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النظام القاىوين القتسام احلصص املائوة  

عيل األهنار العابرة للحدود مع التطبوق 

 عيل مشكلة سد النهضة
 إبراهيم سعود محيد أبو ستيت د . 

 البحثهىجز 

الدراسة طؾل محاور رئقسقة أربعة، أولفا: التعرض لؿاهقة الـفر الدولل هذه لؼد تركزت 

مقاه  استغالل يف قة  تػا آوأكقاطف وتطقر مػفقمف، وثاكقفا: يدور حقل الؼقاطد العرفقة و

تحدة إمؿ الؿ قة تػا إهنار الدولقة يف غقر إغراض الؿالحقة، وثالثفا: الـظام الؼاكقين ٓ

 م، ورابعفا: بـاء السدود الؿائقة طؾل مجري هنر الـقؾ مـ مـظقر  قاطد الؼاكقن الدولل.          7775

حقث واجفت دول الؿصب لـفر الـقؾ واحدًا مـ أكرب الؿشاكؾ التل هتدد أمـفا الؿائل،  

ات الخاصة بالحؼقق التاريخقة تػا آوذلؽ بطؾب دول مـابع الـقؾ إطادة الـظر يف 

مقاه مجري هنر الـقؾ، مؿا أدي إلل بروز إشؽآت  اكقكقة وضفقر تداطقات  ات ٓستخدام

 استخدام سقاسقة جديدة، مؿا يظفر معف أهؿقة ودور الؼاكقن الدولل يف تؼـقـ وتطقير  قاطد 

الؿقاه العابرة لؾحدود الؿشرتكة، لؾحد مـ محاوٓت الـقؾ مـ الؿقاه العربقة وآطتداء طؾقفا 

 خاصة. بصػة

إهنار الدولقة يف غقر الشئقن الؿالحقة  استخدام أصبحت كظرية السقادة الؿطؾؼة يف مجال 

ًٓ يف العؿؾ الدولل، ويعد طامؾ الحؼقق الؿؽتسبة والحصص التاريخقة مـ أهؿ  ٓ تؾؼل  بق

  قةاتػا طقامؾ التؼسقؿ العادل والؿـصػ لؿقاه إهنار الدولقة، ومرورًا بؼقاطد هؾسـؽل، و



 

347 

تضؿـقا طقامؾ لال تسام العادل والؿـصػ لؿقاه الـفر الدولل، إٓ  7775إمؿ الؿتحدة لسـة 

العادل ٓ يزال يػتؼر إلل الد ة ألقة اإلجرائقة لتـػقذه يف حآت  آستخدام أن مذهب 

 محددة.

 اطالن اتػاقبقـ الرئقس الؿصري ورئقس وزراء أثققبقا، و 7771يقلقق  اتػاقويف كؾ مـ 

الذي تؿ تق قعف يف الخرصقم بقـ مصر والسقدان واثققبقا،  5573مبادئ وثقؼة سد الـفضة 

الـفر مـ خالل مـا شات تعتؿد طؾل لجـة خرباء مـ  استخدام طؾل أن   تػاقآحقث تؿ 

 الجاكبقـ وفؼًا لؿبادئ إمؿ الؿتحدة.

إلثققبل طؾل حؼقق مصر أن ما يعـقـا يف هذا الؿؼام هق تحؾقؾ تلثقرات بـاء سد الـفضة ا

الؿؽتسبة والتاريخقة يف مقاه الـقؾ مـ مـظقر  قاطد الؼاكقن الدولل لألهنار ذات الصؾة، حقث 

أن هذه الحؼقق تؿثؾ جقهر إمـ الؿائل الؿصري، حقث كشػت الدراسة طـ تعفد اثققبقا 

تزامات، ولؽـ  اكقكًا بعدم اإلضرار بالحؼقق الؿائقة لؿصر والسقدان، وتـصؾت مـ هذه آل

ما استؼر طؾقف الؼضاء الدولل، مؿثؾ يف محؽؿة العدل الدولقة أكتفل إلل ان  قاطد الؼاكقن 

 الدولل لؾبقئة باتت مـ الؼقاطد الؼاكقكقة أمرة.

الؿجاري الؿائقة يف  استخدام الؼاكقين الدولل بشلن  ـظاميف المعرفة مقاصـ الخؾؾ أن 

بؼصد  ؽ،وإسباب الؽامـة وراء ذلالؿتحدة  إمؿمؿثؾ يف مـظؿة ، إغراض غقر الؿالحقة

 .تشخقص العؾة مؿا يساطد طؾك وضع الحؾقل الؿـاسبة لفا

ويف الـفاية فلن تحدي سد الـفضة إثققبل وهتديده لألمـ الؼقمل الؿصري  ائؿ، ففق ٓ  

ؾفا مـ تجاوز يف حؼقق يرتبط بسعتف التخزيـقة وسالمة وأمان السد، ولؽـ بالرسالة التل يحؿ

 مصر التاريخقة.

الـظام الؼاكقين ، ا تسام ، الحصص الؿائقة ، إهنار العابرة لؾحدود ،    الؽؾؿات الؿػتاحقة :

 سد الـفضة
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The Legal System For Sharing Water Quotas On Transboundary Rivers With 
Application To The Grand Renaissance Dam Problem 

Ibrahim Saud Hamid Abu State 
Public International Law   Assiut University 

E-mail : Ibrahemsoud555@yahoo.com  

Abstract :  
This study has focused on four main axes   the first of which is: exposure to the nature of 

the international river   its types   and the development of its concept   and the second: it 
revolves around customary rules and conventions in the exploitation of international rivers 
waters for non-navigational purposes   and the third: the legal system of the 1997 United 
Nations Convention   and the fourth: construction of water dams On the course of the Nile River 
from the perspective of the rules of international law.            

As the downstream countries of the Nile River faced one of the biggest problems 
threatening their water security   with the request of the Nile source countries to reconsider the 
agreements on historical rights for the uses of the waters of the Nile River   which led to the 
emergence of legal problems and the emergence of new political repercussions   which shows 
the importance and role of the law The International Conference on legalizing and developing 
rules for the use of cross-border waters   in order to limit attempts to undermine Arab waters 
and attack them in particular.     

The theory of absolute sovereignty in the field of the use of international rivers in other 
than navigational affairs has become unacceptable in international work   and the acquired 
rights and historical shares factor is one of the most important factors in the fair and equitable 
division of international rivers' waters   and through the rules of Helsinki   and the 1997 United 
Nations Convention included factors for fair and equitable sharing. Regarding the waters of the 
International River   however   the doctrine of fair use still lacks the precision and procedural 
mechanism for its implementation in specific cases.                      

In both the July 1993 agreement between the Egyptian President and the Prime Minister of 
Ethiopia   and the agreement to declare the principles of the 2015 Renaissance Dam Document       
signed in Khartoum between Egypt   Sudan and Ethiopia   where it was agreed that the use of 
the river through discussions based on a committee of experts from both sides in accordance 
with the principles of the United Nations.  

What concerns us in this regard is an analysis of the effects of the construction of the 
Ethiopian Renaissance Dam on Egypt's acquired and historical rights in the waters of the Nile 
from the perspective of the international law rules for the relevant rivers   as these rights 
represent the essence of Egyptian water security   as the study revealed that Ethiopia legally 
pledged not to harm rights Water for Egypt and Sudan   and disavowed these obligations   but 
what was settled by the international judiciary   represented by the International Court of 
Justice   concluded that the rules of international law for the environment have become from 
the jus cogens.  

Knowing the defects in the international legal system regarding the use of waterways for 
non-navigational purposes   represented by the United Nations Organization and the reasons 
behind it   with the aim of diagnosing the problem   which helps to develop appropriate 
solutions to it.                                                

In the end   the challenge of the Ethiopian Renaissance Dam and its threat to Egyptian 
national security exists   as it is not related to its storage capacity and the safety and security of 
the dam   but to the message carried by those who violate Egypt's historical rights. 
Keyword : Legal system   sharing   water quotas   transboundary rivers   Renaissance Dam  
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 مُِّحَتَضٌر ِشِرٍب ُكلُّ َبِيَنُوِم ِقِسَمٌة اِلَماَء َأنَّ َوَنبِِّئُوِم  

  صدق اهلل العظيم
  (28: من اآلية ) القمرسورة 



 

 إهذاء

 
 َوُقِل اِعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّى َعَمَلُلِم َوَرُسوُلُى َواِلُمِؤِمُنوَن  

 صدق اهلل العظيم     

وطقب الـفار إال بطاعتك .. وال تطقب الؾحظات إال  إهلي ال وطقب الؾقل إال بشؽرك .. وال

بذكرك .. وال تطقب اآلخرة إال بعػوك .. وال تطقب اجلـة إال برؤوتك .                                                         

 . اهلل جل جالله

 عاملني ..إىل من بؾغ الردالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إىل نيب الرمحة ونور ال

 .سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم

الي والدي العزوز عؾقه رمحة اهلل، بؤرة الـور اليت عربت بي حنو األمل واألماني اجلؿقؾة 

واتسع قؾبه لقحتوي حؾؿي حني ضاقت الدنقا، فرّوض الصعاب من أجؾي، ودار يف حؾؽِة الدرب 

نعقش من أجل احلق والعؾم لـظل أحقاء  لقغرس معاني الـور والصػاء يف قؾيب، وعؾؿين معين ان

 حيت لو فارقت أرواُحـا أجسادنا.

وإلي والدتي العزوزة عؾقفا رمحة اهلل اليت لطاملا كانت تغزل األمل يف قؾيب عصػورًا ورفرف فوق 

ناصقة األحالم، فتبؼي روحي متألألة ومشرقة، اليت مفؿا كربت فسأبؼي رػؾفا الذي وؽتب امسفا 

داعة حزنه، أهدوك رداليت داعقًا اهلل بأن جيعل كل دطر خط يف هذه الردالة يف  عؾي دفرت قؾبه

 مقزان حسـاتك.

 .1973إىل عؿي الشفقد مفـدس/ أمري محقد أبو دتقت ذفقد حرب السادس من اكتوبر 

 وإىل كل من عؾؿين حرفًا أصبح دـا برقه وضيء الطروق أمامي. 

 ... لؽم مجقعًا أهدي َدفري وَتعيب وَجفدي ..
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 الوقذهت
بادئ ذي بدء، ٓ بد مـ التـقيف إلك حؼقؼة أن الؿقاه تؾعب دورًا كبقرًا يف حقاة   

ن جؿقع الحضارات يف العصقر الؼديؿة كاكت الؿقاه ووجقد إهنار إاإلكسان، حقث 

حضارة بالد الرافديـ طؾل ضػاف هنري دجؾة والػرات "سببًا رئقسقًا يف  قامفا 

، و د أكد الؼرآن الؽريؿ أن الحقاة مرتبطة "وحضارة وادي الـقؾ طؾل ضػاف هنر الـقؾ

ـَ اْلَؿاِء ُكؾَّ َشْلٍء َحلٍّ َوَجعَ  "مصقريًا بالؿقاه يف  قلف تعالل ارتباصًا
 .(7)"ْؾـَا مِ

السقطرة طؾيل مصيادرها ميـ أهيؿ  اطتربت آسرتاتقجقةولتطقر دور الؿقاه وٕهؿقتفا 

، حقث أصؾؼ العدييد ميـ البياحثقـ طؾيل هيذا الؼيرن  يرن (5)طـاصر إثارة الصراع يف العالؿ

 .(1)الؿقاه لدورها الؿحقري يف حقاة اإلكسان مستؼبالً 

                                                        

 .15سقرة إكبقاء، أية  (7)

أصبحت الؿقاه أحد أدوات الضغط السقاسل الذي تؿارسف بعض الدول الؿسقطرة طؾل مـابع إهنار طؾل  (5)

 الدول الؿتشاركة معفا يف كػس الؿصدر الؿائل.

 طدم وجقد  قاطد دولقة طامة تحؽؿ طؿؾقة التؼاسؿ العادل لؾؿقاه بقـ الدول الؿتشاركة يف الؿقاه. -

 % مـ مقاهفا مـ خارج حدودها.35ـ أغؾب دول العالؿ تتؾؼل أكثر م -

 -مرتضل جؿعف حسـ، حرب الؿقاه، مقارد الؿقاه، السقاسة والصراطات الؿحؾقة يف: -

http://www.almyah.com/modules.php?name=news&file=article&sid=93 

 .5553، التؼسقؿ العادل لؿصادر الؿقاه الؿشرتكة بقـ الدول، مايق "هقلـدا  -باحث جققلقجل "ديبقار خـسل، -

http://www.krg.org/articles/print.asp?articlenr=4511 

 -قاه ومدي الصراع طؾقفا:( مـ الدراسات التل  الت بـدرة الؿ1)

- Pamela Leroy, Troubled Waters: Population And Water Scarcity, 6 Colo.j.Int’l Envtl.l.&Pol,s 299,306-
11,1995.                                                    

- Miriam Lowi, Rivers Of Conflict,Rivers Of Peace, 49 j.Int,l aff.123,124,1995.- 
- Peter gliech, water And Conflict: Fresh Water Resources And International Security, 18 Int,l Security 79, 

1993. 
- Thomas Homer-Dixon,On The Threshold: Environmental Changes As Causes Of Acute Conflict, 16 Int,l 

Security 106, 1991.   
- Christopher kukk & David Deese, At The Water,s Edge: Regional Conflict And Cooperation Over Fresh 

Water, 1 Ucla j.Int,l & For.Aff.21,1996. 

http://www.almyah.com/modules.php?name=news&file=article&sid=93
http://www.krg.org/articles/print.asp?articlenr=4511
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، والؿقاه تػرض كػسفا طؾيل أجـيدة (7)ٓ يتبدد ولؽـف يتبدل خالل الدورة الؿائقة والؿاء

الرئقسيقة التيل  الؿقضيقطاتتؾؽ الؿـطؼة الؿضيطربة ميـ العيالؿ بحقيث أصيبحت أحيد 

تضييع أكثيير مييـ سييقـاريق لؿسييتؼبؾ الؿـطؼيية، وترجييع تؾييؽ الـظييرة إلييل الؿقيياه يف الشييرق 

 -دجؾية –الػيرات  –الـقيؾ "القا عية يف الؿـطؼية  الؽيربىإوسط إليل أن جؿقيع إهنيار 

تؼع مـابعفا خارج أراضل الدول العربقة الؿقجقدة يف الؿـطؼية، بيؾ وتشياركفا  "السـغال

فقفا دول أخري، وهذا بالتالل يعترب هتدييدًا مسيتؿرًا لألميـ الؿيائل لتؾيؽ اليدول يف حالية 

 .(5)طدم التقصؾ إلل صقغة تعاوكقة مؼبقلة مع دول الؿـابع

 -أهيؿقية الدراسييية:

الحصيص الؿائقية يف الؼياكقن اليدولل  ٓ تسياموتلتك أهؿقة دراسة الـظام الؼياكقين        

الػرتة الحالقة مـ حقياة الؿجتؿيع  يفالؼاكقن الدولل  يفالعام مـ وا ع كقهنا  ضقة الساطة 

ات ذات الصيؾة بالعال ي آختصاصياتكيؾ أصيحاب  اهتؿياممقضيع  باطتبارهاالدولل، 

والسقاسيية الدولقيية8 إميير الييذى ترتييب طؾقييف معالجييات متبايـيية لفييا مييـ وجفيية كظيير 

 بالتياللالؿختصقـ، مؿا ترتب طؾقف خؾط الؿسائؾ الؼاكقكقة بالؿسائؾ السقاسقة، وتسيبب 

الؼيياكقن الييدولل، وشييقش وا عفييا  يفالحصييص الؿائقيية  ا تسييامزيييادة غؿييقض فؽييرة  يف

 الؼاكقين. 

                                                                                                                                                                     

- Jeffrey Lee & John Bulloch, Spirit Of War Moves On Mid -East Waters : Arab States Fear a Plot To Control 
Heir Supplies Of Water, The Independent, May 13; 1990,at 13.                                                                                               

دراسة لؼقاطد الؼاكقن الدولل التل تحؽؿ التقزيع  "د/محؿد طبدالعزيز مرزوق، مصر ودول حقض الـقؾ  (7)

 .5، بدون دار كشر، بدون تاريخ كشر، صي"افع الـفرالعادل لؿقاه ومـ

مؼدمة  دكتقراهحقض الـقؾ، رسالة  استخداماتلتـظقؿ  إ ؾقؿقةحسام الديـ ربقع راغب اإلمام، كحق آلقة  (5)

 .74إلل كؾقة الحؼقق جامعة طقـ شؿس، بدون تاريخ كشر، بدون دار كشر، صي



 

345 

ممشرات إزمة الؿائقة التل  ارتػاعؾ مع الـداءات العالؿقة حقل تزايد أهؿقة مقاه الـق

يـتظرها العالؿ، وأسباهبا الرئقسقة التل تتؾخص يف ضاهرة الزيادة السؽاكقة بؿا تحؿؾف مـ 

الجػاف والتصحر  واكتشارمتطؾبات لتقفقر الغذاء، وإمدادات الؿقاه والؿرافؼ الصحقة، 

كسبة مؾقحة الؿقاه الجقفقة، والتطقر الصـاطل  ارتػاعو يف بؾدان كثقرة وخاصة يف أفريؼقا،

والزراطل وما يستؾزمف مـ كؿقات إضافقة مـ الؿقاه لزيادة مساحة إراضل الؿزروطة 

 .(7)والؿستصؾحة

 اكتفاكًاالتفديدات الؿستؿرة لبعض دول الؿـابع بن امة مشروطات مائقة مـػردة تعترب 

 ٓطتبار وصارخًا لؾحؼقق العربقة، أن هذه الدراسة تلصؾ لػؽرة الحؼقق الؿؽتسبة، 

طدد غقر  ؾقؾ مـ الدول الـامقة أن تؾؽ الؼاطدة مـ الؿقروثات الخاصة بالحؼبة 

 .يةآستعؿار

الحاجة الؿاسة لؿثؾ هذه الدراسات لتعزيز مق ػ مصر الؼاكقين تجاه دول حقض 

سبة بشلن حصتفا يف مقاه الـقؾ وخصقصًا لؾتقترات إخقرة الـقؾ بشلن حؼق فا الؿؽت

 بقـ مصر ودول حقض الـقؾ وبإخص أثققبقا والسقدان.

 

                                                        

 -حقل أسباب إزمة العالؿقة لؾؿقاه أكظر: (7)

 .7777د/ابراهقؿ سؾقؿان طقسل، أزمة الؿقاه يف العالؿ العربل، دار الؽتاب الحديث، الؼاهرة، -

 .7776د/صارق الؿجذوب، ٓ أحد يشرب، رياض الريس لؾـشر، بقروت، -

 .7774طبداهلل مرسل العؼالل، الؿقاه العربقة بقـ خطر العجز ومخاصر التبعقة، مركز الحضارات العربقة، الؼاهرة، -

 .3، صي7776، مركز إهرام لؾرتجؿة والـشر، الؼاهرة، 57زيد، الؿقاه مصدر لؾتقتر يف الؼرن  بقأد/محؿقد -

-Deutschland,Magazine On Politics, Culture, Business And Science-d20017f-no.4/1999  August-
September,p.34.       
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ن مـابع الؿقياه إتبـل دول الؿـابع مشاريع مائقة تتعارض ومصؾحة دول الؿصب حقث 

% مـ مـابع 63أكثر مـ  الرئقسقة يف القصـ العربل تؼع خارج الؿـطؼة العربقة حقث تقجد

الؿقاه العربقة يف ثؿاين دول مجاورة، حقث تشؽؾ الصحاري ثؾثل مساحة الشرق القسيط 

 ومعظؿ أراضل الدول العربقة، ولـدرة الؿقاه أيضًا. 

