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 برعاية كلية املنصور اجلامعة
 واجلمعية العراقية للمكتبات واملعلومات

 0ورشت انكرتوَيت بعنىاٌ 
 انتأثرياث انسهبيت نسذود دول اجلىار عهى بيئت انعزاق يٍ املنظىر 

 انقبَىَي وانبيئي
 

 The Negative Impacts of Dams in Neighbour Countries on the 
Iraqi Environment from the Legal and Environmental 
Perspective  

 0اعذاد 
 هىننذا/ يبجستري هنذست انبيئت /  املنطقت انشًبنيت  –دائزة محبيت وحتسني انبيئت /  املهنذس حمًذ امحذ جنى انذيٍ 

 و
 جبيعــــــــت كـــــــزكىك/ يبجستري قــــبَىٌ انذويل انعــــــــبو / و  ريبىار حمًذ امسبعيم . و 





ىتعاروفىوىمفاهومى
 بين العالقات تحكم التي القانونية القواعد من مجموعة : Public International Law  العام الدولي القانون

 .منها كل  والتزامات اختصاصات وتحدد العام الدولي القانون اشخاص
 تم عامة ممارسة من استمدت مدونة غير قواعد :  Customary International lawالعرفي الدولي القانون
 . قانونًا تمثل بوصفها قبولها

 وثيقة في تم سواء الدولي للقانون ويخضع كتابة  اكثر او دولتين بين يعقد دولي اتفاق : Convention الدولية المعاىدة
 . عليها تطلق التي التسمية كانت  وأيا اكثر او واحدة

 و /على الكامل والتحكُّم الُمطلقة الهيمنة و العليا  السلطة « الدولة » تمتلك أن ىي : Sovereignty السيادة
 .خارجيا أو داخليا كان  سواءً  آخر سلطان أي   عن مستقلةً  تكون أن و مواقفها، و خياراتها و مؤسساتها و رعاياىا و أرضها في

 أو قيد أي دون مياىو استغالل في وحقها إقليمها، في المار المائي المجرى جزء على للدولة التامة السيادة : ىارمون مبدأ
 جدسون األمريكي العام للمدعي نسية .معها المشتركة للدول االستغالل ىذا يسببها إن يمكن التي األضرار أو لآلثار اعتبار

 . 1895 جراند ريو نهر مياه اقتسام بشأن والمكسيك بالده بين النزاع بمناسبة ،(  Judson Harmon) ىارمون
 .أكثر او دولتين إقليم بين تفصل التي األنهار تلك ىي :  International Rivers الدولية األنهار

 دول، عدة في المتواجدة والجوفية، السطحية المياه نظام :international Watercourseالدولي المائي المجرى
 .مشترك التقاء نقطة إلى طبيعي بشكل تصل موحدة مجموعة الفيزيائية روابطها بموجب تشكل والتي



ىحقىالتصرفىفيىالمواهىوفقىقواعدىالقانونىالدولي

 ضمن الواقعة تلك ،سواء استغاللها وتنظيم المائية المواد ملكية تحديد في مهما دورا القانون يلعب
 كاالتفاقيات  مهمة قانونية ادوات وفق ذلك ويتم ، دول عدة بين تقع التي او الواحدة الدولة حدود

 من ، المجال ىذا في الدولي القانون حددىا التي القواعد خالل من او ، الجماعية او الثنائية الدولية
 الدولية المجاري على - كالسدود  – مشاريع فإقامة ، بسببها الناشئة المنازعات وحل التنظيم ناحيتي

 معينة لدولة  المطلقة السيطرة تحت تكون وال محددة لقواعد تخضع ، اكثر او دولتين فيها تشترك التي
 . الطبيعية الثروة ىذه في معها المشتركة الدول الى الرجوع وينبغي ،

 اقتصادية و بيئية اضرارا تسبب قد ( سوريا – ايران – تركيا ) العراق جوار دول قبل من سدود بناء ان
  المالحية غير المشتركة المائية للمجاري الدولي للقانون واضحا خرقا وشكلت بالعراق كبيرة  واجتماعية

   (Presentations) .التالية التقديمية العروض عبر ىذه ورشتنا في سريع موجز بشكل سنبينها ،

 جمري مائي دويل يف العامل ،  263هنالك 
 نهر وطني 209و 





 ما الذي ننتظره من القانون الدولي للمواه ؟



 (تزكيب ايزاٌ سىريب ) أسيت امليبه بني انعزاق و دول جىار انعزاق 
 َبـــذة  عــبيـــــت  

 : ازمة المياه بين العراق وتركيا :  أوال
 :ابرز االتفاقيات الموقعة بين الطرفين 

ال )) : على االتفاقية ىذه من 109 المادة نصت : 1923 عام لوزان في والحلفاء تركيا بين الصلح معاىدة توقيع 
 مع مشتركة جلسة تعقد أن دون من نهر مجرى تحويل أو خزان أو سد إقامة الثالث الدول ىذه من دولة ألية يحق

 .((طرف بأي األذى إلحاق عدم لضمان وتستشيرىا األخرى الدول
 اعترفت التي :1946 عام من مارس /آذار 29 في الموقعة والعراق تركيا بين الجوار وحسن الصداقة اتفاقية 

 . المشتركة المائية للموارد استغاللها عند بو مضر ة بأعمال القيام عن باالمتناع وتعهدت العراق بحقوق تركيا وفقو
قبل من فيها بما المياه، بشأن متغطرسة تصريحات تركيا لدى األكبر المائية القوة نزعة التسعينيات في استفحلت 

