية التراث العالمي أو اتفاقية رامسار، على التوالي. وفي المقابل، فإن التعاون في مجال المياه العابرة 
للحدود من خالل اتفاقات محددة بشأن المياه العابرة للحدود وهيئات مشتركة، على النحو الذي تقتضيه 
اتفاقية  بموجب  المحمية  للمواقع  فعالية  أكثر  حماية  ويتيح  تشغيلية  آليات  وجود  يكفل  المياه،  اتفاقية 

التراث العالمي أو اتفاقية رامسار عندما تشمل هذه المواقع المياه العابرة للحدود؛

إن اتفاقيات ريو الثالث، وهي اتفاقية التنوع البيولوجي لعام CBD( 1992(، واتفاقية األمم المتحدة لعام 	 
1994 لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو التصحر أو من كلتا المشكلتين معًا، وال 
ر المناخ )UNFCCC(، ُتَعدُّ  سيما في أفريقيا )UNCCD(، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لعام 1992 بشأن تغيُّ
وثيقة الصلة باإلدارة المستدامة لموارد المياه وحمايتها، بما في ذلك ضمن سياق عابر للحدود. كذلك فإن 
األدوات التي تم تطويرها بموجب هذه االتفاقيات، بما فيها أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )NBSAPs( في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وبرنامج تحديد 
أهداف تحييد أثر تدهور األراضي )LDN( في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، والعديد من 
ف الوطنية )NAPs( في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  المساهمات المحددة وطنّيًا وخطط التكيُّ
ر المناخ، تتضّمن تدابير لدعم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية الُنُظم البيئية المرتبطة بالمياه.  تغيُّ
وفي المقابل، يساهم تطبيق اتفاقية المياه في تنفيذ اتفاقيات ريو، وعلى سبيل المثال عندما تشارك الهيئات 
المشتركة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود في تطوير وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

دة وطنيًا؛ ر المناخ أو المساهمات المحدَّ ف مع تغيُّ للتنوع البيولوجي أو تدابير التكيُّ
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إن تنفيذ اتفاقية المياه يمكن أن يستفيد من تنفيذ اتفاقية عام 1991 بشأن تقييم األثر البيئي في سياق عابر 	 
للحدود )اتفاقية إسبو( التي تتضمن إجراءات من أجل تقييم األثر البيئي )EIA(، وكذلك اتفاقية عام 1998 
بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية 
)اتفاقية آرهوس( التي تنص على المتطلبات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع 
القرار. وفي المقابل، فإن مشاركة الهيئات المشتركة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود في تقييم األثر 
البيئي، التي ُتَعدُّ من بين مهام الهيئات المشتركة بموجب اتفاقية المياه، تؤدي إلى تعزيز جودة تقييم األثر 
البيئي العابر للحدود. وتساهم المشاركة العامة في أنشطة الهيئات المشتركة للتعاون في مجال المياه العابرة 

للحدود أو تطوير خطط إدارة أحواض األنهار بشكل مباشر في تنفيذ اتفاقية آرهوس.

الصكوك  لتنفيذ  األطراف  الدول  تبذلها  التي  الصلة  ذات  والجهود  المعيارية  األطر  في  التآزر  أوجه  إلى  وباإلضافة 
من  وغيرها  المياه  اتفاقية  رعاية  تحت  المنفذة  األنشطة  في  العملي  التعاون  عن  كثيرة  أمثلة  أيضًا  تبرز  المعنية، 
التحضير  بشأن  رامسار  اتفاقية  أمانة  مع  التعاون  أدى  المثال،  سبيل  وعلى  األطراف.  المتعددة  البيئية  االتفاقات 
للتقييم الثاني لعام 2011 لألنهار والبحيرات والمياه الجوفية العابرة للحدود بموجب اتفاقية المياه، إلى التمّكن من 
تقييم 25 قطعة من األراضي الرطبة ذات األهمية العابرة للحدود، وتسليط الضوء على الحاجة إلى زيادة الترابط بين 

جهود إدارة المياه وحفظها على المستوى العابر للحدود.

إن مواصلة استكشاف أوجه التآزر بين اتفاقية المياه وغيرها من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، واالعتماد على أوجه 
التآزر هذه في السياسات الوطنية وعلى المستويات العابرة للحدود واإلقليمية والعالمية، قد يمّثل إضافة قّيمة إلى جهود 

التنفيذ من خالل تمكين البلدان من التحرك نحو َنهٍج أكثر تكاماًل، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

موارد إضافية:

دراسة من تأليف لورانس بواسون دي شازورن، وكريستينا ليب ومارا تينينو بعنوان »اتفاقية لجنة األمم   •
اتفاقية  المتعددة األطراف،« وهي مقتطفة من »مساهمة  البيئية  للمياه واالتفاقات  المتحدة االقتصادية 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية للمياه بشأن حماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات الدولية العابرة 
للحدود في التعاون الدولي في مجال المياه،« من تأليف أتيال تانزي وآخرون، دار بريل ونيجهوف للنشر، 

اليدن، هولندا، 2015، الصفحات من 60 إلى 72. متاح على الرابط التالي:
                                                                         https://archive-ouverte.unige.ch/unige:73697   

التقييم الثاني لألنهار والبحيرات والمياه الجوفية العابرة للحدود )ECE/MP/WAT/33(. متاح على الرابط   •
 https://www.unece.org/index.php?id=26343 :التالي

 مستنقع فيرو، إستونيا

https://www.unece.org/index.php?id=26343
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الفصل

2

ورشة عمل بعنوان "دفع التعاون في مجال
المياه العابرة للحدود: البناء على الفوائد" )جنيف، سويسرا، 2018(



التطبيق العالمي 
التفاقية المياه

لقد ِصيغت اتفاقية المياه في األساس بوصفها اتفاقية إقليمية. ِلمَّ   1.2
اُتِخذ القرار الحقًا بفتح باب االنضمام إليها أمام جميع الدول األعضاء في 

األمم المتحدة؟

لت اتفاقية المياه عام 2003 لفتح باب االنضمام إليها أمام جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة، أي لتلك الدول  ُعدِّ
التي تنتمي إلى خارج منطقة بلدان لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا. وقد اتخذت أطراف االتفاقية هذا القرار 
استنادًا إلى النجاحات التي حققتها االتفاقية في تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود سواء على المستوى 
أبدته  لما  المتحدة االقتصادية ألوروبا، واستجابة  التقني في منطقة بلدان لجنة األمم  المستوى  السياسي أو على 

بلدان من خارج المنطقة المذكورة من اهتمام باالنضمام إلى االتفاقية.

خالل  ومن  االتفاقية.  إلى  لالنضمام  كافة  العالم  دول  أمام  الباب  فتح  يتيحها  التي  الفوائد  إلى  القرار  استند  وقد 
للحدود  العابرة  المياه  للتعاون في مجال  السياسي  الدعم  نطاق  توسيع  االتفاقية  أطراف  أرادت  المذكور،  التعديل 

م من تجربة مناطق أخرى حول العالم. ليشمل جميع البلدان، وتبادل الخبرات المكتسبة من االتفاقية، والتعلُّ

كذلك توّخى أطراف االتفاقية عرض مبادئ وأحكام االتفاقية والمنبر الحكومي الدولي التابع لها في جميع أنحاء 
العالمي سيؤدي حتمًا إلى تعزيز السالم  المياه على المستوى  العالم. وقد اعتقد أولئك األطراف بأن تنفيذ اتفاقّية 
الدولي ومنع النزاعات، ال سّيما وأنه ُيتوقع أن تتفاقم حالة الموارد المائية في العقود القادمة. لقد رأى أولئك األطراف 
في اتفاقية المياه منبرًا حكوميًا دولّيًا فعااًل تمّس الحاجة إليه، وأنه قادٌر تحت مظلة األمم المتحدة على تعزيز األمن 

المائي، ومنع النزاعات على المياه، وتيسير حل النزاعات.

إن عملية بدء نفاذ التعديالت المذكورة ترافقت مع اهتمام متزايد باالتفاقية من جانب بلدان تقع خارج منطقة لجنة 
األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، كما أنها كانت مدفوعة إلى حد بعيد بهذا االهتمام. واعتبارًا من عام 2009، بّينت 
التابعة لالتفاقية،  لبلدان من خارج منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا في األنشطة  النِشطة  المشاركة 
أهمية الخبرات القّيمة في مجال التعاون على مستوى المياه العابرة للحدود من خارج المنطقة المذكورة، كما شّكلت 
دافعًا إضافيًا لتعجيل أطراف االتفاقية بإدخال التعديالت حّيز النفاذ. وفي الفترة بين عامي 2009 و2020، شارك 

أكثر من 120 دولة حول العالم في اجتماعات وأنشطة في إطار االتفاقية.

وقد دخلت التعديالت حّيز النفاذ اعتبارًا من عام 2016. ومنذ منتصف عام 2020، أصبحت االتفاقية تضّم 44 طرفًا، 
من ضمنهم ثالثة أطراف من خارج منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )وهم تشاد وغانا3 والسنغال(.

 

أودعت غانا صك انضمامها إلى اتفاقية المياه بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2020. وقد دخلت االتفاقية حّيز النفاذ بالنسبة لغانا بتاريخ 20 أيلول/  3

سبتمبر 2020. 
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موارد إضافية:

لة، مشفوعًة  اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية بصيغتها المعدَّ  •
بالقرار VI/3 المتعلق بتوضيح إجراءات االنضمام )ECE/MP.WAT/41(. متاح على الرابط التالي:

.https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Text/ECE_MP.WAT_41.pdf

مجموعة معاهدات األمم المتحدة، وحالة المعاهدات، واتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة   •
للحدود والبحيرات الدولية. متاح على الرابط التالي:

    https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII5-&chapter=27&clang=_en.

تعديل المادتين 25 و26 من اتفاقية المياه، والقرار ECE/MP.WAT/14( III/1(. متاح على الرابط التالي:  •
           .https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2004/wat/ece.mp.wat.14.e.pdf

للجنة األمم  التابعة  المياه  اتفاقية  الفيديو من سيبيل فيرمونت، سويسرا، بشأن  رسالة موجهة بواسطة   •
العالم كافة، 2013. متاحة للمشاهدة  إليها أمام دول  المتحدة االقتصادية ألوروبا وفتح مجال االنضمام 

.https://www.youtube.com/watch?v=tJQM0WL_hHA :عبر

المتحدة  األمم  للجنة  التابعة  المياه  التفاقية   2003 عام  تعديل   – عالمي  صك  إلى  إقليمي  صك  »من   •
االقتصادية ألوروبا.« دراسة من تأليف يوليا ترومبيتكايا وسونيا كوبل، 2015، مقتطفة من: اتفاقية لجنة 
العابرة  الدولية  والبحيرات  المائية  المجاري  واستخدام  حماية  بشأن  ألوروبا  االقتصادية  المتحدة  األمم 
للحدود: مساهمتها في التعاون الدولي في مجال المياه، بقلم أتيال تانزي وآخرون، اليدن، هولندا، دار بريل 

ونيجهوف للنشر، الصفحات من 15 إلى 31. متاح على الرابط التالي:
.http://www.unece.org/index.php?id=54654    

الدورة الثامنة الجتماع األطراف
)نور سلطان، كازاخستان، 2018(

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Text/ECE_MP.WAT_41.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-5&chapter=27&clang=_en
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2004/wat/ece.mp.wat.14.e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tJQM0WL_hHA
http://www.unece.org/index.php?id=54654
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ما هي لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا؟  2.2

تأسست لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا عام 1947، وهي واحدة من خمس لجان إقليمية تابعة لألمم المتحدة. وُتَعدُّ 
.)ECOSOC( جزءًا من األمانة العامة لألمم المتحدة، وهي مسؤولة أمام المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

اللجنة الذين يبلغ  ’أوروبا‘ يتصّدر عنوان لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، فإن أعضاء هذه  ورغم أن اسم 
وتضم  الوسطى(.  آسيا  بلدان  ذلك  في  )بما  وآسيا  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  قارات  عبر  يتوّزعون  دولة   56 عددهم 
منطقة بلدان لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بلدانًا من جميع فئات الدخل، بما فيها البلدان ذات االقتصادات 
المنخفضة الدخل والبلدان ذات االقتصادات المرتفعة الدخل، وفقًا لتصنيف البنك الدولي4. كذلك تضم منطقة بلدان 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بلدانًا غنية بالمياه وأخرى تعاني من شح في المياه، ومناطق فرعية تعيش 
في سالم وأخرى ُيحَتمل نشوب نزاعات فيها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التحديات التي تواجهها هذه المنطقة فيما 

يتعلق بإدارة المياه والتعاون في مجال المياه العابرة للحدود ُتَعدُّ مماثلة لما تواجهه مناطق أخرى حول العالم.

إن جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي هي أيضًا أعضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا. ومع 
ذلك، فإن لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا واالتحاد األوروبي هما منظمتان دوليتان مختلفتان.

ِلمَّ تضطلع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بخدمة اتفاقية المياه؟  3.2

منذ ستينات القرن الماضي، لعبت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا دورًا نشطًا للغاية في قضايا إدارة المياه 
األولى من عملها،  السنوات  فيها. وفي  األعضاء  الدول  لطلب  تلبية  البيئي، وذلك  والتعاون  للحدود  العابرة  والمياه 
اعتمدت لجنتها المعنية بمشاكل المياه سلسلة من التوصيات واإلعالنات المتعلقة بقضايا إدارة المياه، التي أرست 
معايير دولية إلدارة المياه والتعاون بشأنها في منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا وحول العالم. وهكذا 
باتت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ُتَعدُّ بمثابة المنتدى األكثر مالءمة للتفاوض حول اتفاقية إطارية بشأن 
المياه العابرة للحدود عندما أوصى االجتماع المعني بحماية البيئة التابع لمؤتمر األمن والتعاون في أوروبا )صوفيا، 
1989( بوضع مثل هذه االتفاقية. كذلك أصبحت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بطبيعة الحال خيارًا واضحًا 

يمكن من خالله ألمانة اتفاقية المياه تنفيذ وظائفها.

إن ترتيب أمانة اتفاقية المياه ال ُيَعدُّ فريدًا. فألسباب تاريخية مماثلة، تستضيف لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
ألوروبا أيضًا أمانة العديد من االتفاقات واالتفاقيات العالمية األخرى، وال سيما تلك المتعلقة بالنقل، بما فيها اتفاقية 
 ،1968 لعام  الطرقات  على  السير  سالمة  واتفاقية  السياحة،  مجال  في  الجمركية  بالتسهيالت  المتعلقة   1954 عام 
واتفاقية الفتات وإشارات الطرق لعام 1968. وفي الزراعة، ُتستخدم معايير لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 
على المستوى الدولي من جانب الحكومات والمنتجين والمصدرين والمستوردين. إن مركز األمم المتحدة لتيسير 
التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية )UN/CEFACT( ُيَعدُّ هيئة أخرى تابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 
المستخدمة  اإللكترونية  التجارية  والمعايير  التجارة  تيسير  بشأن  تتمتع بصالحيات واسعة، وتقدم توصيات  التي 
عالميًا. كذلك فإن لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا تدير نظامًا عالميًا لتصنيف البضائع الخطرة )بما فيها المواد 

الكيميائية والمتفجرات( واتفاقية عالمية بشأن القواعد التي تحكم نقل تلك البضائع.

ِلمَّ ُتَعدُّ اتفاقية المياه مالئمة بالنسبة للبلدان التي لم تنخرط في المفاوضات   4.2
السابقة إلقرارها؟

ليس من غير المألوف أن تقرر بلدان لم تشارك في المفاوضات بشأن اتفاق بيئي متعدد األطراف أن تصبح الحقًا طرفًا 
فيه. وعلى سبيل المثال، حتى منتصف عام 2020، بلغ عدد أطراف اتفاقية بازل لعام 1989 بشأن مراقبة نقل النفايات 

تصنيف البنك الدولي للبلدان والمجموعات المقِرضة، متاح على الرابط التالي:  4

    https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups. 
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الخطرة والتخلص منها 187 بلدًا، من ضمنها 96 بلدًا فقط كانت ممثلة في واحدة أو أكثر من جلسات الفريق العامل 
المخصص للخبراء القانونيين والتقنيين الذي تفاوض بشأن االتفاقية )UNEP/IG.80/4(. وعادة ما ُيعزى انضمام بلد 

لم يشارك في المفاوضات السابقة إلقرار معاهدة محددة ما إلى الفوائد التي تعود عليه من مشاركته في المعاهدة.

البلدان التي لم تشارك في المفاوضات السابقة إلقرار  الرئيسية التي تدفع  المياه، فإن األسباب  وفي حالة اتفاقية 
التي  والمساعدة  االتفاقية  إطار  تحقيقها في  تم  التي  النتائج  تتمثل في  إليها  االنضمام  التفكير في  إلى  االتفاقية 
اتفاقيات  العديد من  إبرام  التي تدل على فعالية االتفاقية ما يلي: )1(  النتائج  تقدمها االتفاقية ألطرافها. وتشمل 
المياه العابرة للحدود على أساس النموذج التنظيمي لالتفاقية؛ )2( الدعم العملي لتنفيذ أحكام االتفاقية؛ )3( تطوير 
إلى  النموذجية،  واألحكام  والتوصيات،  التوجيهية،  المبادئ  فيها  )بما  الملِزمة  غير  القانونية  األدوات  من  مجموعة 
تنفيذ  في  االتفاقية  مساهمة  و)4(  وتطبيقها؛  االتفاقية  تفسير  في  لألطراف  التوجيه  من  مزيدًا  توفر  التي  آخره(، 

أطرافها لألهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالمياه في الماضي، وأهداف التنمية المستدامة في السنوات األخيرة.

وعليه، يمكن التفاقية المياه أن تشّكل أداة مناسبة للبلدان التي ترغب في تعزيز أو تطوير التعاون بشأن األحواض 
العابرة للحدود التي تتشاركها، والمشاركة في مواصلة تطوير القانون الدولي للمياه، والمساهمة في النهوض بالتعاون 
في مجال المياه العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم، وذلك حتى إن لم تشارك في المفاوضات السابقة إلقرارها. 
ومن خالل االنضمام إلى االتفاقية، يمكن للبلدان أن تشارك في تطويرها بشكل إضافي، بما في ذلك عن طريق: )1( 
اقتراح تعديالت عليها وصياغة اإلطار المعياري لالتفاقية؛ )2( اقتراح مقررات العتمادها من جانب اجتماع األطراف 

و)3( تصميم برنامج عمل االتفاقية الذي يمتد لثالث سنوات، والذي تنص عليه االتفاقية.

ُأنظر أيضًا الردود على األسئلة ذات الصلة:
هل ستكون اتفاقية المياه مفيدة لكل بلد، مع مراعاة الخصائص اإلقليمية والوضع الفريد لكل بلد؟ ]1.7[

هل ُتَعدُّ اتفاقية المياه أداة فعالة للبلدان النامية؟ ]2.6[

هل ُتَعدُّ اتفاقية المياه أداة فعالة بالنسبة للمناطق القاحلة أو شبه القاحلة؟  5.2

غالبًا ما ُتَعدُّ منطقة بلدان لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، التي كانت في األساس هدف المفاوضات بشأن 
بتوافر  يتعلق  فيما  التنوع  شديدة  الواقع  في  المنطقة  هذه  تعتبر  ذلك،  ومع  بالمياه.  غنية  منطقة  المياه،  اتفاقية 
ر الوضع المتعلق بتوافر المياه في المستقبل. وتصّنف  ر المناخ التي يحتمل أن تغيِّ المياه، وخاصة بسبب تأثيرات تغيُّ
تركمانستان وأوزبكستان - وكلتاهما طرف في اتفاقية المياه - من بين البلدان التي يتجاوز مستوى اإلجهاد المائي 
فيها )المؤشر 6-4-2 لهدف التنمية المستدامة( 100 في المائة، وذلك إلى جانب البحرين، ومصر، وإسرائيل، واألردن، 
واإلمارات  السورية،  العربية  والجمهورية  السعودية،  العربية  والمملكة  وقطر،  وباكستان،  وُعمان،  وليبيا،  والكويت، 

العربية المتحدة، واليمن5.

فيما يتعلق بالبلدان والمناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق التي تعاني من شح المياه، والمناطق التي ُتَعدُّ فيها 
للموارد  والفعال  والعادل  المستدام  االستخدام  ضمان  أجل  من  البلدان  تعاون  أهمية  تتزايد  مشتركًا،  موردًا  المياه 
المائية. وفي هذا السياق، ُتَعدُّ اتفاقية المياه مفيدة لمثل هذه المناطق، ألنها توفر إطار عمل للتعاون اليومي، بما في 
ذلك من خالل تبادل المعلومات والبيانات، والمشاورات، وأنظمة اإلنذار والتنبيه المبكر، والمساعدة المتبادلة، وغيرها 

من اإلجراءات.

وعالوة على ذلك، يمكن للبلدان القاحلة وشبه القاحلة والمناطق ذات الصلة االستفادة من عدد من األنشطة واألدوات 
بموجب اتفاقية المياه، التي تعالج على وجه التحديد توافر المياه وندرة المياه:

ُيحدد مستوى اإلجهاد المائي بوصفه النسبة بين إجمالي المياه العذبة التي تستهلكها القطاعات االقتصادية الرئيسية وإجمالي موارد المياه   5

العذبة المتجددة، بعد مراعاة االحتياجات البيئية من المياه. انظر “التقدم المحرز على مستوى اإلجهاد المائي، خط األساس العالمي لمؤشر 
التنمية المستدامة 6-4-2” )2018(. منظمة الفاو ولجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية )UN-Water(. متاح على الرابط التالي:

                                                               https://www.unwater.org/publications/progress-on-level-of-water-stress642-/

https://www.unwater.org/publications/progress-on-level-of-water-stress-642/
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ر المناخ قد يحد من توافر الموارد المائية على المدى 	  ر المناخ: نظرًا ألن تغيُّ األنشطة المتعلقة بالمياه وتغيُّ
الطويل أو يجعل بعض المناطق أكثر عرضة لحدوث الجفاف، تسعى األطراف في اتفاقية المياه إلى العمل 
معًا لتحديد الحلول الممكنة. وقد شكلت تلك األطراف عام 2006 فريق عمل مخصصًا للمياه والمناخ لمساعدة 
ر المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وندرة المياه. ومنذ ذلك الحين، تضمنت  ف مع تغيُّ البلدان على التكيُّ
ر المناخ تبادل الخبرات وبناء القدرات والمشاريع على أرض الواقع، فضاًل عن وضع وثائق  أنشطة المياه وتغيُّ
ر المناخ والمبادئ التوجيهية لعام 2018: دليل  ف مع تغيُّ توجيهية، مثل »إرشاد عام 2009 بشأن المياه والتكيُّ
التنفيذ لمعالجة الكوارث المتعلقة بالمياه والتعاون عبر الحدود،« وهو دليل رسمي لتنفيذ إطار سينداي للحد 
ر  من مخاطر الكوارث في الفترة بين عامي 2015 و2030. إن شبكة األحواض العالمية التي تعمل على تغيُّ
المناخ )بعضها يركز على ندرة المياه، والبعض اآلخر على الفيضانات( وورش العمل العالمية المنتظمة تهدف 
المجال.  هذا  في  الخبرات  وتبادل  مشتركة  ف  تكيُّ استراتيجيات  وتنفيذ  تطوير  على  البلدان  مساعدة  إلى 
ر المناخ في األحواض العابرة للحدود إلى تعزيز  ف مع تغيُّ وتهدف المشاريع التجريبية لالتفاقية بشأن التكيُّ
ر المناخ. وعلى سبيل المثال، في حوض نهر تشو تاالس مثاًل -  ف مع تغيُّ قدرة أحواض محددة على التكيُّ
الذي تتقاسمه كازاخستان وقيرغيزستان، وكالهما يواجه تحديات ذات صلة بندرة المياه - نتج عن المشروع 
ر المناخ، باإلضافة إلى مقترحات بشأن تدابير  التجريبي ذي الصلة أثر عابر للحدود وتقييم قابلية التأثر بتغيُّ

ر المناخ مع التركيز على المستوى العابر للحدود. ف مع تغيُّ التكيُّ

االتفاقات الخاصة بطبقات/خزانات المياه الجوفية: ُتَعدُّ طبقات/خزانات المياه الجوفية شديدة األهمية 	 
بالنسبة للبلدان القاحلة. وألن االتفاقية تغطي المياه السطحية والمياه الجوفية على حد سواء وتستلزم 
الخاصة  االتفاقات  تطوير  تسهيل  على  قادرة  فهي  للحدود،  العابرة  المياه  بشأن  محددة  اتفاقات  إبرام 
مة خصيصًا لهذه الغاية،  بطبقات/خزانات المياه الجوفية في تلك المناطق من خالل تقديم المساعدة المصمَّ
وربما على أساس األحكام النموذجية لعام 2012 بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود، التي تم وضعها في 

إطار االتفاقية.