واجفت دول الؿصب لـفر الـقؾ واحيدًا ميـ أكيرب الؿشياكؾ التيل هتيدد أمـفيا الؿيائل، 

ات الخاصيية بييالحؼقق التاريخقيية تػا ييآظيير يف وذلييؽ بطؾييب دول مـييابع الـقييؾ إطييادة الـ

، مؿييا أدي 7737-7757قتل اتػييا مقيياه مجييري هنيير الـقييؾ، وخصقصييًا  ات سييتخدامٓ

، حقييث مارسييت 5575اإلصارييية يف طييام قيية  تػا آبييبعض دول مـييابع الـقييؾ إلييل تق قييع 

الضييغط طؾييل دول الؿصييب، مؿييا أدي إلييل بييروز إشييؽآت  اكقكقيية وضفييقر تييداطقات 

سقاسييقة جديييدة، مؿييا يظفيير معييف أهؿقيية ودور الؼيياكقن الييدولل يف تؼـييقـ وتطييقير  قاطييد 

الؿقاه العابرة لؾحدود الؿشرتكة، لؾحد مـ محاوٓت الـقيؾ ميـ الؿقياه العربقية  استخدام 

 طؾقفا بصػة خاصة. وآطتداء

إكشيياء السييدود سييقمدي إلييل مجؿقطيية مييـ أثييار السييؾبقة طؾييل مصيير وذلييؽ بػؼييدان 

كفربياء السيد العيالل وتيدهقر كقطقية  واكخػياضمساحات كبقرة ميـ إراضيل الزراطقية 

السد مؿا سيقمدي إليل  اهنقار احتؿالقةالؿقاه يف الرتع والؿصارف، وتقجد آثار كاجؿة طـ 

ل السقدان وجـقب مصر، تحؿؾ مصير لتؽؾػية باهظية لتحؾقية الؿقياه لتعيقيض غرق شؿا

 .       (7)الـؼص الذي سقسببف سد الـفضة يف حصة مصر

                                                        

والرؤي الؿستؼبؾقة، معفد البحقث والدراسات طال ات مصر ودول حقض الـقؾ، القضع الحالل ( 7)

 .75، صي5574آسرتاتقجقة لدول حقض الـقؾ، جامعة الػققم، 
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إجراء فحص وتحؾقيؾ  ياكقين لؾؿبيادئ العامية الـاضؿية إلكشياء الؿشيروطات الؿائقية   

بالؿقيياه يف غقيير إغييراض  اع آكتػييالعؿال يية طؾييل إهنييار الدولقيية الؿشييرتكة يف مجييال 

 الؿالحقة.

بحث إمؽاكقات وفرص التعاون بقـ دول حقض الـقؾ، ودراسية أفضيؾ ألقيات التيل 

، تقفقر اإلصار الؼاكقين الشيامؾ (7)يؿؽـ مـ خاللفا تحؼقؼ اإلدارة الؿتؽامؾة لؾـفر الدولل

 لؾتـؿقة الؿستدامة لؾؿقاه العذبة.

اإلصارية قة  تػا آمـابع الـقؾ لؾتق قع طؾل  تقضقح إسباب التل أدت ببعض دول

مقاه  ات استخدامالسابؼة التل تـظؿ  يةآستعؿارقة  تػا آطؾل  واطرتاضفالؾتعاون، 

مجري هنر الـقؾ، الؽشػ طـ أسباب مطالبة بعض دول الـفر بنطادة تؼاسؿ مقارده، 

 ورفض بعضفا أخر لذلؽ إٓ وفؼ شروط معقـة.

إدارة ومدي التلثقر والتلثر بقـفا يف  الـزاع، والتعرف طؾل أصرافف،البحث طـ أوجف 

 وتقجقف الـزاع، وتبـل سقاسات لخؾؼ وا ع تخدم مصالح صرف طؾل حساب صرف آخر.     

التحؾقؾ الؼاكقين لؿعضؾة سد الـفضة مـذ التػؽقر يف هذا الؿشيروع ميـ جاكيب أثققبقيا 

ب أثققبقا أو ميـ جاكيب مصير، واإلشيارة إليل مرورًا بؽافة الخطقات التل أُتبعت مـ جاك

 .(5)بعض الحؾقل والخقارات التل يتبعفا الؼاكقن الدولل لؾتعامؾ مع هذه الؿسللة

ن دوره الرئقسييل إإثبييات التجديييد الحؼقؼييل الييذي صييرأ طؾييل الؼيياكقن الييدولل حقييث 

                                                        

 .52حسام الديـ ربقع راغب، كحق آلقة إ ؾقؿقة لتـظقؿ استخدامات حقض الـقؾ، مرجع سابؼ، صي (7)

ود طؾل إهنار الدولقة، دراسة العاصل شتققي، مبادئ الؼاكقن الدولل الحاكؿة إلكشاء السد م.د/مساطد طبد (5)

 .72، صي5574، 7تطبقؼقة طؾل سد الـفضة إثققبل، ط
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 والؼيياكقين لؾعال ييات الدولقيية مييـ خييالل آ تصييادي الحييديث أن يؽييقن أداة لؾتحييقل 

الؿقياه العذبية الؿشيرتكة  ات اسيتخدامالؿساواة، إبراز  قاطد الؼاكقن الدولل التل تحؽؿ 

 .(7)بقـ دولتقـ أو أكثر

لتـاول هذا الؿقضقع مـ كافة جقاكبف الؿتشعبة كان لزامًا طؾقـا إتباع ميـفج يف البحيث 

يؼتضل اإللؿام بف بد ة، لذلؽ أتبعيت الؿيـفج التحؾقؾيل التطبقؼيل حقيث يسيؿح بتحؾقيؾ 

والسقاسييقة والؼاكقكقيية، ويسييؿح بتحؾقييؾ التػيياطالت بييقـ العـاصيير  آجتؿاطقيية الظييقاهر 

 بعضفا مع بعض. مقضقع الدراسة يفالؿمثرة 

ويساطد طؾك التحؾقؾ التـظقؿل لؾؿمسسيات الدولقية ذات العال ية بتؼسيقؿ الحصيص 

طؾيل  اشيتؿؾت التلاإل ؾقؿقة و قات الدولقةتػا آالؿائقة مـ كؾ جقاكبفا، رصد وتحؾقؾ 

 هذه الحؼقق .

مبحث تؿفقدي، وثالث مباحث مختؾػة  يفوتحؼقؼًا لذلؽ فؼد تؿ تقزيع الدراسة 

  أخري، طؾك الـحق التالل:

 :ماهقة الـفر الدولي  وأكواع االكفار الدولقة.            الؿبحث التؿفقدي 

 :مػفقم الـفر الدولل. الؿطؾب األول    

 :أكقاع إهنار الدولقة. الؿطؾب الثاين    

                                                        

د/محؿد طبدالعزيز مرزوق، مصر ودول حقض الـقؾ، دراسة لؼقاطد الؼاكقن الدولل التل تحؽؿ التقزيع (7)

 .55العادل لؿقاه ومـافع هنر الـقؾ، مرجع سابؼ، صي
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 :األكفار الدولقة يف غقر  استغالل مقاه واالتػاققة يفالؼواعد العرفقة  الؿبحث األول

 األغراض الؿالحقة.        

 :إهنار الدولقة يف غقر إغراض  استغالل مقاهالؼقاطد العرفقة يف  الؿطؾب األول

 الؿالحقة.

  إهنار الدولقة يف غقر إغراض  استغالل مقاه آتػا قة يفالؼقاطد  :الثاينالؿطؾب

 الؿالحقة.

 :الؿجاري  استخدام م بشلن 7991األمم الؿتحدة  قة تػاقالالـظام الؼاكوين  الؿبحث الثاين

   الؿائقة يف االغراض غقر الؿالحقة. 

 م .7775الؿتحدة  ٓتػا قة إمؿالطبقعة الؼاكقكقة  األول: الؿطؾب   

  م.7775الؿتحدة  باتػا قة إمؿأهؿ الؿبادئ القاردة  :الثاينالؿطؾب  

 :بـاء السدود الؿائقة عؾي مجري كفر الـقل من مـظور قواعد الؼاكون  الؿبحث الثالث

  الدولي. 

 :ماهقة السدود الؿائقة. الؿطؾب األول    

 :تلثقرات بـاء سد الـفضة إثققبل طؾل حؼقق مصر الؿؽتسبة مـ مقاه  الؿطؾب الثاين

    الـقؾ مـ مـظقر  قاطد الؼاكقن الدولل لألهنار.

  والتوصقات.الخاتؿة والـتائج 
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 الوبحث التوهيذي

 هاهيت الٌهر الذولي وأًىاع األًهار الذوليت 

كاكت الؼاطدة التل كاكت سائدة يف الؼرن التاسع طشر تؼضل بلن مـ حؼ الدولة أن 

تغؾؼ  طاع الـفر الذي يجرى يف إ ؾقؿفا يف وجف الؿالحة مـ أطؾك ومـ أسػؾ الـفر، 

كاكت هـاك محاولة إلرساء حرية  7673 ممتؿر فققـا طام الدول يف اجتؿعتوطـدما 

الؿالحة الـفرية لؽافة الدول، وتضؿـت القثقؼة الـفائقة لؾؿمتؿر تعريػ الـفر الدولل 

 .(7)بلكف الؼابؾ لؾؿالحة والتل تػصؾ أو تخرتق مقاهف طدة دول

بشلن كظام  قة اتػا أربعقن دولة يف ممتؿر برشؾقكة، وو عت  اجتؿعت 7757ويف طام 

دولل وكاكت الؿادة إولك  اهتؿامالؿؿرات الؿائقة الصالحة لؾؿالحة التل تؽقن محؾ 

تـص طؾك أن تعترب مؿرًا مائقًا ذا أهؿقة دولقة كؾ إجزاء التل تؽقن قة  تػا آمـ هذه 

بطبقعتفا صالحة لؾؿالحة، وكذلؽ أي جزء مـ أي مؿر مائل اخر يؽقن صالحًا بطبقعتف 

حؼ الؿالحة الحرة لسػـ قة  تػا آ، مـ وإلك البحر وتؼبؾ الدول الؿق عة طؾك لؾؿالحة

، وطرفت (5)جؿقع الدول ودون تؿققز بقـ الدول الؿطؾة طؾك الـفر والدول غقر الؿطؾة

                                                        

مقاه إهنار الدولقة يف غقر الشمون الؿالحقة ومشؽؾة هنر إردن، دار الؽتب  استغاللد/مؿدوح تقفقؼ،  (7)

، د/طادل طبداهلل الؿسدي، الؿسئقلقة الدولقة طـ إضرار الـاجؿة طـ 53، صي7745الؼاهرة،  ،العؾؿقة

قق، جامعة ، كؾقة الحؼوآ تصاديةتؾقث الؿجاري الؿائقة الدولقة، بحث مـشقر يف مجؾة الدراسات الؼاكقكقة 

 .556-554، صي7777، يـاير71الؼاهرة، فرع بـل سقيػ، السـة 

See: -Salah El-Din Amer,International Iaw Department.Faculty Of Law, Cairo University, Egypt, 
Thelawofwater- Historicalrecord, websiteconsulted, 
http://ressources,ciheam.org/om/pdf/a31/c1971551.pdf.                

 كـقز الؼاكقن : الؼاكقن الدولل العام -(  تعريػ الـفر الدولل 5)

 https://konouz.com/ar        

https://konouz.com/ar
https://konouz.com/ar
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 .(7)الـفر الدولل بلكف الطرق الؿائقة ذات الؿـػعة الدولقة

 يتضح أن التعريػات السابؼة لؿ تـظؿ أو تـتبف إٓ إلل إهنار الؼابؾة لؾؿالحة. -

ولذلؽ سـتـاول هذا الؿبحث يف مطؾبقـ8 أولفؿا، ماهقة الـفر الدولل مـ خالل تـاول 

الؿػفقم التؼؾقدي لف وأيضًا بقان التطقر لؿػفقمف، ومـ كاحقة أخري خصصـا مطؾب آخر 

 -دولقة، وفقؿا يؾل كتـاولفؿا تباطًا:لدراسة أكقاع إهنار ال

 مػفقم الـفر الدولل. الؿطؾب األول:

 أكقاع إهنار الدولقة. الؿطؾب الثاين:

م أشارت إلل أكف تعد أهنارًا دولقة جؿقع 7777بؿعاهدة فرساي  117يف الؿادة 

مقاه هنر الفـد  قة اتػا إجزاء الصالحة لؾؿالحة مـ هذه الشبؽات الـفرية، وأخذت بف 

، مثؾ الؼرار الذي اإل ؾقؿقة وباكستان يف ديباجتفا، بعض الؿـظؿات الدولقة والؾجان 

ؾدان إمريؽقة يف الؿمتؿر العاشر يف بقيـس أيرس يف رابطة الؿحامقـ لؾب اتخذتف

77/77/7735. 

ؾ إهنار الدولقة وحدة مائقة تتؽقن مـ كؾ مجاري الؿقاه والبحقرات،  حقث تشؽَّ

التل تتصؾ فقؿا بقـفا، وتصب يف مـطؼة تؽقن حقضًا واحدًا، ويـتفل حقض الـفر يف 

خؾ يف حقض الـفر كذلؽ مجاري البحر، أو يف بحقرة داخؾقة ٓ تتصؾ بالبحر، ويد

                                                        

مـشقرة أيضًا  ، 15، طصبة إمؿ، مجؿقطة الؿعاهدات، الؿجؾد سابعًا، صي7757ابريؾ  55( اتػا قة برشؾقكة، 7)

               .http://www.international water law.org/intldocs/Barcelona-conv.html         يف:
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 .(7)الؿقاه، التل تسقر تحت إرض وتؽقن متصؾة بالـفر

كتحدث يف هذا الؿطؾب طـ الؿػفقم التؼؾقدي لؾـفر الدولل، ثؿ تطقر هذا الؿػفقم 

مقاه إهنار  ات استخداموما يرتتب طؾل هذا التطقر يف مػفقم الـفر الدولل مـ تطقر يف 

 .آستخدام الدولقة وكقػقة هذا 

   -سـتـاول هذا الؿطؾب يف فرعقن، وهذا ما كتـاوله تباعًا: 

  الؿػفقم التؼؾقدي لؾـفر الدولل. الػرع األول:

 تطقر مػفقم الـفر الدولل.   الػرع الثاين:

هق الذي يشؼ مجراه بقـ دولتقـ متجاوزتقـ أو يؿر طرب أ القؿ أكثر مـ دولة، حقث 

يف كؼؾ إشخاص  إهناراستخدام ، مـ خالل كبقرةا تصادية أصبح لؾؿالحة أهؿقة 

 . (5)والبضائع

، وهق الؿاء العذب الغزير الجاري أو هق مجري الؿاء (1)الـفر مـ مجاري الؿقاه

، وهق بذلؽ يغاير البحر بؿقاهف الؿالحة، وهق أيضًا الؿاء الجاري الؿتسع (2)العذب

                                                        

طبدالؽريؿ طؾقان، القسقط يف الؼاكقن الدولل العام، الؼاكقن الدولل الؿعاصر، الؽتاب الثاين، دار الثؼافة لؾـشر  (7)

 .34، صي5554ولتقزيع، ط 

طؾل إبراهقؿ يقسػ،  اكقن إهنار الدولقة والؿجاري الؿائقة الدولقة، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، صبعة  (5)

 .73، صي7773

، وأيضًا د/محؿد صؾعت 2334مـ م الل ي، باب الـقن، دار الؿعارف صي 4لسان العرب ٓبـ مـظقر: الجزء  (1)

 .673، صيباإلسؽـدريةعارف الغـقؿل، الغـقؿل يف  اكقن السالم، مـشلة الؿ

مـ أول الفؿزة إلل آخر الضاد، مجؿع الؾغة العربقة، اإلدارة العامة لؾؿعجؿات  7الؿعجؿ القسقط: الجزء  (2)
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 .(5)، وجؿع الـفر أهنار وأهنر وهنر(7)وأصؾؼ طؾل إخدود مجازًا لؾؿجاورة 

،   ال (1)لؼد ورد ذكر الـقؾ يف الؼرآن الؽريؿ يف طدة مقا ع إما تصريحًا أو تؾؿقحًا         

َرأ تعالل  ن َجَعَل األأ َفاًراَأمَّ اهَّللُ الَِّذي  ، و ال تعالل أيضًا (2) َض َقَراًرا َوَجَعَل ِخاَلَلَفا َأكأ

َر  ًقا َلُؽمأ َوَسخَّ َرَج بِِه ِمَن الثََّؿَراِت ِرزأ َؿاِء َماًء َفَلخأ َزَل ِمَن السَّ َض َوَأكأ َرأ َؿاَواِت َواألأ َخَؾَق السَّ

رِ بِلَ  رَِي فِي الأَبحأ َفاَر َلُؽُم الأُػؾأَك لَِتجأ َكأ َر َلُؽُم األأ رِِه َوَسخَّ ، التل (3)مأ ، و د خصف اهلل بؾػظ القؿَّ

تطؾؼ أيضًا طؾل البحار فجاءت وفؼًا طؾل  هنر دون غقره مـ إهنار، جاء ذلؽ يف  قلف 

ُه  طـ سقدكا مقسل طؾقف السالم  اِحِل َيلأُخذأ ِؼِه الأَقمُّ بِالسَّ ُقؾأ ِذفِقِه فِي الأَقمِّ َفؾأ َعُدوٌّ لِّي َفاقأ

ِضِعقِه َفإَِذا  ، ويف  قلف سبحاكف وتعالل أيضًا (4)َوَعُدوٌّ لَّهُ  َحقأـَا إَِلٰى ُأمِّ ُموَسٰى َأنأ َأرأ َوَأوأ

وُه إَِلقأِك  ا َرادُّ َزكِي إِكَّ ِت َعَؾقأِه َفَللأِؼقِه فِي الأَقمِّ َواَل َتَخافِي َواَل َتحأ ، و د ذكر الـقؾ بصػة (5)ِخػأ

َْكَفاُر   "ـاه يف  قلف طؾل لسان فرطقنضؿـقة بؿع ْٕ ِذِه ا َيا َ ْقِم َأَلْقَس لِل ُمْؾُؽ مِْصَر َوَهَٰ

                                                                                                                                                                     

، وأيضًا8 د/سعقد سالؿ جقيؾل،  اكقن إهنار الدولقة، بحث مؼدم 735وإحقاء الرتاث، باب الـقن صي 

8 41م، صي7776كقفؿرب  54:52ؿستؼبؾ بجامعة اسققط مـ لؾؿمتؿر الثالث الذي كظؿف مركز دراسات ال

العطا، الؼاكقن الدولل العام )  اكقن البحار، الؼاكقن الدبؾقماسل، القسائؾ السؾؿقة أبق د/رياض صالح 

 .27م، صي5555لتسقية الؿـازطات الدولقة (، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، 

 .766باب الـقن مع الفاء، صيالؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر،  (7)

 .414م، باب الـقن، صي7772الؿعجؿ القجقز، مجؿع الؾغة العربقة، ط  (5)

، 7777أحؿد الششتاوي، متـزهات الؼاهرة يف العصريـ الؿؿؾقكل والعثؿاين، الؼاهرة، دار إو اف العربقة،  (1)

 .74، صي7ط

 .47سقرة الـؿؾ، مـ أية   (2)

 .15ية سقرة إبراهقؿ، أ (3)

 .17سقرة صف، أية  (4)

 . 5سقرة الؼصص، أية  (5)
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 ." (7)َتْجِري مِـ َتْحتِل

ومؿا سبؼ يتضح أهؿقة إهنار والحاجة لقضع  قاطد تـظقؿقة لفذه الؼقاطد العرفقة 

 إلل وصـقة ودولقة.هذه إهنار، إمر الذي يستؾزم تؼسقؿ إهنار  استغالل التل تـظؿ 

يرجع تطقر مػفقم الـفر الدولل إلل معاهدة باريس لؾسالم الؿمرخة يف 

إهنار الصالحة  استخدام كظرًا ٕتساع كظام التجارة الدولقة، و 15/3/7672

طؾل الؿعقار  اطتؿاداً لؾؿالحة، و د كصت الؿعاهدات طؾل تعريػ الـفر الدولل 

 الجغرايف السقاسل، بلكف الـفر الذي يػصؾ أو يخرتق أ القؿ دولتقـ أو أكثر.