 بالثروة تركيا في المائية الثروة وقارن للحدود عابرة تركيةً  مياىا الرافدين مياه بها اعتبر آنذاك، التركي الدولة رئيس
 . تقييد دون بالمياه بالمطلق التصرف في تركيا حق وأكد ، العرب لدى النفطية

 نهر على أتاتورك سد ببناء بدأت األناضول، شرق جنوب مشروع عن 1989 سنة في التركية الحكومة أعلنت 
 وتفاقمت العراق، في التصحر وانتشار الترابية بالعواصف التسبب في أساسياً  دوراً  السد بناء وأدى الفرات؛

  ( GAP ) إليســــــــو سد بناء 2006 عام في تركيــــــــــــــــــــا قررت حينمـــــا المجاورة للدول بالنسبة المعضلة ىذه
 المياه كمية  انخفاض إلى أدى مما دجلة؛ نهر على ( Güneydoğu Anadolu Projesi :بالتركية )

 .%60 بنسبة العراق إلى المتدفقة



 (تزكيب ايزاٌ سىريب ) أسيت امليبه بني انعزاق و دول جىار انعزاق 
 َبـــذة  عــبيـــــت   

 :قضية المياه بين العراق وايران :  ثانياً 
   

لفترات وإيران العراق بين األولى الخالفية القضية ىي العرب، شط منطقة في وبالذات ، المائية الحدود كانت 
 تقع التي المائية الموارد اما .الجزائر اتفاقية ضمن 1975 العام في آخرىا كان  مواثيق البَلدان اثرىا وق ع وقد طويلة،
 قبل كانت  الموارد تلك الن ، األخيرين العقدين في إال شأن ذا أمرا تكن فلم العراق الى والقادمة إيران في منابعها

 من غي ر االنهار تلك صدور على كبيرة  ومنشآت سدود أنشاء لكن ، عوائق دون العراق الى برمتها تجري ذلك
 .لها الطبيعي الوضع

اإليرانية، األراضي إلى مجراىا تحويل بهدف المشتركة األنهار على التحويلية السدود من العديد بإقامة طهران قامت 
 .أراضيها داخل إلى وىومان كنكير نهري مجرى حولت فقد

تحويل أجل من ، تو وقره ودويربج، سوتو، بناوه نهر :مثل المشتركة، األنهار من عدد   على مؤقتة لسدود ايران انشاء 
 بغرض اإليرانية األراضي داخل جديدة قنوات حفر إلى باإلضافة المياه، منسوب ورفع اإليرانية، األراضي إلى مياىها
 السدود، من العديد إقامة الى باإلضافة الوند نهر مياه قناة حفر :مثل أراضيها، داخل إلى الحدودية األنهار تحويل

 .والطيب دويريج نهري على السدود مثل المياه، تخزين أو المياه، من السكان احتياجات لسد يهدف ما منها
األراضي داخل مياه وخزانات أنهار إلى وتحويلها دجلة، لنهر المغذية األنهار مياه مجرى تغيير على إيران عملت كما 

 المناطق من للعديد كبرى  مياه أزمة في تسبب مما العراقية، األراضي داخل المتدفقة المياه لقطع خطة ضمن اإليرانية
  من أكثر عن كذلك  المياه إيران وقطعت المائية، متطلباتها تلبية في والروافد األنهار ىذه على تعتمد التي العراقية

 ضد الورقة ىذه طهران استخدمت ومؤخًرا بالمياه، العراق في واألىوار األنهار تغذي كانت  موسميِّا ونهًرا رافًدا 45
 .العراق عن اإلقليم انفصال استفتاء إجراء قبيل كردستان  إقليم

 



 عهى انعزاق( تزكيب ايزاٌ سىريب ) آثبر سذود دول جىار انعزاق 
 َبذة  عبيت  

 :قضية المياه بين العراق وسوريا :  ثالثا
  

الفرات مياه حصص توزيع حول والعراقي السوري الجانبين بين بدأت التي الجدَّية المفاوضات مرحلة ان 
 .الفرات بمياه المتعلقة المعلومات بتبادل الجانبين، بين األول اللقاء ،وأتسم دمشق في 1962 عام إلى

 جهود تنسق دائمة ىيئة تشكيل إلى إضافة البلدين، في القائمة المائية المشروعات بحقوق واالعتراف
 .الفرات نهر مياه على للسيطرة الرامية المشاريع لمجابهة الطرفين

( سابقاً  ) السوفيتي االتحاد من بدعم ( 1976 – 1973 ) سوريا قبل من ( الثورة ) الطبقة سد انشاء 
 وحشد ، بالقنابل السد تفجير بتهديد حينو في العراقية الحكومة وقامت ، المائية العراق حصص من قلل

 . فعل كردة  الدولتين بين الحدود طول على العراقي الجيش
انضم والذي ، المياه بشان 1980 عام مشتركة فنية لجنة تشكيل على والعراقي السوري الجانبان اتفق 

 .( سورية تركية عراقية الثالثية اللجنة ) 1984 عام في التركي الجانب إليها
إلى تتوصل أن دون 1992 عام حتى اجتماعاً  17 الفرات حوض لدول المشتركة الثالثية اللجنة عقدت 

 .الحوض لدول عادلة حصص يضمن عادل اتفاق أي
أبرزىا من وكان المياه، نسب وتقاسم المواقف لتنسيق ( والعراق سوريا ) البلدين بين االجتماعات استمرت 

 % 42 بنسبة المياه نسب تقاسم على االتفاق فيو تم والذي 1990 / 4 / 16 بتاريخ المنعقد االجتماع
 . للعراق % 58 و لسوريا