األحواض 	  البيئية في  والُنُظم  والطاقة  والغذاء  المياه  بين  الترابط  العمل على  يؤدي  قد  الترابط:  أنشطة 
العابرة للحدود في إطار االتفاقية إلى مساعدة البلدان والمناطق القاحلة وشبه القاحلة على تحديد الحلول 
العملية للتوفيق بين احتياجات القطاعات المختلفة، ما ينطوي على أثر مباشر على كفاءة استخدام المياه 

ويؤدي بالتالي إلى الحد من اإلجهاد المائي.

كفاءة استخدام المياه: إن تركيز االتفاقية على إعادة تدوير المياه واستعادتها وإعادة استخدامها كجزء 	 
المياه( يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام  الثاني التفاقية  )الملحق  البيئية«  الممارسات  من مفهوم »أفضل 

المياه، وهو ما ُيَعدُّ مالئمًا بشكل خاص للبلدان والمناطق القاحلة وشبه القاحلة.

موارد إضافية:

ر المناخ )ECE/MP.WAT/30(. متاح على الرابط التالي: ف مع تغيُّ توجيهات بشأن المياه والتكيُّ  •
              .https://www.unece.org/index.php?id=11658    

ر المناخ في األحواض العابرة  ف مع المياه وتغيُّ الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ذات الصلة بالتكيُّ  •
للحدود )ECE/MP.WAT/45(. متاح على الرابط التالي: 

.https://www.unece.org/index.php?id=39417    

المبادئ التوجيهية لتحويل الكلمات إلى أفعال: دليل التنفيذ لمعالجة الكوارث المتصلة بالمياه والتعاون   •
العابر للحدود )ECE/MP.WAT/56(. متاح على الرابط التالي: 

               .https://www.unece.org/index.php?id=50093    

الرابط  على  متاح   .)ECE/MP.WAT/40( للحدود  العابرة  الجوفية  بالمياه  المتعلقة  النموذجية  األحكام   •
.https://www.unece.org/index.php?id=35126 :التالي

https://www.unece.org/index.php?id=35126
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ل اتفاقية المياه أداًة فعالة بالنسبة للبلدان النامية؟ هل تشكِّ  6.2

إن الموارد المائية المشتَركة وما يالزمها من حاجة إلدارتها بشكل مشترك قد تصبح دافعًا للتنمية والتكامل اإلقليمي. 
ل حالة حوض نهر السنغال مثااًل جيدًا على ذلك.  وتشكِّ

ويمكن التفاقية المياه أن تساعد البلدان النامية على تطوير أحواضها المائية العابرة للحدود بطريقة مستدامة، ما 
يمنع نشوب النزاعات على الموارد المشتركة.

وينبغي تنفيذ أحكام اتفاقية المياه من جانب البلدان النامية بعد مراعاة قدرات كل منها. ونظرًا إلى طابع الحرص 
التنمية  ومستويات  ألطرافها  المختلفة  القدرات  مراعاة  االتفاقية  تتيح  التزاماتها،  من  الكثير  يِسم  الذي  الواجب 
االقتصادية الخاصة بكل واحد منهم. ونتيجة لذلك، ال ُيتوقع من البلدان النامية أن تنفذ االتفاقية بنفس الطريقة 
التي تتبعها البلدان المتقدمة. وبداًل من ذلك، يمكن لتلك البلدان استخدام قواعد االتفاقية وأدواتها كوسيلة لتحقيق 
أهدافها اإلنمائية في إدارة المياه العابرة للحدود والتعجيل بالوصول إليها عن طريق تأمين االستثمارات المتصلة 
بالمياه. وبحلول عام 2020، باتت اتفاقية المياه تضم عدة بلدان منخفضة الدخل وأخرى تصنَّف ضمن اقتصادات 

الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، وفقًا لتصنيف البنك الدولي للسنة المالية 2020.

ُأنظر أيضًا اإلجابات على األسئلة ذات الصلة:
هل تؤدي اتفاقية المياه إلى عرقلة التنمية االقتصادية؟ ]8-1[

هل يمكن لبلد ما االنضمام إلى اتفاقية المياه إذا أخفق في الوفاء بجميع شروطها بسبب نقص الموارد والقدرات 
لديه؟ ]1-6[

هل هناك اختالفات بين حقوق والتزامات األطراف من منطقة بلدان لجنة   7.2
األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا وحقوق والتزامات األطراف من خارج 

هذه المنطقة؟

ال توجد اختالفات بين حقوق والتزامات األطراف من منطقة بلدان لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا وحقوق 
والتزامات األطراف من مناطق أخرى حول العالم. إن جميع األطراف يتمتعون بنفس الحقوق، بما فيها المشاركة في 
صنع القرار، والحصول على المساعدة، والحق في أن يتم انتخابهم لعضوية الهيئات التابعة لالتفاقية، والحق في قيادة 
األنشطة بموجب االتفاقية. وعلى سبيل المثال، منذ عام 2019، تشارك السنغال، وهي طرف في االتفاقية منذ عام 
2018، في رئاسة الفريق العامل المعني بالرصد والتقييم التابع لالتفاقية، كما أنها عضو في مكتب االتفاقية. ويمكن 

لجميع األطراف أن يشاركوا في وضع برنامج عمل االتفاقية، بحيث يستجيب الحتياجاتهم المحددة بشكل أفضل. 

هل يشمل قرار فتح باب االنضمام إلى اتفاقية المياه أمام جميع الدول   8.2
األعضاء في األمم المتحدة إتاحة الفرصة أمامهم لالنضمام إلى جميع 

البروتوكوالت المرفقة بهذه االتفاقية؟ 

إن قرار فتح باب االنضمام إلى اتفاقية المياه أمام جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة يتعلق باالتفاقية بحد 
ذاتها فقط. وتجدر اإلشارة إلى أن مجال االنضمام إلى بروتوكول عام 2003 بشأن المسؤولية المدنية والتعويض 
عن الضرر الناجم عن اآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية على المياه العابرة للحدود مفتوح أمام جميع الدول 
األعضاء في األمم المتحدة6. ولكن باب االنضمام إلى البروتوكول المتعلق بالماء والصحة لعام 1999 ليس مفتوحًا 
استخدام  البلدان  لجميع  يمكن  ذلك،  ومع  االقتصادية ألوروبا.  المتحدة  األمم  لجنة  منطقة  البلدان من خارج  أمام 

األدوات التي تم تطويرها بموجب البروتوكول المتعلق بالماء والصحة واالستفادة منها.  

وّقع 24 بلدًا على بروتوكول عام 2003، لكنه لم يدخل حّيز النفاذ بعد.  6



بحيرة تيتيكاكا
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الفصل

3

نهر بروت في ياريمتشي، أوكرانيا



لة لقواعد  إلى أي مدى ُتَعدُّ معايير وأحكام اتفاقية المياه لعام 1992 مكمِّ  1.3
وأحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية 

في األغراض غير المالحية لعام 1997 )اتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 
1997( أو متعارضة معها؟

ُتَعدُّ االتفاقيتان العالميتان المتعلقتان بالمياه متوافقتين تمامًا إحداهما مع األخرى وغير متعارضتين. وفي الواقع، 
ل هاتان االتفاقيتان إحداهما األخرى بطرق عديدة )الشكل 2(، وعلى سبيل المثال: تكمِّ

لة التفاقية المياه لعام 1992، وذلك من خالل ما تشتمل 	  إن اتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 1997 ُتَعدُّ مكمِّ
عليه من:

تفصيل للعوامل المتعلقة باالستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية )المادة 6 من اتفاقية المجاري   --
المائية لعام 1997(؛

تحديد إلجراءات اإلخطار والتشاور بشأن التدابير المزمعة )القسم الثالث من اتفاقية المجاري المائية   --
لعام 1997(؛

وصف لعواقب حدوث األثر العابر للحدود )المادة 7، الفقرة 2 من اتفاقية المجاري المائية لعام 1997(.  --

لة التفاقية المجاري المائية الدولية لعام 1997، وذلك من 	  وفي المقابل، ُتَعدُّ اتفاقية المياه لعام 1992 مكمِّ
خالل ما تشتمل عليه من:

إيراد لمضمون اتفاقات محددة ومهام الهيئات المشتركة )المادة 9 من اتفاقية المياه لعام 1992(؛  --

اتفاقية  )المادتان 11 و13 من  المشتَركين  للتقييم والتبادل  التي ينبغي أن تخضع  المعلومات  تفصيل   --
المياه لعام 1992(؛

األول  )المرفقات  المتاحة  التكنولوجيات  وأفضل  المياه  نوعية  أهداف  بشأن  مفصلة  توجيهات  تقديم   --
والثاني والثالث من اتفاقية المياه لعام 1992(.

ومع ذلك، هناك بعض االختالفات بين االتفاقيتين )الشكل 3(:

ُتلزم اتفاقية المياه لعام 1992 األطراف المتشاطئة بإبرام اتفاقيات وإنشاء هيئات مشتركة ُتعنى بمواردها 	 
المائية المشتركة، بينما تكتفي اتفاقية المجاري المائية لعام 1997 بالطلب من الدول المعنية بالمجاري المائية 
إبرام اتفاقيات محددة والتعاون من خالل المؤسسات المشتركة. ومع ذلك، تعتمد كلتا االتفاقيتين إلى حد 

بعيد على االتفاقات والهيئات المشتركة لتنفيذ أحكامها بنجاح.

العالقة القائمة بين اتفاقية 
المياه واتفاقية المجاري المائية 

الدولية لعام 1997
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ا�فاقية
المياه

لعام1992

تشــتمل على محتــوى ا�فاقيات محددة
ومهــام هيئات مشــتركة (المادة ٩)

تخضــع المعلومــات للتق�يم والتبادل
(المادتان ١١ و١٣)

التدا�يــر المناســبة لدرء األثر العابر
للحــدود (المادة ٣)

إرشادات بشــأن األهداف المتعلقة
بجــودة المياه وأفضــل التكنولوجيات 

المتاحــة (المرفقات)

العوامــل المفصلة ذات الصلة
باالســتخدام المنصف والمعقول

للميــاه (المادة 6)

إج�اءات التشــاور بشــأن التدا�ير المزمعة
الثالث) (القسم 

أحكام بشــأن الن�اعات المســلحة
السادس) (القسم 

عواقــب حدوث األثــر العابر للحدود
(المــادة ٧، الفقرة ٢)

ا�فاقيــة المجاري
المائيــة الدولية

لعام ١٩٩٧

مع 	  التناقض  إلزالة  االقتضاء  عند  القائمة  االتفاقات  بتكييف  االلتزام  لعام 1992 على  المياه  اتفاقية  تنص 
بحيث  القائمة  االتفاقات  بمراجعة  تُلِزم  ال  ولكنها  لالتفاقية،  األساسية(  األحكام  )أي  األساسية«  »المبادئ 
المائية لعام 1997 على مواءمة  المجاري  اتفاقية  المقابل، تشجع  تتواءم مع جميع أحكام االتفاقية. وفي 

االتفاقات القائمة مع »المبادئ األساسية« التفاقية المجاري المائية.

آلية مؤسسية لدعم تطبيقها، أي منبرًا حكوميًا دوليًا ينبثق عن اجتماع 	  لعام 1992  المياه  اتفاقية  أنشأت 
األطراف وهيئاته الفرعية. وفي المقابل، ال تنص اتفاقية المجاري المائية لعام 1997 على آلية مماثلة للتعاون.

تغطي 	  المقابل  وفي  المحصورة،  الجوفية  المياه  تغّطي  ال   1997 لعام  الدولية  المائية  المجاري  اتفاقية  إن 
المياه  طبقات/خزانات  فيها  بما  للحدود،  العابرة  الجوفية  المائية  الموارد  جميع   1992 لعام  المياه  اتفاقية 

الجوفية المحصورة.

إلى 	  استنادًا  بينها  فيما  المعلومات  تبادل  من  بالحد  المتشاطئة  لألطراف   1992 لعام  المياه  اتفاقية  تسمح 
حقوق الملكية الفكرية، بينما ال تسمح اتفاقية المجاري المائية لعام 1997 بمثل هذا التقييد.

ومع ذلك، ال تستلزم هذه االختالفات أن يؤدي تنفيذ إحدى االتفاقيتين إلى إعاقة تنفيذ االتفاقية األخرى. ذلك أنه 
يمكن التوفيق بينهما عن طريق التفسير القانوني ألحكامهما في سبيل تعزيز تنفيذ كال الصكين. وفي الواقع، تمّثل 
هذه االختالفات مصدر قوة ال ضعف، إذ تسمح بأن يتم النظر إلى الصكين بوصفهما مجموعة متكاملة من المعايير، 
حيث يمكن االسترشاد باألحكام األكثر تفصياًل في أحد الصكين لتنفيذ الصك اآلخر. وقد أقّر األمين العام السابق 
المبادئ  إلى  يستندان  الصكين  »هذين  أن  على   2012 عام  شدد  حيث  التكامل،  بهذا  كي-مون  بان  المتحدة  لألمم 
عينها، وأن أحدهما يكمل اآلخر، وأنه ينبغي تنفيذهما بشكل متالزم.« وقد دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش الدول األعضاء في األمم المتحدة عام 2018 إلى »االنضمام إلى كلتا االتفاقيتين والعمل على تنفيذهما 

بشكل تام«.

الشكل 2:  ما هي أوجه التكامل بين اتفاقيتي المياه العالميتين؟
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االلت�ام �إب�ام ا�فاقيات وتأســيس  
هيئات مشــتركة (المادة ٩)

ف مع المبادئ األساســية االلتــ�ام بالتكيُّ
فــي االتفاقيــة (المادة ٩، الفقرة ١)

جميــع الموارد المائيــة العابرة للحدود
(المــادة ١، الفقرة ١)، بمــا فيها المياه

الجوفيــة المحصورة

متــاح (المواد من ١٧ إلى ١٩)

التوصيــة �إب�ام ا�فاقيات وتأســيس
هيئــات مشــتركة (المادة ٨، الفقرة ٢، 

والمادة ٢٤)

ف مع المبادئ األساســية التوصيــة بالتكيُّ
 فــي االتفاقيــة (المادة ٣، الفقرة ٢)

الميــاه الجوفية الســطحية والمتصلة
(مع اســ�ثناء الميــاه الجوفية المحصورة)

(المــادة ٢، الفقرة أ)

متاح غير 

االتفاقيات المســتقبلية
والهيئات المشــتركة

االتفاقيــات القائمة

آلية مؤسســية منبثقة
عــن اجتماع األط�اف

االتفاق نطاق 

ا�فاقية
المياه

لعام1992

ا�فاقيــة المجاري
المائيــة الدولية

لعام ١٩٩٧

الشكل 3:  ما هي أوجه التباين بين اتفاقيتي المياه العالميتين؟

ُأنظر أيضًا اإلجابات على األسئلة ذات الصلة:
هل ينبغي على بلد لديه بالفعل اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أو غيرها من الترتيبات ذات الصلة بالمياه العابرة 

للحدود أن يراجعها لكي يصبح بإمكانه االنضمام إلى اتفاقية المياه؟ ]3-5[
هل ُتلِزم اتفاقية المياه أطرافها بالدخول في اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف لتنفيذ االتفاقية؟ ]4-5[

ما هي هيئات صنع القرار والهيئات العاملة والهيئات الفرعية بموجب اتفاقية المياه؟ ]4-6[

موارد إضافية:

اتفاقية المياه التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا واتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية:   •
التالي:  الرابط  على  متاح   .)ECE/MP.WAT/42( للمياه  الدولي  القانون  في  المنسقة  لمساهمتهما  تحليل 

.https://www.unece.org/index.php?id=39028

دليل المستخدم عبر اإلنترنت التفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية من تأليف أليستر ريو كالرك، وروبي   •
موينيهان، وبيورن-أوليفر ماغسيج )2012(. متاح على الرابط التالي: 

.https://www.unwatercoursesconvention.org    

رسالة من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اجتماع األطراف في اتفاقية المياه، أستانا،   •
10 تشرين األول/أكتوبر 2018. متاح على الرابط التالي:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/
High-Level_segment/4_UN_SG_Mr._Guterres.pdf

رسالة من األمين العام لألمم المتحدة بان كي-مون إلى اجتماع األطراف في اتفاقية المياه، روما، من 28   •
إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. متاح على الرابط التالي:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Presentations/Secretary_
General_message.pdf.  

رسالة بواسطة الفيديو من األمين العام لألمم المتحدة بان كي-مون حول أهمية اتفاقيات األمم المتحدة   •
.https://www.youtube.com/watch?v=o93JpsYCVVw :بشأن المياه، 2015. متاح للمشاهدة عبر

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/High-Level_segment/4_UN_SG_Mr._Guterres.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/High-Level_segment/4_UN_SG_Mr._Guterres.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Presentations/Secretary_General_message.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Presentations/Secretary_General_message.pdf
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السابعة الجتماع  الدورة  إلى  إلياسون  يان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  نائب  الفيديو من  بواسطة  رسالة   •
األطراف في اتفاقية المياه، التي ُعقدت في بودابست من 17 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. متاح 

.https://youtu.be/xf1vj_hRf1I :للمشاهدة عبر

مقطع فيديو من دليل المستخدم عبر اإلنترنت التفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية لعام 2013، يناقش   •
فيه البروفيسور أتيال تانزي أوجه التطابق بين اتفاقيتي المياه المذكورتين. متاح للمشاهدة عبر:

.https://www.youtube.com/watch?v=pTZnXpzVHlc&feature=youtu.be 

هل يمكن لدولة طرف في اتفاقية المجاري المائية لعام 1997 أن تنضم   2.3
إلى اتفاقية المياه لعام 1992؟ وما هي الفوائد التي يحققها األطراف 

في اتفاقية المجاري المائية لعام 1997 من انضمامهم إلى اتفاقية المياه 
لعام 1992؟  

وفقًا التفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، يمكن أن تنطبق معاهدتان أو أكثر ُتعنى بالموضوع ذاته على نفس 
األطراف بشكل متزامن شريطة أن تكون أحكام تلك المعاهدات متوافقة على نحو متبادل. وبما أن اتفاقيتي المياه 
االنضمام  البلدان  لمختلف  يمكن  تتعارضا،  أن  دون  من  األخرى  منهما  الواحدة  وتكمل  تمامًا  متوافقتين  العالميتين 
إلى كال الصكين. وفي الواقع، هناك العديد من البلدان التي انضمت بالفعل إلى كلتا االتفاقيتين )منذ منتصف عام 
2020، هذه البلدان هي تشاد والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وغانا واليونان والمجر وإيطاليا ولوكسمبورغ والجبل 

األسود وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وأوزبكستان(.

المائية  المجاري  اتفاقية  في  لألطراف  بالنسبة   1992 لعام  المياه  اتفاقية  إلى  لالنضمام  الرئيسية  الفوائد  وترتبط 
التي تدعم تنفيذ االتفاقية. وبموجب هذه  لعام 1992،  المياه  اتفاقية  المؤسسية بموجب  لعام 1997 بتوافر اآللية 
اآللية، توفر اتفاقية المياه منبرًا حكوميًا دوليًا يتمحور حول اجتماع األطراف التابع لها، فضاًل عن عدد من األدوات 
واألنشطة التي تهدف إلى دعم البلدان في تنفيذها لالتفاقية، وتعزيز التعاون على المستوى السياسي والتقني. وقد 
أخرى من  فوائد  مائية محددة. ويمكن استخالص  أحواض  التعاون في  لبدء تطوير  الدعم مفيدًا  يكون مثل هذا 
االختالفات بين االتفاقيتين. وعلى سبيل المثال، يمكن النظر إلى الطابع الملزم اللتزام الدخول في اتفاقيات وإنشاء 
هيئات مشتركة وفقًا التفاقية المياه بوصفه فائدة في حوض لطالما احتاج تعاون البلدان المتشاطئة بشأنه إلى إطار 

قانوني لتنظيمه.

أي من االتفاقيتين العالميتين للمياه ُتَعدُّ الخيار األفضل بالنسبة لدولة ليست   3.3
طرفًا في أي منهما؟  

يمكن  الذي  استراتيجية  األكثر  القرار  فإن  العالميتين،  المياه  اتفاقيتي  بين  القائمين  والتكامل  التوافق  إلى  استنادًا 
أن يتخذه بلٌد ليس طرفًا في أي من االتفاقيتين يتمّثل في االنضمام إلى كال الصكين معًا، وذلك حسبما أوصى به 

األمينان العامان لألمم المتحدة بان كي مون عامي 2012 و2015، وأنطونيو غوتيريش عام 2018. 

إلى  النظر  ويمكن  المتينة.  القانونية  أطرهما  من  االستفادة  له  يتيح  معًا  االتفاقيتين  كلتا  إلى  ما  بلد  انضمام  إن 
ي االتفاقيتين بوصفها عناصر تكميلية مفيدة، إذ يمكن إلحدى االتفاقيتين إثراء األخرى  االختالفات القائمة بين نصَّ

والمساعدة في تفسير أحكامها.

ويقوم األساس المنطقي اآلخر للتشجيع على االنضمام إلى كلتا االتفاقيتين على الفرص اإلضافية التي يوفرها هذا 
االنضمام للبلد المعني من أجل النهوض بتطوير قانون المياه الدولي وتطبيقه على المستوى العالمي، والتأثير على 

التنمية المستقبلية والتنفيذ المتآزر لكال الصكين.

https://www.youtube.com/watch?v=pTZnXpzVHlc&feature=youtu.be
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موارد إضافية:

رسالة من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اجتماع األطراف في اتفاقية المياه، أستانا،   •
10 تشرين األول/أكتوبر 2018. متاح على الرابط التالي:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/
High-Level_segment/4_UN_SG_Mr._Guterres.pdf

رسالة من األمين العام لألمم المتحدة بان كي-مون إلى اجتماع األطراف في اتفاقية المياه، الذي ُعقد في   •
روما من 28 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. متاح على الرابط التالي:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Presentations/Secretary_
General_message.pdf

رسالة بواسطة الفيديو من األمين العام لألمم المتحدة بان كي-مون بشأن أهمية اتفاقيات األمم المتحدة للمياه،   •
.https://www.youtube.com/watch?v=o93JpsYCVVw :2015. متاح للمشاهدة على الرابط التالي

ما الذي يحدث إذا انضم أحد البلدان المتشاطئة إلى إحدى االتفاقيتين   4.3
العالميتين للمياه وانضم آخر إلى الثانية؟ هل ُيَعدُّ أحدهما مقّيدًا بأّية التزامات 

تجاه اآلخر؟

عندما ينضم أحد البلدان المتشاطئة إلى إحدى االتفاقيتين العالميتين للمياه وينضم بلد متشاطئ آخر إلى اتفاقية 
د بأحكام االتفاقية التي انضم إليها وليس بأحكام االتفاقية  المياه العالمية األخرى، ُيلَزم كل بلٍد متشاطٍئ فقط بالتقيُّ
المتشاطئ«  و«الطرف   1997 لعام  المائية  المجاري  اتفاقية  بموجب  المائي«  المجرى  »دولة  مفهومي  إن  األخرى. 
بموجب اتفاقية المياه لعام 1992 يهدفان كالهما إلى ضمان أن الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في االتفاقية 
ق حصريًا فيما يتعلق بأطراف هذه االتفاقية. وبالتالي، ال يجوز أن يترتب على أحد البلدان المتشاطئة  ذات الصلة تطبَّ
الذي ُيَعدُّ طرفًا في إحدى االتفاقيتين العالميتين للمياه أي التزام تجاه البلد المتشاطئ اآلخر الذي انضم إلى اتفاقية 

المياه العالمية الثانية، والعكس صحيح. وتنطبق مبادئ القانون الدولي العرفي7 بصورة حصرية في هذه الحال.

ب التزامات قانونية على البلدان المتشاطئة أحدها تجاه اآلخر )باستثناء  ورغم أن مثل هذه الحالة تعني عدم ترتُّ
تلك الناشئة عن القانون الدولي العرفي(، ُيتوقع أن تعَمد البلدان إلى التعاون فيما بينها استنادًا إلى المنطق السليم 
لألمور، ذلك أن الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في كلتا االتفاقيتين متماثلة في جوهرها. ومع ذلك، فإن مثل 
هذه الحالة تمّثل دافعًا إضافيًا بالنسبة للبلدان التي تنظر في إمكانية انضمامها إلى إحدى اتفاقيتي المياه العالميتين، 

من أجل االنضمام إلى كلتا االتفاقيتين.

