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  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  لجنة الموارد المائية

  تاسعةال ةالدور
  ٢٠١١ مارس/آذار ٢٥- ٢٣ ،بيروت

  
  من جدول األعمال المؤقت )ب( ٦البند 

  
  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة

  
  الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقيمنطقة من تجربة  المكتسبةالدروس 

  في إدارة الموارد المائية المشتركة
  

  موجـز
  

التنمية المستدامة  في حيوياً راًدو تؤدي وارد المائية المشتركةللم الرشيدةمن الواضح أن اإلدارة  
للموارد المائية  الرشيدة اإلدارة إال أن  .ها من شح في المياهانبلد عاني معظميفي منطقة اإلسكوا التي 

 خاصة تدعمها اتفاقات إقليميةبموجب ية للجميع ما لم تتحقق دأن تكون مستدامة ومجال يمكن  المشتركة
في إدارة الموارد المائية  )السادك( فريقياإلنمائية للجنوب األلجماعة ا تجربةو . التزامات سياسية

 لبلدان منطقة يمكن التيناجحة هي من التجارب ال ،القانونيةو يةالمؤسساتطر ألا تطويروفي  ،المشتركة
  .سكوا االستفادة منهاإلا
  

دراسات، ، وتنسيق المشاريع والفيها عضاءاأل البلدان بين على تعزيز االتصال السادكتعمل و 
دولة من  ١٥قعت ، و١٩٩٥في عام و . المائية المشتركة سياسات فيما يتعلق بإدارة المواردوتكامل ال

أعادت النظر في أحكامه في ، والبروتوكول المتعلق بنظم المجاري المائية المشتركةالجنوب األفريقي 
 ،الضررعدم إلحاق وياه للمالرشيد االستخدام المنصف ولى مبادئ عالبروتوكول ينص و  .٢٠٠٠عام 
التي تعتزم اتخاذها قبل المباشرة  تدابيرشاطئة بالالمتالبلدان إشعار بعضاء الدول األ كّل دولة من لزميو

مجموعة هو بمثابة  وهذا البروتوكول  .بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليهاويتضمن إقراراً بتطبيقها، 
 توقيع أدى إلىقليمية، واإلهداف عدد من األعملية لتحقيق ير تداب إذ ينص على ،توجيهية إقليمية مبادئ

  .حواضألا إلدارة هذه منظماتأنشئت بموجبها  رااألنهأحواض بشأن اتفاقات 
  

ويتضمن عرضاً  ،البروتوكول المتعلق بنظم المجاري المائية المشتركةهذا التقرير يتناول و 
دروساً يمكن لمنطقة اإلسكوا  وكذلك ؛سادكلتابعة لوالمؤسسات الأنشئت  التي رااألنهأحواض منظمات ل

  .االستفادة منها
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  ةـمقدم
  
 والتكامل اإلقليميينالتعاون  ى إلى رفع مستوىتسع فريقيمنذ أوائل التسعينيات، بلدان الجنوب األ  -١
جماعة  وكانت هذه المساعي ممكنة عبر.  واإلعالناتتوقيع عدد كبير من البروتوكوالت ومذكرات التفاهم ب

في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة، مع  السادكتجربة هذا التقرير يتناول و  .السادك اإلنمائية اإلقليمية
ببروتوكول  فيما يلي المشار إليه( المتعلق بنظم المجاري المائية المشتركةالبروتوكول المنقح التركيز على 

  .في المنطقة نهاراألحواض أل أنشئت منظماتمن  تبعهوما ) السادك
  
، الموقع في إطارها كولووالبروت السادكلمحة عن  من هذا التقرير األول والثاني نالفصاليتضمن و  -٢

أبرمت ومنظمات أحواض التي  نهاراألأحواض المتعلقة بالتفاقات ل عرضاً مقتضباً ثالثالفصل الويتضمن 
 ؛نهاراألأحواض إنشاء منظمات ) أ( :الفصل الرابعيتناول و  .ثر توقيع البروتوكولأعلى التي أنشئت  نهاراأل
خاصة الوطنية الت تشريعاال تطوير) د(و ؛النزاعات وحلها آليات منع) ج(و ؛للسادك ياإلطار المؤسس) ب(و

اآلليات ) و(و ؛صياغة القوانين الخاصة بتوزيع المياه) •(و ؛البروتوكوالت اإلقليمية باإلضافة إلىبالمياه 
دروس مستفادة من تجربة ، وكلها السادكاألعضاء في البلدان  سسية للحفاظ على توازن القوى بينالمؤ

  .التقريرخالصة  تضمنيلفصل الخامس فا أما  .في إدارة الموارد المائية المشتركة السادك
  

  )السادك( الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي  -أوالً
  

  موجزةلمحة   -ألف
  
إنشاء مؤتمر التنسيق اإلنمائي إلى تسعة بلدان في منطقة الجنوب األفريقي بادرت ، ١٩٨٠عام في   -٣

  .فريقياأ جنوبجمهورية على  ان اعتمادهموالحد قليمية اإلتنمية التنسيق مشاريع بهدف  ،للجنوب األفريقي
 قادةالممكناً في أواخر السبعينيات عندما بدأ  قد أصبح إنشاء مؤتمر التنسيق اإلنمائي للجنوب األفريقيو

التعاون  ما لم يتحقق تحسين مستوى معيشتهم شعوبهم في رغبةتلبية يدركون أنهم لن يتمكنوا من  السياسيون
جمهورية المواجهة لمعارضة نظام الفصل العنصري في  دول جراءات التي اتخذتهااإل تشكلوقد   .اإلقليمي
  .)١(تعاونال مثمرة في مجال تجارب أفريقياجنوب 

  
تأخذ طابع  إلى جماعة إنمائيةللتنسيق من مؤتمر  غير المنظمهذا االئتالف  تحول، ١٩٩٢عام في و  -٤

  .أغسطس/آب ١٧في  ،، ناميبياندهوكيوقد في عمؤتمر خالل وذلك  ،)ما يعرف اليوم بالسادك( يمؤسس
منذ  السادكتشكّل و  .نصاف والمنفعة المتبادلةاقتصاد إقليمي متكامل يتسم باإلهذه الجماعة بناء  هدفكان و

عدد من البروتوكوالت ومذكرات التفاهم  وضع فيتسهم إنشائها إطاراً مؤسسياً للتعاون اإلقليمي، كما 
 في قح، ون١٩٩٥ُعام ع في وق الذي المتعلق بنظم المجاري المائية المشتركة توكولالبرو هامنواإلعالنات، 

  .٢٠٠٠عام 
  
 ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وتنزانيا ،وبوتسوانا ،أنغوال :دولة هي ١٥حالياً  السادكتضم و  -٥

 ،وموريشيوس ،يومالو ومدغشقر، ،وليسوتو، وسيشيل، وسوازيلند، وزمبابوي ،وزامبيا، فريقياأوجنوب 
  .وانا مقراً لهاوتسابورون، بج؛ وهي تتخذ من وناميبيا ،موزمبيقو

                                                       
 .www.sadc.int/index/browse/page/715الصفحة الرئيسية من موقع السادك، عن السادك،   )١(
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  رهاادوأو لسادكل التابعة مؤسساتال  -باء
  
ين للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي معدلال عاهدةمإلعالن والل المخصص الفصل الخامس وليتنا  -٦

  : من المعاهدة التاسعةوفقاً لم تنص عليه المادة  هي، ومهام كل منهاوللجماعة التابعة  مؤسساتالبالتفصيل 
  مجلس الوزراء؛ ) ج(؛ هيئة الشؤون السياسية والدفاع واألمن )ب(قمة رؤساء الدول أو الحكومات؛ ) أ(
اللجان ) ح(المحكمة؛ و) ز(األمانة؛ ) و(؛ الدائمةكبار المسؤولين لجنة  )ه(المتكاملة؛  اءلجنة الوزر) د(