 اننبفذ يٍ استخذاو امليبه انذونيت املشرتكت 2005يىقف دستىر مجهىريت انعزاق نسنت 
  املادة ويه ادلومية املياه مبساةل مبارشة ؽالكة ذات واحدة مادة امنافذ 2005 مس نة امؾراق مجيورية دس تور ثضمن

 : ؽىل هطت اميت اثمناً  / ( 110 )

 : الآثية احلرصية ابالختطاضات الاحتادية امسوطات ختتص

ميو املياه ثدفق مناسيب وضامن امؾراق، خارج من املياه مبطادر املتؾولة امس ياسات ختطيط -:اثمناً           وثوزيؾيا اؤ

 .ادلومية والأؼراف نولواهني وفلاً  امؾراق، داخل امؾادل         

 :  امطةل ذات اخرى مواد

 : (8) املادة 

   حلـــــــــــــــــــل ويسؾى الأخرى، ندلول ادلاخوية امشؤون يف امتدخل بؾدم ويوزتم اجلوار، حسن مبدأأ  امؾراق يرؼى

  .ادلومية امزتاماثو وحيرتم ابملثل، وامتؾامل املشرتكة املطاحل أأساس ؽىل ؽالكاثو ويلمي امسومية، ابموسائل امنـزاؽات

 : (33) املادة 

 .سومية بيئية   عروف   يف امؾيش حق فرد ملك -: أأوالً               

 .ؽوهيام واحلفاظ الأحيايئ وامتنوع امبيئة حامية ادلوةل تكفل -: اثهياً               

(114) املادة : 

 :الأكاممي وسوطات الاحتادية امسوطات بني مشرتكةً  الآثية الاختطاضات تكون       

  الأكاممي مـــــــــػ ابمتؾاون هغافهتا، ؽىل واحملافغة امتووث، من امبيئة حامية مضامن امبيئية امس ياسة رمس -: اثمثاً         

كومي يف املنتغمة غري واحملافغات           .اؤ

 

 



 املالحيةكواؽد املاهون ادلويل املتؾولة اس تخدام اجملاري املائية ادلومية يف الأغراض غري 

 Helsinki Rules  1966كواؽد ىوس نيك مس نة  : اوال 
 ادلالحت، أغشاض ٌغري اٌذًٌْت ادلائْت اجملاسُ ٌخنظُْ (( ىٍسنىِ لٌاػذ )) ػٍْو أطٍك ِا بإلشاس اٌذًيل اٌمأٌْ مجؼْت بادسث
 بني احفاق ىنان ّىٓ مل ِا اٌذًٌْت، األهناس ِْاه السخخذاَ اٌؼشفْت اٌذًيل اٌمأٌْ ٌمٌاػذ وشف مبثابت ػذث اٌيت اٌمٌاػذ ًىِ
   : ِنيا ِيّت ِبادئ ( 10 ) ً ِادة ( 37 ) ِٓ حىٌْ ، ( رٌه خالف ) االسخخذاَ ىزا ػٍَ اٌذًيل اٌنيش حٌض دًي

 .اٌسْادُ حميا ًفك إلٍّْيا يف جيشُ اً ّنبغ اٌزُ اٌذًيل اٌنيش يف اٌخصشف اٌذًي حك1.

 . ادلْاه اسخغالي اثناء باٌغري االظشاس ػذ2َ.

   .ًػادي ِؼمٌي بشىً ادلشرتن اٌنيش مبْاه االٔخفاع يف احلٌض دًي ِٓ دًٌت وً حك 3.
 

 : ِنيا اٌذًيل اٌنيش ِْاه اسخخذاَ يف ًاٌؼادٌت ادلؼمٌٌت ادلؼاّري بؼط ًظؼج
 احخْاجاهتُ ًحجُ اٌسىاْ ػذد . 
دًٌت ٌىً االجخّاػْت ً االلخصادّت اٌخنّْت ٌؼٍّْاث اٌفؼٍْت احلاجت . 
ٍاخلالف حمً اٌنيش ػذا ِا ٌٍّْاه اخشٍ ِصادس حٌفش ِذ . 
احلٌض دًي بالِ مبصاحل ّعش اٌزُ باٌشىً اسخخذاِيا يف االسشاف ًػذَ اٌنيش ِْاه اسخخذاَ حششْذ . 
ُهبا ادلخؼٍمت اٌخاسخيْت ًاحلمٌق اٌسابك االسخغالي حج. 