ُأنظر الحاشية 2 لمراجعة شرح تعريف القانون الدولي العرفي.   7

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/High-Level_segment/4_UN_SG_Mr._Guterres.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/High-Level_segment/4_UN_SG_Mr._Guterres.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Presentations/Secretary_General_message.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Presentations/Secretary_General_message.pdf


األسئلة المتداولة بشأن اتفاقية المياه لعام 1992  28

الفصل

4

نهر كورا في تبليسي، جورجيا



نطاق االتفاقية

ما هي الموارد المائية التي تقع ضمن نطاق اتفاقية المياه؟   1.4

تنطبق اتفاقية المياه على المياه العابرة للحدود. وبحسب الفقرة 1 من المادة 1 من االتفاقية، يعني مصطلح المياه 
العابرة للحدود ‘أّية مياه سطحية أو جوفية ُتعلِّم الحدود بين دولتين أو أكثر أو تعبرها أو تقع عندها’. وفيما يتعلق 
بالمياه الجوفية، تنطبق االتفاقية على طبقات/خزانات المياه الجوفية المحصورة وغير المحصورة على حد سواء. 
وعالوة على ذلك، فإن مفهوم المياه العابرة للحدود بموجب االتفاقية ال يقتصر على األجسام المائية )مثل النهر أو 

البحيرة أو طبقة/خزان المياه الجوفية(، بل يغطي كامل منطقة مستجمعات المياه )المادة 2، الفقرة 6(.

موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات من 70 إلى 78. متاح على الرابط التالي:  •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657    

ِلَم تستخدم اتفاقية المياه مصطلحات مختلفة مثل "المجاري المائية العابرة   2.4
للحدود" و"البحيرات الدولية" و"المياه العابرة للحدود"؟ 

يبرز مصطلحا »المجاري المائية العابرة للحدود« و»البحيرات الدولية« في عنوان اتفاقية المياه، كما يتم استخدام 
مصطلح »المياه العابرة للحدود« عبر جميع نصوص االتفاقية. وربما يمكن عزو استخدام مصطلحات مختلفة في 
هذا المجال إلى حل توافقي تم التوصل إليه خالل المفاوضات التي ُأجريت بشأن االتفاقية، وذلك على الرغم من أنه 

ال توجد إجابة حاسمة على هذا السؤال حتى اآلن.

ومن وجهة نظر قانونية وعملية، ُيعّول على التعريف الواضح الذي تقّدمه االتفاقية »للمياه العابرة للحدود« )المادة 
تتبعه عبر جميع  الذي  البيئة  لمفهوم  الشامل  الَنهج  لتطبيقها، كما على  الجغرافي  النطاق  الفقرة 1(، عند تحديد   ،1
نصوصها. كذلك تؤيد االتفاقية بشدة مفهوم »منطقة مستجمعات المياه« )المواد 1 - الفقرة 2، والمادة 2 - الفقرة 6، 
والمادة 9 - الفقرة 1(. وُيَعدُّ مصطلح »المياه العابرة للحدود«، الذي يشمل المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود 
سواء كانت محصورة أو غير محصورة، األكثر استخدامًا في الصكوك القانونية غير الملِزمة التي تم تطويرها في 

إطار االتفاقية على مدى العقدين الماضيين.

المياه أو هيئاتها  اتفاقية  ه أي طرف في االتفاقية عناية اجتماع األطراف في  ولغاية منتصف عام 2020، لم يوجِّ
الفرعية إلى أّية صعوبات عملية ذات صلة بالمصطلحات المستخَدمة فيها.
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موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات من 70 إلى 78. متاح على الرابط التالي:  •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657    

هل تنطبق اتفاقية المياه على المياه الجوفية؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم، على   3.4
أي نوع من المياه الجوفية؟ 

بما في  للحدود،  العابرة  الجوفية  المياه  على  المياه  اتفاقية  تنطبق  للحدود،  العابرة  السطحية  المياه  إلى  باإلضافة 
االتفاقية  في  المتبعة  المقاربة  وبحسب  على حد سواء.  المحصورة  وغير  المحصورة  الجوفية  المياه  ذلك طبقات 
لمنطقة مستجمعات المياه، ينبغي أن يشمل التعاون بموجب االتفاقية كامل منطقة إعادة التغذية لطبقة/خزان المياه 
الموجودة  الجوفية  المياه  الجوفية، سواء كانت محصورة أو غير محصورة. ويشمل نطاق تطبيق االتفاقية أيضًا 
حصرًا داخل أراضي دولة بعينها إذا كانت هذه المياه الجوفية تتفاعل مع المياه السطحية العابرة للحدود )التي تقع 
مثاًل في منطقة تصريف تلك المياه الجوفية(. كذلك فإن األحكام النموذجية غير الملِزمة بشأن المياه الجوفية العابرة 
للحدود التي اعتمدتها أطراف االتفاقية عام 2012 تقّدم إرشادات لتلك األطراف فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية المياه 

على طبقات/خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود.

موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات من 70 إلى 75. متاح على الرابط التالي:  •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657    

الرابط  على  متاح   .)ECE/MP.WAT/40( للحدود  العابرة  الجوفية  بالمياه  المتعلقة  النموذجية  األحكام   •
.https://www.unece.org/index.php?id=35126 :التالي

هل تنطبق اتفاقية المياه على البحار أو المحيطات؟  4.4

عادة ما يتم استثناء البحار والمحيطات بحد ذاتها من نطاق اتفاقية المياه. وحسبما ورد بتفصيل في المادة 1، الفقرة 
1 من االتفاقية، »وحيثما تتدفق المياه العابرة للحدود في البحر مباشرة، فهي تنتهي بخط مستقيم نحو مصباتها بين 
نقاط ضفافها الواقعة عند أدنى مستوًى للجذر«. ومع ذلك، تقّر االتفاقية بالروابط المتبادلة بين إدارة المياه العذبة 
وإدارة المحيطات والبحار. وعليه، ُتلِزم االتفاقية األطراف بحماية البيئة التي تتأثر بمياهها العابرة للحدود، بما فيها 
والدول  المتشاطئة  األطراف  بين  التعاون  االتفاقية  تشجع  ذلك،  على  6(. وعالوة  الفقرة   ،2 )المادة  البحرية  البيئة 
الساحلية األطراف في االتفاقية، عندما تتعرض الدول الساحلية بشكل مباشر وملحوظ لألثر العابر للحدود الناجم 

عن المياه العابرة للحدود التي تتشاركها تلك األطراف المتشاطئة )المادة 9، الفقرة 3(.

هل تنطبق اتفاقية المياه على األراضي الرطبة التي تدخل ضمن نطاق   5.4
اتفاقية رامسار؟

تنطبق اتفاقية المياه على المياه العابرة للحدود فحسب. وفي المقابل، تنطبق اتفاقية رامسار على األراضي الرطبة بصرف 
النظر عما إذا كانت عابرة للحدود أم ال. وبالتالي، ال تغطي اتفاقية المياه جميع األراضي الرطبة التي تغطيها اتفاقية رامسار.

ُأنظر أيضًا اإلجابة على السؤال ذي الصلة:
ما العالقة بين اتفاقية المياه وغيرها من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف؟ ]13-1[

https://www.unece.org/index.php?id=35126
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هل تعالج اتفاقية المياه قضايا المياه والبيئة حصرًا؟ وبخالف ذلك، ما هي   6.4
المجاالت األخرى التي تستفيد من التعاون بموجب اتفاقية المياه؟

العابرة للحدود. ومع ذلك، يتمتع هذا التعاون بتأثير مباشر  ترّكز اتفاقية المياه على التعاون في مجال المياه 
على العديد من القطاعات األخرى، بما فيها الزراعة والطاقة والصناعة وإدارة األراضي والصحة. وفي المقابل، 
تنطبق اتفاقية المياه على أي نشاط قد يتسبب في أثر عابر للحدود، بما في ذلك األنشطة التي تندرج ضمن 
بالغ  أمرًا  المختلفة  القطاعات  بين  التعاون  ُيَعُدّ  وبالتالي،  وغيرها.  والنقل  والصناعة  والطاقة  الزراعة  قطاعات 
األهمية لتنفيذ االتفاقية. وتتيح أطر التعاون التي ُوضعت وفقًا لاللتزامات الواردة في اتفاقية المياه وإجراءات 
التشاور التي تتوخاها االتفاقية، مناقشة التدابير المزمعة وقرارات التنمية، ما يؤدي إلى خلق االطمئنان وبناء 

ثقة المستثمرين. 

وعلى الرغم من أن مختلف القطاعات تعتمد بشكل مباشر على توافر الموارد المائية، فإن التخطيط في قطاعات 
الطاقة والزراعة وإدارة األراضي والموارد المائية يتم غالبًا بصورة منعزلة، أي دون إيالء االعتبار الكافي لما تستلزمه 
أو تفترضه التطورات المزمعة في القطاعات األخرى. وبالتالي، إن اتباع َنهٍج مشترك بين القطاعات إلدارة الموارد 
المترابطة قد يؤدي إلى تعزيز األمن المائي والغذائي واألمن المتعلق بالطاقة. ويهدف العمل المتعلق بالعالقة المترابطة 
إلى  المياه،  اتفاقية  إطار  ذ في  ُينفَّ الذي  للحدود،  العابرة  األحواض  البيئية في  والُنُظم  والطاقة  والغذاء  المياه  بين 
مساعدة البلدان على تحديد الفرص المتاحة لتقاسم إضافي ومنصف للمنافع التي تنتج عن تعزيز التعاون والتكامل 

عبر القطاعات، كما يساعد على وضع حلول عملية للتوفيق بين احتياجات مختلف القطاعات.

ذ أيضًا في إطار اتفاقية المياه، يهدف إلى مساعدة البلدان  إّن العمل المتعلق بفوائد التعاون العابر للحدود، الذي ُينفَّ
على تعزيز التعاون فيما بينها من خالل االنتقال من »مشاركة المياه« )أي تخصيص الموارد المائية فيما بين الدول 
لتعزير  أكبر  مجال  وهناك  فائدة(.  أقصى  لتحقيق  المياه  موارد  إدارة  )أي  المياه«  منافع  »مشاركة  إلى  المتشاطئة( 
التعاون من خالل االنتقال من »مشاركة منافع المياه« إلى »تحقيق الفوائد األوسع نطاقًا للتعاون في مجال المياه«، 
إلى مساعدة  المياه  اتفاقية  المياه. وتهدف  تتجاوز حدود قطاع  والتي  الكلي واألمن،  االقتصاد  التي تشمل فوائد 
وتقييمها  للحدود  عابرة  أحواض محددة  في  التعاون  فوائد  تحديد  أجل  من  الفوائد،  تقييمات  إعداد  على  البلدان 

واإلبالغ عنها.

موارد إضافية:

توليف منهجية تقييم العالقة المترابطة بين المياه والغذاء والطاقة والُنُظم البيئية في األحواض العابرة   •
للحدود والخبرات المستَمدة من تطبيقها )ECE/MP.WAT/55(. متاح على الرابط التالي:

.https://www.unece.org/index.php?id=49849   

مقاربة العالقة المترابطة للتعاون عبر الحدود: تجربة اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/NONE/12(. متاح   •
.https://www.unece.org/index.php?id=49851 :على الرابط التالي

والبيئة  المائية  بالموارد  المتعلقة  والفرص  المساومات  المتجددة:  للطاقة  مستدام  وتوزيع  استثمار  نحو   •
.https://www.unece.org/index.php?id=54348 :متاح على الرابط التالي .)ECE/ENERGY/127(

مذكرة توجيهية بشأن تحديد السياسات المتعلقة بفوائد التعاون في مجال المياه العابرة للحدود وتقييمها   •
واإلبالغ عنها )ECE/MP.WAT/47(. متاح على الرابط التالي:

.https://www.unece.org/index.php?id=41340    

الدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بتحديد فوائد التعاون في مجال المياه العابرة للحدود وتقييمها   •
واإلبالغ عنها: )ECE/MP.WAT/NONE/11(. متاح على الرابط التالي:

 .https://www.unece.org/index.php?id=49807    

https://www.unece.org/index.php?id=49851
https://www.unece.org/index.php?id=54348
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م اتفاقية المياه الجوانب المتعلقة بكمية المياه؟ هل تنظِّ  7.4

تهدف اتفاقية المياه إلى معالجة جميع اآلثار العابرة للحدود، سواء تلك التي تتعلق بكمية المياه أو بجودتها. إن 
كمية المياه قد تتسبب في إحداث آثار عابرة للحدود بالمعنى المتوخى في االتفاقية )أي حاالت الجفاف والفيضانات 
واآلثار على صحة اإلنسان وسالمته(، وُتَعدُّ بالتالي مجااًل قد يتعين على األطراف اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه لدرء 
اآلثار العابرة للحدود ومكافحتها والحد منها. كذلك فإن ‘مبدأ االستخدام المنصف والمعقول’، الذي ُيَعدُّ أيضًا مبدًأ 
أساسيًا ضمن الهيكل المعياري لالتفاقية، يمّثل ركيزة أساسية أخرى فيما يتعلق بكيفية معالجة القضايا ذات الصلة 

بكمية المياه.

وتنطبق جميع أحكام االتفاقية )االلتزامات بإجراء رصد وتقييم مشتَركين، وتبادل البيانات والمعلومات، بما في ذلك 
تقديم  أو  والتنبيه،  اإلنذار  أنظمة  المشاورات، وإنشاء  البيئي، وعقد  األثر  تقييمات  المزمعة، وإجراء  التدابير  بشأن 
المساعدة المتبادلة( على التعاون في مجال القضايا ذات الصلة بكمية المياه بقدر ما تنطبق على التعاون في مجال 

جودة المياه.

بموجب   2017 عام  مت  ُنظِّ التي  للحدود  العابرة  األحواض  في  المياه  توزيع  عن  العالمية  العمل  حلقة  أعقاب  وفي 
اتفاقية المياه، أدركت األطراف الحاجة إلى إرشاد إضافي في هذا المجال. وفي الفترة بين عامي 2019 و2021، يقوم 
فريق من الخبراء من جميع أنحاء العالم بوضع كتيب عن توزيع المياه في سياق عابر للحدود في إطار االتفاقية. 
ويهدف هذا الصك القانوني غير الملزم إلى استعراض الممارسات القائمة وتغطية الجوانب الرئيسية لتوزيع الموارد 
المائية على نحو منصف ومستدام في األحواض العابرة للحدود، من خالل معالجة المياه السطحية والمياه الجوفية 

على حد سواء.

موارد إضافية:

توزيع المياه في سياق عابر للحدود. متاح على الرابط التالي:  •
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/areas-of-work-of-the-
convention/water-allocation-in-a-transboundary-context.html.
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الفصل

5

جبال فان، طاجيكستان



مبادئ االتفاقية 
والتزاماتها

ما هي االلتزامات الرئيسية بموجب اتفاقية المياه؟   1.5

التزام الحرص الواجب لدرء اآلثار الجسيمة  المياه بهيكل معياري يقوم على ثالث ركائز وهي: )1(  تتمتع اتفاقية 
العابرة للحدود، ومراقبتها والحد منها )»قاعدة عدم الضرر«(؛ و)2( مبدأ االستخدام المنصف والمعقول؛ و)3( مبدأ 

التعاون بوصفه المحفز لتحقيق الركيزتين السابقتين.

يتعين تحقيق أهداف االتفاقية من خالل َنهٍج ذي مستويين يعكس الفئتين الرئيسيتين من االلتزامات الواردة فيها. 
ُتَعدُّ األكثر عمومية وتنطبق على جميع  إن المجموعة األولى من االلتزامات الواردة في القسم األول من االتفاقية 
أطراف االتفاقية، بينما ُتَعدُّ المجموعة الثانية من االلتزامات الواردة في القسم الثاني منها أكثر تحديدًا وتنطبق على 
األطراف المتشاطئة فحسب، أي األطراف التي تتشارك نفس المياه العابرة للحدود. وتشمل الفئة الثانية االلتزامات 
إنذار  أنظمة  وإنشاء  المعلومات،  وتبادل  مشاورات،  وإجراء  مشتركة،  هيئات  وإنشاء  ترتيبات،  أو  اتفاقيات  بإبرام 

وتنبيه، وتقديم المساعدة المتبادلة عند الطلب.

تنفيذ  دليل  بوضع  لالتفاقية  القانوني  المجلس  قام  االتفاقية،  عليها  تنص  التي  االلتزامات  تنفيذ  تيسير  أجل  ومن 
اتفاقية المياه الذي اعتمده اجتماع األطراف عام 2009. ويتضمن الدليل توضيحات لُمقَتَضيات االتفاقية وأمثلة على 

تطبيقها عمليًا.

موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(. متاح على الرابط التالي:  •
https://www.unece.org/index.php?id=33657

الرابط  على  متاح   .)ECE/MP.WAT/52( بالمياه  المتعلقة  العالمية  للتحديات  االستجابة  المياه:  اتفاقية   •
.https://www.unece.org/index.php?id=48970 :التالي

ما هي التزامات األطراف تجاه غير األطراف في اتفاقية المياه؟    2.5

د أطراف اتفاقية المياه تجاه غير األطراف فيها. وبوجه أدّق، ال تترتب أية  بصفة عامة، ليست هناك أية التزامات تقِيّ
التزامات على طرف في اتفاقية المياه يتشارك المياه العابرة للحدود مع بلد أو منظمة ليست طرفًا فيها تجاه ذلك 

البلد أو المنظمة بموجب االتفاقية؛ ومع ذلك، يظل القانون الدولي العرفي8 ساريًا في هذه الحالة. 

ُأنظر الحاشية 2 لمراجعة شرح تعريف القانون الدولي العرفي.  8

https://www.unece.org/index.php?id=48970
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هل ينبغي على بلٍد لديه بالفعل اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أو   3.5
غيرها من الترتيبات ذات الصلة بالمياه العابرة للحدود أن يراجعها لكي يصبح 

بإمكانه االنضمام إلى اتفاقية المياه؟

المبادئ  مع  التناقضات  إلزالة  االقتضاء،  عند  القائمة،  ]االتفاقات[  »بتكييف  أطرافها  المياه  اتفاقية  ُتلِزم 
مع  األطراف  بين  القائمة  االتفاقات  تتعارض  أال  ضمان  إلى  االلتزام  هذا  ويهدف  االتفاقية«.  لهذه  األساسية 

األحكام األساسية لالتفاقية.

وعندما ال تتعارض االتفاقات القائمة مع »المبادئ األساسية« لالتفاقية، فال داعي لمراجعتها. إن اإلشارة إلى المبادئ 
األساسية تعني بوضوح أنه ال يتعين على البلدان مراجعة االتفاقات بحيث تعكس كل حكم بعينه من أحكام االتفاقية.

عند  القائمة  االتفاقات  مراجعة  يقتضي  ال  الحاالت  معظم  في  أنه  االتفاقية  في  الحاليين  األطراف  تجربة  وُتبّين 
االنضمام إلى االتفاقية، ألن الغالبية العظمى من االتفاقات تستند في مطلق األحوال إلى قانون المياه الدولي. ومع 
ذلك، فإن االنضمام إلى االتفاقية يمكن أن يوفر فرصة لمراجعة االتفاقات القائمة، كما يمكن أن يحّث على تحديثها.

إن االلتزام بتكييف االتفاقات القائمة ينطبق فقط على االتفاقات المبرمة مع األطراف المتشاطئة األخرى. وبعبارة 
أخرى، ال ُتلِزم االتفاقية أي طرف بتكييف االتفاقات القائمة التي ُأبِرمت مع الدول التي ليست أطرافًا في االتفاقية.

موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات 241 و242. متاح على الرابط التالي:  •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657

هل ُتلِزم اتفاقية المياه أطرافها بالدخول في اتفاقيات ثنائية أو متعددة   4.5
األطراف لتنفيذ االتفاقية؟

إن التزام األطراف المتشاطئة، أي األطراف الذين يتشاركون نفس المياه العابرة للحدود، بالدخول في اتفاقات أو 
غيرها من الترتيبات )المادة 9( ُيَعدُّ شرطًا ملِزمًا بموجب اتفاقية المياه. ولكن االلتزام بالدخول في اتفاقيات أو غيرها 
من الترتيبات ُيَعدُّ قائمًا فقط بالنسبة إلى األطراف المتشاطئة في عالقتها مع األطراف المتشاطئة األخرى، أي أن 

االتفاقية ال تفرض مثل هذا االلتزام على األطراف المتشاطئة في عالقتها مع الدول التي ليست أطرافًا فيها.

كذلك يتبّين أن األساس القانوني والمؤسسي للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود بين األطراف في االتفاقية 
يتطور بصورة تدريجية. وعادة ما تنطلق االتفاقات بشأن المياه العابرة للحدود بين األطراف من مجال وظيفي ضيق 
)مثل االستخدامات المختارة للمياه( ونطاق جغرافي محدود )مثل المياه الحدودية وليس مناطق مستجمعات المياه 

بأكملها( لتتطّور بشكل تصاعدي نحو تعاون أكثر شمواًل.

المفاوضات  بتيسير  يتعلق  فيما  البلدان  إلى  المساعدة  تقديم  إلى  المياه  اتفاقية  تهدف  عملها،  برنامج  من  وكجزٍء 
بشأن اتفاقيات المياه العابرة للحدود. وقد لعبت االتفاقية بالفعل دورًا مفيدًا ومحايدًا في بدء مثل هذه المفاوضات 
وتيسيرها في العديد من األحواض المائية، بما فيها أحواض أنهار تشو-طالس ودنيستر ودرين وكورا. وباإلضافة 
إلى ذلك، يمكن للجنة التنفيذ المنشأة بموجب االتفاقية أن تقدم المساعدة لتيسير تنفيذ التزام األطراف بالدخول 

في اتفاقات أو ترتيبات.
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موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات من 235 إلى 239، ومن 249 إلى 254. متاح على   •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657 :الرابط التالي

دراسة من تأليف بو ليبرت )2015( بعنوان »اتفاقية المياه التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية للمياه   •
وتطوير التعاون عبر الحدود في أحواض أنهار تشو-طالس وكورا ودرين ودنيستر،« مجلة المياه الدولية، 

المجلد 40، العدد 1، الصفحات من 168 إلى 182. متاح على الرابط التالي:
https://doi.org/10.1080/02508060.2014.990202.

هل ُتلِزم اتفاقية المياه جميع الهيئات المشتركة التي تنشئها األطراف   5.5
د بمهام الهيئات المشتركة الُمدرجة في االتفاقية؟ وهل أّن القرارات أو  بالتقيُّ

التوصيات التي ُتْصِدرها الهيئات المشتركة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية 
المياه تتسم بطابٍع ُملِزٍم قانونًا؟

تنص اتفاقية المياه )المادة 9، الفقرة 2( على قائمة غير حصرية بالمهام التي ينبغي أن تقوم بها الهيئة المشتركة 
هذه  وتعكس  المتشاطئة(.  )األطراف  للحدود  العابرة  المياه  نفس  يتشاركون  الذين  االتفاقية  أطراف  ُينشئها  التي 
ل مسؤولية أدائها. ومع ذلك، تترك االتفاقية لألطراف  القائمة المهام األساسية التي يتعّين على أّية هيئة مشتركة تحمُّ
المتشاطئة حرية تعديل أولويات هيئاتها المشتركة بما يتناسب مع احتياجاتها المحددة. ويتماشى ذلك مع الطابع 
اإلطاري لالتفاقية، ما يسمح لألطراف المتشاطئة بتكييف إطار التعاون المؤسسي الخاص بها على نحو يتالءم مع 

ن. دة في حوض معيَّ احتياجاتها المحدَّ

وعالوة على ذلك، فإن قائمة المهام المنصوص عليها في االتفاقية »ال ينبغي أن ُتِخّل باالتفاقات أو الترتيبات القائمة 
بموجب  المشتركة  الهيئة  لمهام  مكِملًة  االتفاقية  في  عليها  المنصوص  المهام  قائمة  أن  يعني  وهذا  الصلة«.  ذات 

االتفاقات القائمة بين األطراف المتشاطئة في وقت بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لألطراف المتشاطئة المعنية.