  .سادكة للالوطنية التابع
  
  :وفيما يلي المهام التي تضطلع بها المؤسسات المذكورة  -٧
  

عن  ، والمسؤولةالسادكسياسات بالمعنية العليا  الهيئة هي :قمة رؤساء الدول أو الحكومات   )أ(  
كذلك تنسيق عمل هيئة الشؤون  تتولى القمةو  .)٢(السادكمهام اإلشراف على و اتسياسهذه الالتوجه العام ل

  من؛اسية والدفاع واألالسي
  

ويتولى  ،األعضاء دولال فيأو الشؤون الخارجية  الخارجية من وزراءيتألف  :مجلس الوزراء  )ب(  
الموافقة على السياسات يعطي قدم المشورة للقمة، وكما ي ،السادك وتطوير هذا المجلس اإلشراف على عمل

  ؛نللموظفي العمل واالستراتيجيات وبرامج العمل وتحديد شروط
  

 ،من كل بلد أكثر من وزيرين مجلس الوزراء، وتضمعمل دعم ت: المتكاملة اءلجنة الوزر  )ج(  
التجارة، والصناعة، والمالية  )١( :الرئيسية بما فيها التكامل مجاالت في اإلشراف على األنشطةوتتولى 

التنمية االجتماعية  )٤( طبيعية؛الغذاء، والزراعة والموارد ال )٣( ؛البنية التحتية والخدمات )٢( ؛واالستثمار
  ؛)٣(الخاصةوالبشرية والبرامج 

  
يكون ممثالً دائماً عن كل بلد، تضم مسؤوالَ رفيع المستوى،  :الدائمةكبار المسؤولين لجنة   )د(  

  ؛للمجلس بمثابة لجنة فنية تقدم المشورةوهي 
  

 وتنفيذ لبرامج وإدارتها،اتخطيط تتولى  ،السادكفي  الرئيسية التنفيذية هي الهيئة :العامة مانةاأل  )ه(  
 ومجلس الشؤون السياسية والدفاع واألمن، وهيئة ،رؤساء الدول أو الحكومات القرارات الصادرة عن قمة

  وتفعيل دورها؛ السادكاألعضاء، وتمثيل البلدان ولجنة الوزراء المتكاملة، وتنسيق سياسات  الوزراء،
  

ألحكام التي تنص عليها التفسير الصحيح ل ضمانبهدف  ١٩٩٢عام  أنشئت في: المحكمة  )و(  
وفقاً تنشأ في النزاعات التي قد  البتو التقيد التام بها،و االفرعية المرتبطة به والصكوك السادك معاهدة

عملها  ،ميبيا مقراً لهاانفي  ندهوكيوبدأت المحكمة التي تتخذ من و  .ةالمذكور المعاهدةمن  ١٦ألحكام المادة 
هي أحكام عنها  الصادرة األحكامتعيين أعضائها، والجدير بالذكر أن عد ب ٢٠٠٥نوفمبر /شرين الثانيفي ت
  وملزمة؛ نهائية

  
                                                       

  .١٠، المادة معاهدة السادك) ٢٠٠١(سادك   )٢(

 .١٢معاهدة السادك، المادة ) ٢٠٠١(سادك   )٣(
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 عن ممثلينتضم  وطنيةيطلب من كل بلد عضو إنشاء لجنة : سادكتابعة للالوطنية اللجنة ال  )ز(  
تنص  ، وفقاً لماالعمالية، والمنظمات كومية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحةالحكوم

على المستوى  البرامجإعداد المساهمة في  وتتولى هذه اللجنة  .السادك من معاهدة) أ( ١٦عليه المادة 
ن اعلى المستوى الوطني واإلشراف عليها، باإلضافة إلى إنشاء لج السادك برامجتنفيذ والوطني، وتنسيق 

  .وطنيةات فنية وأمانمتابعة وطنية، ولجان فرعية ولجان 
  

  البروتوكول المنقح المتعلق بنظم المجاري المائية المشتركة  -ثانياً
  

  لمحة عامة  –ألف
  
عدد من البروتوكوالت  توقيع إلىذلك أدى فالتعاون والتكامل اإلقليميين،  تعزيز في السادكنجحت   -٨

ومن   .لسياحةواتجارة والشؤون القانونية ، والغابات، والاألسماك وتربيةالطاقة،  منها ،ةفي مجاالت مختلف
في البروتوكول المتعلق بنظم المجاري المائية المشتركة الذي اعتمدته الدول األعضاء  الموقعة البروتوكوالت

قواعد على ال يرتكز األولى، بصيغته، وكان البروتوكول  .١٩٩٨عام الفي ودخل حيز التنفيذ  ١٩٩٥عام ال
التي تشدد على ") هلسنكيقواعد " أو ما يعرف بـ( الدولية رااألنهمياه ير المالحية لغ ستخداماتالالمتعلقة با

 هذه الصيغة، تنقيح، جرى ٢٠٠٠وفي عام   .المجاري المائية المشتركةاستخدام  سيادة الدول األعضاء في
مجاري المالحية للات غير ستخداماالقانون األمم المتحدة بشأن اتفاقية في المنصوص عليها المبادئ  هالتضمين

 ، وهي١٩٩٧عام في التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وفتح باب المصادقة عليها ، المائية الدولية
  .آليات التعاون حول إدارة وتقاسم وحماية مياه األنهار المشتركةتتناول بالتفصيل 

  
شامل على المستوى  توجيهي طار عملفي حين توفر اتفاقية األمم المتحدة بشأن المجاري المائية إو  -٩

توجيهات حول كيفية يتضمن اإلقليمي وعملية على المستوى تدابير على  السادكبروتوكول ينص الدولي، 
إطار عمل لالتفاقات  ٢٠٠٠عام المنذ البروتوكول  هذا شكليونتيجة لذلك،   .تحقيق االهداف اإلقليمية

  .إلى أحكامه باالستنادعدد من هذه االتفاقات ى توقيع جر، إذ في المنطقة نهاراألبأحواض  الخاصة
  

  )٣المادة (المبادئ العامة   -باء
  
 السياسات والخطط الوطنيةتنسيق و اإلقليمي تكاملال أوالً الضوء على أهمية السادكيسلط بروتوكول   - ١٠

جع البروتوكول وفي هذا الصدد، يش  .تكاملهمن خالل التشديد على مبدأ وحدة كل مجرى مائي مشترك و
  .الدراسات وتنفيذ المشاريع ما يتعلق بإجراءعلى تبادل البيانات والمعلومات، والتعاون بين البلدان في

  
بهدف  وحمايتها كذلك على التوازن بين تنمية الموارد والمحافظة على البيئة السادكويشدد بروتوكول   - ١١

فيما بينها على دراسة المشاريع  أن تتعاوناألعضاء  الدولطلب إلى كما ي. أهداف التنمية المستدامةتحقيق 
  .تنفيذهاالتعاون في على نظم المجاري المائية المشتركة وأن تؤثر  التي يمكن

  
أراضيه، استخدام المجاري المائية المشتركة الواقعة ضمن  بلد فيويعترف البروتوكول بحق كل   - ١٢

  ، للمجاري المائية المشتركةالرشيد ى االستخدام المنصف ويشدد أيضاً علولكنه قواعد هلسنكي، وذلك وفقاً ل
والمشاركة  ،مجرى مائي مشتركألي  والمعقولالمنصف  ستخدامالحرص على االاألعضاء ب إذ يلزم البلدان
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توصيات بشأن العوامل التي يجدر البروتوكول يتضمن و  .وحمايتها المائية المشتركة يالمجار تنمية في
  :)٤(ومن هذه العوامل . مشتركالمائي المجرى الاستخدام عند  االعتبارب هاأخذاألعضاء بالبلدان 

  
  والبيئية وغيرها من العوامل الطبيعية؛ ،، والمناخيةالعوامل الجغرافية، والمائية، والهيدرولوجية  )أ(  

  ؛للبلدان المعنية بالمجرى المائي والبيئيةاالجتماعية واالقتصادية  االحتياجات  )ب(  

  ؛البلدان المعنية المائي المشترك في كل من المجرى الذين يعتمدون علىالسكان دد ع  )ج(  