 ( Mar Del Plata)  1977ثوضيات ماردل بالات  

ذـقصذمبناؼشةذاملمحدةذاالؿمذهلوكةذاؾمابعةذاؾدوؾوةذاملنظماتذغاؾلوةذاتفقت

ذاملنظماتذفذهذتناوؾتذوؼدذ،ذاجلوارذبلدانذعلىذواـعكادهاذاؾعذبةذاملواه

ذ(ذبالتاذؿاردلذ)ذؿدقنــــــــةذيفذعقدذػقدذ،ذخمملفةذزواقاذؿنذاملشكلةذتلك

ذاؾدوؾوةذاملواهذحولذاملمحدةذؾألؿمذاالولذاملمخصصذاملؤمترذاالرجنمونوة

ذ:ذبونهاذؿنذتوصواتذعدةذعنهذمتخضتذاملشرتؽة

ذ.ذاملشرتؽةذاملائوةذاملواردذدولذتعاونذضرورة

ذحقوقذيفذاؾدولذمجوعذبنيذاملداواةذأداسذعلىذاؾمعاونذققومذان

ذ.ذاالؼلوموةذواؾدالؿةذاؾدوادة

ذ.املواهذؿنذاملدمفودةذاؾدوؾةذؼللذؿنذاملشرتؽةذاؾدوؾةذحقوقذؿراعاة

ذودعمذؾمعزقزذوؿنصفذعادلذأداسذعلىذتكونذاملشرتؽةذاؾدولذحقوق

ذ.ذاؾدوؾيذواؾمعاونذاؾمضاؿن

ذ.باملواهذخاصذدوؾيذؼاـونذتشرقعذاىلذاؾراؿوةذاجلهودذتدعوم

ذ



    1997اتفبقية قبنون االستخدام المجبري المبئية الدولية في االغراض غير المالحية 

The Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses 

حاةل 1970 ؽام املتحدة ملأمم امؾامة امجلؾية كررت ىل املوضوع اؤ  املاهون جلنة اؤ

 اجملاري ابس تخدام املتؾوق املاهون بدراسة ثلوم يك ميا امتابؾة ( ILC ) ادلويل

  669 رمق كرارىا مبوجب وذكل اههنرية املالحة أأغراض غري يف ادلومية املائية

دراج ادلويل املاهون جلنة كامت وكد .1970 ديسمرب 8 بتارخي امطادر (25)  ابؤ

  ؽام يف وامؾرشين امثامثة دورهتا من اؼتبارا أأؼامميا جدول ؽىل املوضوع ىذا

 من ادلويل املاهون جلنة فرغت ؽاما وؼرشين مخسة من أأكرث وبؾد ،1971

ؽداد   ؽام يف املتحدة ملأمم امؾامة نوجمؾية كدمتو مادة، 33 ثضمن مرشوع اؤ

 الأغراض يف ادلومية املائية اجملاري اس تخدام كاهون اثفاكية أأكرت اميت ،1997

 ، دوةل ( 103 ) بتطويت 51 / 229بلرارىا 1997 مايو يف املالحية غري

 ( بوروهدي – تركيا – امطني ) دول وثطويت ، اخرى دوةل ( 27 ) وحتفظ

 . ابمضد

  

 

 

مسوت باالتفاؼوة االطاروة ال نها وضعت 
القواعد الكلوة و املبادئ العامة ، اليت  
هي نتاج وخالصة اتفاؼوات ومبادئ 
دولوة مدونة وعرػوة ػوما وتعلق  

بادتخدام اجملاري املائوة الدولوة يف غري 
 اغراض املالحة 

انضم العراق اىل االتفاؼوة وػق 
  2001لسنة (  39) ؼانون رؼم 



 

 : في هىجزها مهمت بىىد ( 1997 ) اجفاقيت جضمىذ         
الدوليت، لألنهاز  املصخخدمت املفاهيم جميع الدولي القاهىن  لجىت اشخعسضذ : الدولي املائي املجرى  مفهوم جحدًد 

  وقسزث الدولي، الخصٍسف وحىض الدولي املائي والحىض النهسي  الحىض :مثل
 
 املائي املجسي  مفهىم اعخماد أخيرا

فخه الري الدولي  دوى، عدة في املخىاجدة والجىفيت، الصطحيت املياه هظام :بأهه الاجفاقيت مً (  لثاهيتا ) املادة عسَّ
ائيت زوابطها بمىجب حشهل والتي  .مشترك الخقاء هقطت إلى طبيعي بشهل جصل مىحدة مجمىعت الفيًز

طت  :املائية للمصادر  واملنصف العادل الاستخدام  املالئمت والظسوف العىامل جميع الاعخباز  بىظس  الاخر شٍس
 املبدأ هرا ٌعني ول  املعقىدة، والاجفاقاث املياه على الاعخماد ودزجت للمياه العادى الاشخخدام معنى لخحدًد
  املياه جقصيم

 
  أو  لميا

 
  اشخخدامها وإهما وصبيا

 
  اشخخداما

 
  مثمسا

 
 .مافت املدشاطئت الدوى  ملصلحت ومخعقال

العدى محنمت  حنم في إعالهه مىر عسفيت لقاعدة به املعترف املبدأ هرا  :بالغير إلاضرار  عن الدولية املسؤولية 
  جسشيخه جم ( مىزفى مضيق ) قضيت في 1949 شىت ( ICJ ) الدوليت

 
 1997 عام اجفاقيت مً الصابعت املادة في أًضا

 مع الدولي، املائي املجسي  اشخخدام عىد ألاخسي  للدوى  جصيمت بأضساز  الدصبب عً الامخىاع على هصذ التي
ض ًمنً التي الجصيمت ػير  ألاضساز  بعض بحصىى  الدصامح    .خاصت اجفاقياث بمىجب عنها الخعٍى

ل إلى الهادفت ألاعماى الاجفاقيت مً ( 21 )  املادة حظسث ل أو  الدولي املائي املجسي  جحٍى ان وجخفيض جحٍى  جٍس
 .املجسي  وميصىب املياه

 املصاواة أشاس على الخعاون  التزام على الاجفاقيت مً  ( 8 ) املادة هصذ  :نية بحسن والتفاوض التعاون 
 في بما الدولي، املائي للمجسي  ألامثل الاشخخدام بلىغ بقصد املخبادلت الفىائد لخحقيق املدشاطئت للدوى  الصيادًت

 27 املىاد) الطبيعيت الهىازر مً والىقاًت (9 املادة) النهس مجسي  حالت حىى  واملعلىماث املعطياث جبادى ذلو
 11 املىاد) لها املخطط باملشسوعاث ًخعلق فيما والدشاوز  (26و 25 املىاد) وجدفقها املياه ضبط مجاى وفي (28و

 . (19 إلى
املشترك الانتفاع على والدشدًد الدولي، املائي املجسي  على دولت ألًت مطلقة سيادة وجىد عدم . 
 