وال تتضمن اتفاقية المياه أّية شروط فيما يتعلق باألثر القانوني لقرارات الهيئات المشتركة المنشأة بموجب االتفاقية. 
ويتعين أن تحدد األطراف المتشاطئة مثل هذا األثر القانوني في اتفاقاتها التي تنص على إنشاء هيئات مشتركة. 
اعتمدها  التي  للحدود،«  العابرة  المياه  للتعاون في مجال  فعالة  هيئات مشتركة  أجل  من  »المبادئ  وثيقة  وتهدف 
اجتماع األطراف في االتفاقية عام 2015، إلى تلخيص الدروس المستفادة من تجربة الهيئات المشتركة للتعاون في 
مجال المياه العابرة للحدود. وتؤكد هذه المبادئ على أنه ينبغي أن يكون للهيئات المشتركة هيكٌل تنظيمي وآليات ال 

تسمح فقط بوضع القرارات واعتمادها بل بتطبيقها أيضًا.

موارد إضافية:

التالي:  الرابط  على  متاح   .268 إلى   256 من  الفقرات   ،)ECE/MP.WAT/39( المياه  اتفاقية  تنفيذ  دليل   •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657

 .)ECE/MP.WAT/50( للحدود  العابرة  المياه  مجال  في  للتعاون  فعالة  هيئات مشتركة  أجل  من  المبادئ   •
.https://www.unece.org/index.php?id=48658 :متاح على الرابط التالي

https://www.unece.org/index.php?id=33657
https://doi.org/10.1080/02508060.2014.990202
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هل تنطبق اتفاقية المياه عندما يمكن أن يؤدي النشاط الُمزمع تنفيذه في   6.5
بلد المنبع إلى الحيلولة دون تدفق المياه في بلد المصب أو الحد منه؟

قد تشمل األحكام ذات الصلة من اتفاقية المياه التي تنطبق في مثل هذه الحال مفهوم األثر العابر للحدود )المادة 1، 
الفقرة 2(، وااللتزام بدرء األثر العابر للحدود والسيطرة عليه والحد منه )المادة 2، الفقرة 1(، ومبدأ االنتفاع المنصف 
والمعقول )المادة 2، الفقرة 2، البند ج/والمادة 2، الفقرة 5، البند ج( ومبدأ التعاون )المادة 2، الفقرة 6( وااللتزام بإجراء 

دة في كل حالة. المشاورات )المادة 10(. ويعتمد التحديد الدقيق لاللتزامات ذات الصلة على الظروف المحدَّ

وال تتضمن اتفاقية المياه أحكامًا تفصيلية بشأن اإلخطار والمشاورات في حالة التدابير المزمعة، ولكن هذه المشاورات 
مشمولة ضمن االلتزام العام بإجراء مشاورات بين األطراف المتشاطئة حول القضايا التي تغطيها أحكام االتفاقية 
بناًء على طلب أي طرف فيها )المادة 10(. وتشتمل اتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 1997 على إرشادات بشأن 
التدابير المزمعة، كما توفر هذه االتفاقية إطارًا تنظيميًا تفصيليًا بشأن إجراءات اإلخطار، بما في ذلك قضايا اإلخطار 

والرد عليه، وعدم وجود رد على اإلخطار.

وعالوة على ذلك، فإن العديد من األطراف في اتفاقية المياه هم أيضًا أطراف في اتفاقية إسبو لعام 1991، التي 
تقّدم إطارًا شاماًل وإجراءات ذات صلة بتنفيذ التزام الدول بإجراء تقييم األثر البيئي في حالة األنشطة المزمعة التي 
ُيحتمل أن يكون لها تأثير عابر للحدود، ولضمان مشاركة األطراف الذين ُيحتمل تأثرهم في العملية. كذلك يمكن أن 
توفر اتفاقية إسبو إرشادات قانونية ذات صلة لألطراف في اتفاقية المياه التي ليست أطرافًا في اتفاقية إسبو، بقدر 
ما تصبح معاييرها ممارسة عامة متبعة بشكل عرفّي. وقد ازدادت أهمية اتفاقية إسبو بشكل كبير في العقد الماضي 
بعد الخالصة التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في قضية مصانع الورق )Pulp Mills )2010 بأن إجراء تقييم 
األثر البيئي لآلثار المحتملة لمشروع كبير على المجرى المائي الدولي بات ُيَعدُّ اآلن شرطًا واجب التطبيق عمومًا في 

القانون الدولي العرفي.

وفي المحصلة، يمكن أن ُيطلب من لجنة التنفيذ المنشأة بموجب اتفاقية المياه تقديم مساعدة عملية لألطراف من 
أجل تسوية أي تباينات أو خالفات تتعلق بالتدابير المزمعة.

ُأنظر أيضًا ال جواب على السؤال ذي الصلة:
ما دور لجنة التنفيذ بموجب اتفاقية المياه؟ ]5-6[

موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات من 79 إلى 85، ومن 91 إلى 98، ومن 99 إلى 110،   •
ومن 136 إلى 148، ومن 269 إلى 275. متاح على الرابط التالي:

.https://www.unece.org/index.php?id=33657

 )  U.N.T.S. 309, 30 I.L.M. 800( ،)اتفاقية تقييم األثر البيئي في سياق عابر للحدود )اتفاقية إسبو  •
.https://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html :متاح عبر هذا الرابط

دراسة من تأليف أوين ماكنتاير بعنوان »اتفاقية المياه وغيرها من المعاهدات البيئية التابعة للجنة األمم   •
المتحدة االقتصادية ألوروبا«، )2015(، مقتطفة من كتاب »اتفاقية لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 
بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية: مساهمتها في التعاون الدولي 
في مجال المياه،« من تأليف أتيال تانزي وآخرون، دار بريل ونيجهوف للنشر، اليدن، هولندا، الصفحات من 

73 إلى 87. متاح على الرابط التالي:
https://www.researchgate.net/publication/310385536_The_Water_Convention_and_

.Other_UNECE_Environmental_Treaties

https://www.unece.org/index.php?id=33657
https://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html
https://www.researchgate.net/publication/310385536_The_Water_Convention_and_Other_UNECE_Environmental_Treaties
https://www.researchgate.net/publication/310385536_The_Water_Convention_and_Other_UNECE_Environmental_Treaties
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هل يعني مبدأ تغريم المسؤول عن التلوث أنه ينبغي على أحد أطراف   7.5
اتفاقية المياه أن يقدم تعويضات للبلدان المجاورة له عن تلوث المياه العابرة 

للحدود التي تنبع من أراضيه؟

ض البلدان المجاورة له عن  ال يعني مبدأ »تغريم المسؤول عن التلوث« أنه ينبغي على أحد أطراف االتفاقية أن يعوِّ
التلوث الذي ينشأ من أراضيه.

من  المحلية  العامة  اإلدارات  تمكين  إلى  تهدف  تنظيمية  أداة  بمثابة  هو  التلوث«  عن  المسؤول  »تغريم  مبدأ  إن 
تحقيق التكفل الداخلي بتكاليف منع التلوث والسيطرة عليه والحد منه في حالة األنشطة الملِوثة التي يتم القيام 
بها بصورة روتينية، وكذلك تكلفة السيطرة على تلوث المياه الناجم عن التصريف العرضي والحد منه. وُيَعدُّ مبدأ 
تغريم المسؤول عن التلوث واجب التطبيق في العالقة بين السلطات العامة والجهات المسؤولة عن التلوث )بما فيها 
المبدأ بطابع محلي في المقام األول، أي أنه ينظم العالقات داخل إقليم طرف ما  الشركات واألفراد(. ويتمتع هذا 
وليس فيما بين الدول األطراف. وال يوفر هذا المبدأ أسسًا قانونية لمطالبة األطراف أحدهم اآلخر بدفع تعويضات 
عن تلوث المياه. وفي حال توافق األطراف، يمكنهم إدراج آليات للتعويض ضمن اتفاقاتهم المتعلقة بالمياه العابرة 

للحدود، ولكن ذلك ال ُيَعدُّ قائمًا على مبدأ تغريم المسؤول عن التلوث كما تتوخاه االتفاقية.

موارد إضافية:

التالي:  الرابط  على  متاح   .135 إلى   122 من  الفقرات   ،)ECE/MP.WAT/39( المياه  اتفاقية  تنفيذ  دليل   •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657

هل ُتلِزم اتفاقية المياه أطرافها بضمان عدم وصول التلوث إلى المياه   8.5
العابرة للحدود؟

ال تتضمن اتفاقية المياه حظرًا شاماًل على أّي تلّوث للمياه العابرة للحدود، بل تشتمل على االلتزام بمنع األثر العابر 
العابر  األثر  االتفاقية  ف  وُتعرِّ بضرر«(.  التسبب  »عدم  بقاعدة  ُيعرف  ما  )وهو  منه  والحد  عليه  والسيطرة  للحدود 
للحدود بأنه »تأثير ضار على البيئة بشكل بالغ«، بما في ذلك على صحة اإلنسان أو المناخ أو المشاِهد الطبيعية أو 
الهياكل المادية أو التراث الثقافي أو الظروف االجتماعية واالقتصادية. وينبغي تقييم عتبة »التأثير الضار على البيئة 
بشكٍل بالغ« الذي يجب منعه على أساس كل حالة على حدة. ولهذه الغاية، يمكن إجراء المشاورات وتنظيم التعاون 
بين الدول المعنية بناًء على طلب أحد األطراف المتشاطئة. وتشمل هذه المشاورات تفسير وتطبيق قاعدة »عدم 
دة لكل حالة بعينها. وعالوة على  التسبب بضرر«، جنبًا إلى جنب مع مبدأ االستخدام المنِصف، على الظروف المحدَّ
ذلك، يتخذ االلتزام بمنع األثر العابر للحدود ومراقبته والحد منه بموجب االتفاقية طابع االلتزام بالحرص الواجب، ما 
يعني أن األطراف ملزمون باتخاذ »جميع التدابير المناسبة« لمنع األثر العابر للحدود، أي تنفيذ التدابير التي تتناسب 

مع قدراتهم ومستوى نمّوهم االقتصادي. 

موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات من 60 إلى 68، ومن 79 إلى 83، ومن 91 إلى 98.   •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657 :متاح على الرابط التالي

https://www.unece.org/index.php?id=33657


األسئلة المتداولة بشأن اتفاقية المياه لعام 1992 40

هل ُتلِزم اتفاقية المياه أطرافها ببناء محطات لتنقية المياه العادمة من أجل   9.5
معالجة المياه الملّوثة العابرة للحدود؟

ال تتضمن اتفاقية المياه التزامًا صريحًا ببناء محطات لمعالجة المياه العادمة، إّنما تقضي باتخاذ »التدابير المناسبة،« 
بما فيها تطبيق أفضل التقنيات المتاحة للحد من مدخالت المواد المغذية من المصادر الصناعية والبلدية )المادة 3، 
الفقرة 1، البند ج/والمادة 3، الفقرة 1، البند و(. كذلك تدعو االتفاقية إلى إجراء معالجة بيولوجية أو ما يوازيها من 

العمليات للمياه العادمة للبلديات، عند االقتضاء، على أساس َنهٍج تدريجي« )المادة 3، الفقرة 1، البند ه(.

ع هذه األحكام في تحديد االلتزام باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع األثر العابر للحدود والسيطرة عليه والحد  وتتوسَّ
منه )المادة 2، الفقرة 1(. وبينما يهدف هذا االلتزام إلى منع إلحاق أي ضرر بالغ بالدول المتشاطئة األخرى، يتبّين أن 

تدابير معالجة المياه العادمة الصناعية والبلدية الملوثة تعود بشكل واضح بفوائد مباشرة على السكان المحليين.

طابع  يتخذ  منه  والحد  عليه  والسيطرة  للحدود  العابر  األثر  لمنع  المناسبة  التدابير  جميع  باتخاذ  االلتزام  أن  وبما 
االلتزام ببذل الحرص الواجب، ينبغي أن يكون تصرف كل طرف متناسبًا مع درجة خطر األثر العابر للحدود. كذلك 
تعني عبارة »التدابير المناسبة« أن التدابير تعتمد على قدرة الطرف المعني، أي على مستوى نمّوه االقتصادي، وعلى 

القدرات التكنولوجية والبنية التحتية التي يتمتع بها.

المناسبة« على أساس كل حالة على حدة. وبالمثل، فإن مفهوم »أفضل  »التدابير  أن يتم تحديد  ينبغي  وبالتالي، 
ل  التقنيات المتاحة« ينبغي أال يأخذ في االعتبار توافر القدرات التكنولوجية فحسب، بل قدرة البلد الطرف على تحمُّ
البيولوجية  المالية لتكنولوجيا محددة. وتقر االتفاقية أيضًا بأن التداعيات االقتصادية لتطبيق المعالجة  التكاليف 

على جميع مرافق المياه العادمة البلدية قد تقتضي اّتباع »َنهٍج تدريجي«.

وبالتالي، فيما يتعلق بالسؤال المطروح، قد تشمل »التدابير المناسبة« التي يتعين اتخاذها في حالة محددة، بناء 
محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة أو تطبيق تكنولوجيا متطورة لمعالجتها، بينما قد تشمل في حالة أخرى تجديد 
وتشريعات  سياسات  إقرار  أو  العادمة  المياه  لمعالجة  بديلة  أنظمة  ونشر  العادمة،  المياه  لمعالجة  القائمة  المرافق 

لتحسين إدارة المياه العادمة.

موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات من 91 إلى 98، ومن 156 إلى 171، ومن 181 إلى   •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657 :189. متاح على الرابط التالي

هل يمكن ألحد األطراف في اتفاقية المياه أن يقصر تبادل المعلومات   10.5
على بعض أطراف االتفاقية فقط وأن يقرر حجب هذه المعلومات عن 

بقية األطراف؟

تتضّمن اتفاقية المياه التزامًا عامًا يتعّين بموجبه على األطراف تبادل المعلومات بشأن القضايا التي تغطيها أحكام 
االتفاقية )المادة 6(، والتزامًا محددًا يتعّين بموجبه على األطراف المتشاطئة )أي األطراف التي تتشارك نفس المياه 

العابرة للحدود( تبادل البيانات المتاحة بشكل معقول وتقديم المعلومات عند الطلب )المادة 13(.

إن االلتزام العام بتبادل المعلومات المنصوص عليه في المادة 6 يتلّقى الدعم من اإلطار الحكومي الدولي لالتفاقية، 
المنتديات  من  العديد  خالل  من  المعلومات  تبادل  على  ينص  الذي  الفرعية،  وهيئاته  األطراف  اجتماع  وتحديدًا 
واألنشطة. وينبغي أن يتم تبادل المعلومات بين األطراف المتشاطئة على النحو المنصوص عليه في المادة 13 في 

إطار االتفاقات ذات الصلة أو غيرها من الترتيبات التي أبرمتها األطراف المتشاطئة المعنية.

https://www.unece.org/index.php?id=33657
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وبموجب المادة 6، ينبغي أن يتم تبادل المعلومات والبيانات مع جميع األطراف األخرى. وتنص المادة 13 من االتفاقية 
على أنه ينبغي أن يتم تبادل المعلومات والبيانات مع جميع األطراف المتشاطئة األخرى )بشرط أن تكون البيانات 
االتفاقية لألطراف  المادة 13(. وتسمح  المنصوص عليها في  الشروط األخرى  »متاحة بشكل معقول« وأن تتوافر 
بحماية المعلومات ذات الصلة بالحفاظ على سرية المعلومات الصناعية والتجارية، بما في ذلك الملكية الفكرية أو 

األمن القومي، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 8.

بالطلب  تام  بشكل  العملي  المستوى  على  مدفوع  االتفاقية  من   6 المادة  بموجب  والبيانات  المعلومات  تبادل  إن 
قضايا  أو  مواضيع  بشأن  المعلومات  تبادل  الفرعية  وهيئاته  األطراف  اجتماع  يبدأ  أخرى،  وبعبارة  واالحتياجات. 
دة تتطلب االهتمام )وعلى سبيل المثال كجزء من عملية اإلبالغ عن تنفيذ االتفاقية أو في إطار إعداد صك  محدَّ
قانوني غير ملزم بموجب االتفاقية(. كذلك فإن تبادل المعلومات والبيانات بين األطراف المتشاطئة بموجب المادة 
ح أن يتباين مستوى  13 من االتفاقية يخضع إلى حد ما لالحتياجات الفعلية لهذه األطراف ولمجاالت التعاون، وُيرجَّ
هذا التبادل تبعًا للحالة. وقد تم وضع إرشادات موسعة بموجب االتفاقية لتمكين األطراف من االستفادة إلى أقصى 

ُهج المنسقة والممارسات الجيدة في مجال الرصد وتبادل المعلومات والبيانات. حد من النُّ

موارد إضافية:

التالي:  الرابط  على  متاح   .296 إلى   281 من  الفقرات   ،)ECE/MP.WAT/39( المياه  اتفاقية  تنفيذ  دليل   •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657

المبادئ التوجيهية بشأن رصد وتقييم المياه الجوفية العابرة للحدود. لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا،   •
.https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html :2000. متاح على الرابط التالي

المبادئ التوجيهية بشأن رصد األنهار العابرة للحدود وتقييمها. لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا،   •
.https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html :2000. متاح على الرابط التالي

المبادئ التوجيهية بشأن رصد وتقييم البحيرات العابرة للحدود والبحيرات الدولية. لجنة األمم المتحدة   •
االقتصادية ألوروبا، 2002. متاح على الرابط التالي:

.https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html

المتحدة  األمم  لجنة  للحدود.  العابرة  الجوفية  والمياه  والبحيرات  األنهار  وتقييم  رصد  استراتيجيات   •
االقتصادية ألوروبا، 2006. متاح على الرابط التالي:

.https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html

دراسة بعنوان »الرصد والتقييم وواجب التعاون بموجب اتفاقية المياه: تبادل المعلومات بين األطراف   •
المتشاطئة،« من تأليف أنوكا ليبونين، وليا كوبي )2015(، من كتاب »اتفاقية لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
ألوروبا بشأن حماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات الدولية العابرة للحدود: مساهمتها في التعاون 
للنشر،  ونيجهوف  بريل  دار  هولندا،  اليدن،  وآخرين،  تانزي  أتيال  تأليف  من  المياه،«  مجال  في  الدولي 
.http://www.unece.org/index.php?id=54654 :الصفحات من 249 إلى 267. متاح على الرابط التالي

هل ُتلِزم اتفاقية المياه أطرافها بتسوية منازعاتهم عن طريق محكمة العدل   11.5
الدولية حصرًا، أو اللجوء إلى التحكيم حسب اإلجراءات المنصوص عليها 

في االتفاقية؟

تتماشى اتفاقية المياه بشكل تام مع المادة 33 من ميثاق األمم المتحدة التي تنص على التزام الدول األعضاء 
في األمم المتحدة بتسوية منازعاتهم بالطرق السلمية، مع ضمان حرية االختيار لهم فيما يتعلق بوسائل تسوية 

هذه المنازعات.

https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html
https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html
https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html
https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html
http://www.unece.org/index.php?id=54654
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وتنص المادة 22، الفقرة 1 من اتفاقية المياه على أنه في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر حول تفسير االتفاقية 
أو تطبيقها، فإنه ينبغي عليهم السعي إلى إيجاد حل من خالل التفاوض أو أّية وسيلة أخرى لتسوية المنازعات تكون 
مقبولة بالنسبة لهم. وتتضّمن مثل هذه الوسائل األخرى الوساطة أو االستقصاء أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية 
القضائية أو اللجوء إلى الترتيبات أو الوكاالت اإلقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يختارها األطراف، بما 

في ذلك المساعي الحميدة.

وفيما يتعلق بالنزاع الذي لم يتسّن حله استنادًا إلى الفقرة 1 من المادة 22، تنص الفقرة 2 من نفس المادة على صيغة 
’اختيار‘ للتحكيم أو الفصل اإلجباري من جانب محكمة العدل الدولية. وبالتالي، ال ُيَعُدّ التحكيم والفصل إلزاميين 
من  العديد  قّدمت  وقد  اعتمادهما‘(.  على  ’الموافقة  الدولة  على  يتعين  )أي  اختياريين  ويظالن  االتفاقية،  بموجب 

األطراف في االتفاقية تصريحات بأنها تختار التحكيم أو الفصل في القضايا أو كال الخيارين معًا. 

ومن أجل تعزيز منع حدوث المنازعات بموجب االتفاقية، أنشأ اجتماع األطراف لجنة تنفيذ عام 2012 كجزء من 
آلية دعم التنفيذ واالمتثال. وال ُتخّل هذه اآللية بالمادة 22 من االتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات. وذلك يعني أنه 
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ليس هناك ما يوجب تطبيق أو استنفاد أي من وسائل تسوية المنازعات قبل عرض القضية على لجنة التنفيذ. وفي 
المقابل، ليس هناك ما يوجب اللجوء إلى لجنة التنفيذ قبل إثارة أّي من وسائل تسوية المنازعات المشار إليها في 

المادة 22 من االتفاقية.

ُأنظر أيضًا الجواب على السؤال ذي الصلة:
ما دور لجنة التنفيذ بموجب اتفاقية المياه؟ ]5-6[

موارد إضافية:

التالي:  الرابط  على  متاح   .365 إلى   353 من  الفقرات   ،)ECE/MP.WAT/39( المياه  اتفاقية  تنفيذ  دليل   •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657

محطة أكوسومبو للطاقة الكهرومائية على نهر فولتا، غانا
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الفصل

6

خزان مياه شارفاك، أوزبكستان



تنفيذ االتفاقية 
وتشغيلها وقدرة 

األطراف وامتثالهم

هل يمكن لبلد ما االنضمام إلى اتفاقية المياه إذا أخفق في الوفاء بجميع   1.6
شروطها بسبب نقص الموارد والقدرات لديه؟ 

بأن  علمًا  البلدان،  تلك  وإمكانيات  للبلدان  المختلفة  االقتصادي  النمّو  مستويات  االعتبار  بعين  المياه  اتفاقية  تأخذ 
أطرافها الحاليين يصّنفون في مراحل متفاوتة من النمّو االقتصادي ويتمتعون بقدرات متباينة.

األخرى  االلتزامات  العديد من  منها، فضاًل عن  والحد  عليها  والسيطرة  للحدود  العابرة  اآلثار  بمنع  العام  االلتزام  إن 
الواردة في اتفاقية المياه، يتخذ طابع »الحرص الواجب،« ويوجب على األطراف اتخاذ »جميع التدابير المناسبة« 
عند تنفيذها. وينبغي أن تكون هذه التدابير متناسبة مع القدرات االقتصادية والمالية وغيرها من القدرات للطرف 
لالتفاقية،  وفقًا  تصاعدي،  بشكل  ُتّتخذ  أن  وينبغي  للحدود.  العابرة  اآلثار  حدوث  خطر  درجة  مع  وكذلك  المعني، 
مختلف التدابير القانونية واالقتصادية والتشغيلية واإلدارية والتقنية ذات الصلة، وأن يتم تنفيذ هذه التدابير من 

خالل َنهج تدريجي يتماشى مع موارد األطراف وقدراتهم.  

وُيَعدُّ وضع خطة لتنفيذ االتفاقية بمثابة َنهٍج مألوف يؤدي إلى ضمان تنفيذ االتفاقية. ويمكن لخطة التنفيذ هذه أن 
تثبت التزام األطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة. وعالوة على ذلك، يمكن لمثل هذه الخطة أن تساعد على جمع 
االقتضاء،  وعند  الخارجي.  التمويل  على  للحصول  التنمية  مع شركاء  والتواصل  للتنفيذ،  الالزمة  الداخلية  الموارد 

يمكن للجنة التنفيذ بموجب اتفاقية المياه أن تساعد في تطوير مثل هذه الخطة.

ويهدف اإلطار المؤسسي لالتفاقية إلى تقديم المساعدة من أجل دعم األطراف في تطبيقها، بما في ذلك توجيه 
السياسات وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع الميدانية.

ُأنظر أيضًا اإلجابات على األسئلة ذات الصلة:
هل تشّكل اتفاقية المياه أداة فعالة بالنسبة للبلدان النامية؟ ]6-2[.