البلدان المجرى المائي على بلدان حد مشترك في أالمائي المجرى الآثار استخدام أو استخدامات   )د(  
  ؛األخرى

  االستخدامات الحالية والمحتملة للمجاري المائية؛  )ه(  

استهالكها، باإلضافة ترشيد ي المائية المشتركة وحمايتها وتنميتها ورمصادر المجاعلى الحفاظ   )و(  
  المتخذة لهذه الغاية؛ التدابيرالتكاليف المترتبة على  اعتبار إلى

  .يةالبدائل ألحد االستخدامات القائمة أو المخطط لها، على أن تكون ذات قيمة موازمدى توفر   )ز(  
  
األعضاء  وهذا المبدأ يلزم البلدان . ضررالدأ عدم إلحاق مبكذلك على  السادكويشدد بروتوكول   - ١٣

 وباتخاذ التدابيرالمجرى المائي، بلدان من  بغيرهاالضرر إلحاق جنب لت الضروريةالتدابير جميع باتخاذ 
  .حدوثه منه في حال تخفيفالضرر أو ال إلزالة الزمةال
  

  )٤المادة (األحكام الخاصة   –جيم
  

  المخططة التدابير  -١
  
١٤ -   األعضاء اتباعها في البلدان عدد من اإلجراءات التي يتوجب علىعلى  السادكبروتوكول ينص 

وهذه اإلجراءات تفرض على أي بلد إشعار البلدان األخرى الشريكة في المجرى   .المخططة تطبيق التدابير
 التيالبلدان يطلب من و  .األخرىرراً بالبلدان يمكن أن يلحق ض ، قبل الشروع في تنفيذ أي تدبيرالمائي

 مهلة دراسة آثار التدابير المخطط لها وتقييمها، وإرسال رد إلى الدولة المعنية في تلقت أشعاراً من هذه القبيل
لدان الب أرسل اإلشعار بالتعاون معالبلد الذي  لتزموي، )ستة أشهر إضافية قابلة للتمديد(أقصاها ستة أشهر 

  .الدراسات والتقييماتهذه جراء إلت والمعلومات المتوفرة والضرورية وتزويدها بالبيانا التي تلقته
  
من دون الحصول على تنفيذ التدابير المخططة أرسل اإلشعار جوز للبلد الذي ال ي، في هذه األثناءو  - ١٥

لتي وفي حال لم تتفق الدولة التي أرسلت اإلشعار مع الدول ا  .الشريكة في المجرى المائي البلدانموافقة من 
والجدير بالذكر أن   .ومفاوضات فيما بينها مشاورات لتدابير المخطط لها، تجريتم إشعارها حول ا

إرسال  تخلفت أي دولة عنيتضمن أيضاً أحكاماً حول اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال  السادكبروتوكول 
  .المخططة على الفور لضروري تطبيق التدابيرإشعار مسبق أو في حال كان من ا

                                                       
 .٨- ٣المعدل، المادة  بروتوكول السادك) ٢٠٠٠(سادك   )٤(
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  عليها ةظفحامالحماية البيئة و  -٢
  

فردية أو مشتركة تدابير األعضاء اتخاذ  البلدان عليها، يتوجب علىالحفاظ فيما يتعلق بحماية البيئة و  - ١٦
التلوث والتدهور البيئي ألي قضية معالجة ول ،لمجاري المائية المشتركة وحمايتهال على النظم البيئية لحفاظل

هذا ب يقهانسوت تشريعاتالسياسات والضرر، ومواصلة صياغة من  هيلحققد لما  نظراً هذه المجاري من
غريبة أو جديدة من شأنها أو أصناف األعضاء بعدم إدخال أنواع  البلدان يلزم البروتوكول كذلكو  .الشأن

ائية للمجاري معلى البيئة ال التدابير الالزمة للحفاظ اتخاذوبضرر بالنظم البيئية للمجاري المائية، الإلحاق 
  .المائية المشتركة

  
  إدارة المجاري المائية المشتركة  -٣

  
بناء و  .لمجاري المائية المشتركةإدارة افي التعاون  األعضاء على البلدان السادكيحث بروتوكول   - ١٧

ية آل ، وأن تنشئالمجرى المائي أن تجري مشاورات لبلدان شاطئة، يمكنتالمالبلدان  من أي بلد من على طلب
بذل تنظيم تدفق المياه، وفي  بالتعاون البلدان أيضاً البروتوكول ويوصي . لهذه المجاري لإلدارة المشتركة

  .لمجاري المائية المشتركة ضمن أراضي كل منهالالعائدة  على المنشآت والمرافق للحفاظ جهود كبيرة
  

  الوقاية من الظروف الضارة والحد منها  -٤
  
مشتركة بهدف الوقاية إجراءات وعند االقتضاء اتخاذ إجراءات فردية  األعضاء البلدان يتوجب على  - ١٨

    .اأسبابه المجرى المائي والحد منها، بغض النظر عنببلدان  ن تلحق ضرراًأروف التي يمكنها ظمن ال
كان هذا إال في حال ، بسحب المياه منه استخدام مجرى مائي مشترك أووال يجوز ألي بلد أن يسمح ب

  .السحب ال يلحق أي ضرر بالمجرى ستخدام أواال
  

  الطوارئاإلشعار ب  -٥
  
أن تعلم على الفور غيرها  األعضاء البلدان إلى السادكفي حال وقوع أي طارئ، يطلب بروتوكول   - ١٩
وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، وأن  السادكوتعلم كذلك التي قد يطالها الضرر،  البلدان من

  .معلومات الضروريةتزودها بال
  

  رااألنهمنظمات أحواض و رااألنهاالتفاقات الخاصة بأحواض   -ثالثاً
  

  لمحة عامة  -ألف
  
ن مع ان مشتركا، باستثناء حوضي الكونغو والنيل، وهما حوضنهرياًحوضاً  ١٣ السادكتضم منطقة   - ٢٠

من المساحة في المائة  ٩١.١٧ تغطي ،ثمانية أحواضلمنظمات أنشئت وقد   .السادكإلى منتسبة بلدان غير 
 اًأن خمسب، علماً )كيلومتراً مربعاً ٣٩٨٨١٦٢كيلومتراً مربعاً من أصل  ٣٦٣٦١٦٢أي (اإلجمالية لالحواض 

  .السادكنشئت منذ اعتماد بروتوكول أقد  ،من المساحة اإلجمالية لألحواض في المائة ٨٠تغطي  ،منها
  .السادكفي منطقة  نهاراألحواض أومنظمات  نهاراألأحواض  ١ويتضمن الجدول 
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 السادكفي منطقة  نهاراألأحواض منظمات و نهاراألأحواض   -١الجدول 
  

  شاطئةتالم لبلدانا  )أ(الحوض
  المساحة

  )ب(المئويةالنسبة   )مربع كلم(
  منظمات
  السنة  نهارأحواض األ

  كونيني
)Kunene(  

 المشتركة اللجنة الفنية  ٢.٦٧  ١٠٦٥٦٠  ميبيااأنغوال ون
 يائمة الخاصة بكونينالد
)PJTC(  