 
ت إلاجساءاث مً شلصلت على (33) املادة هصذ وأخيرا   الخالفاث لدصٍى

 
 املباشسة ماملفاوضاث الدوى  بين شلميا

 . ( ICJ ) الدوليت العدى محنمت  إلى واللجىء والخحنيم والخىفيق والخحقيق والخىشط الحميدة واملصاعي
------- 



 المجاري باستخدام المتعلقة الدولية االتفاقيات من نماذج
 : ( الدولية االنهار ) الدولية المائية

ثػجٌٟ دٌٚز ل١جَ ثْ ػٍٝ ٔظش : 1957 عٕز ٚثعذج١ٔج فشٔغج د١ٓ ثٌّٛلؼز ثٌّؼج٘ذر 

 دٚي ثٌٝ ثٌّضذفمز ثٌى١ّجس صخف١غ ثٚ ثٌٕٙش ِجشٜ دضغ١١ش  ( ثٌّٕذغ دٌٚز ) ثٌٕٙش

 . ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ خشلج صشىً ث٤عفً ثٌّجشٜ

إٌٝ ِمذِضٙج أشجسس ٚثٌضٟ ،1960 ػجَ فٟ ٚدجوغضجْ ثٌٕٙذ د١ٓ ثٌٕٙذٚط ٔٙش ثصفجل١ز 

 ف١ّج ثٌٕٙذٚط ٔٙش ١ٌّجٖ ثعضخذثَ أفؼً ٚصذم١ك ث١ٌٕز دغٓ ِذجدا ػٍٝ ثعضٕذس أٔٙج

 .د١ّٕٙج

دالصج دٛع ثصفجل١ز Plata، دٚي خّظ دىِٛجس د١ٓ 1967 ١ٔغجْ فٟ ثٌّٛلؼز ٟ٘  

 أدىجِج   صؼّٕش ٚثٌضٟ ،ٚث٤ٚسغٛثٞ ٚثٌذجسغٛثٞ ٚثٌذشثص٠ً ٚد١ٌٛف١ج ث٤سجٕض١ٓ

 .ثٌؼجدي ٚثالعضغالي ثٌّجة١ز ثٌّججسٞ صٕظ١ُ خالي ِٓ ثٌّجة١ز ثٌغشٚثس دجعضخذثَ صضؼٍك

 إر ،( س٠ٛغشثٔذٞ ) ٔٙش دٛي 1906 ػجَ فٟ ثٌّىغ١ه ِغ ثٌّضذذر ثٌٛال٠جس ِؼج٘ذر 

 ػٍٝ صغٍُ ال ثٌّؼج٘ذر، ٘زٖ دئدشثَ ثٌّضذذر ثٌٛال٠جس دأْ ِٕٙج، ثٌخجِغز ثٌّجدر روشس

 ِمذِضٙج، فٟ روشس ثٌّؼج٘ذر أْ ػٍّج   .عجدمز أ٠ز إ٠ججد أٚ ِذذأ أٞ دئسعجء ٔذٛ أٞ

 ثٌٕٙش ١ِجٖ صٛص٠غ صٕظ١ُ فٟ ثٌذٌٚض١ٓ سغذز ٘ٛ ثٌّؼج٘ذر، ٦دشثَ ثٌشة١غٟ ثٌذثفغ دأْ

 .ِٕظف دشىً د١ّٕٙج

1978 ٌغٕز وٕذث ٚ ثِش٠ىج د١ٓ ثٌّٛلؼز ثٌؼظّٝ ثٌذذ١شثس ١ِجٖ ثعضخذثَ ثصفجل١ز . 

1963 ٌغٕز ث١ٌٕجش دٛع ١ٌّجٖ ثٌشش١ذ ثالعضغالي ثصفجل١ز . 

 

 

 



 مواثيق دولية ذات الصلة بالمجاري المائية الدولية

ثٌذ١ٌٚــــــز، ث١ٌّجٖ ِججي فٟ ثٌّّٙز ثالصفجل١جس ِٓ صؼذ : 1921 ٌغٕز دششٍٛٔز ثصفجل١ز   

 .ف١ٙج ثٌّالدز ٚدش٠ز ثٌذ١ٌٚز ثالٔٙجس ثعضغالي ٌضٕظ١ُ ِّٙز لٛثػذ ٚػؼش وٛٔٙج      

ثٌمــشْ ثػّجي جذٚي ثٌّضؼّٓ 1992 ٌغٕز ( جج١ٔشٚ دٞ س٠ٛ ) ٚثٌذ١تز دجٌض١ّٕز ثٌّؼٕٟ ثٌّضذذر ثالُِ ِؤصّش  

 ٚثٌمجْٔٛ ثٌّضذذر ثالُِ ١ٌّغجق ٚفمج ثٌذٚي، صّضٍه )) : ِٕٗ ( 2 ) ثٌّذذأ ٚصؼّٓ ، ِذذةج ( 27 ) ٚ ( 21 )

 ال ثْ ػّجْ ػٓ ِغؤٌٚز ٟٚ٘ ٚث٦ّٔجة١ز، ثٌذ١ت١ز ٌغ١جعجصٙج ٚفمج   ِٛثسد٘ج ثعضغالي فٟ ثٌغ١جدٞ ثٌذك ثٌذٌٟٚ،