هل ُتلِزم اتفاقية المياه أطرافها ببناء محطات لتنقية المياه العادمة من أجل معالجة المياه الملّوثة العابرة للحدود؟ ]9-5[

موارد إضافية:

دليل تنفيذ اتفاقية المياه )ECE/MP.WAT/39(، الفقرات من 60 إلى 67. متاح على الرابط التالي:  •
.https://www.unece.org/index.php?id=33657
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كيف يمكن تنفيذ اتفاقية المياه في حالة البلدان التي تشهد صراعات أو   2.6
نزاعات حدودية أو عندما تكون تلك البلدان في حالة حرب مع جيرانها؟ وكيف 

يمكن ألحد البلدان أن يدخل في اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف لتنفيذ 
االتفاقية في مثل هذه الحاالت؟

يتوقف تنفيذ االلتزام بالتعاون – وهو التزام أساسي بموجب اتفاقية المياه – والعديد من االلتزامات األخرى ذات 
الصلة على روح التعاون لدى جميع األطراف المتشاطئة المعنية )أي األطراف في االتفاقية الذين يتشاركون ذات 
النزاعات  أو  الصراعات  أو  الحرب  حالة  في  محدودًا  يكون  أن  التنفيذ  لهذا  يمكن  وعليه،  للحدود(.  العابرة  المياه 
الحدودية بين األطراف المتشاطئة. ولكن حالة الحرب أو انعدام الثقة بين األطراف المتشاطئة ال تعفي تلك األطراف 
من بذل كل ما في وسعها للوفاء بواجب التعاون الُملقى على عاتقها. وينبغي على األطراف أن تبذل جهودًا لتنفيذ 
هذا الواجب باعتماد جميع التدابير، حسبما تسمح به الوسائل التي تملكها وظروفها وقدراتها، من أجل جعل التعاون 
ممكنًا. وقد يتخذ التعاون بشأن المياه العابرة للحدود في حاالت الحرب أو الصراعات أو النزاعات الحدودية طابعًا 

غير رسمي أو يركز على جوانب محددة أو مسائل تقنية بعينها.

بنية حسنة جميع  أن يقبل  ينبغي عليه  ترتيبات،  أو  اتفاقيات  بإبرام  لاللتزام  أنه يمتثل  ولكي يثبت أحد األطراف 
االتصاالت التي بدأتها األطراف المتشاطئة األخرى، والتي تهدف إلى إبرام اتفاقيات. وينبغي على الطرف الذي لم 
يقم بإبرام اتفاقيات أو ترتيبات أن يكون قادرًا على إثبات أنه اتخذ جميع التدابير الالزمة لجعل التعاون ممكنًا، ولكن 

عدم التوصل إلى اتفاق يعود إلى موقف األطراف المتشاطئة األخرى.

ماذا يحدث إذا لم يحترم أحد األطراف التزاماته بموجب اتفاقية المياه؟ وهل   3.6
تترتب على ذلك أية عواقب سلبية من الناحية القانونية؟

ال تتضمن اتفاقية المياه بحد ذاتها قواعد أو إجراءات تتعلق بمسؤولية األطراف أو طريقة محاسبتهم. وبالتالي، 
إذا قام أحد األطراف بخرق التزاماته بموجب االتفاقية، تنطبق القواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي، التي تحكم 

مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليًا 9.

لقد أنشأ اجتماع األطراف عام 2012 آلية لدعم تنفيذ االتفاقية واالمتثال ألحكامها ضمن اإلطار المؤسسي لالتفاقية. 
وتم إنشاء لجنة تنفيذ كجزء من اآللية المذكورة. وتتسم هذه اآللية بطابع يقوم على المهادنة، إذ تهدف إلى مساعدة 
األطراف على التغلب على الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ وليس إلى ‘معاقبتهم’ بسبب عدم االمتثال ألحكام االتفاقية. 
ويمكن لهذه اآللية أن تؤدي إلى تيسير عدد كبير من تدابير الدعم )مثل المساعدة على إنشاء اتفاقيات تعاون في 
مجال المياه العابرة للحدود، وتسهيل المساعدة التقنية والمالية، بما في ذلك نقل المعلومات والتكنولوجيا، وبناء 
االتفاقية  لالتفاقية، يجوز الجتماع األطراف في  التابعة  التنفيذ  لجنة  القدرات(. ومع ذلك، وبناًء على توصية من 
اتخاذ قرار بشأن مثل هذه التدابير، بما في ذلك إصدار بيان للتعبير عن القلق، أو إعالن عدم امتثال أحد أطراف 
االتفاقية، أو إصدار تحذير له أو تعليق الحقوق واالمتيازات الخاصة الممنوحة له بموجب االتفاقية. وحتى منتصف 

عام 2020، لم يسّجل حدوث أّية سابقة من هذا القبيل.

موارد إضافية:

.)ECE/MP.WAT/37/Add.2( »بعنوان »دعم التنفيذ واالمتثال VI/1 القرار  •

إن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليًا التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي عام A/56/10( 2001( ُتَعدُّ   9

من أبرز التطورات في هذا المجال. وهذا التعليق متاح على الرابط التالي:
.https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf     
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ما هي هيئات صنع القرار والهيئات العاملة والهيئات الفرعية بموجب   4.6
اتفاقية المياه؟

ُيَعدُّ اجتماع األطراف أعلى هيئة مسؤولة عن اتخاذ القرارات بموجب اتفاقية المياه. وتعقد هذه الهيئة اجتماعاتها 
في دورات منتظمة كل ثالث سنوات، تعتمد خاللها برنامج عمل لفترة الثالث سنوات التالية. وفي الفترة الزمنية 
الفاصلة بين دورات اجتماع األطراف، تناط صالحية اتخاذ القرار بمكتب االتفاقية، وهو هيئة منتخبة تضم نحو 12 

طرفًا في االتفاقية، يتم اختيارهم من مناطق جغرافية مختلفة حول العالم.

وتشمل  العمل.  برنامج  إطار  ضمن  محددة  عمل  مجاالت  لوضع  فرعية  أو  عاملة  هيئات  األطراف  اجتماع  وينشئ 
هذه الهيئات الفريق العامل المعني باإلدارة المتكاملة لموارد المياه، والفريق العامل المعني بالرصد والتقييم، ولجنة 
التنفيذ، والمجلس القانوني، وفريق الخبراء المخصص المشترك المعني بحوادث تلوث المياه والحوادث الصناعية، 
والمركز الدولي لتقييم المياه، وحالّيًا فرقة العمل المعنية بالمياه والمناخ، وفرقة العمل المعنية بالعالقة المترابطة بين 

المياه والغذاء والطاقة والُنُظم البيئية. 

وتتلقى كل هيئة تفويضًا واضحًا من اجتماع األطراف وتضطلع بتنفيذ األنشطة في مجال واحد أو عدة مجاالت من 
برنامج العمل. وبالتالي، فإن التركيب الدقيق للهيئات العاملة يتغّير تبعًا لبرنامج عمل االتفاقية، ما يجعل هذه الهيئات 
تتمتع بالمرونة والقدرة على االستجابة لالحتياجات المتغّيرة. وُتَعدُّ الهيئات العاملة بمثابة المكان الرئيسي الذي يتم 
االتفاقية مسؤولية استضافة  أمانة  التعاون في مجاالت محددة. وتتحمل  الخبرات، والذي يتطور فيه  تبادل  فيه 

جميع االجتماعات في إطار االتفاقية ومساعدة الهيئات التابعة لالتفاقية في تنفيذ برنامج العمل.

إن دورات اجتماعات األطراف واجتماعات الهيئات العاملة أو الفرعية ال يحضرها األطراف في االتفاقية فحسب، 
بل أيضًا غير األطراف والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص. ولكن 
األطراف هم وحدهم المخّولين باتخاذ القرارات في اجتماع األطراف واجتماعات الهيئات العاملة أو الفرعية التابعة 
له. وعلى المستوى العملي، ُتتخذ القرارات عادة بواسطة التوافق باإلجماع، ولكن ذلك يشّكل غالبًا ثمرة لمفاوضات 

مكثفة تسبق هذا التوافق.

ما دور لجنة التنفيذ بموجب اتفاقية المياه؟  5.6

يتمحور دور لجنة التنفيذ حول تسهيل منع النزاعات وتوفير مساعدة عملية تتالءم مع ظروف كل حالة. وتتألف 
اللجنة التي ُأنشئت عام 2012 من تسعة أعضاء يقومون بمهامهم بصفة شخصية )وليس كممثلين عن الدولة(. ويتم 
الذين يرشّحهم األطراف وينتخبهم اجتماع  المياه،  الالمعين والخبراء في مجال  المحامين  اختيار هؤالء من بين 

األطراف. وتجتمع اللجنة عادة مرتين في السنة في مناخ من االنفتاح والشفافية.

ويمكن للطرف أو األطراف مجتمعين أن يطلبوا من اللجنة تزويدهم بالمشورة في إطار إجراء استشاري لمساعدة 
جهودهم في تنفيذ االتفاقية. وُيَعدُّ ذلك إجراًء فريدًا يعكس الطبيعة الداعمة وغير الخصامية للجنة ويضمن تقديم 
المساعدة بطريقة لبقة وفي مرحلة مبكرة. كذلك يمكن للجنة أن تتلقى التماسات ذاتية وعرائض موجهة من طرف 
إلى آخر بشأن الصعوبات التي تواجه تنفيذ االتفاقية. ويمكنها أيضًا اتخاذ ‘مبادرة على مستوى اللجنة’ عندما تصبح 

مدركة للصعوبات المحتملة التي يواجهها أحد األطراف في تنفيذ االتفاقية واالمتثال ألحكامها.

ويمكن للجنة أن تقدم المشورة وتيسر المساعدة لألطراف كل على حدة أو لعدد من األطراف مجتمعين. ويمكنها، 
للحدود، وتيسير  العابرة  المياه  للتعاون في مجال  اتفاقات  بإبرام  يتعلق  فيما  المساعدة  تقديم  المثال،  على سبيل 

المساعدة التقنية والمالية، والتماس الدعم من الوكاالت المتخصصة وغيرها من الهيئات المختصة.
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موارد إضافية:

القرار VI/1 بشأن دعم التنفيذ واالمتثال )ECE/MP.WAT/37/Add.2(. متاح على الرابط التالي:  •
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/Implementation_

.Committee/1st_meeting/Documents/decisionVI_1_Eng.pdf

التنفيذ: خلفيتها، والمواد والوثائق الخاصة بها، وقائمة اجتماعاتها، وتركيبتها. متاح  معلومات عن لجنة   •
.https://www.unece.org/env/water/implementation_committee.html :على الرابط التالي

رسالة بواسطة الفيديو من البروفسور أتيال تانزي، رئيس لجنة التنفيذ، بشأن تسوية النزاعات في اتفاقية   •
المياه التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2015. متاح على الرابط التالي:

.https://www.youtube.com/watch?v=-qlXInsjWHA

هل يتعين على األطراف بموجب اتفاقية المياه تقديم تقارير عن سير تنفيذ   6.6
االتفاقية على المستوى الوطني؟

عام 2015، تم إنشاء آلية منتظمة لإلبالغ بموجب اتفاقية المياه.

ووفقًا لهذه اآللية، يتعين على األطراف تقديم تقارير كل ثالث سنوات.

وبالنسبة لألطراف في االتفاقية، يتم الدمج بين اإلبالغ بموجب اتفاقية المياه واإلبالغ بموجب المؤشر 6-5-2 لهدف 
التنمية المستدامة )النسبة المئوية لمساحة الحوض المائي العابر للحدود المشمول بترتيبات تنفيذية/عملية للتعاون 

عبر الحدود( الذي ُتَعدُّ لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو الوكالتين الراعيتين له.

موارد إضافية:

 .15 إلى   2 من  الصفحات   ،)ECE/MP.WAT/49/Add.2( المياه  اتفاقية  بموجب  اإلبالغ  عن   VII/2 القرار   •
متاح على الرابط التالي:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/WAT/07July_5-6_12th_
IWRM/Decision_VII_1_on_general_issues_of_implementation.pdf

التقدم في التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بموجب اتفاقية المياه: تقرير عن تنفيذ اتفاقية حماية   •
الرابط  )ECE/MP.WAT/51(. متاح على  الدولية  والبحيرات  للحدود  العابرة  المائية  المجاري  واستخدام 

.https://www.unece.org/index.php?id=49805 :التالي

المستدامة                                         التنمية  لهدف   2-5-6 المؤشر  في  وكمساهمة  المياه  اتفاقية  إطار  في  اإلبالغ  دليل   •
.https://www.unece.org/index.php?id=53745 :متاح على الرابط التالي  .)ECE/MP.WAT/60(

اإلبالغ بموجب اتفاقية المياه والمؤشر 6-5-2 لهدف التنمية المستدامة. متاح على الرابط التالي:  •
.http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/Implementation_Committee/1st_meeting/Documents/decisionVI_1_Eng.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/Implementation_Committee/1st_meeting/Documents/decisionVI_1_Eng.pdf
https://www.unece.org/env/water/implementation_committee.html
https://www.youtube.com/watch?v=-qlXInsjWHA
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/WAT/07July_5-6_12th_IWRM/Decision_VII_1_on_general_issues_of_implementation.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/WAT/07July_5-6_12th_IWRM/Decision_VII_1_on_general_issues_of_implementation.pdf
https://www.unece.org/index.php?id=49805
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
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هل ينبغي على األطراف تقديم مساهمات مالية إلزامية لدعم األنشطة التي   7.6
تقام بموجب اتفاقية المياه؟

ال تفرض اتفاقية المياه على األطراف تقديم أّية مساهمات مالية إلزامية، لكن يمكن لهؤالء المساهمة في الصندوق 
االستئماني لالتفاقية بشكل طوعي فحسب. ويهدف الصندوق االستئماني إلى دعم تنفيذ برنامج عمل االتفاقية، 

وينبغي على األمانة أن ترفع إلى اجتماع األطراف تقارير عن طريقة إنفاق أموال الصندوق.

ويدعو اجتماع األطراف جميع البلدان األطراف إلى تقديم مساهمات مالية إلى الصندوق االستئماني لالتفاقية، 
ويقّدر عاليًا جميع المساهمات، التي تمّكن من تنفيذ برنامج عمل االتفاقية، ما يساعد على تطوير نظام دعم 

أقوى لألطراف.

كذلك فإن األطراف مدعوون إلى تقديم مساهمات عينية لألنشطة المتوخاة في برنامج العمل. 

موارد إضافية:

الرابط  للفترة من 2019 إلى ECE/MP.WAT/NONE/14( 2021(. متاح على  المياه  اتفاقية  برنامج عمل   •
.https://www.unece.org/index.php?id=51910 :التالي

من هي الدول التي ُتَعدُّ مؤهلًة للحصول على دعٍم مالي بموجب   8.6
اتفاقية المياه؟

األطراف،  لغير  وأحيانًا  لألطراف  التقني  الدعم  لتقديم  المياه  التفاقية  االستئماني  الصندوق  استخدام  يمكن 
وتحديدًا لتعزيز االتفاقية وتنفيذها عن طريق تنظيم الحلقات الدراسية وغيرها من األنشطة التدريبية والدراسات 

والمشاريع التجريبية. 

كذلك يمكن استخدام الصندوق االستئماني لدعم مشاركة الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها 
بمرحلة انتقالية لحضور حلقات العمل والحلقات الدراسية والندوات وغيرها من االجتماعات التي ُتنّظم في إطار 
االتفاقية، إال أن ذلك يعتمد على مدى توافر الموارد لالجتماعات أو مجاالت النشاط المحددة في إطار برنامج 

عمل االتفاقية.

المجال  هذا  في  األولوية  ُتعطى  لالتفاقية،  االستئماني  الصندوق  من  أيضًا  االستفادة  األطراف  لغير  يمكن  وبينما 
لألطراف والبلدان التي هي في طور االنضمام إلى االتفاقية.

https://www.unece.org/index.php?id=51910
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الفصل

7

نهر سيلينجا، روسيا



التحضير لالنضمام إلى االتفاقية 
والعملية ذات الصلة

كيف ينبغي تنظيم عملية االنضمام إلى االتفاقية؟   1.7

ال توجد خطوات إلزامية يتعين اتباعها في عملية االنضمام إلى اتفاقية المياه، وال يوجد مخطط معياري ذو صلة. 
ومع ذلك، ظهرت بعض الممارسات الجيدة التي تساعد على تنظيم هذه العملية بشكل فعال. وبما أن هناك عددًا ال 
بأس به من البلدان التي هي في طور االنضمام إلى االتفاقية، قامت أمانة اتفاقية المياه بإعداد خارطة طريق لتسهيل 
عمليات االنضمام إلى اتفاقية المياه. وتّتسم خارطة الطريق هذه بطابع استشاري، كما تستند إلى الدروس المستفادة 

من األطراف التي أكملت عمليات انضمامها. وتوّصف خارطة الطريق هذه بالتفصيل الخطوات المحتملة التالية:

الخطوة األولى: إجراء مناقشة أولية والتعبير عن االهتمام من جانب الوزارة المسؤولة عن المياه.	 

قد تشمل هذه الخطوة:  

تعيين نقاط اتصال والمشاركة في األنشطة بموجب االتفاقية؛  ❍

مناقشة جميع مواد االتفاقية من جانب دائرة الخدمات التقنية والقانونية، من أجل تحديد الخطوات   ❍
المطلوبة لضمان االمتثال ألحكام االتفاقية؛

إجراء عرض إيضاحي بشأن االتفاقية ومناقشة أحكامها فيما بين اإلدارات المعنية في وزارة المياه؛  ❍

إرسال كتاب إلى أمانة اتفاقية المياه يتضّمن تعبيرًا عن اهتمام الدولة باالنضمام إلى االتفاقية.   ❍

الخطوة الثانية: إجراء مناقشة أوسع نطاقًا تشمل الوزارات القطاعية ذات الصلة ووزارة الخارجية، فضاًل 	 
عن الجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.

قد تشمل هذه الخطوة:

أو  الوزارات  بين  مشتركة  لجنة  إنشاء  خالل  )من  رسمي  أو  رسمي  غير  إطار  في  مناقشات  إجراء   ❍
مجموعة عمل(؛

االتفاقية،  إلى  االنضمام  من  المستَمدة  والفرص  بالمزايا  المتعلقة  والموضوعات  باألسئلة  قائمة  إعداد   ❍
لمناقشتها خالل ورشة عمل وطنية.

الخطوة الثالثة: تنظيم ورشة عمل وطنية حول االتفاقية.	 

تمّثل ورشة العمل الوطنية فرصة لمناقشة فوائد االتفاقية والتحديات المتعلقة بتنفيذها فيما بين الجهات 
الفاعلة الرئيسية )بما فيها الوزارات القطاعية ذات الصلة، ووزارة الخارجية، والبرلمان، ومكتب رئيس مجلس 
الوزراء، ومنظمات األحواض المائية، والمجتمع المدني(، وكذلك الخبراء في اتفاقية المياه )بمن فيهم خبراء 

أمانة اتفاقية المياه، والخبراء الدوليون(، والشركاء التقنيين والماليين. 
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الخطوة الرابعة: إتمام اإلجراءات الرسمية للتصديق على المعاهدات )من أجل االنضمام(.	 

ووزارة  المياه  بشؤون  المعنية  الوزارة  بين  وثيقًا  تعاونًا  يستلزم  ولكنه  المعني،  للبلد  تبعًا  اإلجراء  هذا  يختلف 
الخارجية ومكتب رئيس مجلس الوزراء والبرلمان ومكتب رئيس البالد وأمانة اتفاقية المياه. ويتّوج هذا اإلجراء 
من خالل إيداع صك االنضمام إلى االتفاقية لدى قسم المعاهدات في األمانة العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

موارد إضافية:

خارطة طريق لتيسير عمليات االنضمام )المرفق 2(.  •

من هي الجهات التي يمكنها تقديم المساعدة أثناء عملية االنضمام؟  2.7

إلى  االنضمام  عملية  في  المساعدة  تقديم  وشركاءها  وأطرافها  االتفاقية  ومكتب  المياه  اتفاقية  ألمانة  يمكن 
االتفاقية.  أحكام  بشأن  للحصول على توضيحات  التي تسعى  البلدان  أسئلة  الرّد على  ذلك  االتفاقية. ويتضّمن 
وعند االقتضاء، يمكن لألمانة أيضًا، بشرط توافر الموارد الالزمة، أن تشارك في تنظيم ودعم حلقة عمل وطنية 
بشأن االتفاقية. كذلك يمكن لألمانة مشاركة المواد ذات الصلة باالتفاقية )بما فيها نصوص االتفاقية، والمنشورات 
والكتيبات والعروض المعيارية ذات الصلة( مع البلد الذي يستعد لالنضمام إلى االتفاقية. ويمكن لألمانة مساعدة 
الخبرات  تبادل  بغية  إليها مؤخرًا،  انضم  ما  بلد  مع  اتصال  إقامة  االتفاقية في  إلى  لالنضمام  الذي يستعد  البلد 
بشأن عملية االنضمام والخطوات األولى نحو تنفيذ االتفاقية. وعالوة على ذلك، يمكن أن ُتقّدم المساعدة ذات 
الصلة من جانب لجنة تنفيذ االتفاقية )على سبيل المثال عن طريق اإلجابة على األسئلة المتعلقة باالستيضاح 
بشأن أحكام االتفاقية( ومن جانب األطراف في االتفاقية )على سبيل المثال من خالل مشاركتهم في حلقة عمل 

وطنية بشأن االتفاقية(.

وعند الحاجة إلى تلّقي الدعم من أمانة اتفاقية المياه، يمكن للوزير المسؤول عن شؤون المياه في البلد المعني إرسال 
كتاب رسمي يعرب فيه عن اهتمام دولته باتفاقية المياه لتسهيل الحصول على هذا الدعم.

وإضافة إلى أمانة اتفاقية المياه، هناك العديد من المنظمات الدولية التي تدعم البلدان في مسيرتها نحو االنضمام إلى 
االتفاقية، بما فيها لجان األمم المتحدة اإلقليمية األخرى، والمنظمات االقتصادية اإلقليمية، والعديد من المنظمات 

التي ُتعنى بأحواض األنهار.

موارد إضافية:

خارطة طريق لتيسير عمليات االنضمام )المرفق 2(.  •

ما هي الشروط التي ينبغي توّفرها في صك االنضمام إلى االتفاقية؟  3.7

لة. ينبغي أن يتضمن صك االنضمام إشارة واضحة إلى أن البلد ينضم إلى اتفاقية المياه بصيغتها المعدَّ

وينبغي أن يشتمل صك انضمام دولة من خارج منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا على إحالة إلى القرار 
VI/3 الصادر عن اجتماع األطراف في االتفاقية، ألن اجتماع األطراف قام عام 2012، من خالل هذا القرار، بتقديم 
موافقة شاملة على أي طلب مستقبلي بشأن انضمام الدول األعضاء في األمم المتحدة التي ليست أعضاء في لجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا إلى االتفاقية. 

إلى  االنضمام  أداة  عن  نموذج  ومشاركة  المشورة  تقديم  المياه  اتفاقية  ألمانة  يمكن  االقتضاء،  وعند 
االتفاقية. 
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كما  نيويورك،  المتحدة في  لألمم  العامة  باألمانة  المعاهدات  لدى قسم  االتفاقية  إلى  االنضمام  إيداع صك  وينبغي 
ُيوصى بتنسيق هذه الخطوة مع أمانة اتفاقية المياه.

موارد إضافية:

القرار VI/3 المتعلق بانضمام الدول من خارج منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا إلى االتفاقية   •
)ECE/MP.WAT/37/Add.2(، الصفحات 12 و13.

هل يمكن لدولة تعتزم أن تصبح طرفًا في اتفاقية المياه أن تصوغ تحفظًا   4.7
بشأن بعض أحكام االتفاقية؟ 

تلتزم اتفاقية المياه الصمت حيال مسألة إبداء التحفظات بشأن أحكام االتفاقية. وبالتالي، ينطبق في هذه الحال 
النظام العام لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. ويجوز لدولة ما أن تصوغ تحفظًا عند 
االنضمام إلى اتفاقية المياه، ولكن التحفظات التي تتعارض مع هدف االتفاقية وغرضها تبقى غير مقبولة. وحتى 

منتصف عام 2020، قام طرف واحد فقط بصياغة تحفظ خالل التصديق على االتفاقية.

موارد إضافية:

 U     .)1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679( اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  •

كيف يمكن لدولة تعتزم أن تصبح طرفًا في اتفاقية المياه أن تستعد   5.7
لتنفيذ االتفاقية؟

من أجل التحضير لتنفيذ اتفاقية المياه، ُتوصى الدولة التي تستعد لالنضمام إليها أن تضمن: )1( إدراك المؤسسات 
االتفاقية؛  تنفيذ  بمسألة  كاٍف  سياسي  اهتمام  وجود   )2( االتفاقية؛  في  الواردة  لاللتزامات  فيها  المعنية  والجهات 
 )5( االتفاقية؛  بتنفيذ  المعنية  السلطات  بين  التنسيق  )4( قيام  الالزمة؛  الفنية واإلدارية والمالية  القدرات  )3( توفر 
التي  الدولة  ع  ُتشَجّ الخصوص،  وعلى وجه  االتفاقية.  إلى  انضمامها  ُيحتمل  التي  المتشاطئة  األطراف  مع  التعاون 
تستعد لالنضمام إلى االتفاقية على مراجعة قوانينها ولوائحها واتفاقاتها الثنائية والمتعددة األطراف من أجل تحديد 
التدابير اإلدارية الالزمة وضمان توافر الموارد  الخطوات الالزمة لتنفيذ االتفاقية. كذلك ُتشّجع الدولة على اتخاذ 
البشرية والمالية والتقنية الكافية لتنفيذ االتفاقية. ومن الواضح أن ال حاجة لسن قوانين أو الدخول في اتفاقات أو 

إنشاء تدابير أو هياكل إدارية جديدة إذا كانت تلك القائمة حالّيًا تتوافق مع مستلزمات االتفاقية.