الؿائل وٓ يعتؿد معايقر  اكقكقة محددة مـ جاكب، ولؿ  لالكسقابوهذا التعريػ يـظر 

 .(5)يراع الخصقصقة لألهنار الدولقة العابرة لؾحدود وحؼقق دول الحقض

الؿحؽؿة الدائؿة لؾعدل الدولل يف  ضقة هنر  جاء تعريػ الـفر الدولل يف حؽؿ

بلكف الؿجري الصالح لؾؿالحة الذي يصؾ طدة دول بالبحر، وطؾقف  7757إودر طام 

ثالث صػات لؽقن الـفر دولقًا: الصالحقة لؾؿالحة،  اشرتصتتؽقن الؿحؽؿة  د 

 .(1)بلكثر مـ دولة آتصالبالبحر،  وآتصال

ل يرجع إلل الزيادة السؽاكقة، تطقر العادات وكان تطقر مػفقم الـفر الدول

                                                        

 .37سقرة الزخرف، أية  (7)

صبحل أحؿد زهقر العادلل، الـفر الدولل، الؿػفقم والقا ع يف بعض أهنار الؿشرق العربل، مركز دراسات  (5)

 .752، صي5555، 7القحدة العربقة، بقروت، ط

(3)Trilochan Upreti,International Watercourses Law And Its Application In South Asia,Pairavi 
Prakashan(Publishers&Distributors) M House Ramshapath, Kathmandu,2006, p.44  
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طؾقفا مر بؿرحؾتقـ8 إولل: هل  طبقعتف الفقدرولقجقة، التل بـاء، كظرًا لآجتؿاطقة 

يف  international associationمرحؾة حقض الصرف الدولل وتبـت رابطة الؼاكقن الدولل

الل دة جغرافقة، وبالتتعريػ الـفر الدولل بلكف هق وروافده كقح 7744دورة هؾسـؽل 

 .(7)دل لؿقاه الـفر يف غقر الشئقن الؿالحقةيدخؾ يف مضؿقكف التقزيع العا

والؿرحؾة الثاكقة: هق تعريػ الـفر الدولل وفؼًا لؿػفقم شبؽة الؿجاري الؿائقة 

الدولقة، ويؼصد بالـفر الدولل هـا أكف شبؽة الؿقاه السطحقة والجقفقة التل تشؽؾ بحؽؿ 

بقعقة ببعضفا البعض كالً واحدًا وتتدفؼ صقب كؼطة وصقل مشرتكة وتؼع طال تفا الط

 .(5)أجزاؤها يف دول مختؾػة

ويتضح مؿا سبؼ بقاكف أن إهنار الدولقة أصبحت إن جزءًا مـ الؿجاري الؿائقة، 

 إخرىوإتؿامًا مـا لبقان مػفقم إهنار كتـاول أكقاع إهنار الدولقة والؿساحات الؿائقة 

 التل تشؽؾ الؿجري الؿائل الدولل.

تتؿتع الدول بؿؿارسة حؼ الؿالحة يف إهنار الدولقة صبؼًا لؼقاطد الؼاكقن الدولل       

دولقة، أو أن مثؾ هذا الحؼ  د آل إلقفا طـ صريؼ  قة اتػا صرفًا يف  اطتبارهاإلك  استـاداً 

لؾؿعاهدات الدولقة، ولقس كحؼ مطؾؼ، ومـ ضؿـ الـؿاذج إل رار  ستخالف الدوللآ

القٓيات  اتػاقالخاصة بـفر الريـ بلوروبا،  7741سرتاسبقرج  قة اتػا الؿالحة يف إهنار، 

                                                        

(1)Salah El-din Amer,International Law Department, Faculty Of Law Cairo University,Cairo Egypt, The law 
of water- Historical Record,Website Consulted. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a31/c1971551.pdf 
,op.cit.                     

ق إوسط صراع أم تعاون ) يف ضؾ  قاطد الؼاكقن الدولل(، دار مقارد الؿقاه يف الشر ،د/ مـصقر العادلل (5)

 .7، صي7774الـفضة العربقة، الؼاهرة، 

http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a31/c1971551.pdf
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 7732باريس الؿربمة يف طام  قة اتػا 8 7737الؿتحدة وكـدا طؾل إ امة  ـاة بحرية يف طام 

لتـظقؿ  7663قسقا8 ووثقؼة برلقـ العامة الصادر يف طام الخاصة بـفر الؿقؽقكج يف أكدوك

إهنار الدولقة بلفريؼقا، ولذلؽ مّقز الػؼفاء طـد تعريػ إهنار الدولقة بقـ ثالثة أكقاع مـ 

  -إهنار الدولقة، لذا سلتـاول هذا الؿطؾب طؾل القجف التالل:

  إهنار القصـقة ذات إهؿقة الدولقة. الػرع األول:

 إهنار الحدية أو الؿتاخؿة : الػرع الثاين

   إهنار الدولقة الؿتتابعة. الػرع الثالث:

الـفر القصـل هق ذلؽ الـفر الذي يجري مـ مـبعف إلل مصبف داخؾ إ ؾقؿ دولة 

 اكقكقة دولقة مـ أي كقع، ذلؽ ٕكف ، وواضح أن الـفر القصـل ٓ يثقر مشؽؾة (7)واحدة

ف، سقاء يف الؿالحة الـفرية أو يف غقرها استخداماتيخضع يف كؾ ما يتعؾؼ بتـظقؿ شموكف و

 .(5)لؾؼاكقن القصـل إخرى ات آستخداممـ شمون الري أو 

السقـ ، وهنر (1)ومـ أمثؾة إهنار القصـقة هنر التايؿز يف بريطاكقا، وهنر الؾقطاين يف لبـان

 .(2)يف فركسا، وهنر بروي يف سقريا والربقع يف الؿغرب

                                                        

 .14، صي77هقػ، الؼاكقن الدولل العام، مـشلة الؿعارف باإلسؽـدرية، بدون سـة كشر، طأبق د/طؾل صادق  (7)

هالة احؿد محؿد حسـ رشقدي، الحؼقق الؿؽتسبة يف الؼاكقن الدولل دراسة كظرية مع التطبقؼ طؾل هنر الـقؾ،  (5)

 .55، صي5571رسالة دكتقراه مؼدمة إلل جامعة الؼاهرة، بدون دار كشر، 

، 7744، 55د/ حامد سؾطان، إهنار الدولقة يف العالؿ العربل، الؿجؾة الؿصرية لؾؼاكقن الدولل، العدد  (1)

 .76صي

 .35:27العطا، الؼاكقن الدولل العام، مرجع سابؼ، صي أبقد/رياض صالح  (2)
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 (7)

تستخدم هذه إهنار حدًا بقـ دولتقـ أو أكثر مـ دولتقـ، أي أهنا تسقر بؿحازاة          

تركقا  حدود الدول وتشؽؾ حدودًا دولقة لفا، ومـ أمثؾة هذه إهنار هنر ايػروس بقـ

 والققكان وهنر شط العرب بقـ العراق وايران، وهنر إردن وفؾسطقـ الؿحتؾة.

وتثقر هذه إهنار مشاكؾ تتعؾؼ بؼقاس حدود الدول الـفرية وما يتعؾؼ هبا مـ          

 كقاحل سقاسقة وطسؽرية وأمـقة . 

أ القؿ أكثر مـ دولة واحدة، أو يػصؾ بقـ أ القؿ أكثر مـ  يؼصد بف الـفر الذي يؿر يف  

بن ؾقؿ دولة أخري طـ صريؼ رافد واحد مـ روافد متعددة،  اتصالفدولة حتل ولق كان 

وسقاء أكان ذلؽ الرافد رافدًا إكؿائقًا أم كان رافدًا مقزطًا، فالـفر الدولل كظام مائل 

ن فقؿا بقـفا حقضًا صبقعقًا واحدًا.  يتؽقن مـ كؾ مجاري الؿقاه والبحقرات، التل تؽقَّ

فقة، ومـ أمثؾة إهنار الدولقة، هنر الـقؾ، ويدخؾ يف ذلؽ الحقض أيضًا، الؿقاه الجق 

 .(5)وهنر الػرات، وهنر دجؾة، وهنر إردن، وهنر السـغال، وهنر الداكقب

وتثقر إهنار الدولقة مشؽؾة  اكقكقة حقث فتح التؼدم العؾؿل آفا ًا جديدة يف مجآت 

مقاه  ستغالل اإهنار ٓسقؿا يف غقر شمون الؿالحة، حقث بدأت الدول يف  استخدام 

                                                        

8 د/مصطػل سعقد طبدالرحؿـ،  اكقن 57د/سعقد سالؿ جقيؾل،  اكقن إهنار الدولقة، مرجع سابؼ، صي (7)

، 7777الؼاهرة،  العربقة، إهنار الدولقة يف الشمون غقر الؿالحقة وتطبقؼف طؾل هنر الـقؾ، دار الـفضة استخدام

 .853 د/مـصقر العادلل، مقارد الؿقاه يف الشرق إوسط، مرجع سابؼ، صي12صي

 .76د/ حامد سؾطان، إهنار الدولقة يف العالؿ العربل، مرجع سابؼ، صي (5)
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إهنار لتخزيـ كؿقات كبقرة مـ الؿقاه، ولتقلقد الطا ة الؽفربقة، و د أدي ذلؽ لتعارض 

 .(7)ل لؾتقازن بقـ الدول الؿختؾػةاتػا مصالح الدول وتزايد الحاجة إلل وضع تـظقؿ 

وتجدر اإلشارة إلك أن الؼاكقن الدولل ٓ يرتب كتائج  اكقكقة هامة لؾتػر ة بقـ 

السابؼقـ مـ إهنار ٕن الػرق الجغرايف بقـفؿا يؿؽـ أن يؽقن يف بعض الـقطقـ 

الحآت ضفريًا أكثر مـف حؼقؼقًا فؿـ الجائز أن يؽقن الـفر تعا بقًا ومتاخؿًا يف و ت 

 واحد. 

                                                        

8 د/ مصطػل سقد طبدالرحؿـ،  اكقن 56د/مـصقر العادلل، مقارد الؿقاه يف الشرق إوسط، مرجع سابؼ، صي (7)

 .16غقر الؿالحقة وتطبقؼف طؾل هنر الـقؾ، مرجع سابؼ، ص الشمنإهنار الدولقة يف  استخدام
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 الوبحث األول

 هياٍ األًهار الذوليت  استغالل قىاػذ 

 في غير األغراض الوالحيت

التل قات  تػا آالحاكؿة الؿقجقدة كجد أن هـاك العديد مـ قات  تػا آبالـظر إلك          

بقـ  7677وطؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر، بروتقكقل روما  آستعؿارتؿ تق قعفا يف طفقد 

بقـ بريطاكقا وإثققبقا، ومعاهدة لـدن بقـ بريطاكقا  7755أديس أبابا  قة اتػا بريطاكقا وإيطالقا، و

بقـ مصر  7715 قة اتػا بقـ مصر وبريطاكقا،  7757 قة اتػا ، أيضًا 7754وبؾجقؽا يف 

 .(7)بقـ مصر والسقدان 7737 قة اتػا وبريطاكقا، 

ة يف إغراض غقر الؿجاري الؿائق استخدام الخاصة بقة  تػا آهذا باإلضافة إلك        

قات  تػا آ، ولؽـ كؾ تؾؽ 7775الؿالحقة والتل أ رهتا إمؿ الؿتحدة يف طام 

، والحاجة آستعؿاروالربوتقكقٓت أثارت الجدل حقلفا كظرًا لطبقعة الؿـطؼة يف ضقء 

الؿائقة والـظؿ السقاسقة الؿختؾػة الؿقجقدة يف دول الؿـطؼة، كؿا أن ذلؽ الجدل أرتبط 

  قى خارجقة تعؿؾ طؾك إثارتف مـ أجؾ مصالحفا الؿختؾػة يف الؿـطؼة. بقجقد 

مقاه  استغالل يف قة  تػا آلذلؽ سـتحدث يف هذا الؿبحث طـ الؼقاطد العرفقة و      

 -وذلؽ مـ خالل الؿطؾبقـ التالققـ: (5)إهنار الدولقة

إهنار الدولقة يف غقر إغراض  مقاهاستغالل الؼقاطد العرفقة يف  الؿطؾب األول:

                                                        

، صي 5557: القا ع والتحديات، مركز دراسات القحدة العربقة، بقروت، العربلمـذر خدام، إمـ الؿائل  (7)

757 – 751. 

الؿممـ محػقظ، حؼقق مصر يف مقاه الـقؾ يف ضقء الؼاكقن الدولل لألهنار، رسالة دكتقراه، جامعة  محؿقد طبد (5)

 .33-31، صي5557أسققط، 



  

365 

 الؿالحقة. 

مقاه إهنار الدولقة يف غقر إغراض  استغالل يف قة  تػا آالؼقاطد  :الثاينالؿطؾب 

 الؿالحقة.

تعارفت الدول التل تطؾ أو تشرتك يف حقض هنر دولل واحد طؾل مجؿقطة مـ  

ذلؽ الـفر بحقث صارت هـاك مجؿقطة مـ الؼقاطد  استغالل و ستخدام الؼقاطد ٓ

غقر  ات آستخدامالعرفقة الؿـظؿة لتصرفات الدول الؿطؾة طؾل ذات الـفر وذلؽ يف 

 الؿالحقة.

صراحة  احتقائفبقـ دول حقض هنر دولل مـ  لاتػا حقث ٓ يخؾق أي تـظقؿ 

الؼقاطد  ٓكطقاءمقاه إهنار الدولقة وذلؽ  استغالل ضؿـًا طؾل الؼقاطد العرفقة يف  أو

رتضاء مقاه تؾؽ إهنار وٓ استغالل العرفقة طؾل  در كبقر مـ العدالة يف تقزيع و

 .(7)الؿجتؿع الدولل لفا وتعارفف مدة كبقرة مـ الزمان لفا

 هذا وتعارفت طؾقفا الدول الـفرية يف استؼرتمتـاولقـ أهؿ الؿبادئ أو الؼقاطد التل 

8 مـ خالل فرطقـ استؼرارهاالؿجال مع بقان مدي العؿؾ هبذه الؼقاطد ومدي 

 -سـتـاولفؿا فقؿا يؾل بالتػصقؾ:

 . الحؼقق الؿؽتسبة أو الحؼقق والحصص التاريخقة. الػرع األول:

  تطبقؼ العرف الدولل طؾل الؿـازطات الـفرية. الػرع الثاين:

                                                        

 .554ء الؼاكقن الدولل لألهنار، مرجع سابؼ، صيالؿممـ محػقظ، حؼقق مصر يف مقاه الـقؾ يف ضق محؿقد طبد (7)
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يؼقم هذا الؿبدأ طؾك فؽرة ممداها ضرورة احرتام الؽقػقة التل جرى العؿؾ هبا يف ا تسام 

مقاه الـفر الدولل فقؿا بقـ الدول الؿشاركة يف مجراه، بشرط أن يؽقن هذا  استخدام و

بح معف حصة  د جرى تطبقؼف لػرتة تاريخقة صقيؾة إلك الحد الذي تص آستخدام و آ تسام

الؿقاه التل تستخدمفا الدولة وا عًا متقاترًا لػرتة صقيؾة دون اطرتاض دول الـفر وبحقث 

تصبح هذه الحصة ذات أهؿقة حققية ومػقدة يف حقاة الدولة الؿستػقدة، وبـاء طؾك ذلؽ تمكد 

أحد مصر طؾك طدم الؿساس بحؼق فا التاريخقة والؿؽتسبة يف مقاه الـقؾ، وهق ما يعد أيضًا 

 .)7(وجفات الـظر الؿصرية الؼقية لؾصراع حقل الؿقاه يف حقض الـقؾ

 استعؿالأن حؼ مصر التاريخل والؿؽتسب يف مقاه الـقؾ لبقاكف سـتـاول مبدأ التعسػ يف 

ن حؼ الدولة  د بات إالحؼ كلحد إسس التل بـل طؾقفا مبدأ التقزيع العادل لؾؿقاه، حقث 

بدأ سابؼ الذكر هق أحد أوجف التؼققد، وأكؼسؿ الػؼف يف تليقد مؼقدًا ولقس طؾل إصال ف والؿ

 .(5)إلقف آستـادإلل الؿبدأ والثاين يري  آستـاد، إول رأي طدم ٓتجاهقـه استخدام 

الحؼ يف مجال إهنار الدولقة طؾل  استعؿالوأمقؾ إلل إطؿال مبدأ طدم التعسػ يف 

ؿقل بف لعدالة تقزيع الؿقاه طؾل دول الـفر الدولل أساس أكف وإن لؿ يؽـ الؿبدأ القحقد الؿع

 ففق ٓ يتعارض مع غقره .

                                                        

أشرف طبدالحؿقد كشؽ، السقاسة الؿصرية تجاه دول حقض الـقؾ يف التسعقـقات، بركامج الدراسات الؿصرية  (7)

 .737 – 736، ص 5554إفريؼقة، جامعة الؼاهرة، 

، صي 7763الحؼ يف الؼاكقن الدولل، دار الػؽر العربل،  استعؿالد/سعقد سالؿ جقيؾل، مبدأ التعسػ يف  (5)

447-442. 
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ممخرًا أزمة جديدة تؿثؾت يف تق قع دول مـابع الـقؾ طؾل  شفدت العال ات الدولقة الـقؾقة

، والتل مثؾت ضربة 5575مايق  72اإلصاري لؾتعاون يف مديـة طـتقبل إوغـدية يف   تػاقآ

، وأهؿ مسائؾ الخالف هل ضرورة الـص (7) اصؿة لؾتعاون الجؿاطل فقؿا بقـ هذه الدول

اإلصاري مـ طدمف، وهذا مق ػ مصر   تػاقآطؾل مبدأ الحؼقق التاريخقة الؿؽتسبة يف متـ 

لصريح طؾل ذلؽ، وكذلؽ الـص الصريح طؾل مبدأ اإلخطار والسقدان بقجقب الـص ا

ات الؼائؿة تػا آاإلصاري مـ طدمف، وأيضًا الخالف حقل مشروطقة   تػاقآالسابؼ يف 

 7737، 7757 لاتػا ب  تػاقآ، تحديدًا طال ة هذا (5)اإلصاري  تػاقآالسابؼة طؾل 

مؾقار  33.3مـ مقاه الـفر الدولل والؾذيـ حددا الحصص الؿائقة لؽؾ مـ مصر والسقدان 

 مؾقار مرتًا مؽعبًا طؾل التقالل.76.3مرتًا مؽعبًا، 

الؿـشقد أو أي مـ مالحؼف فؿـ رأي مصر والسقدان   تػاقآوأيضًا مـ كاحقة تعديؾ 

ولقس إغؾبقة، ويف حالة التؿسؽ بإغؾبقة فقجب  "التقافؼ العام  "أن يؽقن باإلجؿاع 

ث تؿـح كؾ مـ الدولتقـ مصر والسقدان حؼ الػقتق أو الـؼض أن تؽقن مشروصة حق

ن دول الؿـابع تشؿؾ إغؾبقة ودولتل الؿصب تؿثؾ إبالـسبة لفذا التعديؾ، حقث 

 إ ؾقة.

