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اتفاق استخدام المجاري المائية
الحدودية الملحق باتفاقية
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الروافد الشرقية لنهر دجلة

غير مفعلة

االتفاقيات الدولية العامة حول المياه
االتفاقية

وضع االتفاقية

اتفاقية األمم المتحدة الستخدام المجاري المائية الدولية
لإلغراض غير المالحية 1997

مصادقة على االتفاقية

اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود
والبحيرات الدولية 1992

إجراءات داخلية للموافقة على االنضمام
لالتفاقية

-

( حرب المذكرات الدبلوماسية بين العراق – سوريا – تركيا ) عام .1995

(أن القانون المتعلق باستخدام المياه العابرة للحدود وغير المخصصة للمالحة ال يزال قيد التطوير بغية إعداد وثيقة إطارية  ،أال أن هذا
القانون لم تتم صياغته بشكل كامل بعد  ،وتوجد هناك صعوبة أخرى ناشئة من حقيقة انه ال يوجد هناك ممارسة دولية واحدة  ،وهذا

يعود إلى سبب رئيس وليس وحيد وهو التنوع الكبير في مجاري المياه العابرة للحدود ومواصفاته والحاجات اإلنسانية التي تخدمها).
 رأي لجنة القانون الدولي حول مفهوم المجاري المائية العابرة للحدود.•

-

في ما يتعلق باالقتراح الداعي الى استخدام مصطلح المياه العابرة للحدود بسبب استخدامه في اتفاقية معقودة مؤخرا (اتفاقية
هلسنكي ،)1992فلذلك مسالة اختالف المفهوم هي مسألة صياغة وال يوجد اختالف جوهري بين هذا المصطلح والمصطلح المقدم
في المادة في المادة ( )1من مشروع اللجنة،اي (مصطلح المجرى المائي الدولي) وال يرتب هذا المصطلح او ذاك اية اثار قانونية
ولم تميز المحكمة الدائمة للعدل الدولي بين هذين النوعين من األنهار في ذكرها لمبادئ قانون األنهار الدولية بشكل عام  ،اذ ذكرت
الحاالت الناشئة عن عبور مجرى مائي واحد ألقاليم أكثر من دولة واحدة .
كلمة األمين العام لألمم المتحدة في حفل توقيع اتفاقية التنوع البيولوجي .2007

نظرا للترابط الكبير بين مجاالت عمل االتفاقيات البيئة المهمة واتفاقيات تخصيص المياه وإدارة المياه عبر الحدود وان هناك حاجة ملحة
لتحسين العمل بهذه االتفاقيات لتأثيرها على تخصيص وإدارة المياه داخل األنهار واألراضي الرطبة عبر الحدود  ،وهاتين االتفاقيتين
هما :
•
•

اتفاقية األمم المتحدة الستخدام المجاري المائية الدولية في اإلغراض غير المالحية .1997
اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية .1992

لماذا العراق يسعى لالنضمام الى اتفاقيات دولية حول تقاسم المياه المشتركة ؟؟؟
•

توفر إلطار قانوني ”ملزم“ في إدارة الموارد المائية المشتركة .

•

توحيد المعايير والمصطلحات الفنية والقانونية واستقرار التعامل بها في موضوع المياه المشتركة دولي (تحديد مفهوم
المجرى المائي الدولي "العابرة للحدود" ،االنتفاع والمشاركة المنصفة والمعقولة للموارد المائية .

•

مظلة قانونية إطارية لعقد لالتفاقيات الثنائية او المتعددة اإلطراف أو اإلقليمية إلدارة الموارد المائية المشتركة على
مستوى الحوض المائي مع األطراف.

•

دعم موقف العراق خاصة وكل الدول المتشاطئة على مجاري المائية الدولية في مطالباتها بحصة عادلة ومعقولة في
المياه المشتركة.

شكرا ً الهتمامكم