وبينما ُيوصى بأن يتم اتخاذ جميع التدابير األولية الالزمة، وال سيما القانونية واإلدارية والمالية منها، على الصعيد 
الوطني عند االنضمام إلى االتفاقية، ينبغي أن تكون التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية متناسبة مع مستوى النمّو في 

الدولة المعنية وكذلك مع قدراتها االقتصادية والمالية وغيرها.

إلى  الخطة  االتفاقية. وتهدف هذه  لتنفيذ  التحضير  الجيدة في  الممارسات  االتفاقية من  لتنفيذ  وُيَعدُّ وضع خطة 
تقييم االحتياجات والمتطلبات لتنفيذ االتفاقية وتحديد التدابير والموارد الالزمة للتنفيذ ووضع جدول زمني ذي 

ل توفير الدعم التقني لتنفيذ االتفاقية. صلة. ويمكن لمثل هذه الخطة أن ُتَسهِّ

ُأنظر اإلجابة على السؤال ذي الصلة:
هل يمكن ألحد البلدان االنضمام إلى اتفاقية المياه إذا أخفق في الوفاء بجميع شروطها بسبب نقص الموارد والقدرات 

لديه؟ ]1-6[
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ما هي تبعات اتخاذ أحد األطراف قرارًا باالنسحاب من اتفاقية المياه؟  6.7

لقانون  العام  النظام  الحال  هذه  في  وينطبق  منها.  األطراف  أحد  انسحاب  على  تبعات  أية  المياه  اتفاقية  ُتَرتِّب  ال 
المعاهدات واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
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موارد إضافية:

U     .)1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679( اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  •

بحيرات بليتفيتش، كرواتيا
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المرفق 1

بجع، السنغال



اتفاقية حماية 
واستخدام المجاري 

المائية العابرة للحدود 
والبحيرات الدولية

لة،  بصيغتها المعدَّ
مشفوعة بالقرار VI/3 المتعلق بتوضيح إجراءات االنضمام

مذكرة
بشأن اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود 

والبحيرات الدولية، 
لة بصيغتها المعدَّ

اعُتمدت اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية في هلسنكي، فنلندا، في 17 
آذار/مارس 1992، ودخلت حّيز التنفيذ في 6 تشرين األول/أكتوبر 1996. وفي ذلك الوقت، كانت االتفاقية مفتوحة 
فقط للدول األعضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية المنشأة من 

قبل هذه الدول.

ل للمادتين 25 و26 من  وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، اعتمد اجتماع األطراف في االتفاقية القرار III/1 المعدِّ
االتفاقية من أجل السماح لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة باالنضمام إلى االتفاقية. ودخلت تلك التعديالت 

حّيز النفاذ في 6 شباط/فبراير 2013.   

القرار VI/3 بشأن االنضمام إلى  الثاني/نوفمبر 2012،  وباإلضافة إلى ذلك، اعتمد اجتماع األطراف، في 30 تشرين 
االتفاقية من جانب البلدان غير األعضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا. وبموجب ذلك القرار، أوضح 
اجتماع األطراف، ألغراض الفقرة 3 من المادة 25، أن أي طلب يقدم في المستقبل لالنضمام إلى االتفاقية من جانب 
دول أعضاء في األمم المتحدة ال تتمتع بعضوية لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ُيعتبر في حكم المقبول من 
جانب اجتماع األطراف. وفي ذلك الوقت، كانت هذه الموافقة تتوقف فقط على دخول التعديالت على المادتين 25 
و26 حّيز النفاذ بالنسبة إلى جميع الدول والمنظمات التي كانت أطرافًا في االتفاقية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 
2003. وقد تم استيفاء هذا الشرط في 1 آذار/مارس 2016 بعد دخول التعديالت على المادتين 25 و26 حيز النفاذ 

بالنسبة إلى جميع الدول والمنظمات التي كانت أطرافًا في االتفاقية بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
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VI/3 القرار
انضمام البلدان غير األعضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

إن اجتماع األطراف،

للحدود  العابرة  المائية  المجاري  مجال  في  المتشاطئة  الدول  بين  التعاون  بأن  الراسخ  اعتقاده  عن  ُيعرب  إذ 
والبحيرات الدولية يساهم في إرساء السالم واألمن واإلدارة المستدامة للمياه، ويحقق الفائدة للجميع،

وإذ يؤكد من جديد اقتناعه بأن اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية 
تشكل أداة فعالة لدعم التعاون أيضًا خارج منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا،

االتفاقية،  اعتماد  منذ  عامًا   20 مدى  على  المكتسبة  والخبرات  والممارسات  المعرفة  تبادل  في  يرغب  وإذ 
واالستفادة في الوقت ذاته من معرفة وممارسات وتجربة مناطق العالم األخرى،

وإذ يرغب أيضًا في تعزيز التعاون بشكل جماعي فيما يتعلق بأحواض األنهار في جميع أنحاء العالم، بما في 
ذلك من خالل توفير منبر حكومي دولي لتبادل اآلراء ومناقشة قضايا المياه العابرة للحدود ومن أجل دعم تنفيذ 

القانون الدولي للمياه،

وإذ يشير إلى قراره III/1 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن تعديل المادتين 25 و26 من االتفاقية، 
فضاًل عن روح ذلك القرار،

األمم  لجنة  في  األعضاء  غير  البلدان  من  العديد  ِقبل  من  وأنشطتها  باالتفاقية  المتزايد  باالهتمام  يسلم  وإذ 
المتحدة االقتصادية ألوروبا ورغبتها في االنضمام إلى االتفاقية،

االقتصادية ألوروبا ال  المتحدة  األمم  لجنة  البلدان غير األعضاء في  انضمام  إجراء  إلى  بالحاجة  يعترف  وإذ 
يختلف عن إجراء االنضمام الخاص بالبلدان األعضاء في اللجنة،

وإذ يعرب عن الرغبة الجماعية في إتاحة االنضمام إلى االتفاقية من جانب البلدان غير األعضاء في لجنة األمم 
المتحدة االقتصادية ألوروبا في أقرب وقت ممكن،

يعرب عن ارتياحه إزاء التعديالت التي ُأدخلت على المادتين 25 و26 بموجب القرار III/3 التي ستدخل حيز   -1
النفاذ في 6 شباط/فبراير 2013، وفقًا للفقرة 4 من المادة 21 من االتفاقية، بالنسبة إلى الدول التي ِقبلت بها.

الثاني/نوفمبر 2003 على  االتفاقية في 28 تشرين  أطرافًا في  كانت  التي  والمنظمات  الدول  يحث جميع   -2
التصديق في أقرب وقت ممكن على تعديالت المادتين 25 و26، إن لم تكن قد فعلت ذلك، في موعد ال يتجاوز نهاية 

عام 2013.

المهتمة  ألوروبا،  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  في  األعضاء  غير  الدول  مع  التعاون  تعزيز  إلى  يدعو   -3
االتفاقية خارج  تطبيق  بشأن  اآلراء  تبادل  الخبرات، فضاًل عن  تبادل  تعزيز  بهدف  االتفاقية، وذلك  إلى  باالنضمام 

منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا.

م  بأي طلب يقدَّ الترحيب   ،III/1 القرار الذي اعتمد بموجب  المادة 25 من االتفاقية  يقرر، ألغراض تعديل   -4
في المستقبل لالنضمام إلى االتفاقية من جانب أي عضو في األمم المتحدة ليس عضوًا في لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية ألوروبا، ويعتبره بالتالي مقبواًل من ِقبل اجتماع األطراف. وتتوقف هذه الموافقة على بدء نفاذ التعديالت 
االتفاقية في 28  أطرافًا في  كانت  التي  والمنظمات  الدول  إلى جميع  بالنسبة  المادتين 25 و26  ُأدخلت على  التي 
تشرين الثاني/نوفمبر 2003. إن أي دولة أو منظمة مشار إليها في المادة 23 من االتفاقية تصبح طرفًا في االتفاقية 
في الفترة بين اعتماد هذا القرار وبدء نفاذ التعديل على الفقرة 3 من المادة 25 بالنسبة إلى جميع الدول والمنظمات 
التي كانت أطرافًا في االتفاقية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، تتلقى إخطارًا بهذا القرار من أمانة لجنة األمم 

المتحدة االقتصادية ألوروبا وُيعتبر أن الدولة أو المنظمة قد وافقت عليه.

يقرر أيضاً، وفقًا لذلك، أنه ينبغي اإلشارة إلى هذا القرار في صك االنضمام المقدم من أي دولة عضو في   -5
األمم المتحدة غير مشار إليها في المادة 23 من االتفاقية.

المناسبة،  الترتيبات  يطلب من األمانة إبالغ قسم المعاهدات في األمم المتحدة بهذا اإلجراء بغية اتخاذ   -6
وتعميم المعلومات المتعلقة بهذا اإلجراء على الدول األعضاء في األمم المتحدة المهتمة باالتفاقية من غير الدول 

األعضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا.
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اتفاقية حماية واستخدام
المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

لة بصيغتها المعدَّ

الديباجة

إن البلدان األطراف في هذه االتفاقية،

الواجبات  الدولية من  للحدود والبحيرات  العابرة  المائية  المجاري  أن حماية واستخدام  اعتبارها  إذ تضع في 
الهامة والملحة، والتي ال يمكن ضمان تحقيقها على نحو فعال إال بتعزيز التعاون،

رات في  وإذ يساورها القلق إزاء وجود ومخاطر اآلثار السلبية، على األمدين القصير أو الطويل، الناجمة عن تغيُّ
حالة المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، على البيئة واالقتصادات ورفاه البلدان األعضاء في لجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا،

وإذ تؤكد على ضرورة تعزيز التدابير الوطنية والدولية لمنع ومراقبة تسرب المواد الخطرة في البيئة المائية 
والحد منه وتخفيف إغناء المياه بالمغذيات وتحمضها، فضاًل عن تلوث البيئة البحرية، وبخاصة المناطق الساحلية، 

من مصادر برية،

وإذ تشيد بالجهود التي بذلتها حكومات بلدان لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بغية تعزيز التعاون، على 
الصعيدين الثنائي والمتعدد األطراف، من أجل منع التلوث العابر للحدود والسيطرة عليه والحد منه، واستدامة إدارة 

المياه، والحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة،

وإذ تشير إلى األحكام والمبادئ ذات الصلة من إعالن مؤتمر استكهولم المعني بالبيئة البشرية، والوثيقة الختامية 
لمؤتمر األمن والتعاون في أوروبا، والوثائق الختامية الصادرة عن اجتماعات مدريد وفيينا لممثلي الدول المشاركة 
من مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا، واالستراتيجية اإلقليمية لحماية البيئة واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية 

في البلدان األعضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، والتي تغطي الفترة حتى عام 2000 وما بعده،

وإدراكًا منها لدور لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا في تعزيز التعاون الدولي من أجل منع ومراقبة تلوث 
المياه العابرة للحدود والحد منه، وتعزيز االستخدام المستدام للمياه العابرة للحدود، وإذ تشير في هذا الصدد إلى إعالن 
مبادئ لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا المتعلق بمنع ومراقبة تلوث المياه، بما في ذلك التلوث العابر للحدود؛ 
وإعالن مبادئ لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا المتعلق باالستخدام الرشيد للمياه؛ ومبادئ لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية ألوروبا المتعلقة بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود؛ وميثاق لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 

المتعلق بإدارة المياه الجوفية؛ ومدونة السلوك المتعلقة بالتلوث العرضي للمياه الداخلية العابرة للحدود،

وإذ تشير إلى القرارين 1)42( و1)44( اللذين اعتمدتهما لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا في دورتيها 
البيئة  بحماية  المتعلق  والتعاون  األمن  مؤتمر  اجتماع  ونتائج  التوالي،  على  واألربعين،  والرابعة  واألربعين  الثانية 

)صوفيا، بلغاريا، 16 تشرين األول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1989(،

وإذ تؤكد على أن التعاون بين الدول األعضاء فيما يتعلق بحماية واستخدام المياه العابرة للحدود ينبغي تنفيذه 
في المقام األول من خالل وضع اتفاقات بين الدول المطلة على المجرى المائي ذاته، وخصوصًا حيث ال توجد بعد 

اتفاقات من هذا القبيل،

قد اتفقت على ما يلي:
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المادة 1

تعريفات

ألغراض هذه االتفاقية،

تعني "المياه العابرة للحدود" أية مياه سطحية أو جوفية ُتعلِّم الحدود بين دولتين أو أكثر أو تعبرها أو تقع   .1
عندها؛ وحيثما تتدفق المياه العابرة للحدود في البحر مباشرة، فهي تنتهي بخط مستقيم نحو مصباتها بين نقاط 

ضفافها الواقعة عند أدنى مستوًى للجذر.

ر في حالة المياه العابرة للحدود  ويعني "األثر العابر للحدود" أي أثر سلبي كبير على البيئة َينتج عن تغيُّ  .2
بسبب النشاط البشري، ويكون مصدره المادي، كليًا أو جزئيًا، في منطقة تخضع لوالية دولة طرف أو منطقة تخضع 
لوالية دولة طرف أخرى. وتشمل اآلثار البيئية من هذا القبيل التأثير على صحة وسالمة اإلنسان والنبات والحيوان 
والتربة والهواء والماء والمناخ والمشاهد الطبيعية واآلثار التاريخية أو الهياكل المادية األخرى، أو التفاعل فيما بين 
الثقافي أو الظروف االجتماعية واالقتصادية بسبب حدوث  بالتراث  التي تلحق  العوامل؛ وتشمل أيضًا اآلثار  هذه 

تغيير في هذه العوامل.

ويعني "طرف"، ما لم يشر النص إلى خالف ذلك، أي طرف متعاقد في هذه االتفاقية.  .3

وتعني "األطراف المتشاطئة" األطراف المطلة على نفس المياه العابرة للحدود.  .4

المناسبة  األخرى  المؤسسية  الترتيبات  أو  األطراف  متعددة  أو  ثنائية  لجنة  أّية  مشتركة"  "هيئة  وتعني   .5
للتعاون بين األطراف المتشاطئة.

المتراكمة  أو  الماسخة  أو  لتشوهات جينية  المسببة  أو  المسرطنة  أو  السامة  المواد  "مواد خطرة"  وتعني   .6
حيويًا، وخاصة عندما تكون ثابتة.

"أفضل التكنولوجيات المتاحة" )يرد تعريفها في المرفق األول لهذه االتفاقية(.  .7

القسم األول

األحكام المتعلقة بجميع األطراف

المادة 2

أحكام عامة

يتعين على الدول األطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع وقوع أّية آثار عابرة للحدود والسيطرة   .1
عليها والحد منها.

يتعين على الدول األطراف أن تتخذ، على وجه الخصوص، جميع التدابير المناسبة من أجل ما يلي:  .2

منع ومراقبة تلوث المياه الذي قد يتسبب في آثار عابرة للحدود والحد منه؛ )أ( 

ومرّشدة،  بيئيًا  سليمة  بطريقة  المياه  إدارة  تحقيق  بهدف  للحدود  العابرة  المياه  استخدام  ضمان  )ب( 
والمحافظة على الموارد المائية وحماية البيئة؛

ضمان استخدام المياه العابرة للحدود بطريقة معقولة ومنصفة، على أن ُيراعى على وجه الخصوص  )ج( 
طابعها العابر للحدود، في حالة األنشطة التي تسبب أو ُيحتمل أن تسبب آثارًا عابرة للحدود؛

ضمان المحافظة على الُنُظم البيئية وإصالحها، عند االقتضاء. )د( 

ُتَتخذ في المصدر، حيثما أمكن، تدابير لمنع تلوث المياه ومراقبته والحد منه.  .3

ال ينبغي أن تؤدي هذه التدابير، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى نقل التلوث إلى أجزاء أخرى من البيئة.  .4
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االسترشاد  األطراف  على  يتعين  المادة،  هذه  من  و2   1 الفقرتين  في  إليها  المشار  التدابير  اتخاذ  لدى   .5
بالمبادئ التالية:

مبدأ التحّوط، الذي ينبغي بموجبه عدم إرجاء اتخاذ إجراءات من أجل تجنب اآلثار المحتملة العابرة  )أ( 
للحدود بسبب إطالق مواد خطرة، استنادًا إلى أن البحث العلمي لم يثبت بصورة قطعية وجود عالقة 

سببية بين تلك المواد، من جهة، واآلثار المحتملة العابرة للحدود، من جهة أخرى؛

منع  تدابير  تكلفة  التلوث  عن  المسؤول  يتحمل  بأن  يقضي  الذي  التلوث،  عن  المسؤول  تغريم  مبدأ  )ب( 
التلوث ومراقبته والحد منه؛

ينبغي أن تتم إدارة الموارد المائية بطريقة تلبي احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة األجيال  )ج( 
المقبلة على تلبية احتياجاتها.

عن طريق  وبخاصة  بالمثل،  والمعاملة  المساواة  أساس  على  تتعاون  أن  المتشاطئة  األطراف  على  يتعّين   .6
اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف، من أجل وضع سياسات وبرامج واستراتيجيات منسقة تغطي مناطق المستجمعات 
المائية ذات الصلة، أو أجزاًء منها، بهدف منع ومراقبة اآلثار العابرة للحدود والحد منها، وحماية بيئة المياه العابرة 

للحدود أو البيئة التي تتأثر بهذه المياه، بما في ذلك البيئة البحرية.

ال يجوز أن يؤدي تطبيق هذه االتفاقية إلى تدهور الظروف البيئية أو زيادة اآلثار العابرة للحدود.  .7

ال تمس أحكام هذه االتفاقية حق األطراف منفردة أو مجتمعة في اعتماد وتنفيذ تدابير أكثر صرامة من تلك   .8
المنصوص عليها في هذه االتفاقية.

المادة 3

منع األثر والسيطرة عليه والحد منه

التدابير  وتنفيذ  واعتماد  بوضع  األطراف  تقوم  منها،  والحد  عليها  والسيطرة  للحدود  العابرة  اآلثار  لمنع   .1
القانونية واإلدارية واالقتصادية والمالية والتقنية ذات الصلة، وجعلها متوافقة، قدر اإلمكان، لكي تكفل جملة أمور 

منها ما يلي:

منع انبعاث الملوثات من مصادرها والسيطرة عليها والحد منها، وذلك بطرق منها استخدام تكنولوجيات  )أ( 
قليلة وعديمة النفايات؛

المختصة  الوطنية  السلطات  التلوث من مصادرها عن طريق قيام  العابرة للحدود من  المياه  حماية  )ب( 
بإصدار تراخيص مسبقة لتصريف المياه اآلسنة، ورصد كميات التصريف المأذون بها ومراقبتها؛

يستند تحديد كميات تصريف المياه اآلسنة المحددة في التراخيص إلى أفضل التكنولوجيات المتاحة  )ج( 
للتعامل مع تصريف المواد الخطرة؛

ُتفرض شروط أكثر صرامة، قد تؤدي حتى إلى الحظر في بعض الحاالت، عندما يستلزم ذلك الحفاظ  )د( 
على جودة المياه المستقبلة للتصريف أو النظام البيئي؛

ق على مياه الصرف الصحي البلدي المعالجة البيولوجية أو عمليات مماثلة، على أقل تقدير، باتباع  تطبَّ )ه( 
َنهٍج تدريجي، عند االقتضاء؛

ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة، بما فيها استخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة، من أجل الحد من  )و( 
المواد المغذية ذات المصادر الصناعية والبلدية؛

ينبغي وضع وتنفيذ التدابير المناسبة وأفضل الممارسات البيئية للحد من مدخالت المواد المغذية  )ز( 
المصدر  هي  الزراعة  تكون  عندما  خصوصًا  محددة،  غير  مصادر  عن  الناجمة  الخطرة  والمواد 
أفضل  لتطوير  التوجيهية  المبادئ  االتفاقية  لهذه  الثاني  المرفق  في  )ترد  التلوث  لهذا  الرئيسي 

الممارسات البيئية(؛ 

ينبغي تطبيق تقييم األثر البيئي وغيره من وسائل التقييم؛ )ح( 



األسئلة المتداولة بشأن اتفاقية المياه لعام 1992 62

ينبغي تعزيز اإلدارة المستدامة للموارد المائية، بما في ذلك تطبيق َنهج الُنُظم البيئية؛ )ط( 

ينبغي تطوير وضع الخطط للتدخل السريع؛ )ي( 

ينبغي اتخاذ تدابير إضافية محددة لمنع تلوث المياه الجوفية؛ )ك( 

ينبغي الحد من خطر التلوث العرضي. )ل( 

ولهذا الغرض، يتعّين على كل طرف تعيين حدود االنبعاثات بالنسبة لعمليات التصريف في المياه السطحية   .2
ذلك تحديدًا على قطاعات صناعية  وينطبق  المتاحة.  التكنولوجيات  أفضل  إلى  استنادًا  ثابتة، وذلك  من مصادر 
الفقرة 1 من هذه  إليها في  المناسبة المشار  التدابير  إّن  المواد الخطرة.  بعينها أو على الصناعات التي تنجم عنها 
المادة لمنع ومراقبة طرح مواد خطرة في المياه من مصادر ثابتة أو منتشرة والحد منه، قد تشمل جملة أمور منها 
الحظر الكلي أو الجزئي إلنتاج أو استخدام تلك المواد. وينبغي األخذ بعين االعتبار القوائم الخاصة بهذه القطاعات 
الصناعية أو الصناعات أو المواد الخطرة التي تضمنتها االتفاقيات أو األنظمة الدولية، والتي تنطبق على المجال 

المشمول بهذه االتفاقية.

وباإلضافة إلى ذلك، يحدد كل طرف، عند االقتضاء، األهداف المتعلقة بنوعية المياه ويعتمد معايير لتقييم   .3
المتعلقة بوضع هذه  العامة  العابرة للحدود والحد منها. وترد التوجيهات  المياه من أجل منع ومراقبة اآلثار  جودة 
األهداف والمعايير في المرفق الثالث لهذه االتفاقية، الذي يتعين على األطراف، أن تسعى، عند االقتضاء، إلى تحديثه.

المادة 4

الرصد

يتعين على األطراف وضع برامج لرصد حالة المياه العابرة للحدود.

المادة 5

البحث والتطوير

يتعين على األطراف أن تتعاون في إجراء بحوث وتطوير تقنيات فعالة لمنع اآلثار العابرة للحدود والسيطرة 
عليها والحد منها. ولهذا الغرض، ينبغي على األطراف أن تسعى إلى إطالق برامج بحثية محددة أو تكثيفها على 
أساس ثنائي أو متعدد األطراف أو على أساس كال الخيارين مجتمعين، آخذة في االعتبار األنشطة البحثية التي 

تجري في المحافل الدولية ذات الصلة، ويكون هدفها، حيثما أمكن، تحقيق جملة أمور تشمل ما يلي:

التوصل إلى أساليب لتقييم سمّية المواد الخطرة ومدى ضرر الملّوثات؛ )أ( 

تحسين معرفة ظهور الملّوثات وانتشارها وتأثيراتها البيئية وما يتصل بذلك من عمليات؛ )ب( 

تطوير وتطبيق أنماط إنتاج واستهالك سليمة بيئيًا؛ )ج( 

إلغاء المواد التي ُيحتمل أن يكون لها آثار عابرة للحدود أو استبدالها بشكل تدريجي أو كال الهدفين  )د( 
مجتمعين؛

التوصل إلى ُطرق سليمة بيئيًا للتخلص من المواد الخطرة؛ )ه( 

التوصل إلى أساليب خاصة لتحسين حالة المياه العابرة للحدود؛ )و( 

تطوير األشغال في مجال المياه وتقنيات تنظيم المياه بطريقة سليمة بيئيًا؛ )ز( 

التقييم المادي والمالي لألضرار الناجمة عن اآلثار العابر للحدود. )ح( 

وينبغي أن يتم تبادل نتائج هذه البرامج البحثية فيما بين األطراف، وفقًا للمادة 6 من هذه االتفاقية.
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المادة 6

تبادل المعلومات

تتيح األطراف تبادل المعلومات على أوسع نطاق، في أقرب وقت ممكن، بشأن المسائل المشمولة بأحكام 
هذه االتفاقية.