ولف ما يربره، وإحالة إمر إلل الؿستقي  (1)والؿق ػ الؿصري السقداين مق ػ سؾقؿ

السقاسل لؿ يـتج طـف تؼدم مؾؿقس مؿا أدي إلل إطادة بحث هذا الؿقضقع مجددًا يف 

                                                        

 .225الدولل، مرجع سابؼ، صي هالة احؿد رشقدي، الحؼقق الؿؽتسبة يف الؼاكقن (7)

(2)Alingha Doya: East Africa;Egypt,Sudan Reakange On New Nile Pact, Monday 22 june 2009,p.75.                                                                

غقر العادل: مشروع سد الـفضة يف ضقء القضع الؼاكقين لـفر الـقؾ،  آكتػاعد/ محؿد شق ل طبدالعال،  (1)

 وما بعدها. 16، صي5571، يـاير 777السقاسة الدولقة، العدد 
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وشرم الشقخ،  واإلسؽـدرية كقـشاسا  اجتؿاطات غقر طادية وبخاصة أثـاء  اجتؿاطات 

أثققبقا  وتعؼدت الؿػاوضات بقـ دولة الؿصب ودول الؿـابع، وبعد ذلؽ  امت كؾ مـ

اإلصاري التعاوين بؿديـة طـتقبل   تػاقآوأوغـدا ورواكدا وتـزاكقا بالتق قع مـػرديـ طؾل 

بلوغـدا، وبعد ذلؽ و عت كقـقا، وبقروكدي بعد ذلؽ حتل أصبحقا ست دول، وطؾل 

طـتقبل مبدئقًا ولؿ يصبح هنائقًا بعد، وتقجد طدة دول مـفا  اتػاق واطتبارالرغؿ مـ ذلؽ 

سقدان دولتا الؿصب لؿ يق عان طؾقف حتل إن، وتبؾقر طـ هذه إزمة أزمة مصر وال

 .)7(ٓحؼًا بؿبحث مستؼؾ سلوضحفالسد إثققبل وهق ما 

ات الثـائقة ومتعددة إصراف، تػا آالؿقاه يف  ستغالل تؿ تضؿقـ الؼقاطد العرفقة ٓ

وتؿ تطبقؼفا يف الؿؿارسات الدولقة يف أحؽام الؿحاكؿ و رارات محاكؿ التحؽقؿ 

إمؿ  قة اتػا وجاءت شروحات فؼفاء الؼاكقن الدولل متضؿـة لفا، وتـاولفا مـ خالل 

 .(5)الؿتحدة كان لفا دور كبقر يف حؾ الؿـازطات التل تثقر بقـ دول إهنار الدولقة

                                                        

 ، 5575مايق  73الؿصري الققم، أزمة مقاه الـقؾ تدخؾ مرحؾة الؿقاجفة،  )7) 

http://www.almasry-alyoum  

 -إمؿ الؿتحدة الؼقاطد التالقة: اتػا قةلمقاه إهنار الدولقة وفؼًا  ٓستغاللمـ أهؿ الؼقاطد العرفقة  (5)

 لـفر لقست مطؾؼة.أن السقادة طؾل ا -

 مبدأ التؼسقؿ العادل والؿـصػ لؾؿقاه. -

الدولقة  آتػا قاتضرورة اإلخطار والتشاور والتػاوض كؼاطدة طرفقة يتؿ العؿؾ هبا وتضؿقـفا العديد مـ  -

 هبذا الشلن.

 الضار لؾـفر الدولل. آستغالل اطدة طدم  -

http://www.almasry-alyoum/
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ومـ الـؿاذج التل تقضح مدي تطبقؼ الؼقاطد العرفقة يف تسقية الؿـازطات الخاصة     

 بإهنار الدولقة، كذكر أيت:

هنر كقلقرادو،  "الـزاع بقـ القٓيات الؿتحدة إمريؽقة والؿؽسقؽ حقل كؾ مـ  -

يف  إهنار ات استخدامم بشلن 7722 قة اتػا ، حقث وضعت "ريقجراكد، تقجقاكا 

غقر الشئقن الؿالحقة حدًا لؾـزاع بقـفؿ، وأكدت طؾل الحؾ السؾؿل ٕي خالف يـشل 

 والؿقاه  بقـفؿ، ولتػسقر أو تطبقؼ بعض البـقد مـ  بؾ الفقئة الدولقة لؾحدود

IBWC(7)  .  

هنر الفـدوس بقـ الفـد وباكستان حقث كصت طؾل أكف حال فشؾت  قة اتػا وأيضًا  -

 .(5)الؿػاوضات ُيعرض إمر طؾل التحؽقؿ

                                                                                                                                                                     

كؾ هذه الؼقاطد يتؿ العؿؾ هبا كعرف دولل أو كؼقاطد تتضؿـفا اتػا قة معقـة لتسقية الؿـازطات الخاصة  -

 بالؿقاه، وسـتـاول هذه الؼقاطد الفامة بالؿبحث الؼادم بالتػصقؾ .    

 وما بعدها . 771الؿممـ محػقظ، حؼقق مصر يف مقاه الـقؾ، مرجع سابؼ، صي أكظر: محؿقد طبد -

(1) The International Boundary And Water Comission.                       

م، وو َّع البـؽ 7745هنر الفـدوس  اتػا قةبالـزاع طؾل مقاه الفـدوس بقـ الفـد وباكستان تؿ تسقيتف  (5)

 مجال طؾل العديد مـ الؿبادئ الؿفؿة يف واشتؿؾتمالحؼ  6مادة و  75الدولل كشاهد طؾقفا، تؽقكت مـ 

 -الؿجاري الؿائقة الدولقة، وذلؽ طؾل الـحق التالل: استخدام

 العادل والؿـصػ لؿقاه الـفر الدولل، والذي أ ره العؿؾ الدولل يف هذا الؿجال. آ تسامأخذت بؿبدأ  -

لؿصطؾحل الؿجري الؿائل الدولل ومصطؾح  استخدامفام يف 7775إمؿ الؿتحدة  اتػا قةاتػؼت مع  -

 حقض.

 مبدأ طدم التسبب يف ضرر. ٓتػا قةاتضؿـت  -

 الـص طؾل حؿاية الؿجري الؿائل مـ التؾقث. -

 .آتػا قةتضؿـت طؿؾقة تـظقؿ تبادل الؿعؾقمات بقـ صريف  -
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ويف تحؽقؿ بحقرة ٓكق بقـ فركسا وأسباكقا أشارت الؿحؽؿة إلل وجقد مبدأ يحرم طؾل  -

ٓ "دولة الؿـبع تغققر أو تعديؾ مقاه الـفر إذا ترتب طؾل ذلؽ ضرر جسقؿ بدولة الؿصب 

 .(7)"ر وٓ ضرارضر

والؿػاوضات ُيعدان مـ أهؿ صرق  آتصآت التعاون العام بحسـ كقة يف مجال إهنار،  -

 حسؿ الـزاطات الخاصة بالؿقاه.

ويقجد دور لألمؿ الؿتحدة يف مجال تسقية الؿـازطات الخاصة بإهنار الدولقة حقث 

وطرب لجـة الؼاكقن  ،وآجتؿاطل آ تصادي تتدخؾ إمؿ الؿتحدة طرب الؿجؾس 

م، ثؿ 7744الدولل وتعّد دراسات و دمتفا لؾؿمتؿر الدولل الذي اكعؼد يف هؾسـؽل 

م، وصدرت طـ 7755إلل ممتؿر إمؿ الؿتحدة حقل الؿقاه الذي أكعؼد يف إرجـتقـ 

 هذيـ الؿمتؿريـ تقصقات رائدة.

 قة اتػا  م و بؾف7723وطـد حدوث الخالفات أوصل مقثاق إمؿ الؿتحدة سـة 

م الدول بالؾجقء إلل القسائؾ السؾؿقة كالؿػاوضة والقساصة والتقفقؼ 7755ٓهاي 

                                                                                                                                                                     

تـاولت مبدأ اإلخطار الُؿسبؼ مـ الطرف الذي سقؼقم بلطؿال يؿؽـ أن تمثر بالؿجري الؿائل و د يتسبب مـف  -

 ضرر لؾطرف أخر.

 إكشاء لجـة دائؿة لتـؿقة هنر الفـدوس.                                             -

-See: Trilochan Upreti,International Water Cources Law And Its Application In South Asia, Pairavi 
Prakashan” Publishers& Distributors” m’house Ramshapath,Kathmandu,2006, op.cit, p.62.                                                                  

، 551،552إهنار الدولقة يف غقر الشئقن الؿالحقة، مرجع سابؼ، صي استغاللوأكظر أيضًا: د/مؿدوح تقفقؼ، 

 ،7753د/طزالديـ طؾل الخقرو، الػرات يف ضؾ  قاطد الؼاكقن الدولل العام، جامعة الؼاهرة،  

 .744،745صي

غقر الؿالحقة وتطبقؼف طؾل هنر الـقؾ،  الشمنإهنار الدولقة يف  استخدامد/مصطػل سقد طبدالرحؿـ،  اكقن  (7)

 .454-453، د/سعقد سالؿ جقيؾل،  اكقن إهنار الدولقة، مرجع سابؼ، صي131-137مرجع سابؼ، صي
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والتحؽقؿ ثؿ إلل محؽؿة العدل الدولقة صبؼًا لؾؿادة الثالثة والثالثقن مـ مقثاق إمؿ 

يحػظ حؼفؿا يف مقاه هنر الجاكج  (5)، وتق قع بروتقكقل بقـ بـجالدش والفـد(7)الؿتحدة

وأكتفل هذا الصراع يف إصار إمؿ الؿتحدة، وهذا يدل طؾل جفقد إمؿ الؿتحدة يف حؾ 

قتفؿا اإلصارية اتػا الـزاطات الدولقة وٓ أدل طؾل ذلؽ يف هذا الؿجال إٓ ما جاء ب

 م.7775

سـتحدث طـ إساس الؼاكقين الذي تؽقن مـ خاللف دول حقض الـقؾ مؾتزمة 

مقاه هنر الـقؾ وذلؽ مـ خالل بقان  ستغالل الؿـظؿة ٓ  قات تػا آالتزامًا  اكقكقًا ب

 .(1)الؿؾزمة  قات تػا آصبقعة هذه 

مقاه الـقؾ ٕصراففا  ستغالل الؿـظؿة ٓ قاتتػا آوذلؽ لبقان مدي إلزامقة 

بعض دول  ادطاءاتأثرها الؿؾزم مـ الدول السؾػ لؾدول الخؾػ لدحض  واكسحاب

بالـسبة لفا بحجة أن هذه   قات تػا آحقض الـقؾ مؿـ يري طدم إلزامقة هذه 

ية، وذلؽ طؾل خالف الؼقاطد الؼاكقكقة الدولقة آستعؿارأبرمت يف الحؼبة قات  تػا آ

الشلن، كتـاول هذا الؿطؾب مـ خالل فرطقـ، وسـقضحفؿا بالتػصقؾ فقؿا  الثابتة يف هذا

                                                        

قاه العربقة، دار صالس لؾدراسات والرتجؿة والـشر د/ زكريا السباهل، الؿقاه يف الؼاكقن الدولل وأزمة الؿ (7)

 .757-755،صي7772، 7بسقريا، ط

-755م، صي5555، مـشقرات وزارة الثؼافة، دمشؼ، اجتؿاطقةد/ مـذر خدام، إمـ الؿائل السقري، دراسة  (5)

756. 

لألهنار، مرجع سابؼ، الؿممـ محػقظ، حؼقق مصر يف مقاه الـقؾ يف ضقء الؼاكقن الدولل  محؿقد طبد (1)

                                                                     .554-551صي
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 -يؾل:

 . .اإل ؾقؿقة صبقعة الؿعاهدات الدولقة الؿتصؾة بإوضاع  الػرع األول:

 التقارث الدولل. الػرع الثاين:

 قات اتػا ، ٕن (7)اإل ؾقؿقة كؽتػل هـا بالحديث طـ الؿعاهدات الُؿتصؾة بإوضاع  

ثؿ أكف  د أبرمت أو البعض مـفا أثـاء  اإل ؾقؿقة مقاه الـقؾ هل معاهدات متصؾة بإوضاع 

الغربل لؿعظؿ دول حقض الـقؾ مع بقان الطبقعة الؼاكقكقة لؿعاهدات إهنار  آحتالل

ل معاهدات شخصقة أم طقـقة لتقضقح ما إذا كان يسري طؾقفا مبدأ الدولقة، وهؾ ه

 التقارث الدولل مـ طدمف.

هل التل ترسؿ حدود الدولة،  اإل ؾقؿقة فالؿعاهدات الدولقة الؿتصؾة بإوضاع 

هذه الؿعاهدات حجة طؾل أصراففا والغقر،  ٓطتبار تجف الػؼف مـذ و ت صقيؾ اولذلؽ 

احرتامفا وطدم الؿساس بلحؽامفا، وذلؽ طؾل خالف الؼاطدة ومـ ثؿ ففل تؾزم الغقر ب

العامة يف  اكقن الؿعاهدات، وهق مبدأ كسبقة الؿعاهدات، أي أن الؿعاهدة ٓ تؾزم إٓ 

طؾل هذا الؿبدأ يرجع إلل صبقعة الؿعاهدات الؿتصؾة بلوضاع  استثـاءا أصراففا، أم

حافظ غاكؿ إلل التزام كافة ، وذهب د/محؿد (5)إ ؾقؿقة حقث تـشئ مراكز مقضقطقة

                                                        

 .174-523،صي7776د/مصطػل احؿد فماد، الؼاكقن الدولل العام، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة،  (7)

بؿقاه إهنار الدولقة، الؿجاري الؿائقة  بآكتػاعد/ايؿان فريد الديب، الطبقعة الؼاكقكقة لؾؿعاهدات الخاصة  (5)

الؿتعؾؼة بـفر الـقؾ، رسالة دكتقراه، كؾقة  لالتػا قاتالدولقة يف غقر أغراض الؿالحة مع دراسة تطبقؼقة 

 .567-556، صي5555الحؼقق، جامعة الؼاهرة، 
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هذه الؿبادئ يف العرف  استؼرتالدول باحرتام الؿبادئ يف الؿعاهدات الجؿاطقة، إذا ما 

الدولل، ومثؾ هذه الؿعاهدات تعد طؾل أسس  اطدية هامة ومـ ثؿ تحقز خاصقة 

 .(7)مقضقطقة

الـظام الدولل  احرتامو د أيدت محؽؿة العدل الدولقة يف بعض أحؽامفا مبدأ 

طـ الؼبقل مـ أية دولة أخري ولق كاكت الدولة الغقر مستػقدة  استؼالٓلإل ؾقؿ، وذلؽ 

 .(5)مـ هذا الـظام

الؿجاري الؿائقة الدولقة معاهدات بقـقة، ٕهنا  استخدام تعد الؿعاهدات الؿتعؾؼة ب

مـ أحؽام  اإل ؾقؿقة تتعؾؼ بلوضاع إ ؾقؿقة ويسري طؾقفا ما يسري طؾل الؿعاهدات 

الػؼف والعؿؾ الدولققـ طؾل  استؼرارتتعؾؼ بالتقارث الدولل، وٓ مجال لؾخالف بعد 

هذه الؿعاهدات إ ؾقؿقة يف أكثر مـ مقضع، وذلؽ حسب ما جاء بلحدث الرسائؾ  اطتبار

العؾؿقة مـ تعداد ٔراء الػؼفاء يف هذا الشلن، وما ذهب إلقف الؼضاء بخصقصف، حقث 

الؿعاهدات الؿقضقطقة تشؿؾ معاهدات إهنار، وذهب آخريـ  ذهب البعض إلل أن

إلل أن معاهدات إهنار يحتج هبا طؾل الؽافة، وأشار الؿؼرر الخاص لؾجـة الؼاكقن 

الؿعاهدات الخاصة بالحدود  اطتبارطؾل  7755الدولل يف تؼريره ومـشقر بدورهتا 

 والؿالحة طؾل إهنار هل مقضقطقة.

فققـا  قة تػا فقة ومؿارسات الدول، ولجـة الؼاكقن الدولل ٓأثبتت الؽتابات الػؼ

                                                        

حث مـشقر بالؿجؾة الؿصرية د/جعػر طبدالسالم، دور الؿعاهدة الشارطة يف حؽؿ العال ات الدولقة، ب (7)

 وما بعدها. 55، صي7757، 55لؾؼاكقن الدولل، الؿجؾد 

 .725، صي7774، 3د/جعػر طبدالسالم، مبادئ الؼاكقن الدولل العام، الؼاهرة، ط (5)
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، وحسب الؼضاء الدولل فلطترب (7)أن الؿعاهدات الـفرية معاهدات طقـقة 7756

طقـقة مـ سابؼة حؽؿ محؽؿة العدل الدولقة  إ ؾقؿقةالؿعاهدات الؿائقة هل معاهدات 

بخصقص أكشاء  7755 يف الػصؾ بقـ الؿجر وسؾقفاكقا، ويف  ضقة كاجقؿاروس 7775

مجؿقطة مـ السدود حقث أكدت طؾل الطبقعة العقـقة لفذه الؿعاهدة، حؼقق والتزامات 

 اإل ؾقؿلهنر الداكقب التل أكدت طؾقفا لجـة الؼاكقن الدولل التل أكدت طؾل الطابع 

م وهق تاريخ اكحالل 7771سؾقفاكقا هبا ابتداًء  ٓلتزاملؾؿعاهدات، ورؤية الؿحؽؿة 

 ، ويـتج مـ ذلؽ أن الؿعاهدة ٓ تتلثر بتقارث الدول.(5)مـ سؾقفاكقاالتشقؽ 

تعد الؿسللة الخالفقة إولل بقـ مصر ودول حقض الـقؾ، أن دول حقض الـقؾ        

مقاه الـقؾ بقـ دولف، طؾل أساس أهنا أبرمت يف  ستغالل الؿـظؿة ٓ قات تػا آتشؽؽ يف 

ية، وبالتالل ففل ٓ تسري طؾل هذه الدول وغقر مؾتزمة هبا، ولؽـ آستعؿارالحؼبة 

أثر مثؾ هذا  اكسحابيغقب طـفؿ مبدأ التقارث الدولل يف الؿعاهدات الدولقة الذي يؼرر 

 الـقع مـ الؿعاهدات مـ الدولة السؾػ إلل الدولة الخؾػ.