١٩٩٠  

  وكافانغوأ
)Okavango(  

أنغوال وبوتسوانا 
وناميبيا 

  وزيمبابواي

لجنة الموارد المائية الدائمة   ١٠.٧٨  ٣٢٣١٩٢
الخاصة بحوض نهر 

  )OKACOM(أوكافانغو 

١٩٩٤  

  سينكو – أورانج
)Orange-Senqu(  

بوتسوانا وليسوتو 
ميبيا وجنوب اون
  قيايفرأ

 اللجنة الخاصة بنهر أورانج  ٣٥.٨٥  ١٠٠٠٠٠٠
  (ORASECOM) نكويس - 

٢٠٠٠  

  إنكوماتي، مابوتو
)Incomati Maputo(  

موزمبيق وجنوب 
  فريقيا وسوازيلندأ

فنية الثالثية الدائمة اللجنة ال  ٣٧.٧٧  ٧٦٧١٠
مابوتو ماتي ونكوالخاصة بإ

)TPTC(  

٢٠٠٢  

  ليمبوبو
)Limpopo(  

بوتسوانا وموزمبيق 
 افريقيأوجنوب 
  ابوايوزيمب

اللجنة الخاصة بمجرى   ٤٨.٠٠  ٤٠٨٠٠٠
  )LIMCOM(ليمبوبو المائي 

٢٠٠٣  

  زامبيزي
)Zambezi(  

أنغوال وبوتسوانا 
ومالوي وموزمبيق 

  ميبيا وتنزانيااون

لجنة مجرى زامبيزي   ٨٧.٣٧  ١٥٧٠٠٠٠
  )ZAMCOM(المائي 

٢٠٠٤  

  روفوما
)Ruvuma(  

ية لجنة الموارد المائ  ٩١.١٧  ١٥١٧٠٠  موزمبيق وتنزانيا
المشتركة الخاصة بروفوما 

)Ruvuma JWC(  

٢٠٠٦  

  أومبيلوزي
)Umbeluzi(  

موزمبيق وجنوب 
  وسوازيلند أفريقيا

٩١.٤٥  ١٠٩٠٠      

  )إيستوشا(الي يكوف
(Cuvela (Estosha))  

      ٩٥.٦٤  ١٦٧٤٠٠  ميبيااأنغوال ون

 بوزي، بونغوي، سابي
)Buzi, Pungwe, Sabi(  

موزمبيق 
  وزيمبابواي

١٠٠  ١٧٣٧٠٠      

  . sadc.org–confluence-www.icpSADC Water Sector ICP Collaboration Portal :البيانات باالستناد إلىاإلسكوا جمعت   :المصدر
  .فقط السادكفي منطقة  نهارأحواض األ  )أ(  
  .النسبة المتراكمة  )ب(  

  
 ٢٠٠٠اؤها بعد عام التي تم إنشمن الخمس  نهاراألحواض ألثالث منظمات وتتناول الفقرات التالية   - ٢١
 .آنفاً المذكورةو
  

  سينكو - أورانج رحوض نه  -باء
  
ميبيا، وهو أحد أكبر اجنوب أفريقيا وبوتسوانا ونعبر سينكو من ليسوتو  –يتدفق نهر أورانج   - ٢٢

وبعد مرور أشهر قليلة   .مربع كلم ١٠٠٠٠٠٠إذ تبلغ مساحته  ةفريقيجنوب القارة األ في النهرية األحواض
جمهورية بوتسوانا، ومملكة ليسوتو وجمهورية ناميبيا وجمهورية  تقّعو ،السادكعتماد بروتوكول على ا

في تشرين ) ORASECOM اتفاق(سينكو  -  إنشاء اللجنة الخاصة بنهر أورانجبشأن اتفاقاً جنوب أفريقيا 
  .)٥(السادكول بعد المصادقة على بروتوكأنشئت  نهاراألحواض أللجنة  أول وهي ،٢٠٠٠نوفمبر /الثاني

                                                       
  .  www.orasecom.orgORASECOM، عن الـORASECOMالصفحة الرئيسية من الموقع الخاص بالـ   )٥(
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أيضاً بقواعد هلسنكي لعام  قرتو ،سادكبروتوكول المن  أحكامه مستوحاة شير االتفاق بوضوح إلى أنيو
المبادئ األساسية لبروتوكول كما يبنى االتفاق على .  )٦(واتفاقية األمم المتحدة بشأن المجاري المائية ١٩٦٦
اإلجراءات المرتبطة بتسوية باإلضافة إلى ، المخططة بيراإلشعار والرد، والتداب الخاصة جراءاتاإلو السادك

  .غريبةأو أصناف علقة بالتلوث وإدخال أنواع النزاعات، واألحكام المت
  
اللجنة اإلشراف على عمل  ،بلد من البلدان المتشاطئةكل يضم ممثلين عن ويتولى المجلس الذي   - ٢٣

ويعقد المجلس اجتماعاته   .الموقع قاتفاالمة لتطبيق ويتخذ القرارات الالز ،نكويس -  الخاصة بنهر أورانج
 اللجنة الخاصة بنهر أورانجوتتولى أمانة   .رئيس وفد البلد المضيف تماعجاال ويترأس، بين البلدان بالمداورة

لجنة، جهة تنسيق لتنسيق البرامج وإدارتها، والعمل كمقراً لها جمهورية جنوب أفريقيا من  التي تتخذ نكويس - 
  .فنية عملأيضاً فرق  لمجلسا أنشأكما   .داريةاإلمهام الأداء الموارد و ةبئوتع
  

  حوض نهر زامبيزي  -جيم
  
في ثمانية بلدان هي أنغوال وبوتسوانا  السادكيمر نهر زامبيزي وهو الحوض األكبر في منطقة   - ٢٤

لجنة إنشاء  بشأن اتفاقاً تشاطئةالم بلدانالوأبرمت   .مبابوييميبيا وتنزانيا وزمبيا وزاومالوي وموزمبيق ون
، شأنه شأن اتفاق تهديباجفي  االتفاق اشير هذيو  .٢٠٠٤عام في ) ZAMCOMاتفاق ( مجرى زامبيزي المائي

السادك واتفاقية األمم المتحدة بشأن المجاري  بروتوكول مستوحاة من أحكامه إلى أن، سينكو -  هر أورانجن
باالستناد  يكون هذه المبادئ سيرفت أننص على وت ،همبادئ تطبيقعلى ق االتفامن  ١٢المادة تنص و  .المائية
ات المنصوص عليها في إجراءات تسوية النزاع يعتمدالجدير بالذكر أن االتفاق و  .بروتوكول السادكإلى 

  .البروتوكول
  
خطط اللجنة تطبيق اإلشراف على  ،بلد كلعن واحد مندوب ف من لويتولى المجلس الذي يتأ  - ٢٥
عتمد وي يبرامجها ومشاريعها، كما يوافق على خطط األمانة وبرامجها ومشاريعها، ويعين األمين التنفيذو

  .الدعم للمجلس تقديم مانةواأل اللجنة الفنيةتولى وت . القواعد الخاصة باللجنة
  

  حوض نهر روفوما  -دال
  
اق بين جمهورية تنزانيا االتف شاطئان على حوض نهر روفومات، وقع البلدان الم٢٠٠٦عام في   - ٢٦

، بدعم من قسم )Ruvuma JWCاتفاق(إنشاء لجنة مشتركة للموارد المائية بشأن المتحدة وجمهورية موزمبيق 
شير يو  .الموارد المائية في السادك من أجل ضمان التنمية المستدامة واالستخدام المنصف للمجرى المائي

نها تعتمد أمنه على  ١١تنص المادة ، كما بروتوكول السادك نوحاة متأن أحكامه مس ته إلىديباجاالتفاق في 
  .تسوية النزاعاتالواردة فيه فيما يتعلق ب جراءاتاإل
  
قضايا ، وتقدم المشورة حول القضايا الفنية بما فيها ينبلدالمن عن كل بلد  مثلينمتتألف اللجنة من و  - ٢٧

 وتلتزم  .لومات المتعلقة بها وإجراء التحقيقات حولهااستخدام الموارد المائية وحمايتها ورصدها وتبادل المع
  .وارد المائية واستخدامهامبتنمية ال خطط المتعلقةلبتزويد اللجنة بالمعلومات وا الدولتان الموقعتان على االتفاق

  
                                                       

)٦(  ORASECOMوقع بين حكومة جمهورية بستوانا ومملكة ليسوتو وجمهورية ناميبيا وجمهورية جنوب أفريقيا ، االتفاق الم
  .٢٠٠٥ (Orange-Senqu)سينكو  –بشأن إنشاء لجنة نهر أورانج 
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  الدروس المستفادة  -رابعاً
  

  نهاراألحواض ألإنشاء منظمات   -ألف
  
بشأن إنشاء  فاعلةاتفاقات ، باالستناد إلى بروتوكول السادك، أفريقيا الجنوبيةمنطقة  دولوقعت   - ٢٨