المادة 7

المسؤولية والتبعات القانونية

المسؤولية  مجال  في  وإجراءات  ومعايير  قواعد  وضع  إلى  الرامية  المناسبة  الدولية  الجهود  األطراف  تدعم 
والتبعات القانونية ذات الصلة.

المادة 8

حماية المعلومات

واللوائح  الوطنية  القانونية  أنظمتها  بموجب  األطراف  التزامات  أو  حقوق  في  االتفاقية  هذه  أحكام  تؤثر  ال 
السارية المفعول التي تتجاوز نطاق الوالية الوطنية لحماية المعلومات المتعلقة بالسرية الصناعية والتجارية، بما في 

ذلك الملكية الفكرية أو األمن الوطني.

القسم الثاني

األحكام المتعلقة باألطراف المتشاطئة

المادة 9

التعاون الثنائي والمتعدد األطراف

تدخل األطراف المتشاطئة، على أساس المساواة والمعاملة بالمثل، في اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف   .1
أو ترتيبات أخرى يتم استحداثها بشكل كامل، أو تقوم بتكييف تلك القائمة منها عند االقتضاء إلزالة أوجه التباين 
مع المبادئ األساسية لهذه االتفاقية، وذلك من أجل تحديد العالقات والتصرفات المتبادلة بين األطراف فيما يتعلق 
بمنع ومراقبة اآلثار العابرة للحدود والحد منها. وتحدد األطراف المتشاطئة منطقة مستجمعات المياه، أو الجزء )أو 
األجزاء( منها التي تخضع لعملية التعاون. وتتضّمن هذه االتفاقات أو الترتيبات القضايا ذات الصلة المشمولة بهذه 

االتفاقية، فضاًل عن أية قضايا أخرى قد ترى األطراف المتشاطئة أن هناك ضرورة للتعاون بشأنها.

تنص االتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة على إنشاء هيئات مشتركة. وتشمل   .2
مهام هذه الهيئات المشتركة، دون اإلخالل بأي اتفاقات أو ترتيبات قائمة ذات صلة، ما يلي:

آثار  في  تتسبب  أن  المحتمل  التلوث  مصادر  تحديد  أجل  من  البيانات  وتقييم  وتصنيف  جمع  )أ( 
عابرة للحدود؛

وضع برامج رصد مشتركة بشأن نوعية وكمية المياه؛ )ب( 

وضع قوائم جرد وتبادل المعلومات بشأن مصادر التلوث المذكورة في الفقرة 2 )أ( من هذه المادة؛ )ج( 

تحديد حدود طرح المياه اآلسنة وتقييم فعالية برامج المراقبة؛ )د( 

وضع أهداف ومعايير مشتركة فيما يتعلق بجودة المياه تراعي أحكام الفقرة 3 من المادة 3 من هذه  )ه( 
االتفاقية، واقتراح التدابير ذات الصلة للحفاظ على نوعية المياه الحالية وتحسينها، عند الضرورة؛

البلدية  المصادر  فيها  )بما  الثابتة  المصادر  من  التلوث  كميات  من  للحد  منّسقة  عمل  برامج  وضع  )و( 
والصناعية( والمصادر غير الثابتة )وال سيما الزراعة( على حد سواء؛
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وضع إجراءات للتحذير والتنبيه؛ )ز( 

القيام بدور المنتدى الذي يتم من خالله تبادل المعلومات بشأن استخدامات المياه الحالية والمخطط  )ح( 
لها والمنشآت ذات الصلة، التي ُيحتمل أن تتسبب في آثار عابرة للحدود؛

تشجيع التعاون وتبادل المعلومات بشأن أفضل التكنولوجيات المتاحة وفقًا ألحكام المادة 13 من هذه  )ط( 
االتفاقية، وكذلك تشجيع التعاون في مجال برامج البحث العلمي؛

الدولية  لألنظمة  وفقًا  للحدود،  العابرة  بالمياه  المتعلقة  البيئي  األثر  تقييمات  تنفيذ  في  المشاركة  )ي( 
المالئمة.

عند إصابة دولة ساحلية طرف في هذه االتفاقية بشكل مباشر وبالغ باألثر العابر للحدود، يمكن لألطراف   .3
الهيئات  أنشطة  في  المالئمة  بالطريقة  المشاركة  إلى  الدولة  تلك  تدعو  أن  ذلك،  على  إجماعها  بشرط  المتشاطئة، 

المشتركة المتعددة األطراف التي أنشأتها األطراف المتشاطئة لهذه المياه العابرة للحدود.

الدول  أنشأتها  التي  المشتركة  الهيئات  بدعوة  االتفاقية  هذه  بموجب  المنشأة  المشتركة  الهيئات  تقوم   .4
الساحلية لحماية البيئة البحرية الُمصابة بشكل مباشر باألثر العابر للحدود، إلى التعاون من أجل تنسيق عملها فيما 

يتعلق بمنع اآلثار العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منها.

عند وجود اثنين أو أكثر من الهيئات المشتركة في منطقة مستجمعات المياه عينها، يتعين على هذه الهيئات   .5
أن تسعى إلى تنسيق أنشطتها من أجل تعزيز منع اآلثار العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منها داخل منطقة 

مستجمعات المياه ذات الصلة.

المادة 10

المشاورات

ُتعقد المشاورات بين األطراف المتشاطئة على أساس المعاملة بالمثل وصفاء النية وحسن الجوار، بناًء على 
طلب أي طرف من هذه األطراف. ويتعين أن تهدف هذه المشاورات إلى التعاون في مجال القضايا المشمولة بأحكام 
هذه االتفاقية. وُتْعَقد أّية مشاورات من هذا القبيل عن طريق هيئة مشتركة منشأة بموجب المادة 9 من هذه االتفاقية، 

إن وجدت.

المادة 11

الرصد والتقييم المشتركان

دة، تقوم األطراف  في إطار التعاون العام المشار إليه في المادة 9 من هذه االتفاقية، أو الترتيبات المحدَّ  .1
واالنجرافات  الفيضانات  ذلك  بما في  للحدود،  العابرة  المياه  لرصد حالة  برامج مشتركة  وتنفيذ  بوضع  المتشاطئة 

الثلجية، وكذلك اآلثار العابرة للحدود.

ودرجة  تصريفاتها  حجم  رصد  يتعين  التي  والملوثات  التلوث  بارامترات  على  المتشاطئة  األطراف  تتفق   .2
تركيزها بانتظام في المياه العابرة للحدود.

ينبغي على األطراف المتشاطئة، أن ُتجري على فترات منتظمة، تقييمات مشتركة أو منسقة لحالة المياه   .3
العابرة للحدود ومدى فعالية التدابير المتخذة لمنع اآلثار العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منها. وُتتاح نتائج 

هذه التقييمات للجمهور، عماًل باألحكام المنصوص عليها في المادة 16 من هذه االتفاقية.

تحقيقًا لهذه األغراض، تقوم األطراف المتشاطئة بمواءمة القواعد من أجل إنشاء وتشغيل برامج الرصد   .4
وأنظمة القياس واألجهزة والتقنيات التحليلية ومعالجة البيانات وإجراءات التقييم وطرق تسجيل تصريف الملوثات.

المادة 12

البحث والتطوير المشتركان

األطراف  دة، تضطلع  المحدَّ الترتيبات  أو  االتفاقية،  هذه  من   9 المادة  في  إليه  المشار  العام  التعاون  إطار  في 
التي  المياه،  بنوعية  المتعلقة  والمعايير  األهداف  وإدامة  تحقيق  لدعم  دة  محدَّ وتطوير  بحث  بأنشطة  المتشاطئة 

وافقت على وضعها واعتمادها.
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المادة 13

تبادل المعلومات بين األطراف المتشاطئة

على  يتعين  االتفاقية،  هذه  من   9 المادة  بموجب  الترتيبات  من  غيرها  أو  الصلة  ذات  االتفاقات  إطار  في   .1
األطراف المتشاطئة تبادل البيانات المتاحة إلى حد معقول بشأن جملة أمور تشمل ما يلي:

األحوال البيئية للمياه العابرة للحدود؛ )أ( 

الخبرة المكتَسبة من تطبيق وتشغيل أفضل التكنولوجيات المتاحة ونتائج البحث والتطوير؛ )ب( 

البيانات المتعلقة باالنبعاثات والرصد؛ )ج( 

التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها لمنع اآلثار العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منها؛ )د( 

التصاريح أو األنظمة التي ُتْصِدرها السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة فيما يتعلق بتصريف  )ه( 
المياه اآلسنة.

بشأن  المعلومات  بتبادل  تقوم  أن  المتشاطئة  األطراف  على  يتعين  االنبعاثات،  حدود  مواءمة  أجل  من   .2
أنظمتها الوطنية.

إذا طلب أحد األطراف المتشاطئة من طرف متشاطئ آخر تقديم بيانات أو معلومات ذات صلة غير متوفرة   .3
لديه، ينبغي على هذا الطرف أن يسعى إلى االمتثال للطلب، ولكنه قد يشترط قيام الطرف مقِدم الطلب بدفع رسوم 

معقولة لقاء جمع هذه البيانات أو المعلومات، ومعالجتها عند االقتضاء.

ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية، يتعّين على األطراف المتشاطئة أن تيّسر تبادل أفضل التكنولوجيات المتاحة،   .4
في  مباشر  بشكل  والتعاون  واالتصاالت  المتاحة؛  للتكنولوجيا  التجاري  التبادل  يلي:  ما  تعزيز  خالل  من  سّيما  وال 
مجال الصناعة، بما يشمل المشاريع المشتركة؛ وتبادل المعلومات والخبرات؛ وتقديم المساعدة التقنية. ويتعين على 

األطراف المتشاطئة أن تقوم أيضًا بتنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتنظيم حلقات دراسية واجتماعات ذات صلة.

المادة 14

أنظمة التنبيه واإلنذار

يتعين على األطراف المتشاطئة أن ُيْعِلم أحُدها اآلخر دون إبطاء بأية حالة حرجة قد تؤدي إلى آثار عابرة للحدود. 
وتقوم األطراف المتشاطئة، عند االقتضاء، بإنشاء وتشغيل أنظمة اتصاالت وتنبيه وإنذار منسقة أو مشتركة، بهدف 
الحصول على المعلومات ونقلها. وتعمل هذه األنظمة وفق إجراءات وتسهيالت متناغمة لنقل البيانات ومعالجتها 
يتم االتفاق عليها بين األطراف المتشاطئة. وُتبلِّغ األطراف المتشاطئة أحدها اآلخر عن السلطات المختصة أو جهات 

االتصال المعّينة لهذا الغرض.

المادة 15

المساعدة المتبادلة

وفقًا  وذلك  طلبها،  عند  المتبادلة  المساعدة  بتقديم  المتشاطئة  األطراف  تقوم  حرجة،  حالة  تنشأ  عندما   .1
د بموجب الفقرة 2 من هذه المادة. لإلجراءات التي ُتحدَّ

تضع األطراف المتشاطئة إجراءات للمساعدة المتبادلة وتتفق عليها لمعالجة جملة أمور تشمل ما يلي:  .2

توجيه المساعدة ومراقبتها وتنسيقها واإلشراف عليها؛  )أ( 

التسهيالت والخدمات المحلية التي ُيتيحها الطرف ملتمس المساعدة، بما يشمل، عند االقتضاء،  )ب( 
تيسير إجراءات عبور الحدود؛
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م للمساعدة أو مكافأته أو كال األمرين معًا، هو أو العاِملين  اتخاذ ترتيبات السالمة وتعويض الطرف المقدِّ )ج( 
التابعين له أو كال الفئتين مجتمعتين، فضاًل عن تأمين المرور عبر إقليم طرف ثالث، عند االقتضاء؛

تحديد طرائق تسديد تكلفة خدمات المساعدة. )د( 

المادة 16

إتاحة المعلومات للجمهور

تكفل األطراف المتشاطئة أن ُتتاح للجمهور المعلومات المتعلقة بحالة المياه العابرة للحدود، والتدابير التي   .1
اُتخذت أو المزمع اتخاذها لمنع اآلثار العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منها، وفعالية هذه التدابير. ولهذه الغاية، 

تكفل األطراف المتشاطئة أن ُتتاح للجمهور المعلومات التالية:

األهداف المتعلقة بجودة المياه؛ )أ( 

التصاريح التي ُأصدرت والشروط الواجب تلبيتها؛ )ب( 

عن  فضاًل  والتقييم،  الرصد  أجل  من  ُأجريت  التي  السائلة  والنفايات  المياه  عينات  دراسة  نتائج  )ج( 
ق من االمتثال لألهداف المتعلقة بجودة المياه أو شروط إصدار التصاريح. نتائج التحقُّ

وبالمجان  المعقولة  األوقات  جميع  في  للجمهور  المعلومات  هذه  إتاحة  المتشاطئة  األطراف  على  يتعين   .2
لفحصها، كما يتعين عليها توفير تسهيالت معقولة للجمهور لتمكينه من الحصول على ُنسٍخ من هذه المعلومات من 

األطراف المتشاطئة، مقابل دفع رسوم معقولة.

القسم الثالث

األحكام المؤسسية والختامية

المادة 17

اجتماع األطراف

ُيعقد االجتماع األول لألطراف في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية. وبعد ذلك،   .1
ُتعقد اجتماعات عادية كل ثالث سنوات، أو في فترات زمنية أقصر من ذلك، على النحو المنصوص عليه في النظام 
الداخلي. وَتعقد األطراف اجتماعًا استثنائيًا إذا تقرر ذلك أثناء اجتماع عادي، أو بناًء على طلب خطي من أي طرف، 

شريطة أن يحصل الطلب على دعم ثلث األطراف على األقل، في غضون ستة أشهر من إبالغ جميع األطراف به.

خالل اجتماعاتها، يتعين على األطراف إبقاء تنفيذ هذه االتفاقية قيد المراجعة المستمرة، ومع وضع هذه   .2
الغاية في االعتبار، يتعين على األطراف القيام بما يلي:

بهدف  للحدود  العابرة  للمياه  األطراف  واستخدام  لحماية  المنهجية  واألساليب  السياسات  مراجعة  )أ( 
زيادة تحسين حماية واستخدام المياه العابرة للحدود؛

تبادل المعلومات بشأن الخبرة المكتَسبة من إبرام وتنفيذ االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف أو  )ب( 
غيرها من الترتيبات المتعلقة بحماية واستخدام المياه العابرة للحدود التي يكون واحد أو أكثر من 

األطراف طرفًا فيها؛

عند االقتضاء، ينبغي التماس خدمات الهيئات ذات الصلة في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا،  )ج( 
فضاًل عن الهيئات الدولية المختصة األخرى واللجان المحددة، وذلك فيما يتعلق بجميع الجوانب ذات 

الصلة بتحقيق أغراض هذه االتفاقية؛

النظر في اجتماعها األول في اعتماد النظام الداخلي الجتماعاتها واعتماده بتوافق اآلراء؛ )د( 

بحث واعتماد المقترحات المتعلقة بإدخال تعديالت على هذه االتفاقية؛ )ه( 

بحث واتخاذ أّية إجراءات إضافية قد تكون الزمة لتحقيق أغراض هذه االتفاقية. )و( 
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المادة 18

الحق في التصويت

االتفاقية  المادة، يتمّثل كل طرف في هذه  الفقرة 2 من هذه  باستثناء ما هو منصوص عليه في   .1
بصوت واحد.

تمارس منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية حقها في التصويت في المسائل الواقعة ضمن اختصاصها،   .2
التي تكون أطرافًا في هذه االتفاقية. وال تمارس هذه  الدول األعضاء فيها  وذلك بعدد من األصوات يساوي عدد 

المنظمات حقها في التصويت إذا مارست دولها األعضاء هذا الحق، والعكس صحيح.

المادة 19

األمانة

يضطلع األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بوظائف األمانة التالية:

عقد اجتماعات األطراف واإلعداد لها؛ )أ( 

يحيل إلى األطراف التقارير والمعلومات األخرى الواردة عماًل بأحكام هذه االتفاقية؛ )ب( 

القيام بأية مهام أخرى يحددها األطراف. )ج( 

المادة 20

المرفقات

تشكل مرفقات هذه االتفاقية جزءًا ال يتجزأ منها.

المادة 21

تعديل االتفاقية

يجوز ألي طرف أن يقترح إجراء تعديالت على هذه االتفاقية.  .1

ُينظر في المقترحات المتعلقة بإجراء تعديالت على هذه االتفاقية خالل اجتماع لألطراف.  .2

االقتصادية  المتحدة  األمم  للجنة  التنفيذي  األمين  إلى  االتفاقية خطيًا  لهذه  تعديل مقترح  أي  م نص  ُيقدَّ  .3
ألوروبا، الذي ُيْطِلع عليه جميع األطراف قبل تسعين يومًا على األقل من االجتماع الذي ُيطرح فيه لالعتماد.

ُيعتمد أي تعديل لهذه االتفاقية بإجماع آراء ممثلي األطراف في االتفاقية الحاضرين في اجتماع األطراف،   .4
ثلثا هذه  َأوَدَع فيه  الذي  التاريخ  التسعين بعد  اليوم  التي قبلته في  بالنسبة لألطراف  النفاذ  التعديل حّيز  ويدخل 
األطراف صكوك الموافقة على التعديل لدى جهة اإليداع. ويدخل التعديل حّيز النفاذ بالنسبة ألي طرف آخر في اليوم 

التسعين بعد تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله بالتعديل.

المادة 22

تسوية المنازعات

إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية، يتعين على األطراف أن تسعى   .1
إلى إيجاد حل عن طريق التفاوض أو عن طريق أي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة من جانب 

أطراف النزاع.

عند التوقيع على هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها، أو في أي وقت   .2
الحق، يجوز ألحد األطراف أن ُيبلِّغ جهة اإليداع خطيًا بأنه يقبل، في حالة المنازعات التي ال تتم تسويتها وفقًا للفقرة 
1 من هذه المادة، بأن يكون اللجوء إلى إحدى الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات أو كلتيهما ُملِزمًا فيما يتعلق 

بأي طرف يوافق على االلتزام عينه:
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عرض النزاع على محكمة العدل الدولية؛ )أ( 

التحكيم وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في المرفق الرابع. )ب( 

المادة، يجوز عرض  الفقرة 2 من هذه  إليهما في  المشار  التسوية  النزاع على وسيلتي  إذا وافقت أطراف   .3
النزاع على محكمة العدل الدولية فحسب، ما لم تتفق األطراف على خالف ذلك.

المادة 23

التوقيع

األمم  مقر  في  ثم  1992 ضمنًا،  آذار/مارس   18 إلى   17 من  هلسنكي  في  عليها  للتوقيع  االتفاقية  هذه  ُتعرض 
المتحدة في نيويورك حتى 18 أيلول/سبتمبر 1992، أمام الدول األعضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 
وكذلك الدول التي تتمتع بمركز استشاري لدى لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا وفقًا للفقرة 8 من قرار المجلس 
االقتصادي واالجتماعي 36 )الدورة الرابعة( المؤرخ 28 آذار/مارس 1947، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية 
التي شكلتها الدول ذات السيادة األعضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنحتها اختصاص النظر في 

المسائل التي تنظمها هذه االتفاقية، بما في ذلك صالحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق بهذه المسائل.

المادة 24

جهة اإليداع

يكون األمين العام لألمم المتحدة بمثابة جهة اإليداع في هذه االتفاقية.

المادة 25

التصديق على االتفاقية وقبولها وإقرارها واالنضمام إليها

التكامل  ومنظمات  عة  الموقِّ الدول  جانب  من  إقرارها  أو  قبولها  أو  عليها  للتصديق  االتفاقية  هذه  تخضع   .1
االقتصادي اإلقليمية.

ُيفتح باب االنضمام إلى هذه االتفاقية أمام الدول والمنظمات المشار إليها في المادة 23.   .2

يجوز ألي دولة أخرى عضو في األمم المتحدة، من غير المشار إليها في الفقرة 2، أن تنضم إلى االتفاقية بعد   .3
موافقة اجتماع األطراف. وتقدم الدولة إعالنًا في وثيقة انضمامها يشير إلى حصولها على الموافقة على انضمامها 
إلى االتفاقية من ِقبل اجتماع األطراف، وتحدد تاريخ حصولها على هذه الموافقة. وال ينظر اجتماع األطراف في أي 
طلب انضمام من هذا القبيل تقدمه دول أعضاء في األمم المتحدة بغرض الموافقة عليه، إال بعد دخول هذه الفقرة 

حّيز النفاذ بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بالنسبة إلى جميع الدول والمنظمات التي انضمت إلى االتفاقية.

إذا أصبحت أي من المنظمات المشار إليها في المادة 23 طرفًا في هذه االتفاقية، دون أن تكون أي من دولها   .4
األعضاء طرفًا في االتفاقية، تكون المنظمة ملَزمة بجميع االلتزامات المنصوص عليها في هذه االتفاقية. وفي حالة 
المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول األعضاء فيها طرفًا في هذه االتفاقية، تقرر المنظمة والدول األعضاء 
فيها مسؤولية كل منها عن أداء التزاماتها بموجب هذه االتفاقية. وفي مثل هذه الحاالت، ال يجوز للمنظمة ودولها 

األعضاء أن تمارس الحقوق الممنوحة بموجب هذه االتفاقية بشكل متالزم.

في صكوك التصديق على االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو االنضمام لها، يتعين على منظمات التكامل   .5
االقتصادي اإلقليمية المشار إليها في المادة 23، أن تعلن عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه 
االتفاقية. كذلك يتعين على هذه المنظمات أن تقوم باطالع جهة اإليداع على أي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.
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المادة 26

بدء النفاذ

تدخل هذه االتفاقية حّيز النفاذ في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك السادس عشر من صكوك التصديق   .1
عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو االنضمام إليها.

ألغراض الفقرة 1 من هذه المادة، ال ُيضاف أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي إلى الصكوك   .2
التي أودعتها الدول األعضاء في هذه المنظمة.

بالنسبة لكل دولة أو منظمة مشار إليها في المادة 23 أو في الفقرة 3 من المادة 25 تقوم بالتصديق على هذه   .3
االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك السادس عشر من صكوك التصديق أو القبول أو 
الموافقة أو االنضمام، تدخل هذه االتفاقية حّيز النفاذ بالنسبة لها في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو 

المنظمة صك التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو االنضمام إليها.

المادة 27

االنسحاب

ه إلى جهة اإليداع، في أي وقت بعد مرور  يجوز ألي طرف االنسحاب من االتفاقية بتقديم إشعار خطي يوجَّ
اليوم  بالنسبة لهذا الطرف. ويكون االنسحاب نافذًا في  النفاذ  ثالث سنوات على تاريخ دخول هذه االتفاقية حّيز 

التسعين من تاريخ استالمه من جانب جهة اإليداع.

المادة 28

النصوص ذات الحجية

باللغات  المتحدة، وتتمتع نصوصها المحررة  العام لألمم  النسخة األصلية من هذه االتفاقية لدى األمين  تودع 
اإلنكليزية والفرنسية والروسية بحجية متساوية.

وإثباتًا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون حسب األصول، بالتوقيع على هذه االتفاقية.

ُحرر في هلسنكي، في اليوم السابع عشر من شهر آذار/مارس من سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف.

المرفقات

المرفق األول 

تعريف مصطلح "أفضل التكنولوجيات المتاحة"

أو  العمليات  تطوير  بلغها  مرحلة  أحدث  على  للداللة  المتاحة"  التكنولوجيات  "أفضل  مصطلح  ُيستخدم   .1
واالنبعاثات  التصريف  للحد من عمليات  لتدبيٍر معين  العملية  المالءمة  إلى  تشير  التي  التشغيل  ُطرق  أو  المنشآت 
التكنولوجيات  أفضل  ل  تشكِّ التشغيل  وأساليب  والمرافق  العمليات  كانت مجموعة من  إذا  ما  ولتحديد  والنفايات. 