 .((.... أخشٜ دٚي ٌذ١تز أػشثسث   ع١طشصٙج ثٚ ٚال٠ضٙج، ٔطجق فٟ صذخً ثٌضٟ ث٤ٔشطز صغذخ

1986 عٕز ( ثٌجٕٛد١ز وٛس٠ج ) ع١ٛي فٟ ثػضّذس ثٌضٟ ، ثٌجٛف١ز دج١ٌّجٖ ثٌّضؼٍمز ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ ِجّغ لٛثػذ   

ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ سثدطز ثػضّذصٙج ٚع١مز ٟٚ٘ :2004 ٌغٕز  ثٌّجة١ز ثٌّٛثسد دشأْ دش١ٌٓ لٛثػذ (ILA) 

 .خجسجٙج أٚ ثٌذٌٚز دثخً عٛثء ثٌذذ٠ظ، ثٌؼظش فٟ ثٌؼزدز ث١ٌّجٖ ِٛثسد ػٍٝ ثٌّؼضّذ ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ ٌضٍخ١ض

ثدشثَ ػٍٟ ثٌضشج١غ ِٕٙج دجٌذ١تز صضؼٍك ِّٙز جٛثٔخ صؼّٓ : 1972 عٕز ثٌذشش٠ز ٌٍذ١تز عضٛوٌُٙٛ ِؤصّش 

 . ثٌذ١ٌٚز دج١ٌّجٖ ثٌّضؼٍمز ثالصفجل١جس

ثٌضظذش ٌّىجفذز ثٌّضذذر ث٤ُِ ثصفجل١ز  United Nations Convention to Combat 

Desertification (UNCCD)                                                               

ثٌذ١ٌٛٛجٟ ثٌضٕٛع ثصفجل١ز Convention on Biological Diversity (CBD) 

 1951ثالصفجل١ز ثٌذ١ٌٚز ٌٛلج٠ز ثٌٕذجس ٌغٕز  :International Plant Protection Convention 

                                                               (IPPC) 

 

 

 

 

 



 وسبئل تسوية المنبزعبت الدولية النبشئة بسبب تقبسم الميبه

ثٌّفجٚػجس (Negotiations) : خالي ِٓ ٠ٚضُ ، ثٌّٕجصػجس ٌضغ٠ٛز ثٌغ١ٍّز ثٌطشق ثوغش ِٓ ٚصؼذ 
 .ثٌّضؼجسػز ث٢سثء د١ٓ ثٌضٛف١ك دٙذف ثٌّضٕجصػز ثالؽشثف د١ٓ ثٌّذجششر ثٌّٛثجٙز

ٟثٌذ١ّذر ثٌّغجػ (Good Offices ) : فٟ ثٌضذخً دْٚ فذغخ ثٌّضٕجصػض١ٓ ثٌذٌٚض١ٓ د١ٓ ثٌضمش٠خ 
 .د١ّٕٙج ثٌججس٠ز ثٌّفجٚػجس

ثٌٛعجؽز ( Mediation ) : دشىً ثٌّضخجطّز ثٌذٚي د١ٓ ثٌججس٠ز ثٌٕمجشجس فٟ ثٌٛع١طز ثٌذٌٚز ثشضشثن 
 . ٌٍّضٕجصػ١ٓ ِٕجعذج صشثٖ ثٌزٞ ثٌذً ٚثلضشثح ، ِذجشش

ثٌضذم١ك The Inquiry)) : ٌٍُجٕز ِضٕجصػ١ٓ د١١ٌٚٓ ؽشف١ٓ ثٚ ِضٕجصػجْ دٌٚضجْ صؼ١١ٓ خالي ِٓ ٠ٚض 
 ثٌذٚي ِٓ ثػؼجء ِٓ ثٌٍجٕز ٘زٖ صشىً ، ِٚالدغجصٙج ٚٚلجةؼٙج ثٌٕضثع ِٛػٛع ث١ٌٙج صؼٙذ د١ٌٚز صذم١ك
 . ثٌّضخجط١ّٓ ثٌججٔذ١ٓ د١ٓ دجٌضٛثفك ِذج٠ذر ثخشٜ دٚي ِٓ ثٚ ثٌٕضثع ثؽشثف

ثٌضٛف١ك ( Conciliation ) : ْٛثٌضٛطً ثٌٝ عؼ١ّٙج فٟ ِغجػذصّٙج  ػجدر ثٌضٛف١ك ٌججْ خالي ِٓ ٠ٚى 
 ٠ىْٛ ٚال ثٌؼاللز، دضٍه ثٌّضظً ثٚ ثخشٜ لج١ٔٛٔز ثٚ صؼجلذ٠ز ػاللز ػٓ ثٌٕجشب ٌٕضثػّٙج ٚد٠ز صغ٠ٛز ثٌٝ

 .  ٍِضِز غ١ش صٛط١جصٗ ثْ ثٞ ، ثٌطشف١ٓ ػٍٝ ٌٍٕضثع دً فشع ثٌظالد١ز ٌٍّٛفك

ُثٌضذى١( Arbitration ) : ْف١ّج ثٌّٕجصػجس صغ٠ٛز ٘ٛ – ػجِز ومجػذر – ثٌذٌٟٚ ثٌضذى١ُ ِٓ ثٌغشع ث 
 .( ٍِضِز لشثسثصٙج )  ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ ثدضشثَ ثعجط ٚػٍٝ صخضجسُ٘ ثٌزٞ ثٌمؼجر دٛعجؽز ثٌذٚي د١ٓ