وفي  شاطئة،تالمالبلدان بين  االتصال في تعزيزوكان لهذه االتفاقات أثر إيجابي   .نهارحواض األألمنظمات 
  .سياسات فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المشتركةتكامل الفي و ،لمشتركةوالمشاريع اتنسيق الدراسات 

 كلم ٣٢٠٦٤١٠( في المائة ٨٠طي أكثر من غتر اقد أنشئت تعنى بأنه لجان خمس أن ،١ ويبين الجدول
بهذا  توقيع عدد من االتفاقاتعلى أثر لية لألحواض في منطقة السادك، وذلك امن المساحة اإلجم) مربع

  .بروتوكول السادكتستند في أحكامها إلى الشأن 
  
لمشاركة في ، فأفسحت المجال لها لفي تلك المنطقة ع البلدان المتشاطئةقد شملت هذه االتفاقات جميو  - ٢٩

وتبادل المعلومات والبيانات، وتنفيذ الدراسات والمشاريع المشتركة، وتنسيق  ،نهارمنظمات أحواض األ
ونتيجة لذلك، أسهمت اللجان التي أنشئت على أساس .  السياسات والبرامج بشأن المجاري المائية المشتركة

  .يا الجنوبيةئية في منطقة أفريقبروتوكول السادك في تحقيق تقدم حقيقي نحو اإلدارة المتكاملة للموارد الما
  
لوال وجود  عتوقس راما إذا كانت االتفاقات المعنية بأحواض األنهبمن الصعب الجزم وإذ كان   - ٣٠

  .كان األساس الذي استرشد به في وضع هذه االتفاقات من المؤكد أن البروتوكول يبقى ،بروتوكول السادك
بنى جميعها على تبروتوكول السادك،  أحكامها مستمدة من إلى أنبوضوح  بعض االتفاقاتبينما تشير و

وجه اهتمام  ية المشتركة في بروتوكول السادك،التشديد على إدارة الموارد المائف  .المبادئ العامة للبروتوكول
إجراء و مشتركة للموارد المائية،الدارة على وضع األسس الصحيحة لإل إلى ضرورة العملاألعضاء  البلدان

بروتوكول إقليمي بشأن الموارد  توفركما أن   .)٧(نهاراألحواض أل تنشاء منظماإ مناقشات فيما بينها بهدف
ر، ااالتفاقات الخاصة بأحواض األنه من شاطئة بفهم ما يمكن أن تتوقعهتالمائية المشتركة قد سمح للدول الم

  .حواضأل لهذه إجراء مفاوضات إلنشاء منظمات امما يسهل عليه
  

  اإلطار المؤسسي  -باء
  
وضع  كزت إدارة الموارد المائية المشتركة في منطقة السادك على تطبيق بروتوكول السادك الذير  - ٣١

، لوال اإلطار المؤسسي الشامل، لم يكن ليتيسر البروتوكول أحكام إال أن تطبيق  .السادك معاهدة انطالقاً من
، )المستوى اإلقليمي(ادك المياه، وأمانة السكبار المسؤولين عن  للجنة وزراء المياه ولجنة ضمنهيو

، )على مستوى األحواض( نهارالمعنية بالموارد المائية المشتركة مثل منظمات أحواض األ والمؤسسات
  .األخرىوالمؤسسات اإلقليمية 

  
 مع مجلس رف على تطبيق البروتوكول بالتعاونأنشأ بروتوكول السادك لجنة وزراء المياه التي تش  - ٣٢

دور  تعنى بالموارد المائيةالتي رفيعة المستوى القليمية اإللجان لو  .المياه سؤولين عنكبار الم ولجنة الوزراء
لتوجيهات ا مناقشةو ،األعضاء البلدان تنسيق بينلل ات دوريةلقاء غ األهمية، إذ تفسح المجال أمام عقدبال

لتشريعات والسياسات التخطيط لفي  التعاونو ا يتعلق بتطبيق بروتوكول السادك،فيم وتحديدها والقوانين
  .اإلقليمي الصعيد على والبرامج وتطبيقها

                                                       
  .٣- ٥و ٣-٤اد مجاري المائية المشتركة، الموسادك، البروتوكول المعدل حول ال  )٧(
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السياسات تسيق ودعم  تنفيذهالبروتوكول وتفعيل  مسؤولية ، تحت إشراف اللجان،تتولى أمانة السادكو  - ٣٣
في عام  للموارد المائية سياسة إقليمية رسم قد أدى ذلك إلىو  .لوطنية الخاصة بالموارد المائيةوالتشريعات ا

 من المسؤولين ل استقطب مشاركة واسعةفي عم ،٢٠٠٦في عام استراتيجية إقليمية للموارد المائية و، ٢٠٠٥
قليمية، وقادة اإلمحلية والحكومية المنظمات غير ال، وممثلين عن المختصة كاديميةاألاألوساط و، ينالحكومي
لموارد المائية عية إلدارة اواالت موضن تسعة مجاوتحدد السياسة واالستراتيجية المذكورت  .المدني المجتمع

إلقليمي اإلطار المؤسسي ا"و ،"التعاون اإلقليمي في مجال إدارة الموارد المائية" منها في منطقة السادك،
التي تعترض اإلدارة الفعالة  العقبات إلى تخطي تهدف استراتيجيات وسياسات تقدمو ،"إلدارة الموارد المائية

  .ركة في المنطقةد المائية المشتللموار
  
دعم مؤسسات المجاري المائية المشتركة من أجل على لسادك اأمانة تعمل باإلضافة إلى ذلك، و  - ٣٤

تنظيم  ٢٠٠٦للسادك منذ عام  ةالمياه التابع ى شعبةتتول ،تحديدوعلى وجه ال  .تطبيق بروتوكول السادك
 هذه المنظماتفعيل المبادئ التوجيهية لتسلسلة من  ت، كما أعدنهارورشات عمل سنوية لمنظمات أحواض األ

ورشة العمل الثالثة، من ثم تم إطالقها في ورشة  في عرض مسودة المبادئ التوجيهيةوجرى  . )٢الجدول (
  .)٨()٢٠١٠أبريل /جابورون في بوتسوانا في نيسان(العمل الرابعة 

  
 نهاراألات أحواض تعزيز منظمتفعيل لسادك التوجيهية الرامية إلى ا ئمباد  -٢الجدول 

  
  المضمون  تاريخ اإلطالق  التسمية

  ٢٠١٠  التأسيس والتطوير

  :المبادئ التوجيهية المتعلقة بـ
  عملية التأسيس -١ 
  اتفاقية المجاري المائية -٢ 
  البنية التنظيمية -٣ 

  ٢٠١٠  اإلدارة البيئية

  :المبادئ التوجيهية المتعلقة بـ
  السياسة البيئية -١ 
 (EMIS)ومات المتعلق باإلدارة البيئية نظام المعل -٢ 
  برنامج اإلدارة البيئية -٣ 

  ٢٠١٠  التمويل

  :المبادئ التوجيهية المتعلقة بـ
  التخطيط المالي  -١ 
  تدفق اإليرادات  -٢ 
  اإلدارة المالية   -٣ 

  ٢٠١٠  األطراف المعنيةمشاركة 

 :المبادئ التوجيهية المتعلقة بـ
  إطار المشاركة -١  
  والتوعية لالتواص  -٢  
  األطراف المعنيةالتشاور مع   -٣  
التعاون مع األطراف المعنية؛ نظام تحديد حجم،  -٤  

 (PPS)ونطاق، وأشكال المشاركة 

إطالق هذا  لم يتم(  تقاسم المكاسب
  )المبدأ التوجيهي بعد

  )يجري العمل على تطويره(

اإلنشاء والتطوير؛ إدارة : نهارلتعزيز منظمات أحواض األ ك التوجيهيةالسادمبادئ  باالستناد إلى الجدولأعدت اإلسكوا هذا  :المصدر
  .٢٠١٠الجهات المعنية،  مشاركةل؛ البيئة؛ تأمين الموارد المالية والتموي