ن الؿؼصقد بالتقارث الدولل هق القضع الذي تحؾ فقف دولة محؾ دولة أخري إقث ح

، وصبؼًا (1)فققـا أيضًا لؾتعريػ سالػ الذكر قة اتػا يف سقادهتا طؾل إ ؾقؿ معقـ، ذهبت 

                                                        

د/ايؿان فريد الديب، الطبقعة الؼاكقكقة لؾؿعاهدات الخاصة بآكتػاع بؿقاه إهنار الدولقة، مرجع سابؼ،  (7)

 .564-561صي

د/ايؿان فريد الديب، الطبقعة الؼاكقكقة لؾؿعاهدات الخاصة بآكتػاع بؿقاه إهنار الدولقة، مرجع سابؼ،  (5)

 .565-564صي

د/أشرف طرفات سؾقؿان، الـظرية العامة لؾتقارث الدولل مع دراسة تطبقؼقة لؾتطقرات الؿعاصرة يف آتحاد  (1)

8 أكظر: د/ايؿان فريد 73،76، صي5555بؼقـ، دار الـفضة العربقة، السقفقتل وآتحاد الققغساليف السا

 .577-567بؿقاه إهنار الدولقة، مرجع سابؼ، صي بآكتػاعالديب، الطبقعة الؼاكقكقة لؾؿعاهدات الخاصة 



  

375 

الؿقضقطقة تقرث فال يجقز لدولة سؾػ  اإل ؾقؿقة لؾؿؿارسات الدولقة فالؿعاهدات 

الؿقضقطقة، وهذا سبب  اكقين  قات تػا آهنر الـقؾ مـ  قات اتػا التـصؾ مـفا وأن 

 .(7)حصة مصر يف مقاه الـقؾ احرتامطؾل  إخرىيحؿؾ دول مجري الـقؾ 

 51فققـا لخالفة الدول يف الؿعاهدات، والتل تؿ إ رارها يف  قة اتػا وأكدت أيضًا 

اية مـ الؿقافؼة ، طؾك مبدأ التقارث الدولل لؾؿعاهدات، و د اتضح ذلؽ بد7756أغسطس 

إلقف الدول إفريؼقة بشؽؾ خاص يف  اكتفتو دسقة الحدود، وهق ما  طؾك مبدأ تقارث

وذلؽ يشؿؾ التلكقد  –آتحاد إفريؼل حالًقا –مـظؿة القحدة إفريؼقة سابًؼا  اجتؿاطات 

غققرها، مقاه الـقؾ السابؼة والتل تدطل دول الؿـبع بطالهنا وتصر طؾك ت قات اتػا طؾك شرطقة 

الؿربمة ريثؿا يتؿ التقصؾ لحؾ  قات تػا آوذلؽ حقث تمكد مصر التزام دول الحقض ب

 قات تػا آطـتقبك، وبالتالل فال يستطقع أي صرف أن يتحؾؾ مـ  قة اتػا بخصقص 

 .(5)الُؿسبؼة

أو تؼؾصف، ويتؿ ذلؽ  اتساطف د يطرأ طؾل إ ؾقؿ الدولة بعض التطقرات التل تمدي إلل 

طادة طـ صريؼ تخؾل الدولة طـ إ ؾقؿفا لقؾتحؼ هذا الجزء بدولة أخري، أو أن يستؼؾ 

مؽقكًا دولة  ائؿة بذاهتا، أو أن تتحد دولتان أو أكثر مؽقكة دولة اتحادية، ويرتتب طؾل كؾ 

ؾقؿ معقـ، وهذا هذه التغققرات كتائج  اكقكقة مرجعفا تغققر السؾطة التل تباشر السقادة طؾل إ 

 . (1)"آستخالف الدولل  "هق التقارث 

                                                        

شقر ، بحث مـ"مقاه الـقؾ ٓتػا قاتدراسة  اكقكقة "د/ مؿدوح شق ل، التقارث الدولل يف الؿعاهدات الدولقة  (7)

 .765، صي7767بالؿجؾة الؿصرية لؾؼاكقن الدولل، الؿجؾد الخامس وإربعقن، 

د/محؿد سالؿان صايع، محدودوية الؿقارد الؿائقة والصراع الدولل: دراسة لحالة حقض الـقؾ، رسالة  (5)

 .572، صي 5553دكتقراه، كؾقة آ تصاد والعؾقم السقاسقة، جامعة الؼاهرة، 

  .555-777م، صي5574، 7، العدد 3حؽقؿة مـاع، التقارث الدولل، مجؾة الشريعة وآ تصاد، الؿجؾد  (1)
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 الوبحث الثاًي

 م 7991األهن الوتحذة  يت فتااقالٌظام القاًىًي ال

غقر الؿالحقة لألهنار الدولقة طدة مشاكؾ طؿؾقة تستدطل أحؽامًا  ات آستخدامأضفرت 

 اكقكقة مـ أجؾ الحد مـ الؿـازطات التل يؿؽـ أن تثقر بسببفا، فػل مجال أخذ وتخزيـ 

الؿقاه، أثقر التساؤل طـ الؼقاطد الؼاكقكقة التل تحؽؿ تؼسقؿ الؿقاه فقؿا بقـ الدول الـفرية، 

مجري الـفر الدولل، وتحقيؾ روافده أو إ امة الخزاكات طؾقف، وحؼ الدول الـفرية يف تغققر 

 الؿقاه لألغراض الصـاطقة والزراطقة أثقر كػس التساؤل أيضًا. استخدام ويف مجال 

الدولقة،  إهناراستغالل ، الؿبادئ الؼاكقكقة التل تحؽؿ إخرىومـ الؿشاكؾ الؼاكقكقة 

الؿالحل لألهنار  غقرستغالل آل يسببفا الؿسئقلقة الدولقة الـاجؿة طـ إضرار الت

 .(7)الدولقة

وبسبب تزايد أهؿقة هذا الؿقضقع أصدرت الجؿعقة العامة لألمؿ الؿتحدة  رارها ر ؿ 

بتؽؾقػ لجـة الؼاكقن الدولل بدراسة ووضع  اكقن  7755ديسؿرب 6بتاريخ  5447

 اطتؿدتوبعد مدة صقيؾة الؿجاري الؿائقة الدولقة يف إغراض الغقر مالحقة،  ستخدام ٓ

الدولقة الجديدة  قة تػا آم 7775مايق 57الجؿعقة العامة لألمؿ الؿتحدة بتاريخ 

تؿثؾ إسفامًا هامًا يف  قة تػا آبالتصقيت، وتؿت الؿقافؼة طؾقفا بإغؾبقة، ويف رأيل أن هذه 

                              تعزيز سقادة الؼاكقن.                                                

لجفقد طؾؿقة  امت هبا لجـة الؼاكقن الدولل  تتقيجقة تػا آوكان هذا اإل رار لفذه 

                                                        

الؿممـ محػقظ، حؼقق مصر يف مقاه الـقؾ يف ضقء الؼاكقن الدولل لألهنار، مرجع سابؼ، صي  محؿقد طبد (7)

547-555.  



  

372 

وأسفؿت فقفا هقئات ومجؿقطات مـ خرباء وأساتذة الؼاكقن الدولل مثؾ رابطة الؼاكقن 

 الدولل.

يؿؽـ أن تؾعب الؿػاوضات دورًا بارزًا يف مجال مـع كشقب الؿـازطات الـفرية،         

لتسقية مـازطات الؿجري  (5)، وتقجد بدائؾ أخري(7)وتسقيتفا  بؾ أن تتػا ؿ تؾؽ الؿـازطات

إذا  (3)أو التقفقؼ (2)، أو إلل القسائط(1)الؿائل، ومـفا الؾجقء لجفة محايدة لتؼصل الحؼائؼ

                                                        

خدامات إهنار الدولقة يف الشمون الؿالحقة: العاصل شتققي، الؼقاطد الؼاكقكقة التل تحؽؿ است ( مساطد طبد7)

 .556، صي5575دراسة تطبقؼقة طؾل هنر الـقؾ، أصروحة دكتقراه، جامعة الؼاهرة، 

 وهل لجـة تؼصل الحؼائؼ أو التحؼقؼ، والقساصة، والؿساطل الحؿقدة، والتقفقؼ. (5)

ولجـة تؼصل الحؼائؼ تسعل لجؿع البقاكات والؿعؾقمات الؿتعؾؼة بالـزاع الؿائل، لؾحؾ وديًا دون تصعقد  (1)

إصراف، أكظر: طؾل أبراهقؿ  باتػاقالـزاع، وتؽقن جؾساهتا سرية، و راراهتا بإغؾبقة، والرجقع لؾجـة 

 .452صي يقسػ،  اكقن إهنار الدولقة والؿجاري الؿائقة الدولقة، مرجع سابؼ،

وأكظر أيضًا: يقسػ العاصل الطقيؾ، تطقر القسائؾ السؾؿقة يف الؼاكقن الدولل الؿعاصر، فؽر جديد، 

4/3/5575. 

    http://yaltawil.blogspot.com/2010/05/blog-post-06.html. 

يف الؿػاوضات وإدٓء بالرأي لحقـ  وآشرتاكبعد التػاوض يؼقم صرف ثالث بالتدخؾ با رتاح الحؾقل  (2)

8 أكظر: الخقر  شل، ٓ رتاحاتفالتقصؾ لحؾ، أو أن يـفل مفؿتف حال رفض أحد إصراف أو جؿقعفؿ 

الؿػاضؾة بقـ القسائؾ التحاكؿقة وغقر التحاكؿقة لتسقية الؿـازطات الدولقة، الؿمسسة الجامعقة لؾدراسات 

 .15-75صي ،7777، 7والـشر والتقزيع، الجزائر، ط

 ، طؾل الرابط:52/7/5575القسائؾ الدبؾقماسقة لتسقية الؿـازطات الدولقة، دكقا القصـ، -

                   . http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/09/24/21016.html  

الؿـاسبة لتسقية  آ رتاحاتتؼقم لجـة محايدة لفا مبدأ الدوام بدراسة الـزاع، وتؼديؿ تؼرير طـف متضؿـًا  (3)

 طبد العاصلالـزاع، وٓ يعترب تؼديرها إلزامقًا وهل تجتؿع بصقرة سرية و راراهتا تتخذ بإغؾبقة8 مساطد 

طؾل إهنار الدولقة، دراسة تطبقؼقة طؾل حقض شتققي، الضقابط الؿائقة الحاكؿة ٕكشاء الؿشروطات الؿائقة 

 .577،صي5571، 17، العدد 77الـقؾ، الؼاهرة، مجؾة آفاق أفريؼقة، الؿجؾد 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/09/24/21016.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/09/24/21016.html
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 طؾل ذلؽ.وافؼت 

     -وسلتحدث يف هذا الؿبحث من خالل الؿطؾبقن التالققن:

  م .7775الؿتحدة  إمؿقة تػا ٓالطبقعة الؼاكقكقة  الؿطؾب األول:

 م.7775الؿتحدة  إمؿقة اتػا بأهؿ الؿبادئ القاردة  :الثاينالؿطؾب 

م يقضح مدي 7775إمؿ الؿتحدة لسـة  قة تػا بقان الطبقعة الؼاكقكقة ٓ                

الؿجاري الؿائقة الدولقة يف غقر  استخدام إلزامقة إحؽام التل تضؿـتفا يف مجال 

الشئقن الؿالحقة، وهؾ ما تضؿـتف مـ أحؽام لف صػة التطبقؼ الؿباشر طؾل الدول 

الؿربمة بقـ الدول قات  تػا آطؾل قة  تػا آدي تلثقر هذه الـفرية مـ طدمف، بقان م

الالحؼة لفا، وسقتؿ تـاول قات  تػا آالـفرية  بؾ إبرامفا، وكذلؽ مدي تلثقرها طؾل 

 -ذلؽ مـ خالل فرطقـ طؾل الـحق التالل:

 إصارية. قة اتػا م 7775إمؿ الؿتحدة  قة اتػا  الػرع األول:  

 .7775الؿتحدة  إمؿقة تػا ٓإثر الؿؾزم  الػرع الثاين:  

بلهنا رسؿت الخطقط العريضة يف هذا الؿجال وبالرتكقز  قة الجديدةتػا آتؿقزت 

باطتبارهؿا  7737 قة اتػا و 7757قة اتػا طؾك الشؼ الؼاكقين كجد أن ما يفؿـا هـا هق 

 . 7775إمؿ الؿتحدة  لألهنار  قة اتػا محؾ الجدل بقـ مصر وإثققبقا، باإلضافة إلك 

إصارية تـص طؾل مجؿقطة مـ الؿبادئ الرئقسقة وإحؽام  قة اتػا بؿعـل أهنا 

مادة، وهبا مرفؼ  15الؿتعؾؼة بالؿقضقع، ففل تـؼسؿ إلل سبعة أبقاب، وتتللػ مـ 
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جديدة بشلن هنر معقـ  قة اتػا ، بحقث يؾزم وضع )7(مادة 72تللػ مـ خاص بالتحؽقؿ ي

، أي أسست طؿؾفا طؾل تـقع قة تػا آأو جزء مـف يف داخؾ إُصر التل كصت طؾقفا 

 إوضاع الجغرافقة الفقدرولقجقة والؿـاخقة والسؽاكقة الخاصة بذلؽ الشلن.

اإلصاري  قاطده مؾزمة ٕصراففا صبؼًا لؼاكقن الؿعاهدات الدولقة، وهق ذو   تػاقآو

خاصة بالؿجاري الؿائقة الدولقة  اتاتػا كف ٓ يطبؼ يف حالة وجقد إصبقعة مؽؿؾة حقث 

 مـ  بؾ.

ثالثة  "الؿجري الؿائل  اتاتػا  "قة تػا آوجاءت واستفدفت الؿادة الثالثة مـ 

اإلصارية ٓ تمثر طؾل حؼقق والتزامات إصراف قة  تػا آ أغراض رئقسقة8 أولفؿا: أن

اإلصارية يجقز لفؿ بؽقهنؿ قة  تػا آمقجقدة مسبؼًا، ثاكقفؿا: أن أصراف  اتاتػا يف 

أو أكثر لتطبقؼ ومقاءمة إحؽام القاردة يف  اتػاقدول مجري مائل معقـ أن يدخؾقا يف 

هذا الؿجري أو جزء مـف،  ات استخدامومبادئف العامة مع خصائص وأوجف قة  تػا آ

دون الحصقل طؾل  إخرىأن يمثر تلثقر ذو شلن طؾل الدول   تػاقآفنكف ٓ يجقز لفذا 

قة  تػا آمقافؼة هذه الدول، ثالثفؿا: يتقجب طؾل الدول الؿتشاصئة طـد ضرورة تطبقؼ 

ف، أن تتشاور بغرض التػاوض استخداماتبسبب خصائص مجري مائل دولل معقـ و

 .(5)خاص بالؿجري الؿائل اتػاقبحسـ كقة بؼصد طؼد 

تؿّثؾ طصارة التجارب اإلكساكقة، إٓ أن مصر لؿ قة  تػا آطؾل الرغؿ مـ أن هذه 

 آكتػاع هنا لؿ تعطل القزن الالزم لؾحؼقق الؿؽتسبة ورجحت مبدأ إتـضؿ لفا حقث 

                                                        

1) HTTP://LEGALUN.ORG/AVI/IS/SALMAN-IW-VIDEO-2.HTML             

ؿممـ محػقظ، حؼقق مصر يف مقاه الـقؾ يف ضقء الؼاكقن الدولل لألهنار، مرجع سابؼ، ال محؿقد طبد (5)

 .553:567صي

http://legalun.org/AVI/IS/SALMAN-IW-VIDEO-2.HTML
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 الؿـصػ والؿعؼقل.

 اكقن الؿجاري الؿائقة الدولقة يف إغراض غقر الؿالحقة  قة اتػا الؿادة الثالثة مـ 

ات الؼائؿة والسابؼة طؾقفا إٓ  تػاقآأكف ٓ يمثر بحال مـ إحقال يف  "كصت طؾل 

، يف مثؾ هذه الحالة يؽقن "ئل بؼدر الذي يؽقن ضروريًا بسبب خصائص الؿجري الؿا

هـاك التزام طؾل الدول إصراف الؾجقء لؾتػاوض والتشاور طؾل أساس حسـ الـقة مـ 

 .قة تػا آات الؼائؿة لؽل تتقائؿ مع تػا آأجؾ تعديؾ 

حتل لدول الحقض، التل لؿ تؼؿ بالتق قع قة  تػا آويذهب البعض إلل إلزامقة 

 .(7)طد طرفقة تسري يف حؼ تؾؽ الدولطؾقفا، لؽقهنا تعرب طـ  قا

أن  "الالحؼة لفا، فلن الؿادة الرابعة كصت طؾل  قات  تػا آبقة  تػا آوبشلن طال ة 

 اتػاقلؽؾ دولة مـ دول الؿجري الؿائل الحؼ يف أن تشارك يف التػاوض طؾل أي 

مجري مائل يسري طؾل كامؾ الؿجري الؿائل الدولل، وأن تصبح صرفًا يف هذا 

 . "، وأن تشارك أيضًا يف أي مشاورات ذات صؾة تػاقآ

 قة تػا بالعرف الدولل فنكف مـ مـطؾؼ الطابع اإلصاري لالقة  تػا آوبالـسبة لعال ة 

والؿستؼر قة  تػا آمائقة تتضؿـ إحؽام والؼقاطد القاردة ب اتاتػا فنن الدول تربم 

بؿا يقائؿ   تػاقآـاسب الـفر مقضقع التل ت اإل ؾقؿقة طؾقفا ثؿ إحؽام وإطراف 

ويتػؼ مع الؿقا ع الجغرافقة والخصائص التل تختص هبا مجاري مائقة دولقة معقـة ٓ 

                                                        

هنر الـقؾ، محاضرة مطبقطة ألؼاها سقادتف يف كدوة الـقؾ وتحديات  ٓتػا اتد/احؿد ابق القفا، الؼقؿة الؼاكقكقة  (7)

 .55/3/5575الؿستؼبؾ، بؿجؿع إكشطة الطالبقة، الؿديـة الجامعقة، جامعة اإلسؽـدرية، بتاريخ 
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 لقست آمرة.قة  تػا آ، ولؽـ ٓ غضاضة مـ ذلؽ ٕن الؼقاطد (7)العؽس

 ات آستخدامم ففل تعد أفضؾ تؼـقـ لؼقاطد 7775يف مجال تؼقيؿ إمؿ الؿتحدة 

دولة طؾقفا  13غقر الؿالحقة لؾؿجاري الؿائقة الدولقة، ودخؾت حقز التـػقذ بعد مقافؼة 

جديدة ففل كؼطة البداية  قات اتػا مؿا يزيد  قؿتفا الؼاكقكقة وخصقصًا طؾل ما يربم مـ 

غقر  ات آستخدامتتعؾؼ ب قة اتػا ري بقـ دول ما إلبرام الجديدة ٕي تػاوض بح

م طدة مبادئ، 7775إمؿ الؿتحدة  قة اتػا ، تضؿـت (5)الؿالحقة لؿقاه إهنار الدولقة

 -لذا سـبحث هـا بؼدر ما تعؾؼ مـفا بؿقضقع البحث، وهل طؾل التقالل:

  والؿعؼقل لؿقاه الـفر الدولل. الؿـصػآستخدام مبدأ  الػرع األول:

 مبدأ طدم إحداث الضرر. الػرع الثاين:

 مبدأ اإلخطار الُؿسبؼ بشلن اإلجراءات الؿراد الؼقام هبا. الػرع الثالث:

 مبدأ تسقية الؿـازطات. الػرع الرابع:

                                                        

، بحث مـشقر بؿمتؿر الؿقاه 7775إمؿ الؿتحدة بشلن مجاري الؿقاه الدولقة  اتػا قة(د/محؿد يقسػ طؾقان، 7)

الؿمتؿر السـقي الثالث الذي طؼده مركز دراسات الؿستؼبؾ بجامعة اسققط،  57ة وتحديات الؼرن العربق

 .753، مرجع سابؼ، صي57زيد، الؿقاه مصدر لؾتقتر يف الؼرن أبق 8 د/ محؿقد 776، صي7776كقفؿرب 

الدولقة، مرجع سابؼ، بؿقاه إهنار  بآكتػاع(د/ايؿان فريد الديب، الطبقعة الؼاكقكقة لؾؿعاهدات الخاصة 5)

 .714، د/ محؿد يقسػ طؾقان، اتػا قة إمؿ الؿتحدة، مرجع سابؼ، صي745صي
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(7 )

الؿجاري  استخدام الدولل ذلؽ الؿبدأ يف مشروطفا حقل  اكقن  أ رت لجـة الؼاكقن

الجؿعقة العامة لألمؿ الؿتحدة  اطتؿدتفالؿائقة الدولقة يف إغراض غقر الؿالحقة والذي 

مع تعديالت  (5(7744، وسبؼتفا إلل ذلؽ  قاطد هؾسـؽل 7775مايق  57بتاريخ 

 .(1)م7775إمؿ الؿتحدة  قة اتػا صػقػة، وكصت طؾقف الؿادة الخامسة مـ 

ويؼتضل هذا الؿبدأ أن تـتػع دولة ما يف أراضقفا بؿجري مائل وتتشاصره مع دول 

أخري طؾل كحق مـصػ ومعؼقل، لذلؽ فالسؾقك اإليجابل  د يؽقن مطؾقبًا بؿقجب 

ًٓ، فؾؽؾ دولة مـ دول الؿجري الحؼ يف  ؿ الؿقاه تؼسقؿًا مـصػًا ومعؼق هذا الؿبدأ، تؼسَّ