ًثٌذٌٟٚ ثالِٓ ِجٍظ ؽش٠ك ػٓ ثٌٕضثع د ( Security Council )  : ثٌغجدط ثٌفظً ٠ضٕجٚي ِٓ 
 أٚ ثٌضٛط١جس ٚصٕف١ز صش٠ٚج إٌٝ ثٌشث١ِز ث٤ِٓ ِجٍظ ِّجسعجس  ( 38 – 33 ) ثٌّٛثد ثٌّضذذر ثالُِ ١ِغجق

  ( 99 ) ٚ  ( 11 ) ثٌّجدص١ٓ ثٌٝ دج٦ػجفز ٌٍّٕجصػجس ثٌغ١ٍّز ثٌضغ٠ٛز صشَٚ ثٌضٟ ث٦جشثءثس ثٚ ثٌطشثةك
 . ( ثٌذ١١ٌٚٓ ٚثالِٓ ثٌغٍُ صٙذ٠ذ ) ث١ٌّغجق ِٓ

 



 :ثدىجَ لؼجة١ز ٌّذىّز ثٌؼذي ثٌذ١ٌٚز دخظٛص ث١ٌّجٖ ثٌذ١ٌٚز ثٌّشضشوز 

ُثالسجٕض١ٓ د١ٓ ثٌٕضثع دضغ٠ٛز ثٌّضؼٍك 2010 ١ٔغجْ 20 دضجس٠خ ثٌّذىّز دى 
 ، ( Pulp Mills on the River Uruguay ) ( ثٚسغٛثٞ ) ٔٙش دٛي ٚثٚسغٛثٞ
 .ثٌٕٙش ػٍٝ ِششٚع ثٞ ثلجِز فٟ ثٌّغذك ٚثالخطجس ثٌضشجٚس ِذذأ ثعضمشثس

ُِؼ١ك دٛي ٚدش٠طج١ٔج ثٌذج١ٔج د١ٓ ثٌمجةُ ثٌٕضثع دشأْ 1949 ١ٔغجْ 9 فٟ ثٌّذىّز دى 
 ثٌضؼشع ػذَ فٟ ٚثٌذك ث١ٌّجٖ، ِٓ ػجدي ٔظ١خ  فٟ ثٌذك ػٍٝ ثوذس ، ( وٛسفٛ )

 . ثٌّجةٟ ثٌّجشٜ دغذخ صذذط ثٌضٟ ثٌؼجسر ٣ٌعجس

ُٔجغ١ّجسٚط – غجدش١ٕىٛ ِششٚع ) لؼ١ز دٛي ثٌّذىّز دى Gabcikovo – 
Nagymaros (  ٓثٌذثٔٛح ٔٙش دٛي( عجدمج   صش١ىٛعٍٛفجو١ج ) ٚعٍٛفجو١ج ٕ٘غجس٠ج د١ 

 : ثٌذىُ صؼّٓ د١ّٕٙج، ثٌّشضشن

 . ثٌّجة١ز ٌٍمٕٛثس ٚثٌّؼمٛي ثٌؼجدي ثاللضغجَ -أ       

 . ثٌّشضشوز ثٌّجة١ز ثٌّٛثد ثعضؼّجي فٟ ثٌضؼجْٚ أ١ّ٘ز -ح       

 

 ِذذأ ػٍٝ ٠مَٛ ثٌذ١ٌٚز ثٌؼذي ِذىّز ػٍٝ ثٌٕضثع ػشع ثْ : ( ICJ ) ثٌذ١ٌٚز ثٌؼذي ِذىّز ػٍٝ ثٌٕضثع ػشع

 ثٌشة١غ١ز ثالجٙضر ثدذٜ ثٌذ١ٌٚز ثٌؼذي ِذىّز ٚصؼذ ، ثٌّغذمز ِٛثفمضٙج ٠ٚشضشؽ دجٌذٚي ِشصذؾ ثٔٗ ٚ٘ٛ سة١غٟ

 ٚصشًّ ثٌمؼجةٟ ثٌّٚٙج ، سة١غ١جْ ثخضظجطجْ ٌٙج ، ثٌشة١غٟ ثٌمؼجةٟ ٚجٙجص٘ج ، ثٌّضذذر ثالُِ ٌّٕظّز

 دغغ ثٌّذىّز ثٌٝ سفؼٗ ػٍٝ ثؽشثفٗ ٠ٚضفك ٠مَٛ ٔضثع وً) ٚثٌٕٛػٟ  ( فمؾ دٚي ) ثٌشخظٟ ثالخضظجط١ٓ

  ٌٍجٙز جٛثص٠ز صىْٛ ثعضشجس٠ز أسثء ثدذثء ثٞ ثالفضجةٟ ٚعج١ّٔٙج ، ( ع١جع١ج   ثَ لج١ٔٛٔج   وجْ عٛثء ؽجدؼٗ ػٓ ثٌٕظش

    .                                                                  .ؽٍذضٙج ثٌضٟ

 





 احللىل واملقرتحات حلل ازمة املياه العراقية النامجة  بفعل مشاريع   
 وممارسات دول اجلىار    

ثٌغ١ٍّز دجٌطشق ثٌّٕجصػجس ٌذً ثٌّضجدز ثٌغ١ٍّز ثٌٛعجةً وجفز ثصذجع . 