                                                       
  .٢٠١٠، نهاراألمنظمات أحواض تقرير السادك حول ورشة العمل الرابعة ل  )٨(



E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/5(Part II) 
 

 -١٢ -  
  

  

، دوراً حيوياً في نهارالمجاري المائية المشتركة القائمة، مثل منظمات أحواض األ منظمات تؤدي  - ٣٥
منصفة واالستفادة ال نهارحواض األلمجاري المياه المشتركة على مستوى أ ةالمستدام بهدف التنمية التنسيق
لموارد المائية، وعلى إنشاء المشترك لتنمية ا شاطئة على التخطيطتالم وتشجع هذه المؤسسات البلدان  .منها

المائية مشاريع مشتركة مثل خطة اإلدارة المتكاملة للموارد  ، أطلقتاروفي هذا اإلط . بنى تحتية مشتركة
 البلدانالتي شاركت فيها  (Orange River Integrated Water Resources Management Plan)لنهر أورانج 

دراسات مشتركة مثل المسح األساسي المشترك حول نوعية الموارد  وأعدت اطئة األربعة المعنية،تالمش
 سينكو - أورانج نهرب الخاصة لجنةالجرته الذي أ (Joint Water Resources Quality Baseline Survey)المائية 

ORASECOM.  
  
لوال الدعم الذي تلقته المذكورة لتحقق الفعالية المطلوبة  األنشطة التي قامت بها المؤسساتولم تكن   - ٣٦

ملزمة، بموجب معاهدة السادك البلدان فهذه   .األعضاء في السادك للبلدان من المؤسسات الوطنية التابعة
 صعيدعلى ال مهمتها تقديم المساهمات الالزمة ،إنشاء مؤسسات على المستوى الوطنيبسادك، وبروتوكول ال

 أنهذه المؤسسات ل نبغيكما ي  .منطقة السادكعلى مستوى عداد سياسات واستراتيجيات وبرامج إل ،الوطني
ءمة التشريعات بما في ذلك موا ،سادكاألحكام التي ينص عليها بروتوكول ال ، على المستوى الوطني،تطبق

لم تبلغ بعد  مواءمة السياسات والتشريعات مع البروتوكولومع أن   .والسياسات الوطنية مع هذا البروتوكول
 بإجراء العقد األخيرفي  بلدان السادك باشرت ،)٩(القدرات المؤسسية ال تزال ضعيفة، والمستوى المطلوب

  .بروتوكولالاشياً مع المبادئ الواردة في إصالحات على القوانين الوطنية المتعلقة بالمياه، تم
  

  منع النزاعات وحلّهابآلية   -جيم
  

 هذهويعد إنشاء   .محكمة السادك من خالل وحلها تمنع النزاعالأحكام على السادك بروتوكول  ينص  - ٣٧
  .ةالتكامل اإلقليمي قد قطع أشواطاً مهم نالمحكمة بحد ذاته دليالً على أ

  
الحؤول دون وقوع نزاعات غير  في ح، بما يتضمنه من أحكام واضحة،جن كبروتوكول السادف  - ٣٨

 . التدابير المنوي اتخاذهاب سبقالم شعارإلا ما ينص على من هذه األحكامو . األعضاء البلدان ضرورية بين
يعطي  من هذه البلدان دوي اتخاذها أي بلبأي تدابير ين شاطئة قبل ستة أشهرتالموالواقع أن إشعار البلدان 

دراسة تأثيرات التدابير المنوي اتخاذها على مستوى المجاري المائية ل البلدان المعنية متسعاً من الوقت
ساعد قد و . التدابير بعد تنفيذهاالطعن ب، بدالً من أرسلت اإلشعاراور مع الدولة التي المشتركة، والتش
تسوانا بف  .بعد اتخاذه بدالً من التنازع تدبيرالتحاور قبل اتخاذ أي  األعضاء على البلدان بروتوكول السادك

  .عمالً بهذه األحكام شاطئة األخرى بالتدابير التي ينويان تنفيذها،تالمالبلدان أبلغا  مثالً والموزمبيق
  
األعضاء على تبادل المعلومات والبيانات  البلدان باإلضافة إلى ذلك، يشجع بروتوكول السادكو  - ٣٩

 البلدانتبادل المعلومات والبيانات يساعد ف  .المعلومات المتعلقة بحاالت الطوارئالمتوفرة، بما في ذلك 
التركيز كما أن   .لموارد المائية المشتركةل منصفالو المعقولمناقشة سبل االستخدام األعضاء على التعاون و

مجاري المائية المشتركة، عليها، واإلدارة المشتركة للالحفاظ على األنشطة المشتركة المتعلقة بحماية البيئة و

                                                       
  .٢٠٠٦سادك، االستراتيجية اإلقليمية للمياه،   )٩(
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الحد من النزاعات بين الدول األعضاء حول  امن شأنه عناصر هي، وتجنبهاوالحد من الظروف الضارة 
  .الموارد المائية المشتركة

  
من المحتمل  يبقىاألعضاء، البلدان  الحد من النزاعات بين إلى تهدف أحكام دعلى الرغم من وجوو  - ٤٠

 تعذريقد  هذه اآللية، وفي غياب  .ما لم تتوفر آلية فعالة وملزمة لحل النزاعات إلقليمياة التعاون آلي راأن تنه
ال تلتزم الدول األعضاء بمبادئ وبالتالي قد االتفاقات،  ما التزمت به بموجب تطبقالتي ال  البلدان محاسبة

تستطيع أن  ،ة السادكلحّل النزاعات مثل محكمنشاء هيئة إلذلك، من الضروري   .وأحكامها التفاقياتا
  .اتيتطبيق االتفاق تضمن

  
يمكن أال تمتثل لها  لكنووملزمة،  نهائيةهي قرارات القرارات الصادرة عن محكمة السادك و  - ٤١
 هي الجهة المعنية التي ،األعضاء البلدان خاصةً عندما تكون القرارات ضد حكوماتو، ألطراف المعنيةا
 تتخذو ،متثال الدول للقراراتاعدم ب رؤساء الدول الحكومات قمةالمحكمة  بلغفي حاالت كهذه، تو  .قهاتطبيب

 حكومةف  .)١٠(بالمحكمة وبنظامها األساسي ةخاصمن البروتوكول ال ٣٢المادة عمالً بالالزمة  اإلجراءات
 مالعا قمة ومن ثم ،٢٠٠٩عام الحكمة قمة المفأبلغت   .قرارات محكمة السادكب ، مثالً، لم تلتزممبابوييز

لعام  ١ وبالقضية رقم ٢٠٠٩لعام  ٣فيما يتعلق بالقضية رقم  مبابوي لقرارات المحكمةيز امتثالعدم ب ٢٠١٠
متثال حكومة على ضمان االقمة بعد، غير أن قدرة هذه  القمة قراراً بهذا الشأن تخذلم تو  .)١١(٢٠١٠

  .السادكجب بروتوكول بموالنزاعات  فعالية آلية حل المحكمة يدّل على مدى مبابوي لقراراتيز
  

  مياهالمتعلقة بالالبروتوكول اإلقليمي والتشريعات الوطنية   -دال
  
األعضاء دان البلمن  نهارأحواض األبشأن ت اتفاقما تاله من اتطبيق بروتوكول السادك ويستلزم   - ٤٢

 . مبادئ البروتوكول تتماشى معو لهذه البلدان الدولية تتوافق مع االلتزاماتبحيث ، تطوير قوانينها الوطنية
الوسائل القانونية تتيح و البلدان التي تترتب على مسؤولياتالهي التي تحدد بما أن التشريعات الوطنية و
بروتوكول بالتزاماتها بموجب  الدول األعضاء التشريعات، بحيث تضمن تقيدهذه  تطوير ال بد من ،تنفيذهال

  .نهارأحواض األب الخاصةتفاقات السادك واال
  
التشريعات الوطنية للمياه في الدول األعضاء في السادك اعتماد بروتوكول السادك، لم تكن وفي فترة   - ٤٣