المتاحة في حاالت عامة أو فردية، ُيولى اهتمام خاص لآلتي:

بت بنجاح مؤخرًا؛ العمليات المقارنة أو المنشآت أو ُطرق التشغيل التي ُجرِّ )أ( 

ر المعرفة والَفهم العلميين؛ التطورات التكنولوجية وتغيُّ )ب( 

الجدوى االقتصادية لتلك التكنولوجيات؛ )ج( 

الحدود الزمنية للتركيب بالنسبة للمشاريع الجديدة والقائمة على حد سواء؛ )د( 

طبيعة وحجم عمليات التصريف والنفايات السائلة المعنية؛ )ه( 

التكنولوجيات المنخفضة وعديمة النفايات. )و( 
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ويستتبع ذلك أن ما ُيَعدُّ بمثابة "أفضل التكنولوجيات المتاحة" لعملية محددة قد يتغّير مع مرور الزمن في   .2
ر المعِرفة والَفهم العلميْين. ضوء التطورات التكنولوجية والعوامل االقتصادية واالجتماعية، وكذلك في ضوء تغيُّ

 المرفق الثاني

المبادئ التوجيهية لتطوير أفضل الممارسات البيئية

عند انتقاء المجموعة األنسب من التدابير التي قد تشكل أفضل الممارسات البيئية لحاالت بعينها، ينبغي   .1
جة التالية:  مراعاة مجموعة التدابير المتدرِّ

توفير المعلومات للجمهور والمستخدمين وتثقيفهم بشأن التبعات البيئية الناجمة عن اختيار أنشطة  )أ( 
ومنتجات محددة، واستخدامها والتخلُّص منها بشكل نهائي؛

وضع وتطبيق مدونات للممارسات البيئية الجيدة تغطي جميع جوانب دورة حياة الُمنَتج؛ )ب( 

وضع ملصقات إلعالم المستخدمين بالمخاطر البيئية ذات الصلة بُمنَتج ما، واستخدامه والتخلُّص منه  )ج( 
بشكل نهائي؛

دراسة ُنُظم الجمع والتخلُّص المتاحة للجمهور؛ )د( 

إعادة التدوير واالستعادة وإعادة االستخدام؛ )ه( 

تطبيق األدوات االقتصادية على األنشطة أو المنتجات أو مجموعات المنتجات؛ )و( 

البحث في نظام إصدار التراخيص، الذي يشمل فرض مجموعة قيود أو حظر. )ز( 

ل أفضل الممارسات البيئية بالنسبة للحاالت العامة أو الفردية، ينبغي  عند تحديد مجموعة التدابير التي تشكِّ  .2
إيالء اهتمام خاص لما يلي:

الخطر البيئي الناجم عن اآلتي: )أ( 

‘1’   المنَتج؛

‘2’   إنتاج المنَتج؛

‘3’   استخدام المنَتج؛

‘4’   التخلص من المنَتج بشكل نهائي؛

االستبدال بعمليات أو مواد أقل تلويثًا؛ )ب( 

نطاق االستخدام؛ )ج( 

الفائدة البيئية المحتَملة أو تبعات المواد أو األنشطة البديلة؛ )د( 

التقدم والتغيير في مجالي المعِرفة والَفهم العلميْين؛ )ه( 

الحدود الزمنية للتنفيذ؛ )و( 

اآلثار االجتماعية واالقتصادية. )ز( 

ويستتبع ذلك أن ما ُيَعدُّ بمثابة "أفضل الممارسات البيئية" بالنسبة لمصدر محدد قد يتغير مع مرور الزمن   .3
ر المعِرفة والَفهم العلميْين.  في ضوء التطورات التكنولوجية والعوامل االقتصادية واالجتماعية، وكذلك في ضوء تغيُّ
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المرفق الثالث

المبادئ التوجيهية لوضع األهداف والمعايير المتعلقة بجودة المياه

ينبغي أن تتضمن األهداف والمعايير المتعلقة بجودة المياه ما يلي:

السعي إلى الحفاظ على جودة المياه الحالية وتحسينها، عند االقتضاء؛ )أ( 

دة خالل فترة معينة؛ الحد من متوسط كميات التلوث )بالنسبة إلى مواد خطرة بعينها( إلى درجة محدَّ )ب( 

دة لجودة المياه )عند استخدام المياه الخام ألغراض الشرب والري وغيرها(؛ مراعاة المتطلبات المحدَّ )ج( 

التي تتمتع بحماية خاصة وببيئة تلك  المياه الحساسة  المتعلقة بموارد  دة  المحدَّ المتطلبات  مراعاة  )د( 
المياه، مثل البحيرات وموارد المياه الجوفية؛

االستناد إلى تطبيق أساليب التصنيف البيئي والمؤشرات الكيميائية الستعراض عملية الحفاظ على  )ه( 
نوعية المياه وتحسينها على األمدْين المتوسط والطويل األجل؛

مراعاة مدى تحقيق األهداف وطبيعة التدابير الوقائية اإلضافية التي قد تكون مطلوبة في حاالت  )و( 
بعينها، استنادًا إلى حدود االنبعاثات.

المرفق الرابع

التحكيم

في حالة عرض نزاٍع للتحكيم وفقًا للفقرة 2 من المادة 22 من هذه االتفاقية، يتعين على الطرف أو األطراف   .1
إخطار األمانة بموضوع التحكيم مع اإلشارة، على وجه الخصوص، إلى مواد االتفاقية التي يكون تفسيرها أو تطبيقها 

محل خالف. ويتعين على األمانة إحالة المعلومات الواردة إليها إلى جميع األطراف في هذه االتفاقية.

تتكون هيئة التحكيم من ثالثة أعضاء. ويقوم الطرف المدِعي أو األطراف المدِعية من جهة والطرف اآلخر   .2
َنان على اختيار  مان الُمعيَّ م، ويتفق الُمحكِّ أو األطراف األخرى الُمدَعى عليها في النزاع من جهة أخرى بتعيين ُمحكِّ
م الثالث من مواطني الدولة التي ينتمي إليها أحد  ٍم ثالث يتولى رئاسة هيئة التحكيم. وينبغي أال يكون الُمحكِّ ُمحكِّ
أطراف النزاع وأال يكون محل إقامته المعتاد في إقليم أحد هذه األطراف وأال يكون موظفًا لدى أي منها وأال يكون 

قد نظر في القضية بأّية صفة من الصفات األخرى.

م الثاني، يتولى األمين التنفيذي  إذا لم يتم تعيين رئيس لهيئة التحكيم في غضون شهرين من تعيين الُمحكِّ  .3
في  التحكيم  لهيئة  رئيس  تعيين  النزاع،  طرفي  من  أي  طلب  على  بناًء  ألوروبا،  االقتصادية  المتحدة  األمم  للجنة 

غضون شهرين من تلقيه الطلب.

ِمه الطلب ذي الصلة،  م من جانبه في غضون شهرين من تاريخ تسلُّ إذا لم يقم أحد أطراف النزاع بتعيين ُمحكِّ  .4
يجوز للطرف اآلخر إبالغ األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بذلك، فيتولى تعيين رئيس لهيئة 
ن  التحكيم في غضون شهرين من تلقيه اإلبالغ. وبعد تعيينه، يطلب رئيس هيئة التحكيم من الطرف الذي لم ُيعيِّ
مًا بأن يفعل ذلك في غضون شهرين. وإذا لم يفعل الطرف في غضون هذه الفترة، ُيبِلغ رئيس هيئة التحكيم  ُمحكِّ
م في غضون شهرين من  األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، فيتولى األخير تعيين هذا الُمحكِّ

تلقيه اإلبالغ.

ُتصدر هيئة التحكيم قراراتها بما يتماشى مع القانون الدولي ووفقًا ألحكام هذه االتفاقية.  .5

تتولى أي هيئة تحكيم منشأة وفقًا لألحكام الواردة في هذا المرفق وضع نظامها الداخلي.  .6

تتخذ هيئة التحكيم قراراتها المتعلقة سواء بالمسائل اإلجرائية أو الموضوعية بأغلبية أصوات أعضائها.  .7

ق من صحة الوقائع. يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتحقُّ  .8
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يتعّين على أطراف النزاع تيسير عمل هيئة التحكيم باستخدام جميع الوسائل المتاحة لديهم من أجل:  .9

تزويد الهيئة بجميع المستندات والتسهيالت والمعلومات ذات الصلة؛ )أ( 

تمكينها، عند الضرورة، من استدعاء الشهود أو الخبراء وتلقي إفاداتهم. )ب( 

مين السعي إلى حماية سرية أّية معلومات سرية يتلقونها خالل سير أعمال  يتعّين على األطراف والُمحكِّ  .10
هيئة التحكيم.

يجوز لهيئة التحكيم، بناًء على طلب أحد األطراف، أن توصي باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة.  .11

في حالة عدم مثول أحد طرفي النزاع أمام هيئة التحكيم أو إخفاقه في الدفاع عن دعواه، يجوز للطرف   .12
أحد  النهائي. وال يشكل غياب  القضائية وإصدار حكمها  اإلجراءات  السير في  الهيئة مواصلة  أن يطلب من  اآلخر 

طرفي النزاع أو إخفاقه في الدفاع عن دعواه مانعًا من متابعة اإلجراءات القضائية.

يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر وتبت في االدعاءات المضادة الناشئة بشكل مباشر عن موضوع النزاع.  .13

يتحمل طرفا النزاع نفقات هيئة التحكيم بالتساوي فيما بينهم، بما في ذلك األجور التي يتقاضاها أعضاء   .14
ن جميع  ر الهيئة خالف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية. وينبغي على الهيئة أن تدوِّ هيئة التحكيم، ما لم تقرِّ

مصروفاتها في ِسجل، وأن تقدم بيانًا ختاميًا بهذه المصروفات إلى الطرفين.

يجوز ألي طرف في هذه االتفاقية له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع قد تتأثر بالقرار الذي   .15
ُيتخذ في القضية أن يتدخل في اإلجراءات بموافقة هيئة التحكيم.

ُتصدر هيئة التحكيم ُحكمها في غضون خمسة أشهر من تاريخ إنشائها، ما لم ترى ضرورة لتمديد هذه المهلة   .16
الزمنية لفترة ال تتجاوز خمسة أشهر أخرى.

ينبغي أن يقترن ُحكم هيئة التحكيم ببيان لألسباب التي حملت عليه. ويكون الحكم نهائيًا وملِزمًا لجميع   .17
أطراف النزاع. وتحيل هيئة التحكيم ُحكمها إلى أطراف النزاع وإلى األمانة. وتحيل األمانة المعلومات التي تتلقاها 

إلى جميع أطراف هذه االتفاقية.

التي  التحكيم  إلى هيئة  الُحكم  تنفيذ  أو  بينهما بشأن تفسير  ينشأ  نزاع قد  أي  إحالة  الطرفين  لكال  يجوز   .18
ر ذلك، يجوز لهما إحالته إلى هيئة تحكيم أخرى تكون قد ُأنشئت لهذا الغرض على غرار إنشاء  اتخذته، وفي حال تعذَّ

الهيئة األولى.



جسر للمشاة عبر نهر دنيبر في كييف، أوكرانيا



المرفق 2

نهر ميكونغ



خارطة طريق لتيسير عمليات 
االنضمام إلى اتفاقية المياه

أدى االهتمام المتزايد الذي أبدته بعض الدول األعضاء في األمم المتحدة تجاه اتفاقية حماية واستخدام المجاري 
المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية )اتفاقية المياه( إلى ارتفاع عدد طلبات االستيضاح بشأن عملية االنضمام 
إلى االتفاقية. إن خارطة الطريق هذه، التي أعدتها أمانة اتفاقية المياه، تهدف إلى تلبية هذه الطلبات واستعراض 
مختلف الخطوات التي تتضمنها عملية االنضمام إلى اتفاقية المياه. وتّتسم خارطة الطريق هذه بطابعها اإلرشادي 
وقد  الداخلي.  القانوني  نظامها  مع  تتوافق  التي  وإجراءاتها  اإلداري  تنظيمها  دولة  لكل  وأن  سّيما  ال  الملِزم،  وغير 
عمليات  من  المستفادة  والدروس  الجيدة  الممارسات  من  الطريق  خارطة  في  المبّينة  الخطوات  مختلف  اسُتمّدت 

االنضمام المكتملة إلى اتفاقية المياه.

بالنسبة للدول من خارج منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، يستند االنضمام إلى المادتين 25 
لة )علمًا بأن التعديالت ذات الصلة دخلت حّيز النفاذ بتاريخ 6 شباط/ و26 من اتفاقية المياه بصيغتها المعدَّ
فبراير 2013(، ويتم وفقًا للقرار VI/3 الصادر عن اجتماع األطراف بشأن انضمام الدول غير األعضاء في لجنة 
األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا. ومن خالل القرار VI/3، أعطى اجتماع األطراف عام 2012 موافقة شاملة 
على أي طلب انضمام مستقبلي من جانب الدول األعضاء في األمم المتحدة التي ليست أعضاء في لجنة 
األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا. ولكي تصبح طرفًا فعليًا في االتفاقية، يتعين ببساطة على الدولة المعنية 
أن تودع صك انضمامها، الذي ُينشأ بموجب التشريعات المحلية المتعلقة بإبرام المعاهدات الدولية، لدى األمين 

.VI/3 العام لألمم المتحدة في نيويورك. وينبغي على وثيقة االنضمام أن تتضمن إحالة إلى القرار

وصف لمختلف خطوات االنضمام إلى االتفاقية

غالبًا ما تتضمن عملية االنضمام إلى اتفاقية المياه أربع خطوات رئيسية )الشكل 4(، وهي:

1.  إجراء مناقشة أولية والتعبير عن االهتمام من جانب وزارة شؤون المياه في البلد المعني.

اإلجراءات ذات الصلة

تعيين نقاط اتصال والمشاركة في األنشطة بموجب اتفاقية المياه لتحقيق فهم أفضل لالتفاقية وأنشطتها   --
وعملها وطرائق عمل الهيئات التابعة لالتفاقية؛

تنظيم جلسات توعية ونقاش حول اتفاقية المياه بين جميع اإلدارات ذات الصلة في الوزارة المعنية بشؤون   --
المياه لتعزيز الشعور بأهمية االنضمام إلى االتفاقية؛

المعنية  للوزارة  التابعة  والقانونية  التقنية  الدوائر  تلو األخرى، من جانب  الواحدة  االتفاقية،  مناقشة مواد   --
بشؤون المياه، وتقييم مدى توافق أحكام االتفاقية مع التزامات البلد ومؤسساته على الصعيدين الوطني 
األحواض  واتفاقات  واستراتيجياتها،  المياه  وقوانين  المياه،  وقوانين  الدستور،  مع  ذلك  )بما في  والدولي 

العابرة للحدود(. ويمكن إرسال األسئلة المتعلقة بطلب توضيحات إلى أمانة االتفاقية؛
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إذا تبّين أن هناك حاجة لطلب الدعم من أمانة االتفاقية، يمكن للوزير المعني بشؤون المياه إرسال كتاب   --
رسمي إلى أمين االتفاقية ُيعرب فيه عن اهتمام بلده باالنضمام إلى اتفاقية المياه. وينبغي إرسال الكتاب 
الخارجية(. وال  بوزارة  االتصال  المتحدة في جنيف )من خالل  األمم  لدى  المعني  للبلد  الدائمة  البعثة  عبر 
التعبير  بل فقط  االتفاقية،  إلى  االنضمام  الموافقة على  أشكال  أي شكل من  إلى طلب  الكتاب  هذا  يهدف 
بصورة رسمية عن اهتمام الدولة ببدء عملية االنضمام إلى االتفاقية وطلب الدعم من األمانة، عند االقتضاء. 

وبالتالي، يمكن إرسال الطلب في أي وقت أثناء عملية االنضمام.

2.  إجراء مشاورات أوسع نطاقًا تنخرط فيها جهات فاعلة أخرى لمناقشة االتفاقية )بمبادرة من وزارة شؤون 
المياه في البلد المعني(.

اإلجراءات ذات الصلة

يمكن إجراء هذه المناقشة من خالل تنظيم اجتماع أو عدة اجتماعات في إطار غير رسمي أو رسمي )مثاًل،   --
عن طريق إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات أو فريق عامل(. ويوصى بإشراك الوزارات القطاعية ذات الصلة 
)بما فيها وزارات البيئة، والتخطيط واستخدام األراضي، والزراعة، والطاقة، وغيرها(، ووزارة الخارجية وأي 
جهة فاعلة ُتَعدُّ ذات صلة بعملية التشاور )يخضع تأليف اللجنة للتقدير االستنسابي للبلد المعني، بما يتفق 

مع الممارسات المحلية من أجل تحسين نشر المعلومات وتبادلها(.

وعلى وجه الخصوص، ينبغي على فريق المناقشة أن يقوم بالمهام التالية:  --

مناقشة األحكام ذات الصلة من االتفاقية وأنشطتها؛ )أ( 

البدء في مناقشة فوائد االنضمام المحتمل للبلد المعني والفرص ذات الصلة؛ )ب( 

ستتم  التي  الصلة  ذات  والتحديات  والفرص  بالفوائد  المتعلقة  والمواضيع  باألسئلة  قائمة  إعداد  )ج( 
مناقشتها خالل ورشة العمل الوطنية )ُأنظر الخطوة 3 أدناه(؛

وضع مشروع جدول أعمال مؤقت لحلقة العمل استنادًا إلى األسئلة والمواضيع المحددة أثناء عملية  )د( 
تحليل أحكام االتفاقية.

وعند االقتضاء، يمكن ألمانة االتفاقية أن تساهم في االجتماع )أو االجتماعات( عن طريق إرسال مواد ذات صلة 
باالتفاقية، بما فيها نص االتفاقية، والمنشورات والكتيبات والعروض المعيارية ذات الصلة. ويمكن لألمانة مساعدة 
البلد المعني على إقامة اتصال مع بلد أصبح مؤخرًا طرفًا في االتفاقية من أجل تبادل الخبرات بشأن عملية االنضمام 

والخطوات األولى لتنفيذ االتفاقية.

3. تنظيم حلقة عمل وطنية بشأن اتفاقية المياه.

عند االقتضاء، يمكن ألمانة االتفاقية أن تقدم الدعم المالي لحلقة العمل.

اإلجراءات ذات الصلة

يمكن لحلقة العمل أن تؤدي بشكل فّعال إلى تعبئة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية التي تم تحديدها خالل   --
عملية الدراسة األولية )بما فيها الوزارات القطاعية ذات الصلة، ووزارة الخارجية، والبرلمان، ومكتب رئيس 
مجلس الوزراء، ومنظمات األحواض المائية، والمجتمع المدني، ووسائل اإلعالم، وغيرها(، فضاًل عن الشركاء 
التقنيين والماليين. وعند االقتضاء، يمكن أن تضم حلقة العمل أيضًا ممثلين عن منظمة أو أكثر من منظمات 
األحواض التي يكون البلد طرفًا فيها. كذلك يمكن دعوة بلدان متشاطئة أخرى إلى المشاركة في حلقة العمل 

إذا ما ارُتئي ذلك.

وتهدف حلقة العمل إلى:  --

مناقشة األسئلة والمواضيع التي تم تحديدها أثناء عملية تحليل أحكام االتفاقية؛ )أ( 

مناقشة فوائد االنضمام المحتمل للبلد المعني فيما يتعلق باحتياجاته وتوقعاته؛ )ب( 
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البدء في دراسة استراتيجية تنفيذ االتفاقية؛ )ج( 

تعبئة الشركاء التقنيين والماليين لدعم تنفيذ االتفاقية؛ )د( 

اتخاذ القرار، بطريقة مشتركة بين الوزارات وبأسلوب المشاركة، حول ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا  )ه( 
في عملية االنضمام الوطنية وكيفية القيام بذلك، وتقديم االقتراح المتعلق بذلك بشكل رسمي إلى 

الهيئات الوطنية ذات الصلة )مثل مجلس الوزراء(.

4.  إتمام عملية االنضمام الرسمية إلى االتفاقية وفقا للتشريعات الوطنية الخاصة بالتصديق على المعاهدات.

يمكن وصف االنضمام إلى اتفاقية ما بأنه وسيلة للتعبير عن موافقة الدولة المعنية على االلتزام بمعاهدة )المادة 
11 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 9691(. ولألغراض المتوخاة في اتفاقية المياه، تتبع عملية إضفاء 

الطابع الرسمي لالنضمام على الصعيد الوطني عادة اإلجراءات الوطنية للتصديق على المعاهدات الدولية.

تختلف إجراءات التصديق على المعاهدات من بلد إلى آخر، ولكنها تشمل بشكل عام الخطوات التالية )الشكل 5(:

إعداد مذكرة ُترفع إلى مجلس الوزراء أو مذكرة استعراض االتفاقية أو وثيقة ترفعها الوزارة المعنية بشؤون   --
المياه - بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية واألمانة العامة للحكومة - إلى مجلس الوزراء تفّند فيها مبررات 

االنضمام إلى االتفاقية؛

مناقشة مشروع قانون التصديق على االتفاقية في مجلس الوزراء؛  --

جانب  )من  المياه  اتفاقية  على  بالتصديق  المتعلق  القانون  مشروع  دستورية  استعراض  االقتضاء،  عند   --
المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا، تبعًا لكل بلد(؛

استعراض مشروع قانون التصديق على االتفاقية ومناقشته في البرلمان من جانب اللجنة المعنية؛  --

إجراء مناقشة عامة واعتماد قانون التصديق على اتفاقية المياه من جانب البرلمان؛  --

توقيع رئيس البلد المعني على صك التصديق على اتفاقية المياه )وهو آخر إجراء في عملية التصديق على   --
المستوى الوطني( ونشره في الجريدة الرسمية؛

إيداع صك التصديق على اتفاقية المياه لدى األمانة العامة لألمم المتحدة في نيويورك )قسم المعاهدات(.  --

ويمكن ألمانة االتفاقية أن تتشارك نموذجًا لمثل هذا الصك.

الجهات الفاعلة التي ينبغي إشراكها في العملية

تتطلب هذه العملية تعاونًا فعااًل من جانب الوزارة المعنية بشؤون المياه مع الجهات التالية:

وزارة الخارجية؛  --

األمانة العامة للحكومة؛  --

البرلمان؛  --

مكتب رئيس جمهورية البلد المعني؛  --

أمانة اتفاقية المياه )أثناء إعداد الصك وإيداعه في نيويورك(.  --
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تــم اعتمــاد اتفاقيــة حمايــة واســتخدام المجــاري المائيــة والبحيــرات الدوليــة )اتفاقيــة الميــاه( عــام 
مــت فــي  لــت اتفاقيــة الميــاه، التــي ُصمِّ ــز النفــاذ عــام 1996. وقــد ُعدِّ 1992، ودخلــت هــذه االتفاقيــة حّي
ــدان مــن خــارج منطقــة لجنــة األمــم المتحــدة  األســاس كأداة إقليميــة، عــام 2003 للســماح بانضمــام بل
االقتصاديــة ألوروبــا. واعتبــارًا مــن عــام 2016، أصبــح باســتطاعة جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم 
المتحــدة االنضمــام إلــى اتفاقيــة الميــاه. وبحلــول منتصــف عــام 2020، أصبحــت اتفاقيــة الميــاه تضــّم 
44 طرفــًا، مــن بينهــم ثالثــة أطــراف مــن خــارج منطقــة لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة ألوروبــا، كمــا 

أن هنــاك بلــدان أخــرى كثيــرة هــي فــي طــور االنضمــام إلــى االتفاقيــة.

بيئّيــًا  الســليمة  لــإدارة  الوطنيــة  والتدابيــر  الدولــي  التعــاون  لتعزيــز  كآليــة  الميــاه  اتفاقيــة  وتعمــل 
وحمايــة الميــاه الســطحية والميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود. وعــالوة علــى ذلــك، فهــي توّفــر منبــرًا 

حكومّيــًا دولّيــًا للتنميــة والنهــوض بالتعــاون عبــر الحــدود بشــكل يومــي.

يهــدف هــذا المنشــور إلــى اإلجابــة عــن األســئلة التــي يكُثــر طرحهــا بشــأن اتفاقيــة الميــاه، كمــا يشــرح 
االلتزامــات بموجــب اتفاقيــة الميــاه وطريقــة عمــل برنامجهــا المؤسســي، فضــاًل عــن المزايــا التــي تعــود 
علــى الــدول مــن جــراء انضمامهــا إلــى االتفاقيــة. كذلــك يتنــاول المنشــور العالقــة بيــن اتفاقيــة الميــاه 
واتفاقيــة األمــم المتحــدة لعــام 1997 بشــأن قانــون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي األغــراض 

غيــر المالحيــة.

ــدان التــي  ــى البل ــى اتفاقيــة الميــاه، إضافــة إل ــدان المهتمــة باالنضمــام إل ويســتهدف هــذا المنشــور البل
واألوســاط  الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات  الدولييــن،  والشــركاء  الصــك،  هــذا  إلــى  بالفعــل  انضمــت 
األكاديميــة. ويســعى هــذا المنشــور إلــى تعزيــز فهــم اتفاقيــة الميــاه، وتيســير عمليــة اتخــاذ القــرارات 
المتعلقــة باالنضمــام وإرشــادها، واإلســهام فــي التنفيــذ الفعــال لالتفاقيــة وتحســين التعــاون فــي مجــال 

ــم. ــرة للحــدود فــي جميــع أنحــاء العال الميــاه العاب
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