، ويف ضقء الظروف التاريخقة ٓحتقاجاهتاعؼقلة ومـصػة تتحدد وفؼًا حصة م

 .(2)ة لؽؾ دولةآ تصاديوالجغرافقة و

الؿجاري الؿائقة التل أبرمت خالل أواخر  اتاتػا فنن ) Bolye  birnie )3وكؿا ٓحظ 

                                                        

) 1) Trilochan Upreti,International Water Cources Law And Its Application In South Asia, Op.Cit, p109-
116.                                                                     

د/طزيزة مراد ففؿل، إهنار الدولقة والقضع الؼاكقين الدولل لـفر الـقؾ، الؿجؾة الؿصرية لؾؼاكقن الدولل،  (5)

 .721، صي 7767، 15الؿجؾد 

 .556، الؿجؾد الثاين، الجزء الثاين، صي7772حقلقة لجـة الؼاكقن الدولل  (1)

( د/صالح الديـ طامر، د/ سؿعان بطرس فرج اهلل، د/ طبدالؿؾؽ طقدة، اتػا قة إمؿ الؿتحدة بشلن استخدام 2)

، جامعة الؼاهرة، كؾقة 755الؿجاري الؿائقة الدولقة يف إغراض غقر الؿالحقة، سؾسؾة بحقث سقاسقة، ر ؿ 

8 د/ محؿد شق ل 75-75، صي7776قق الؼاكقن والعؾقم السقاسقة، مركز البحقث والدراسات السقاسقة، يقل

الؿـصػ بؿقاه إهنار الدولقة مع إشارة خاصة لحالة هنر الـقؾ، جامعة الؼاهرة، مـتدي  آكتػاعطبدالعال، 

 .5575الؼاكقن الدولل، 

(5)Birnie and A.E.Bolye, International Law And The Environment, 2nd ed (2002),p.6.     
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 البقئقة الؿشرتكة بقـ إجقال. آهتؿامات ٓطتبار التسعقـات بدأت تلخذ يف ا

مع دول حقض قات  تػا آوحصة مصر يف مقاه الـقؾ كحؼ مؽتسب لفا مـ خالل 

إلل مبدأيـ أساسققـ وهؿا: مبدأ  استـاداً الـقؾ، تمكد مصر حؼق فا يف تؾؽ الؿقاه 

الؿؽتسبة، ومبدأ الحصقل طؾل كصقب طادل ومـصػ مـ إيرادات  التاريخقةالحؼقق 

العادل ٓ يزال  آستخدام ، أن مذهب (7)الـفر اإلضافقة التل تزيد طـ الحؼقق الؿؽتسبة

يػتؼر إلل الد ة ألقة اإلجرائقة لتـػقذه يف حآت محددة، وهل مجؿقطة الؿعايقر التل 

 . )5(ؿجاري الؿائقة الدولقةال استخدام يؿؽـ تطبقؼفا طالؿقًا بشلن 

كؾ التدابقر  باتخاذورد هذا الؿبدأ يف الؿادة السابعة يؼتضل أن تؼقم الدول           

الؿـاسبة لؾحقؾقلة دون التسبب يف ضرر ذي شلن لدول أخري تشاصرها مجري مائل 

أو تعديؾ كشاط ما بعد البدء بف، وٕن  دولل، والتشديد طؾل الر ابة مفؿ، لصعقبة و ػ

إصالح الضرر بعد و قطف معؼدًا ومؽؾػًا جدًا، إذا كان ذلؽ مؿؽـًا فعالً، وكػس الؿادة 

 .(1)السابؼة تقجب طؾل الدولة التل تسبب الضرر العؿؾ طؾل إزالتف أو تخػقػف

تدابقر أخري  د يؽقن لفا تلثقر ضار ذو  ٓتخاذإذا كاكت دولة تخطط لؿشروع ما أو 

                                                        

، 7766آسرتاتقجل العربل، مركز الدراسات السقاسقة وآسرتاتقجقة، ممسسة إهرام، الؼاهرة، ( التؼرير 7)

 .8246 د/طؾل ابراهقؿ،  اكقن إهنار والؿجاري الؿائقة الدولقة، مرجع سابؼ، صي224صي

(2)Tanzi,A.and M.Arcari,The United Nations Convention On The Law Of International Water 
Courses,Kluwer Law International: London, 2001,p95-96 e.                                                                      

   اكقن استخدام الؿجاري الؿائقة الدولقة يف إغراض غقر الؿائقة اتػا قة( د/ أحؿد الؿػتل، دراسة حقل 1)

      . http://208.64.28.131/showers.phb?id=20wres.php?id=20  

http://208.64.28.131/showers.phb?id=20wres.php?id=20
http://208.64.28.131/showers.phb?id=20wres.php?id=20
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شلن طؾل دولة أخري أو دول أخري تتشاصر معفا مجري مائقًا دولقًا، فنن الدولة التل 

هذه التدابقر طؾل أراضقفا يجب أن ترسؾ بتق قت جقد إخطارًا إلل الدول  ٓتخاذُيخطّط 

الدول التل تؿ إخطارها بلن التدابقر الؿزمع  اطتؼادهبذه الخطط، ويف حال  إخرى

تباع طؿؾقة مشاورات آ تتػؼ مع أحؽام الؿادة الخامسة أو الؿادة السابعة يتؿ  اتخاذها

ومػاوضات، إذا أ تضل إمر، تمدي إلل حؾ مـصػ لؾحالة، ويتؿ التبادل لؾبقاكات 

حؼؼ القضقػة الؿـشقدة لفا والتل تؿؽـ الدول والؿعؾقمات بصقرة مـتظؿة، لؽل ت

، وهذا الؿبدأ تؼقم طؾقة طال ات )7(الـفرية مـ تسقية مـازطاهتؿ طؾل أسس سؾقؿة وطادلة

 )5(حسـ الجقار

غقر الؿالحقة  ات آستخدامكظام تسقية الؿـازطات الؿتعؾؼة بقة  تػا آتـاولت 

  :)1(حؽام التالقةمتضؿـة إ

خاص فقؿا  اتػاقالتزام إصراف بالؾجقء لؾتسقية بالقسائؾ السؾؿقة ما لؿ يؽـ هـاك -

 .)2(طؾل صريؼة أخري لتسقية الـزاع إصرافبقـ 

القسائؾ السؾؿقة لتسقية الؿـازطات هل الؿػاوضات، الؿساطل الحؿقدة، القساصة، -

التحؽقؿ والؾجقء لؿحؽؿة العدل التقفقؼ، الؾجقء لؾجان الـفرية الؿشرتكة، 

 .(3)الدولقة

                                                        

 .755-757د/سعقد سالؿ جقيؾل،  اكقن إهنار الدولقة، مرجع سابؼ، صي ( 7)

 .            715-757( د/ محؿد يقسػ طؾقان، اتػا قة إمؿ الؿتحدة، مرجع سابؼ، صي5 
(3)Unconvention On The Law Of The Non-Navigational Uses Of International http://www.international 

water law.org/intldocs/watercourse.conv.html.             

 .7775مـ اتػا قة إمؿ الؿتحدة ٓستخدامات  11ادة مـ الؿ 7( الػؼرة 2)

 .7775مـ اتػا قة إمؿ الؿتحدة ٓستخدامات  11مـ الؿادة  5( الػؼرة 3)
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لحسؿ الـزاع، ويف حالة طدم  تػاقمدة ستة أشفر لؾتقصؾ ٓقة  تػا آحددت 

يؿؽـ بـاء طؾل صؾب أحد إصراف طرض الـزاع طؾل لجـة محايدة  تػاقالتقصؾ ٓ

 .(7)لتؼصل الحؼائؼ

كف يحؼ لألصراف الؾجقء ويف حالة طدم تسقية الـزاع بالطرق غقر اإللزامقة السابؼة فن

لؾطرق السؾؿقة اإلجبارية طـ صريؼ الؾجقء لؿحؽؿة العدل الدولقة أو التحؽقؿ أمام 

 . (5)محؽؿة تحؽقؿ  ائؿة وطادلة، ما لؿ يتػؼ إصراف طؾل خالف ذلؽ

ويقجد وسائؾ سقاسقة وإجراءات  اكقكقة لتسقية مـازطات الؿجري الؿائل الدولل 

متؿثؾة يف الجؿعقة  (1)ات الدولقة وطؾل رأسفا إمؿ الؿتحدةتتؿثؾ إولل: يف الؿـظؿ

، وثاكقفؿا: اإلجراءات الؼاكقكقة (3)أيضًا اإل ؾقؿقة والؿـظؿات  (2)العامة ومجؾس إمـ

 . (5)وأحؽام الؼضاء الدولل (4)وتتؿثؾ يف التحؽقؿ الدولل

                                                        

 .7775مـ اتػا قة إمؿ الؿتحدة ٓستخدامات  11مـ الؿادة  1( الػؼرة 7)

 .27( د/سعقد سالؿ جقيؾل،  اكقن إهنار الدولقة، مرجع سابؼ، صي5)

مقثاق إمؿ الؿتحدة، الؿادة إولل، الػؼرة إولل، ولؿزيد مـ الؿعؾقمات حقل مقثاق إمؿ الؿتحدة، أكظر: ( 1)

 محؽؿة العدل الدولقة، القثائؼ بالؾغة العربقة، طؾل الرابط:
  http://www.icj.org/homepage/ar/unchart.php      

 يف هذا الصدد أكظر: مقثاق إمؿ الؿتحدة، الػصؾ السادس، يف حؾ الؿـازطات حالً سؾؿقًا. -

( أكظر تحسقـ مفدي شبقب، مدي شرطقة مجؾس إمـ الدولل يف ترسقؿ الحدود بقـ الدول الؿتـازطة، الحالة 2)

، 5575الؽقيتقة كؿقذجًا، أصروحة دكتقراه، إكاديؿقة العربقة يف الدكؿارك،  سؿ الؼاكقن الدولل،  -العرا قة 

 .32صي

 اإل ؾقؿقة، الؿادة الثاكقة والخؿسقن. ( مقثاق إمؿ الؿتحدة، الػصؾ الثامـ، يف التـظقؿات3)

ك العام، فؽر جديد، مرجع سابؼ، طؾيقسػ العاصل الطقيؾ، تطقر القسائؾ السؾؿقة يف الؼاكقن الدولل  (4)

 – http://yaltawil.plogspot.com/2010/05/blog-post-06.htm الرابط:

الؼقة ودوره يف العال ات الدولقة، مركز دمشؼ لؾدراسات  استخدام، حؼ إسؽافأكظر أيضًا: محؿد ولقد  -

 http://www.dct.crs.org/s5641.htm :77/77/5557الـظرية والحؼقق الؿدكقة، 

 www.marefa.org/index.php  تسقية الـزاطات الدولقة، الؿعرفة، طؾل الرابط: (5)

http://www.icj.org/homepage/ar/unchart.php
http://www.icj.org/homepage/ar/unchart.php
http://www.dct.crs.org/s5641.htm
http://www.marefa.org/index.php
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 الوبحث الثالث

 بٌاء السذود الوائيت ػلي هجري ًهر الٌيل 

 قىاػذ القاًىى الذولي هي هٌظىر
 

الؿائقة التل يـػذها اإلكسان طؾل إهنار الدائؿة  الؿـشآتمـ أكرب  DAMSتعد السدود 

الجريان أو القديان الؿقسؿقة مـ أجؾ تخزيـ مقاهفا، وتـظقؿ جرياهنا، ودرء أخطار 

الؿقاه يف تقلقد الطا ة الؽفربائقة الـظقػة،  استخدام الػقضاكات ومقاسؿ الجػاف، و

الؿـزلقة والصـاطة والسقاحة والزراطة  ات آستخداموتعقيض الـؼص يف مقاه الشرب و

 ؾقؾ  ارتػاعبالؿروية، وتـظقؿ الؿالحة الـفرية والؿحافظة طؾل البقئة، وتـّػذ السدود 

ر كؿا هل الحال يف كسبقًا طؾل الشقاصئ البحرية مـ أجؾ درء مخاصر الؿد والجز

الؽبقرة مـ أجؾ درء خطر فقضاكاهتا وحؿاية إراضل  هقلـدا، كؿا تـّػذ طؾل إهنار

 .(7)الؿلهقلة الؿـخػضة الؿحقطة هبا، ويطؾؼ طؾقفا طـدئذ أسؿ سدود الحؿاية

                                                        

 water intakeوالؿلخذ الؿائل  bottom outletوالؿػرع السػؾل dam wallالسد أساسًا مـ جسؿ السد  يتللػ (7)

طادة يف أضقػ خاكؼ تقفره الطبقعة طؾل مجري القادي، مـ أجؾ تؼؾقص  ويـؼذ جسؿ السد spilwayوالؿػقض

حجؿ أطؿال السد وكؾػتفا إلل أدين حد مؿؽـ،  شريطة أن يتسع مجري القادي  بؾ مق ع السد لتشؽقؾ 

الخزان الؿائل الؿـاسب، ومـ الؿػروض أن يقفر هذا الؿجري مقردًا مائقًا كافقًا يسقغ إ امة السد كؿا يؿؽـ 

ض الحآت الخاصة جؾب الؿقاه الل الخزان مـ مصدر مائل  ريب بالضخ إذا كان ذلؽ مجديًا فـقًا يف بع

ومـ الؿػروض أيضًا أن يتقافر يف مق ع السد الشروط الجققلقجقة الؽػقؾة بتحؿؾ آجفادات التل  وا تصاديا

ات السد وبحقرة التخزيـ ستطبؼ طؾقف إضافة الل تقافر الشروط الجققلقجقة الؿـاسبة لضؿان كتامة أساس

 مـشآت، = = أما الؿلخذ الؿالل والؿػرع السػؾل ففؿا ا تصاديالتؼؾقص الػقا د الؿائقة فقفا إلل الحد الؿؼبقل 

تـّػذ تحت جسؿ السد أو طؾل أحد كتػل القادي مـ أجؾ إسالة الؿقاه مـ بحقرة السد إلل الؿـطؼة القا عة 

هؿا بالبقابات الؿـاسبة لؾتحؽؿ بؽؿقة الؿقاه الالزمة لؾغرض خؾػ جسؿ السد بلمان ويتؿ ذلؽ بتجفقز
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وتثقر مسللة بـاء وتشققد السدود الؿائقة طؾل الؿجري الؿائل الدولل الؿشرتك         

ي تتعؾؼ بالتلثقرات الؿحتؿؾة إلكشاء هذه الؿشروطات طؾل الحصص إشؽالقة كرب

 مـ مقارد الـفر الؿزمع بـاء هذه السدود طؾل مجراه. إخرىالؿائقة لؾدول الـفرية 

مدي  اكقكقة وأحؼقة دول الؿـابع  استعراضويف هذا السقاق  د يؽقن مـ الؿػقد         

أحؽام الؼاكقن الدولل لألهنار، وذلؽ بعد يف إكشاء السدود الؿائقة يف ضقء  قاطد و

 التعرف طؾل ماهقة السدود.

 -سلعرض لفذه الؿظاهر يف مطؾبقن عؾي الوجه التالي:

 ماهقة السدود الؿائقة. الؿطؾب األول:

تلثقرات بـاء سد الـفضة إثققبل طؾل حؼقق مصر الؿؽتسبة مـ مقاه  الؿطؾب الثاين:

 دولل لألهنار.الـقؾ مـ مـظقر  قاطد الؼاكقن ال

: البـاُء يف مجرى  ابتداءتجدر اإلشارة  : الحاجُز بقـ الشقئقـ، والّسدُّ إلل أن الؿؼصقد بالّسدُّ

: بـاء يف مجري الؿاء  الؿاِء لقحجزه، والجؿع سدوٌد، وأسداٌد، والؿػعقل َمْسدود، الّسدُّ

 .(7)لقحجزه، بـاء يف هنر يؼقم بحجز الؿقاه وتصريػفا حسب الحاجة

                                                                                                                                                                     

الؿخصص لفا، ويؿؽـ دمج هاتقـ الؿـشلتقـ يف مـشلة واحدة يف بعض الحآت، وخاصة يف السدود 

الصغقرة والؿتقسطة، وأما الؿؼبض ففق مـشلة تعؿؾ طؿؾ صؿام إمان فتخؾص بحقرة السد مـ الؿقاه التل 

إطظؿل الؿعتؿد، وٓ سقؿا مقاه الػقضان وذلؽ بلسالتفا بلمان إلل الؿـطؼة القا عة تػقض طـ حجؿ تخزيـفا 

 خؾػ السد أو إلل واِد مجاور8 أكظر: الؿقسقطة العربقة، الؿجؾد العاشر، العؾقم التطبقؼقة، الفـدسة، السدود.

 الرابط التالل:

 http//www.arab_ency.com/indx.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5533&m=1                               
(1)www.almaany.com.                                                                                          
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واد مـخػض هبدف حجز الؿقاه، سقاء وهق ذلؽ اإلكشاء الفـدسل الذي يؼام فقق 

ٕغراض التخزيـ أو ٕغراض درء الػقضاكات، وتعد السدود8 طؾل هذا الـحق مـ أ دم 

الؿشروطات الؿائقة التل طرففا اإلكسان، وطادة، ما يتؿ تصـقػ السدود وفؼ الفدف 

درء  الؿتقخل مـفا إلل سدود تخزيـقة إلمدادات الؿقاه والري وتقلقد الطا ة، أو سدود

 .(7)الػقضان أو سدود ترشقحقة لتغذية الؿقاه الجقفقة

أما مـ حقث مقاد إكشائفا فتصـػ السدود الؿائقة إلل كقطقـ رئقسقـ، سدود خرساكقة 

وسدود ترابقة، ترابل أو الردم الصخري أو ذات القاجفة الخرساكقة أو الدطامات 

 مـ إغراض السابؼة الذكر. القا قة، وطؿؾقًا، يؿؽـ بـاء السد لؾقفاء بلكثر مـ غرض

، فنكف يقجد فريؼ مـ الخرباء الؿتخصصقـ يف (5)بالرغؿ مـ وجقد مشؽالت متعددة

طؾقم الجققلقجقا يرون أن الؿق ع الحالل لسد الـفضة هق إفضؾ جققلقجقا يف مـطؼة 

الؿـخػضة كسبقًا وبالتالل ضفقر الؼاطدة الصؾبة  اترتػاطآحقض الـفر إزرق، حقث 

 ثر مـ أي مؽان آخر يف الحقض.أك

بنكزال الؿبادئ الؼاكقكقة الؿستؼرة طؾل أزمة سد الـفضة يتضح جؾقًا أكـا أمام كزاع 

دولل مـ شلكف أن يفدد السؾؿ وإمـ الدولققـ وطؾل الرغؿ مـ أن مجؾس إمـ هق 

 ققـ،الجفة الحصرية الؿـقط هبا تؽققػ أي كزاع دولل طؾل أكف يفدد السؾؿ وإمـ الدول

وكري أن بـاء سد الـفضة هبذه الؿقاصػات يؿثؾ هتديد مباشر لبؼاء الدولة الؿصرية بؿا 

يعـل هتديد السؾؿ وإمـ الدولققـ، إمر الذي يخقل لؿصر أن تضع مجؾس إمـ 

                                                        

(1) https://www.marefa.org.                                                                      

التـؿقة والسقاسة، الؿجؾة الؿصرية لدراسات حقض الـقؾ،  اطتباراتد/طباس شرا ل، سد الـفضة إثققبل،  (5)

 .71، صي5571، 7جامعة الؼاهرة، الؿجؾد إول، طدد 

https://www.marefa.org/
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 .(7)والؿجتؿع الدولل أمام مسئقلقاهتؿ الؼاكقكقة

طـد تصؿقؿ وبـاء السدود هـاك مجؿقطة مـ العقامؾ إساسقة التل يتعقـ مراطاهتا 

الؿائقة، ومـ أهؿ هذه العقامؾ الغاية مـ السد ومقاد البـاء، وصالحقة الؿق ع وصبقعة 

الرتبة التل ستؼام طؾقفا إساسات جققلقجقا وكشاصفا الزلزالل، والؿـاخ السائد يف 

وخصائص  الؿق ع الؿؼرتح لؾبـاء، وشؽؾ القادي، وشؽؾ مجري الـفر ومـحـقاتف

ات الؿائقة لؾؿجري مع تحديد الؿساحة التل سقغطقفا الؿسطح الؿائل طؾل ضقء التقار

الؿؼرتح لؾسد وكؿقة إمطار السا طة والؿقاه السطحقة وهقدرولقجقة الؿقاه  رتػاعآ

 الجقفقة.