   لتلك البلدان، دوليةالتزامات االللى تتطرق إلى مسألة إدارة المجاري المائية المشتركة، ولم تكن تنص ع
إصالحات على  على إجراء البلدان ومنذ العقد األخير، تعمل هذه  .)١٢(فريقياأجنوب  جمهوريةما عدا 

ما تاله من لمبادئ والموجبات التي ينص عليها بروتوكول السادك وا تتوافق معلقوانينها المتعلقة بالمياه 
يساهم أن يضمن تطبيق بروتوكول السادك، وبالتالي أن من شأن ذلك و  .نهارأحواض األبخاصة تفاقات ا

  .قليميلتعاون اإللأكثر فأكثر في تطوير آلية 
                                                       

)١٠(  -adcwww.sSADC Tribunal, “SADC Tribunal in 20 Questions: A Guide to SADCT”, which is available at: 
                                                                                                                                .                                                                  tribunal.org  

)١١(  SADC Tribunal, “Campell vs. Zimbabwe, Contempt of Court Ruling: Case no 3 of 2009” (2009); and “Fick & 
Others vs. Republic of Zimbabwe: Case no 1 of 2010” (2010).                                                                                                                    

)١٢(  T. Mvalo, “Harmonization of National Laws with SADC Protocol on Shared Watercourse Systems” (1999).  
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 موجبات الدوليةالب بوضوح فريقياجنوب أجمهورية في القوانين الوطنية  تعترفسابقاً، كر ذوكما   - ٤٤
 شير إلىي، )١٩٩٨لعام  ٣٦القانون رقم (فالفصل األول من القانون الوطني للمياه  . الدولة هذه المترتبة على

 االمتثال المذكور تحاول من خالل القانون الدولةأن اإلمتثال للموجبات الدولية هو أحد غايات هذا القانون؛ و
االستراتيجية الوطنية  وتراعي . )١٣(وغير ذلكلموجبات الدولية المتعلقة بنوعية المياه، واستخدام المياه، ل

  .، المبادئ واألحكام المنصوص عليها في بروتوكول السادك٢٠٠٤عام في  ترصدللموارد المائية، التي 
األربعة  نهاردارة األإلإلى أن بروتوكول السادك قد وفر إطاراً  حينذاكالمياه والغابات  أشار وزير شؤون قدو

 من االستراتيجية الفصل الخامسويتضمن  . المجاورة البلدان جنوب أفريقيا معجمهورية  تتشارك فيها التي
بأن التعاون  إقراراً المياه ، والتعاون الدولي في مجال إدارةعلى المستوى الوطنيالتخطيط والتنسيق المتعلق با

  .)١٤(إطار بروتوكول السادك في جرىيالمياه مجال  اإلقليمي في
  
 إطار العمل إلدارة الموارد المائيةر والذي يوف ١٩٦٨لعام  ٣٤رقم  قانون المياهفي بتسوانا ال يزال و  - ٤٥

تشير  ٢٠٠٥المياه لعام  لقانون المسودة الجديدة لكن  .جنوب أفريقياجمهورية غير معدل، وذلك خالفاً لحالة 
 سواناتب تعترف بااللتزامات المترتبة علىالموارد المائية المشتركة وبشأن تفاقات الدولية اال إلى بوضوح
إدراجها ، وإلى األخذ بمضمون هذه االتفاقات تدعو الوزير ومجلس الموارد المائيةهذه المسودة و  .بموجبها

  .)١٥(د المائيةواراالستراتيجية الوطنية للمفي 
  
، أي قانون الموارد المائية قانون المياه األساسي في ليسوتو لم يكنبروتوكول السادك،  صدر وعندما  - ٤٦
لكن   .)١٦(ليسوتو الدولية وبضرورة التعاون الدوليالتزامات ولم يكن يعترف ب ،قد عدل بعد ١٩٧٨ لعام

لموارد المائية ومبدأ لالمستدام االستخدام يقر بمبدأ ) ٢٠٠٨لعام  ١٥القانون رقم ( ٢٠٠٨قانون المياه لعام 
إلى ما يدّل  ،٢٠٠٧لعام  ياسة ليسوتو للمياه والصرف الصحيسوتتضمن   .للموارد المائية اإلدارة المتكاملة

تفاقات، والقواعد تتماشى مع بروتوكول السادك وغيره من االهذه السياسة  أن على بصراحة ووضوح
  .متعلقة بالمياهالدولية الوالمبادئ 

  
الذي لم يأخذ  ١٩٥٦لعام  ٥٤قانون المياه رقم ل تخضع كانت إدارة الموارد المائيةفأما في ناميبيا،   - ٤٧
 تفاقات الدولية، وهو يراعي اال٢٠٠٤اعتمد في عام  المياهشأن ب اًجديد اًقانونغير أن  . )١٧(المبادئ الحديثةب

لعام  ٢٤لقانون رقم ا( ٢٠٠٤إدارة الموارد المائية لعام وينص قانون   .بروتوكول السادك ومن بينها
الموارد المائية المشتركة بشأن شاطئة األخرى توالدول الم مع الدول المجاورةيتعلق بتعاملها ا مفي ،)٢٠٠٤

 الدوليةوالقوانين  قواعدوالمبادئ اليجب على جمهورية ناميبيا التمسك ب"على أنه على المستوى الدولي، 

                                                       
)١٣(  Republic of South Africa, “National Water Act: Act No 36 of 1998” (1998), which is available at: 

                                         .                                                                                                                            www.dwa.gov.za/Documents 

)١٤(  Republic of South Africa, “National Water Resource Strategy: Our Blueprint for Survival”, First edition (2004).  

)١٥(  enqurak.comwww.orangesRepublic of Botswana, “Botswana Draft Water Bill, 2005” (2005), which is available at: .  

)١٦(  ORASECOM, “Orange-Senqu River Basin: Preliminary Transboundary Diagnostic Analysis Adopted by 
ORASECOM in April 2008” (2008).                                                                                                                                                            

)١٧(  Ibid.  
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ستخدامات غير البلدان، والمنصوص عليها في قانون اال المتفق عليها بينعليها، والمنقحة و المتعارف
  .)١٨("حول المجاري المائية المشتركة كبروتوكول السادفي المالحية للمجاري المائية الدولية و

  
  توزيع المياهخاصة بقواعد  وضع  -هاء

  
يحدد بروتوكول السادك و  .لية لتوزيع المياهتفاقات في منطقة السادك قواعد فعتتضمن بعض اال  - ٤٨

مستوى التكامل في إدارة  على قواعد فعلية لتوزيع المياه وضع ويدلالمبادئ العامة لتوزيع الموارد المائية، 
من اتفاق األول المرفق  توزيع المياه فيالخاصة بقواعد الترد و  .الموارد المائية المشتركة في منطقة السادك

عام في جنوب أفريقيا، وسوازيالند جمهورية كّل من موزمبيق، و قعهي وذال (Incomaputo)تو اينكومابيو
من د في حاالت الجفاف، يجب على كل دولة الحف  .هذه القواعدلموجزاً عرضاً  ٣ويتضمن الجدول   .٢٠٠٢

اللجنة الفنية  تحددهي ، على النحو الذاهاستخدام المياه في قطاع الري أوالً، ومن ثم الحد من استخدام المي
  .الثالثية الدائمة