جشثء ثٌؼجدي دجٌضؼ٠ٛغ ،ٌٍّطجٌذز ثٌذ١ٌٚز ثٌؼذي ِذىّز ثٌٝ ثٌٍجٛء ثٚ ثٌذٌٟٚ وجٌضذى١ُ ثٌمؼجة١ز ثٌٛعجةً ثصذجع 
 .ٌٍؼشثق ثػشثس ِٓ ػٕٗ صشصخ ِٚج ثٌّجة١ز ثٌؼشثق دظض ثعضمطجع

 ثٌغذٚد ِٓ ثٌّض٠ذ ٚدٕجء ثٌّجة١ز ثٌؼشثق دظض صخف١غ ثعضّشثس الْ ، ثٌذٌٟٚ ثالِٓ ِجٍظ ثٌٝ ثٌٍجٛء 
   ِغضمذال ٚعٍّٗ ثٌؼشثق ٥ٌِٓ خط١شث صٙذ٠ذث ع١شىً ثٌّشضشوز دج١ٌّجٖ ٠خض ف١ّج ثٌجٛثس دٚي لذً ِٓ ٚثٌّشجس٠غ

   .( ثخشٜ ِججالس ١ٌشًّ ثالِٓ ِفَٙٛ صٛعغ دؼذ الع١ّج )

ثٌّؼج٘ذثس ِٓ ثٌّض٠ذ صٛل١غ ثٚ ثٌّٛلؼز  ثٌذ١ٌٚز ثالصفجل١جس صفؼ١ً فٟ ٚث٠شثْ صشو١ج ٚخجطز ثٌجٛثس دٚي ثلٕجع 
 ٌججْ صشى١ًٚ ، ثٌّشضشوز ثٌذ١ٌٚز ث١ٌّجٖ ٠خض ف١ّج ِؼٙج ٚثالل١ّ١ٍز ثٌٛؽ١ٕز ٚثٌّظٍذز صٕغجُ ثٌضٟ ث٤ِذ ؽ٠ٍٛز
 ، ثٌطشف١ٓ صشػٟ ثٌضٟ ثٌؼجدٌز ثٌّٕظفز ثٌذٍٛي ٚٚػغ ثالصِز د١غ١جس ٌضشخ١ض ف١ٕز ٌججْ ثٚ دثةّز صٛف١ك

 . ( ثٌذثٔٛح ) ٔٙش ِٛسثد دضٕظ١ُ  ثٌخجطز ثالٚسد١ز ثٌٍجٕز ِغً : ثٌظذد دٙزث ثٌذ١ٌٚز ثٌضججسح ِٓ ٚثالعضفجدر

ٌّْج ِّٙز خطٛر صؼذ 1997 ثٌّالد١ز غ١ش ثالغشثع فٟ ثٌذ١ٌٚز ثٌّجة١ز ثٌّججسٞ ثالعضخذثَ ثٌؼشثق ثٔؼّجَ ث 
 صطذ١ك ثْ ثر ثٌجٛثس، دٚي ِغ ث١ٌّجٖ لؼ١ز صذ٠ًٚ فٟ ػ١ٍٙج ٠غضٕذ ثْ ٌٍؼشثق ٠ّىٓ ِّٙز ِذجدا ِٓ صضؼّٓ
 . وذ١ش دشىً ثٌؼشثق ٌظجٌخ ع١ىْٛ ثالصفجل١ز

ثٌؼاللجس ٚ ثٌؼشثل١ز ثٌخجسج١ز ثٌغ١جعز ث٠ٌٛٚجس ػّٓ ث١ٌّجٖ ِغأٌز جؼً ٚ ثٌذدٍِٛجعٟ ثٌؼغؾ ِّجسعز 
 ثٌذدٍِٛجع١ز ثْ الع١ّج ، ٌظ١ك دشىً ثٌؼشثلٟ ثٌمِٟٛ دج٤ِٓ ِشصذطز ٚػذ٘ج ، ثٌجٛثس دٚي ِغ ثاللضظجد٠ز
 لشسس لذ وجٔش ثٌضٟ ( ّٚٔغج ٚع٠ٛغشث ثٌّج١ٔج ) ثٌذثةٕز ثالٚسد١ز ثٌذٚي دؼغ ألٕجع فٟ عجدمج   ٔجذش ثٌؼشثل١ز
 ) ٌٍؼشثق ػشسث ٠غذخ لذ ثٌّششٚع دأْ ثلٕجػُٙ دؼذ ، ص٠ٍّٛٙج دغذخ ( GAP ) ث١ٌغٛ عذ دٕجء فٟ صشو١ج ص٠ًّٛ
 .ثٌذٌٟٚ ثٌّجضّغ ٚصؼجؽف ثٌؼجٌّٟ ثٌؼجَ ثٌشثٞ وغخ ِذجٌٚز ٚوزٌه ، ( ثٌّغجي عذ١ً ػٍٝ



 :يهمنا رأيك سىاء حبل أو مقرتح 

  1- .......................................... 

  2-.......................................... 



ىرا نَكاٌَ أَحسٍ غَدِهِ ، نو غُيّسَ إَّي زأيتُ أَّو يا كَتَبَ أحَدُىُى يف يَويِوِ كِتاباً إال قالَ يف 
 ونَو شُيِّدَ ذاكَ نَكاٌَ يُستَحسٍ، ونَو قُدِّوَ ىرا نكاٌَ أفضم، ونو تُسِكَ ذاكَ نَكاٌَ أمجم،

 انبَشسوىرا يٍِ أعظَىِ انعِرب، وىو دَنيمٌ عهى استيالءِ اننّقْصِ عهى جًُهَتِ 