مرت فقق  353حقالل  ارتػاعالغرض مـ أكشاء سد الـفضة إثققبل الذي يؼع طؾل 

،  قام أثققبقا بتصدير الطا ة الؽفربائقة لؾدول الؿجاورة (5)سطح البحر طـد  اطدة السد

لتصبح أحد الؿصادر الرئقسقة لؾدخؾ الؼقمل بالعؿؾة الصعبة، ولتساهؿ يف تحؼقؼ كؼؾة 

ٕثققبقا، لتعظقؿ دورها السقاسل يف الؼرن إفريؼل وحقض الـقؾ  واجتؿاطقة  ا تصادية 

 .(1)كؿـتج رئقس لؾطا ة يف الؿـطؼة

نكف يجب تجفقز وإطداد الخرائط التضاريسقة الؿػصؾة والؿؼرتكة بدراسات ومـ ثؿ ف

جققلقجقة، مع ضرورة الحصقل طؾل طقـات مـ الطبؼات السػؾل مـ الرتبة بطرق 

                                                        

الدولل الحاكؿة إلكشاء السدود طؾل إهنار العاصل شتققي، مبادئ الؼاكقن  الؿستشار الدكتقر/ مساطد طبد (7)

 .151-155، صي5574، 7الدولقة، دراسة تطبقؼقة طؾل سد الـفضة إثققبل، دار الـقؾ لؾـشر والطباطة، ط

(2)  Mfa,2012:Ministry of foreign Affairs of Ethiopia: Progress at Grand Ethiopian Renaissace Dam 
Nov15,2012 ) http://www.mfa.gov.et/news/more.php?newsid=1400.                                        

هاين رسالن، مركز  ( محؿد كصرالديـ طالم، اتػا قة طـتقبل والسدود آثققبقة، الحؼائؼ والتداطقات، تؼديؿ:1)

 .745، صي5575السقاسقة وآسرتاتقجقة بإهرام، الدراسات 

http://www.mfa.gov.et/news/more.php?newsid=1400
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التـؼقب ألل لؾتعرف طؾل الحالة العامة لؾرتبة وكقطقتفا ومقضع التؽقيـ الصخري 

قة بشلن تؼدير كؿقات الطقـ والطؿل أسػؾ مق ع السد، كؿا أكف يجب الؼقام بدراسات فـ

وإكؼاض التل سقحتجزها السد، والتل يحسب طؾل ضقء الؿدة الزمـقة الالزمة لبـاء 

 -السد، وسلتحدث طـ ذلؽ مـ خالل فرطقـ هؿا طؾل التقالل :

 ماهقة السدود الؿائقة. الػرع األول:

طد الؼاكقن الدولل حؼ الدول الـفرية يف بـاء السدود مـ مـظقر  قا اين:ثالػرع ال

 لألهنار.

، (7)وهـاك أيضًا الدراسات التل تتعؾؼ بالقضع الطبقغرايف لؾسد مـ حقث  قة تحؿؾف

مق ع السد يف ضقء الدراسات والتؼارير الػـقة ذات الصؾة  اختقاربعد  آهتؿامويـصب 

طؾل إيجاد الحؾقل الػـقة بشلن تحقيؾ الؿجري إصؾل لؾـفر تحقيالً مم تًا حتل يتؿ 

 .(5)حػر إساسات ووضع الؼقاطد الخرساكقة الالزمة لبـاء السد

ة أو الفدف مـ غقر أن العامؾ إكثر أهؿقة مـ بقـ العقامؾ الؿذكقرة، هق طامؾ الغاي

بحقرة التخزيـ خؾػف، كؿقة الػقا د  استثؿاربـاء السد، حقث يحدد هدف السد صريؼة 

 الؿائقة الؿسؿقح هبا طرب جسؿ السد وأساساتف.

                                                        

الؿالحقة  الشئقنالعاصل شتققي، الؼقاطد الؼاكقكقة التل تحؽؿ استخدامات إهنار الدولقة يف غقر  مساطد طبد (7)

 .152-155مع دراسة تطبقؼقة طؾل هنر الـقؾ، مرجع سابؼ، صي

السدود، إسباب  اهنقارالسدود يف القصـ العربل وصرق معالجتفا أكظر8 د/صاحب الربقعل،  اهنقارأسباب  يف (5)

 :والؿعالجات، سد الؿقصؾ كؿقذجًا، متاح طؾل الرابط التالل

 http://www.watersexpert.se/Dams.htm.                                

http://www.watersexpert.se/Dams.htmاع
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ومـ الجدير بالذكر، هـا أن بعض الدول  د أكشلت لجاكًا فـقة تعـل بؿسللة تؼققؿ بـاء 

ت ومثال ذلؽ الؾجـة القصـقة السدود الؿائقة، وذلؽ بؼصد ضؿان هذه الؿشروطا

حقث تصـػ  Australian National Committee On Large Damsإسرتالقة لؾسدود الؽبقرة 

هذه الؾجـة إخطار الؿحتؿؾة كتقجة بـاء هذه السدود مـ حقث ما يتعؾؼ مـفا بالؿجتؿع 

أو التخػقػ  أو الؿجري الؿائل أو أي مـ دولف الـفرية، أو البقئة، هبدف مـع هذه أثار

 مـ حدهتا.

والبقئقة لؾسدود الؿائقة، فؿؿا ٓ شؽ  آجتؿاطقة ة وآ تصاديوفقؿا يتعؾؼ بإهؿقة 

فقف أن لؾسدود آثارًا إيجابقة وأخري سؾبقة، ومـ أهؿ آثارها اإليجابقة تقفقر الؿقاه الالزمة 

هق شريان  ، وخصقصًا يف الؿـاصؼ شبف الجافة فالؿاءوآجتؿاطل آ تصادي لؾـؿق 

الحقاة يف هذه الؿـاصؼ ويف الؿؼابؾ فنكف مـ أخطر أثار السؾبقة لبـاء السدود الؿائقة غؿر 

بعض إراضل الخصبة، وتدهقر الؿقارد الؿائقة وهتدد إمـ الؿائل لؾسؽان 

 .(7)الؿعتؿديـ طؾقفا، فضالً طـ تدهقر الحقاة الربية الؼريبة مـفا

السد العالل بؿصر، وسد الروصقرص ): 5(لقصـ العربلومـ أهؿ السدود الؿائقة يف ا

يف السقدان طؾل هنر الـقؾ، وسد الغريب يف الجزائر، وسد القيد الؽبقر يف تقكس، وسد 

ملرب يف القؿـ، وسد القحدة الؿشرتك بقـ سقريا والؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة طؾل هنر 

 .(1)طؾل هنر دجؾة يف العراقالقرمقك، وسد الؼادسقة طؾل هنر الػرات، وسد الؿقصؾ 

                                                        

سقسـ صبقح حؿدان، أثار الجغرافقة لبـاء السدود والخزاكات طؾك إهنار دائؿة الجريان )سد حؿريـ  (7)

 .55:7، صي 5572كؿقذجًا(، مجؾة آداب الؿستـصرية، جامعة الؿستـصرية، 

(2) https://www.almrsal.com .                                                                               
(3) https://www.dw.com.                                                                                       

https://www.almrsal.com/
https://www.dw.com/ar
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وباإلضافة إلل ما تؼدم، فنكف يثقر التساؤل حقل التؽققػ الؼاكقين لحؼ الدولة الـفرية 

يف بـاء السدود طؾل الؿجري الؿائل الدولل الؿشرتك مـ مـظقر  قاطد الؼاكقن الدولل 

 لألهنار.

مقاردها الطبقعقة وفؼ ما ورد بالعديد  استخدام كؿا سؾػت اإلشارة يعد  قام الدول ب

مـ اإلطالكات والؿقاثقؼ الدولقة ذات الصؾة، هق حؼ أصقؾ ومشروع لؾدول الـفرية، 

طؾل كحق  آستخدام هذه الدول بتحؼقؼ  التزاموٓ يحد مـ هذا الحؼ ويؼقده، سقي 

الؼاكقن الدولل، ويليت يف مؼدمة هذه الؿبادئ الؼاكقكقة الدولقة يتسؼ ومبادئ وأحؽام 

الحؼ، ومبدأ طدم اإلضرار  استخدام الؿستؼرة يف هذا الخصقص، مبدأ طدم التعسػ يف 

بالغقر، ومبدأ اإلخطار الُؿسبؼ، فالغرض مـ الؼاكقن الدولل فقؿا يتعؾؼ بالؿقاه هق صقغ 

ٓجرائقة لتحؼقؼ التقازن بقـ الؿصالح مجؿقطة مـ الؿبادئ الجقهرية وإدوات ا

 .(7)القصـقة الؿختؾػة

و د أكدت مصر طؾل أهؿقة مبدأ آ تسام العادل لؿقاه إهنار الدولقة والربط بقـ هذا 

 .(5)إخرىالؿبدأ ومبدأ طدم اإلضرار بالدول الـفرية 

ويبقـ مؿا تؼدم أن بـاء السدود الؿائقة طؾل الجزء مـ مجري الـفر الدولل داخؾ 

إ ؾقؿ الدولة الؿعـقة هق حؼ أصقؾ لؾدول الـفرية، سقاء يف ذلؽ دول الؿـابع أو دول 

                                                        

(1) Caponera,D.A.”international River Law”, inzamar M(ed),proc.nat.symp.on River Basin 
Development,(Dhaka:1981.p.18.            

الؿالحقة، ( صالح الديـ طامر، اتػا قة إمؿ الؿتحدة لؼاكقن استخدام الؿجاري الؿائقة الدولقة يف إغراض غقر 5)

 .777، صي5552، اكتقبر 736السقاسة الدولقة، طدد 



  

475 

الؿصب، وهق حؼ يتػؼ وصحقح  قاطد الؼاكقن الدولل العام يف شلن مؿارسة الدول 

ا يعقد بالـػع طؾل أبـاء شعبفا وأجقالفؿ الؿستؼبؾقة، السقادة طؾل مقاردها الؿشرتكة، بؿ

ة طرب السدود يف طؿؾقات الشرب هذه الؿقارد الؿحجقز استخدمتوسقاء يف ذلؽ 

الري أو تقلقد الطا ة الؽفربائقة، أو إذا كان الغرض مـ بـاء السد، ومـ باب أولل، هق  أو

 الحؿاية مـ أخطار الػقضاكات.

 قاطد الؼاكقن الدولل لألهنار، والتل تؽقكت يف إصؾ  باحرتامويظؾ هذا الحؼ مؼقدًا 

بتقاتر الدول الـفرية طؾل تطبقؼفا يف طال اهتا الؿتبادلة طرب  رون مؿتدة مضت، ومـ أهؿ هذه 

الؼقاطد  اطدة اإلخطار الؿسبؼ وإجراءاهتا التـػقذية بشلن تؼديؿ اإلخطار ومدتف والتدابقر 

التل ترد طؾقفا،  وآستثـاءاتخالل هذه الؿدة  اتخاذهاطار الؿسؿقح لؾدولة مؼدمة اإلخ

الؿجاري  استخدام إمؿ الؿتحدة بشلن  قة اتػا وذلؽ كلصؾ طام بحسب ما ورد يف أحؽام 

                                                                                         75، والتل تؿ إ رارها 7775الؿائقة الدولقة يف إغراض غقر الؿالحقة لعام 

، وأ رت الضقابط الؼاكقكقة )7(مػفقم الؿجري الؿائل الدولل اطتؿدتحقث  5572أغسطس 

وآجرائقة العامة الحاكؿة ٕكشاء السدود، وأيضًا ما سبؼ ذكره مـ أهؿ الؼقاطد التل 

 .(5)فقؿا ُطرف بؼقاطد هؾسـؽل 7744وضعتفا جؿعقة الؼاكقن الدولل 

ومـ الؿقا ػ البارزة التل ٓ يؿؽـ إغػالفا يف هذا الشلن مق ػ البـؽ الدولل 

لإلكشاء والتعؿقر والذي يضطؾع بدور طؾل درجة طالقة مـ إهؿقة يف تؿقيؾ بـاء 

                                                        

(1) Dellapenna,C.J.,” The Nile As Alegal and Political Structure”, in brans.H.J.(ed), The Scarcity of Water: 
emerging legal and political issues, London, Kluwer International , 1997, 
p.50.                                                            

(2) Salman.M.A.Salman,” The Helsinki Rules, The un water course convention and the berlin rules: 
perspectives on international water law” water resources development, Vol.23,No.4,625-
640,Dec,2007.                                
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السدود طؾل الؿجاري الؿائقة الدولقة الؿختؾػة فقفؼًا لؿا بات يعرف بالػؽر الجديد 

ثؾ هذه الؿشروطات والتدابقر ما لؿ تتؿ بالتشاور لؾبـؽ الدولل يرفض البـؽ تؿقيؾ م

 والتـسقؼ والتعاون التام مع جؿقع دول الحقض الؿعـل.

غقر أن اإلشؽالقة يف حالة حقض هنر الـقؾ، ٓ تتعؾؼ بؿق ػ البـؽ الدولل ودوره يف 

تؿقيؾ مشروطات السدود التل بدأت دول الؿـابع، وبخاصة أثققبقا بـاؤها طؾل مجري 

ؼدر ما تتعؾؼ بدور إصراف الخارجقة، وخصقصًا الصقـ، يف تؿقيؾ مثؾ هذه الـفر، ب

 .(7)بعقدًا طـ ُأُصر التعاون الجؿاطل بقـ دول الحقض آكػراديةالؿشروطات والتدابقر 

ما يعـقـا يف هذا الؿؼام هق تحؾقؾ تلثقرات بـاء سد الـفضة اإلثققبل طؾل حؼقق  أن

مصر الؿؽتسبة والتاريخقة يف مقاه الـقؾ مـ مـظقر  قاطد الؼاكقن الدولل لألهنار ذات 

 ن هذه الحؼقق تؿثؾ جقهر إمـ الؿائل الؿصري.إالصؾة، حقث 

  ـاول الػرطقـ التالققـ:و د يؽقن مـ الؿػقد يف هذا الخصقص ت 

                                                        

مذكرة تػاهؿ مع الحؽقمة إثققبقة لتؿقيؾ بـاء سد جقبل  5575م فعؾل سبقؾ الؿثال، و عت الصقـ يف طا (7)

مؾققن  355بؼقؿة  طؾل هنر أومق، كؿا أن البـؽ التجاري والصـاطل لؾصقـ مقل مشروطًا gibe 111 الثالث

إوروبل مـحف ٕثققبقا،  آستثؿاردوٓر وهق الؼرض الذي رفض كؾ مـ بـؽ التـؿقة إفريؼل وبـؽ 

ويالحظ كذلؽ أن آستثؿارات الصقـقة  د ساطدت يف بـاء بعض الؿشروطات والسدود يف أثققبقا، مثؾ سد 

مرتًا بؿا يجعؾف أطؾل السدود  763إلكتاج الطا ة الؽفرومائقة، والذي يبؾغ ارتػاطف كحق   tekezeتقؽقزي

 ت مـ الؽفرباء .مقجاوا 155أكتاج كحق  وباستطاطتفآفريؼقة، 

For More Details, See: Peter Bosshard, China’s Role In Financing African Infrastructure, International 
Rivers Net work, May 2007,p.87   
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 خربة أثققبقا التاريخقة يف بـاء السدود طؾل مجري هنر الـقؾ. الػرع األول:

 إزمة الحالقة الخاصة بؿشروع سد الـفضة إثققبل. الػرع الثاين:

(7)

يف هناية الخؿسقـقات مـ الؼرن العشريـ  امت أثققبقا بالتعاون مع الؿؽتب إمريؽل 

بعؿؾ دراسة شامؾة  )(U.S. Bureau of land Reclamationإراضل الزراطقة  ٓستصالح

 استصالحفاالرشقد لؿقاه الـقؾ إزرق مـ حقث إراضل التل يؿؽـ  ستغالل حقل آ

ها لتقلقد الطا ة استخدام هذا مـ جاكب، ومـ حقث الؿقارد الؿائقة الؿتاحة التل يؿؽـ 

مشروطًا لؾري  11الؽفربائقة مـ جاكب آخر، و د اكتفت هذه الدراسة إلل إمؽاكقة تـػقذ 

لتقلقد  77مشروطا لؾري،  72وتقلقد الطا ة طؾل حقض الـقؾ إزرق وفروطف، مـفا ) 

الدراسة  اكتفتعًا ( وذلؽ هبدف ري خؿسة ماليقـ فدان، كؿا لالثـقـ م 6الطا ة، 

سدود كبقرة طؾل حقض الـقؾ  2سدًا مـفا  12الؿذكقرة، أيضًا إلل إمؽاكقة إكشاء 

، وهل السدود كارادوبل مايقؾ مـديا سد 1مؾقار م 35إزرق تبؾغ سعتفا التخزيـقة 

 4.7كفربائقة  درها  الػ هؽتار وتقلقد صا ة 213الحدود هبدف استصالح حقالل 

مؾققن كقؾق وات، وكاكت التقصقة بلن يتؿ آختقار بقـ هذه الؿشروطات وفؼًا لخطط 

، (5)التـؿقة يف أثققبقا ووفؼًا أيضًا لحجؿ الطا ة الؿؿؽـ تقلقدها طـ هذه الؿشروطات

                                                        

د/محؿد سالؿان صايع، الؿشروطات الؿائقة يف حقض الـقؾ، رؤية تحؾقؾقة مـ مـظقر هقدرولقتقؽل، مجؾة  (7)

 .54، صي5557ابريؾ  7رية، أحقال مص

تشؿؾ الؿشاريع الؿؼرتحة طؾل بحقرة تاكا كقطقـ مـ الؿشاريع مشاريع خاصة بالبحقرة، تعتؿد بصػة أساسقة  (5)

طؾل التخزيـ الُؿستؿر إلمداد الطا ة، الؿشاريع الؿؼامة طؾل إفرع الؿغذية لؾبحقرة وهل أربعة مشروطات 
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غقر أكف حتل أن ومـذ ذلؽ التاريخ لؿ يتؿ تـػقذ سقي مشروع واحد بغرض الري 

لطا ة هق مشروع هنر فقـشا، بتؿقيؾ مـ بـؽ التـؿقة آفريؼل وتقلقد ا

، ويجري حالقًا التجفقز لتـػقذ مشروع بؾقس العؾقي طؾل هنر 1مؾقار م4.0  ويستفؾؽ

البارو، طالوة طؾل سد مخرج بحقرة تاكا لتقلقد الؽفرباء، كذلؽ يخطط لتحقيؾ هنر 

 اماريت الل فقـشا لزيادة صا ة تقلقد الؽفرباء.