  
  )Incomaputo(اينكومابيوتو قواعد توزيع المياه في اتفاق   -٣الجدول 

  )مليون متر مكعب في السنة :الوحدة(
  

  المجموع  سوازيالند  جنوب أفريقيا  موزمبيق  
منطقة 
 مستجمع
  )أ(المياه

  ٣٥٩٠  ٤٧٥  ٢٩٤٥  ١٧٠  إنكوماتي
  ٣٨٠٠  ١٥١٥  ٢١٨٠  ١٠٥  مابوتو

  ٧٣٩٠  ١٩٩٠  ٥١٢٥  ٢٧٦  )ج(المجموع

  التوزيع

 إنكوماتي

  ٣٧٧.٦  ٢٢  ٣٣٦.٦  )ب(١٩) ٨٧.٦(  األولوية األولى
  ١٣٢٧  ٢٦١  ٧٨٦  ٢٨٠  الري

 ٣٢٤٤٢  هكتار ٣٦٤٩٧٥  هكتار ٢٥٠٠٠  التشجير
  هكتار

٤٢٢٤١٧ 
  هكتار

 مابوتو

  ٢٩٢  ٤٤  ٢٤٢  )ب(٦) ٨٧.٦(  األولوية األولى
  ١٠١١  ٤١٣  ٥٣٨  ٦٠  الري

 ٩٧٣٠٠  هكتار ٢٨٤٦٠٠  النيل  التشجير
  هكتار

٣٨١٩٠٠ 
  هكتار

الحد من جريان 
  المياه السطحية

  ٢٨٠  ٨٢  ١٩٨  النيل

ما عدا (المجموع 
  )التشجير

٣٢٨٧.٦  ٨٢٢  ٢١٠٠.٦  ٣٦٥  

بيق وجمهورية جنوب أفريقيا مرية موزأعدته اإلسكوا باالستناد إلى اللجنة الفنية الثالثية الدائمة، االتفاق الثالثي المؤقت بين جمهو :المصدر
  .٢٠٠٢ينكوماتي ومبيوتو المائية، مجاري ا في ومملكة سوازيلند بشأن التعاون لحماية الموارد المائية واستخدامها المستدام

  .الطبيعي الصافي السنوي للجريان المتوسط مجموعصافي المساهمات بالنسبة إلى   )أ(  مالحظة
  .متر مكعب في السنة مليون ٨٧.٦لمدينة مابوتو إلى  اطية اإلضافية المستخدمة المخصصةتيتصل كمية المياه اإلح  )ب(  
  .البيانات األصليةجرى حسابه باالستناد إلى   )ج(  

                                                       
)١٨(  Republic of Namibia, “Act No. 24, 2004 (Water Resources Management Act, 2004)” (2004), which is available at: 

                                                                                                                                      .                                    www.orangesenqurak.com  
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االستدامة البيئية لنهري إنكوماتي من المياه لضمان  الالزم متوسط الكمية والحد األدنىحدد اإلتفاق ي  - ٤٩
على متوسط سنوي مناسب ومؤقت من التدفقات المائية، الحفاظ إلى  افالدول األطر دعووي . ومابوتو

في حال كانت و . باإلضافة إلى الحد األدنى من التدفقات المائية في مختلف النقاط األساسية لكل نهر
 تدفق معدل اللجنة الفنية الثالثية الدائمة علىتتفق ، يمكن أن المستوى الطبيعيالظروف المناخية أسوأ من 

  .محددزمني ألجل 
  

  األعضاء البلدان توازن القوى بين  -واو
  
توفر من المهم كان و  .المنطقة لبلدان ق تجارب ناجحة لوال المشاركة الفاعلةلم تكن السادك لتحق  - ٥٠

فاظ من الضروري أيضاً الحو ،ضرورة التعاون اإلقليميواالقتناع ب لدول األعضاءلدى ا اإلرادة السياسية
التعبير عن  جميعها بصرف النظر عن حجمها وقوتها األعضاء، بحيث تستطيع البلدان القوى بينعلى توازن 

تطوير آليات للحفاظ على توازن القوى على السادك  عملتقد و  .إدارة الموارد المائية المشتركة بشأنموقفها 
  .فهاالتعبير عن مواقبحيث تستطيع جميع الدول بين الدول األعضاء 

  
من بروتوكول  ١٠وتنص المادة   .رئاسة السادكالدول األعضاء على  بتتناو ار هذه اآللياتإط ففي  - ٥١

أن تنتخب القمة رئيساً للسادك ونائباً للرئيس من بين الدول األعضاء وذلك لمدة سنة، وعلى  على السادك
األعضاء بفرص  تتمتع الدول وهكذا . لسادكا الجمع بين رئاسة القمة ورئاسةوال يجوز  ،التناوب أساس

تعيين  حيث يكون واالقتصادي واالجتماعي اسيالنظر عن وضعها السيبصرف متساوية لترؤس السادك 
ونائب الرئيس من الدولة التي تتولى الرئاسة والدولة التي تتولى نيابة الرئاسة على  الوزراء رئيس مجلس

  .الترتيب
  
القرارات  التخاذعبر اعتماد نظام  ستوى قوتها،جميع الدول بصرف النظر عن م آراءبالسادك  تأخذو  - ٥٢
 ، ومجلسالشؤون السياسية والدفاع واألمن هيئة، والحكومات وأرؤساء الدول  قمة والواقع أن . توافق اآلراءب

على  معاهدة السادكتنص ، ما لم األعضاء بالتوافق بينقراراتها  تتخذ راء المتكاملة،جنة الوزلو، الوزراء
 في الوقت لتكامل اإلقليمي، لكنهايبطئ مسيرة ام اتخاذ القرارات المبني على توافق اآلراء نظو . خالف ذلك

ة من الدول األعضاء القوية على السادك، كما يمكنه مساعدة الدول األضعف نسبياً يحول دون سيطرة قل نفسه
  ).فيتو(نقض استخدام حق البعلى حماية حقوقها 

  
  الصةالخ  -خامساً

  
إلدارة المجاري المائية  في التعاون ية نجحتالجنوب أفريقيامنطقة التقرير أن بلدان  يتضح من  - ٥٣

بروتوكول إطاراً إقليمياً ال هذا رقد وفف  .بروتوكول السادك وتطبيقهبوضع المشتركة في المنطقة، وذلك 
ينها، وتنسيق الدراسات فيما ب االتصال والتحاور شاطئة علىتالدول المشجع إلدارة الموارد المائية المشتركة و

  .إدارة المجاري المائية المشتركةالسياسات المتعلقة بفي التكامل  تحقيق والمشاريع، والعمل على
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  :ومن أبرز إيجابيات هذه التجربة  - ٥٤
  

بهدف  نهارأحواض األ بشأن تفاقاتسلسلة من اال ، استناداً إلى السادك،األعضاء البلدان وقعت  )أ(  
  ؛منطقة السادك هاالتي تشمل نهارحواض األألمنظمات إنشاء 

  
مؤسسات على الصعيد اإلقليمي وعلى صعيد يضم  ،فعاالً اًمؤسسي اًالسادك إطاروضعت   )ب(  

وبالتالي،   .وبروتوكول السادكمؤسسات على الصعيد الوطني من خالل معاهدة السادك و ،نهارأحواض األ
تراتيجية اإلقليمية ، واإلس)٢٠٠٥(السياسة اإلقليمية للمياه وضع و ،بنجاحها السادك من تطبيق بروتوكول نتمكّ

  ؛لى العديد من المشاريع المشتركة، باإلضافة إ)٢٠٠٦(للمياه 
  

التدابير المنوي اإلشعار المسبق بسادك أحكاماً لمنع النزاعات مثل يتضمن بروتوكول ال  )ج(  
 بين عليها المتفق والعديد من البروتوكوالت لسادكتطبيق معاهدة الضمان محكمة السادك  وإنشاء  .اتخاذها

  ؛الدول األعضاء
  

 المتعلقة بالمياهشجع بروتوكول السادك الدول األعضاء على إصالح السياسات الوطنية   )د(  
ن تطوير أالواقع ، وبإدارة المجاري المائية المشتركة المتعلقةالدولية  وتحديثها، بحيث تقر بااللتزامات

  ؛مياه يعزز تطبيق بروتوكول السادكطنية للالسياسات الو
  

أدرجت في بعض  يوفر بروتوكول السادك المبادئ العامة لتوزيع الموارد المائية، هذا وقد  )ه(  
  ؛اه استناداً إلى هذا البروتوكولقواعد فعلية لتوزيع المي االتفاقات

  
على  تتناوب تلك الدوليث ح القوى بين الدول األعضاء،نجحت السادك في الحفاظ على توازن   )و(  

  .توافق اآلراءبالقرارات  منصب رئاسة هذه الجماعة، وتتخذ
  

 -----  