وبصػة طامة، تسعل أثققبقا مـ وراء تشققد هذه الؿشروطات الؿائقة الؿشار إلقفا إلل 

مـ إمؽاكاهتا الطبقعقة والطبقغرافقة والؿائقة الفائؾة يف تقلقد الطا ة  آستػادةتعظقؿ 

الؽفربائقة، وتقسقع إمداد مقاصـقفا بخدمات الؽفرباء، وتحؼقؼ الؿتطؾبات التـؿقية 

الؽفربل إلل الدول الؿجاورة، مـ  اإلكتاجخالل تصدير فائض الشامؾة، وذلؽ مـ 

خالل مشروع الربط الؽفربائل متعدد إغراض، وتحديدًا مع السقدان وجقبقيت والقؿـ 

 . وأوغـدا ومصر

                                                                                                                                                                     

  كؿا يؾل :

سـقيًا مـ متقسط ايراد الـفر  1مؾققن م772يستفؾؽ كؿقة مـ الؿقاه  درها   Ribbؾل هنرإكشاء مشروع لؾري ط -أ 

 سـقيًا. 1مؾققن م 371الؿؼدرة بـحق 

سـقيًا مـ متقسط ايراد  1مؾققن م743يستفؾؽ كؿقة مـ الؿقاه  درها  gumaraإكشاء مشروع لؾري طؾل هنر  _ب

 سـقيًا. 1مؾققن م 655الـفر الؿؼدرة بـحق 

سـقيًا مـ متقسط ايراد  1مؾققن م 71يستفؾؽ كؿقة مـ الؿقاه  درها  megechإكشاء مشروع لؾري طؾل هنر  _ج 

 سـقيًا. 1مؾققن م 715الـفر الؿؼدرة بـحق 

يستفؾؽ كؿقة مـ الؿقاه  درها  gilgil abbayإكشاء مشروع متعدد آغراض ) ري + تقلقد الؽفرباء( طؾل هنر -د

 سـقيًا. 1مؾقار م 7,5مـ متقسط ايراد الـفر البالغ بـحق  سـقيًا 1مؾققن م535

 .261-253أكظر: د/هالة أحؿد محؿد رشقدي، الحؼقق الؿؽتسبة يف الؼاكقن الدولل، مرجع سابؼ، صي 
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سؿ اطـ مشروع بـاء سد طؾل الـقؾ إزرق، يحؿؾ  5577أطؾـت أثققبقا يف فرباير 

مقجاوات(  3.535مشروع سد الـفضة أو إلػقة، لتقلقد الطا ة الؽفرومائقة ) بؼدرة 

كقؾق مرتًا مـ  25-55طؾل الـقؾ إزرق بؿـطؼة بـل شـؼقل جقمقز طؾل بعد كحق 

سد إلػقة يف هناية مؾقار مرت مؽعب، ويؼع  52حدود أثققبقا مع السقدان بسعة تخزيـ 

كؿ مـ الحدود  25-55الـقؾ إزرق يف مـطؼة بـل شـؼقل جقمقز وطؾل بعد كحق 

ًٓ، صقل  4درجة  77السقداكقة، خط طرض  كحق  ارتػاعشر ًا، طؾل  7درجة  13شؿا

مرت فقق سطح البحر، وسد الـفضة يعد يف الؿرتبة إولل أفريؼقًا والعاشرة  355-455

 .(7)أكرب السدود إكتاجًا لؾؽفرباء طالؿقًا يف  ائؿة

ومؿا هق جدير بالذكر أكف  د تشؽؾت لجـة ثالثقة مـ خرباء طـ كؾ مـ مصر 

، لتؼدير حجؿ إضرار التل  د تؾحؼ بؽؾ مـ مصر والسقدان مـ (5)والسقدان وأثققبقا

جراء بـاء سد الـفضة إثققبل، ولبحث مدي خطقرة هذا البـاء طؾل الحصص الؿائقة 

ؽتسبة لؾدولتقـ يف مقاه الـقؾ، وبخاصة يف فرتة مؾء الخزان، والذي ستخصؿ مقاهف الؿ

مـ هذه الحصص الؿائقة، غقر أن تؼرير الؾجـة الؿذكقرة يف هذا الشلن جاء سؾبقًا، كظرًا 

لعدم التعاون الؽايف مـ جاكب أثققبقا، والتل  امت بالػعؾ بالبدء يف تـػقذ الؿشروع دون 

طؿال الؾجـة أو إمدادها بالقثائؼ والدراسات الؿطؾقبة لؾقصقل الل تؼققؿ أ ٓكتفاءاكتظار 

                                                        

والسقاسة، رؤية فـقة لسد إلػقة إثققبل، مجؾة السقاسة الدولقة، العدد  الجققلقجقاد/طباس شرا ل، بقـ  (7)

 .25، صي5571، يـاير 777

 خرباء اثـان مـ كؾ دولة باإلضافة الل أربعة خرباء دولققـ. 75تتؽقن مـ  (5)
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، ويقجد آثار سؾبقة طديدة لبـاء السد طؾل حصة مصر مـ (7)حؼقؼل ود قؼ لفذه أثار

 .(5)الؿقاه بخالف ما سبؼ

بقـ الرئقس الؿصري ورئقس وزراء أثققبقا الذي كص طؾل  7771يقلقق  اتػاقوبرغؿ 

طؾل أن   تػاقآبؿقاثقؼ إمؿ الؿتحدة ومـظؿة القحدة إفريؼقة، حقث تؿ  آلتزام

                                                        

ـل السد شاء مـ يليت يف هذا السقاق، ما صرح بف السػقر إثققبل يف الؼاهرة يف و ت سابؼ مـ أن أثققبقا ستب (7)

 شاء، وأبل مـ أبل.

 -أهؿ هذه أثار السؾبقة يتؿثؾ يف الـؼاط التل سلطرضفا هـا طؾل التقالل: (5)

   تلثقر السد طؾل حصة مصر مـ الؿقاه. -

 التلثقرات السؾبقة طؾل الزراطة والغذاء. -

 تقلقد الؽفرباء. اكخػاضتلثقر  -

 السد. تؽؾػة تعقيض كؼص الؿقاه يف مصر الـاجؿ طـ أكشاء -

 احتؿآت اهنقار سد الـفضة. -

 التلثقر البقئل لسد الـفضة. -

 إشعال الصراطات والتقترات السقاسقة يف الؿـطؼة. -

سد الـفضة إثققبل والتلثقرات السؾبقة الؿتق عة طؾل مصر، إهرام آسرتاتقجل، مارس  هاين رسالن، أكظر:-

، 773أزمة سد الـفضة، السقاسة الدولقة، طدد 8 محؿد رياض، مـظقر مغاير: الجقاكب الػـقة يف 5571

8 حؿدي هاشؿ، التلثقر البقئل لسدود هنر الـقؾ العؿال ة، مجؾة العؾؿ، الؼاهرة، أكاديؿقة 733، صي5572يـاير

8 أمـقة محؿد احؿد 54-53، صي 5571، يقلقق 227البحث العؾؿل ودار التحرير لؾطبع والـشر، طدد 

ؿقاه يف حقض الـقؾ، رسالة ماجستقر، جامعة الخرصقم، كؾقة الدراسات الػضؾ، الصراع الدولل حقل ال

8 د/كجالء مرطل، سد الـفضة إثققبل، والصراع الؿائل بقـ مصر 5، صي5557، وآجتؿاطقة آ تصادية

8 احؿد طؾل سؾقؿان، سد الـفضة 573-777، صي5555ودول حقض الـقؾ، العربل لؾـشر والتقزيع، 

 . 5571يقكقق  1إمـ الؼقمل الؿصري، إلقكة، إثققبل، ومستؼبؾ 

www.Alukah.net/culture/0/55477.   -                                 

http://www.alukah.net/culture/0/55477.%20%20-
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الـفر مـ خالل مـا شات تعتؿد طؾل لجـة خرباء مـ الجاكبقـ وفؼًا لؿبادئ  استخدام 

 إمؿ الؿتحدة.

، وهق إطالن مبادئ بقـ 5573اطالن مبادئ وثقؼة سد الـفضة  اتػاقوأيضًا تبعف 

  تػاقآوتؿ تق قعف يف الخرصقم مـ  بؾ الدول الثالث، وهذا  مصر واثققبقا والسقدان

مبادئ تؾتزم هبا الدول الثالث، وما بف مـ بـقد تمكد طؾل التعاون الؿشرتك،  75تضؿـ 

 وضرورة تقفقر البقاكات الالزمة إلجراء دراسات مـ خالل لجـة خرباء أيضًا. 

لؿسار الؿػاوضات وتؿ  وبالرغؿ مـ كؾ ما سبؼ فلثققبقا مستؿرة يف الخرو ات

مـ مؾء الؿرحؾة إولك لؾسد رغؿ تعفدها  اكقكًا بعدم اإلضرار بالحؼقق  آكتفاء

 الؿائقة لؿصر والسقدان، وتـصؾت مـ هذه آلتزامات. 

ويف الـفاية فلن تحدي سد الـفضة إثققبل وهتديده لألمـ الؼقمل الؿصري  ائؿ، ففق 

وأمان السد، ولؽـ بالرسالة التل يحؿؾفا مـ تجاوز يف  ٓ يرتبط بسعتف التخزيـقة وسالمة

حؼقق مصر التاريخقة، فإزمة تتعؾؼ بؿستؼبؾ التعاون الؿائل بقـ دول الحقض كؽؾ، 

فنن أمـ مصر الؿائل وضؿاكف ٓ يتحؼؼ بالؿداخؾ الؼاكقكقة أو الدبؾقماسقة أو حتل 

لدول الحقض الؿتـامقة مع العسؽرية بؾ بتطقير الرؤية الشامؾة التل تراطل الؿصالح 

 .(7)ربطفا بالؿصؾحة الؿصرية وتحؼقؼ التؽامؾ بقـفؿا

                                                        

 وما بعدها.574د/كجالء مرطل، سد الـفضة إثققبل، مرجع سابؼ، صي (7)
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 الخافتوـــت 
لؼد تركزت هذه الدراسة طؾل محاور رئقسقة أربعة، أولفا: التعرض لؿاهقة الـفر 

يف قة  تػا آالدولل وأكقاطف وتطقر مػفقمف، وثاكقفا: يدور حقل الؼقاطد العرفقة و

 قة تػا ر الدولقة يف غقر إغراض الؿالحقة، وثالثفا: الـظام الؼاكقين ٓمقاه إهنا استغالل 

م، ورابعفا: بـاء السدود الؿائقة طؾل مجري هنر الـقؾ مـ مـظقر 7775إمؿ الؿتحدة 

  قاطد الؼاكقن الدولل.     

إهنار الدولقة يف غقر الشئقن  استخدام أصبحت كظرية السقادة الؿطؾؼة يف مجال 

ًٓ يف العؿؾ الدولل، ويعد طامؾ الحؼقق الؿؽتسبة والحصص  الؿالحقة ٓ تؾؼل  بق

التاريخقة مـ أهؿ طقامؾ التؼسقؿ العادل والؿـصػ لؿقاه إهنار الدولقة، ومرورًا 

الؿجاري  استخدام إمؿ الؿتحدة بشلن  اكقن  قة اتػا بؼقاطد هؾسـؽل وبعد ذلؽ 

العادل  لال تسامتضؿـقا طقامؾ  7775الؿائقة الدولقة يف غقر الشئقن الؿالحقة لسـة 

 والؿـصػ لؿقاه الـفر الدولل.

العادل والؿـصػ لؿقاه الـفر مبدأ طدم التسبب يف ضرر لدول  آ تساممـ مؼتضقات 

 الـفر الدولل، ومبدأ إخطار والتشاور والتػاوض حقل الؿشروطات الجديدة الؿؼامة

بتبادل الؿعؾقمات والبقاكات، ومبدأ التعاون الدولل يف  وآلتزامطؾل الـفر الدولل، 

 آستخدام بعدم التؾقيث أيضًا هق مـ أهؿ صقر مـع  وآلتزاممجال إهنار الدولقة، 

 مقاه إهنار الدولقة. استغالل الضار يف 

الؿجاري الؿائقة يف  م استخداالـظام الؼاكقين الدولل بشلن  يفمعرفة مقاصـ الخؾؾ 

إغراض غقر الؿالحقة، مؿثؾ يف مـظؿة إمؿ الؿتحدة وإسباب الؽامـة وراء ذلؽ، 

 يفبؼصد تشخقص العؾة مؿا يساطد طؾك وضع الحؾقل الؿـاسبة لفا، خصقصًا وأكـا 
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ل إصالحات طؾك الـظام الدولل، مرحؾة تـبئ بلن الؿجتؿع الدولل  ادم طؾك إدخا

 تقبات دولقة جديدة كسبقًا.تر استحداث أو

 د أستؼر طؾل مجؿقطة مـ الؼقاطد وإحؽام  ًا و ضاءاتػا أن العؿؾ الدولل فؼفًا و

الؿشرتك بؿقارد الؿجاري الؿائقة الدولقة، طؾل كحق  آكتػاع و ستغالل بشلن تـظقؿ آ

مـ هذه الؿقارد، ودوكؿا  الؼصقى وآستػادةإمثؾ،  آستخدام يـتج طـف تحؼقؼ 

إلحاق أضرار جسقؿة بلي مـ دول الؿجري الؿعـل يف الق ت ذاتف، وتعترب هذه الؼقاطد 

هبا لتسقية ما  د يـشب مـ  آستعاكةوتؾؽ إحؽام بؿثابة مبادئ تقجقفقة يؿؽـ 

 .آستخدام كزاطات تتعؾؼ هبذا 

ؿقجب  قاطد الؼاكقن الدولل الحؼقق الؼاكقكقة لؿصر يف مقاه الـقؾ هل حؼقق ثابتة ب

العام الؿتعؾؼة بـظرية التقارث الدولل وممداها أن ثؿة صقائػ معقـة مـ الحؼقق تـتؼؾ 

مـ الدولة أو الدول السؾػ إلل الدولة أو الدول الخؾػ، وٓ مجال لؾتـصؾ مـ 

ات الؿـظؿة لحؼقق مصر يف مقاه الـقؾ التل أبرمت يف العفقد السابؼة وذلؽ تػا آ

 -سباب التالقة:لأل

شارطة  د كصت صراحة  قة اتػا وهل  7747فققـا لؼاكقن الؿعاهدات  قة اتػا : أوالً 

بلحؽام  آلتزامبالتغقر الجقهري يف الظروف لؾتـصؾ مـ  آحتجاجطؾل أكف ٓ يجقز 

 الؿعاهدة.

تل ات السابؼة هل ذاهتا التػا آ: أن دول حقض الـقؾ التل تدفع بعدم كػاذ هذه ثاكقًا

يف تعققـ الحدود السقاسقة الدولقة  استعؿاريةات أبرمتفا دول اتػا ب والتزمتتؿسؽت 

 .اتسا فلفذه الدول وهق تقجف يرفضف الؿـطؼ السؾقؿ لعدم 
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الؿشرتك لؾؿجاري الؿائقة  ستغالل إمؿ الؿتحدة بشلن آ قة اتػا : جاءت ثالثًا

بؿثابة تؼـقـ أمقـ لؿا أستؼر إلقف ضؿقر  7775الدولقة يف إغراض غقر الؿالحقة 

ذلؽ يف تضؿـفا  ويتجؾكالجؿاطة الدولقة مـ مؿارسات وأطراف يف هذا الخصقص، 

 لؾؿبادئ الؿقضقطقة إساسقة سابؼة الذكر. 

 آلتزاماتئل لؾؿشروطات الؿائقة مـ : أصبح الؼقام بدراسات وتؼققؿ إثر البقرابعًا

الجقهرية واجبة اإلتباع مـ  بؾ الدولة صاحبة الؿشروع، ٓسقؿا إذا كاكت آثارها طابرة 

لؾحدود، تلسقسًا طؾل ما أشارت إلقف محؽؿة العدل الدولقة يف حؽؿفا بصدد الـزاع بقـ 

ل لؾبقئة باتت مـ  قاطد الؼاكقن الدول ٓطتبار والذي أكتفل  7775الؿجر وسؾقفاكقا 

 الؼقاطد الؼاكقكقة أمرة.

وبرغؿ التطقر الذى لحؼ الؼاكقن الدولل الؿعاصر، إٓ أكف لؿ يستطع إخضاع السقاسة 

الدولقة ٕحؽامف أو تؽققػفا معف، أو أن يـتؼؾ هبا دائؿًا مـ التجريد إلك التجسقد، ذلؽ 

لدولقة والؼاكقن الدولل يـتؿقان ٓ يزال بلن العال ات ا -الغالب يف-أن آطتؼاد السائد 

 إلك طالؿقـ مختؾػقـ، أو أن إحداهؿا أسؿا مـ إخر.

الؿعاصر  د لحؼة الؽثقر مـ التطقر، إٓ أن  قاطده لقست مـظؿة  الدوللأن الؼاكقن 

 تـظقؿًا كافقًا يؿـع الخروج طؾك شرطقتفا.

 

قل لصقغة طؿؾقة لقضع  قاطده مـ مجؿؾ ما سبؼ يتضح أن مفؿتل كباحث هل القص

مقضع التـػقذ بؿا يتقاءم مع التطقرات الدولقة، وإطادة تؼققؿ الؿقاضقع لتحديد أوجف 

 -الؼصقر فقفا لقسُفؾ معالجتفا، وطؾقف فنن الدراسة تقصل بالتالل:

 اكقكقة شامؾة ذات صابع مؾزم، تضؿ جؿقع دول الحقض وتحدد حؼقق  قة اتػا إيجاد 
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ـفؿا، مع الحػاظ طؾل الحصص الؿؽتسبة والتاريخقة لجؿقع دول كؾ م والتزامات

 الحقض.       

تؽاتػ دول حقض الـقؾ يف سبقؾ تػعقؾ حسـ إدارتف وإكشاء طدة مشروطات لتؼؾقؾ 

الػا د مـ الؿقاه، طدم الحد مـ كؼؾ الؿعؾقمات والبقاكات الخاصة بـفر الـقؾ بقـ دولف 

 كؿقات مـ الؿقاه تؽػل حاجة دولف.لؾخروج مـفا بؿشروطات مػقدة لتقفقر 

العؿؾ طؾل تـؿقة الؿقارد الؿائقة لؾـفر، وذلؽ طـ صريؼ إ امة مشروطات كربي، 

 ات آستخداملؾتقسع يف إكشاء محطات تحؾقة لؿقاه البحر والؿقاه الجقفقة، ترشقد 

الؿائقة طؾل كافة الؿستقيات، تطبقؼ كظؿ الري الحديثة يف كؾ إراضل الجديدة، 

افحة تؾقث الؿقارد الؿائقة، واستؽؿال وإطادة تلهقؾ البـقة إساسقة لؾؿـظقمة مؽ

 شبؽات الري والؿصارف يف الؿحافظات الؿختؾػة. تلهقؾالؿائقة مـ خالل إطادة 

 ؾقؿقة أو دولقة بنكشاء أجفزة ٓبد مـ وجقد ضؿاكات  اكقكقة، ومـفا ضؿاكات إ

وإمؽاكقة إكشاء محاكؿ دولقة قات  تػا آهقئات تتقلل اإلشراف طؾل تطبقؼ  أو

 إ ؾقؿقة، وتػقيض سؾطات واسعة لتؾؽ الؿحاكؿ. أو

تجدر اإلشارة إلك أكف إذا أمؽـ لؾؿجتؿع الدولل وضع هذه ألقات واإلصالحات 

بداية  يفمقضع العؿؾ، ووضع مـفجقة طؿؾ لتحؼقؼفا، فنكف يؽقن  د وضع أ دامف 

 الطريؼ الصحقح.

 ... الرحقؿ بسؿ اهلل الرحؿـ 

َؿَل َصالًِحا ﴿  َت َعَؾيَّ َوَعَؾٰى َوالَِديَّ َوَأنأ َأعأ َعؿأ َؿَتَك الَّتِي َأكأ ُؽَر كِعأ ـِي َأنأ َأشأ ِزعأ َربِّ َأوأ

الِِحقنَ  َؿتَِك فِي ِعَباِدَك الصَّ ـِي بَِرحأ ِخؾأ َضاُه َوَأدأ  (77سقرة الـؿؾ : أية ) - ﴾َترأ

 صدق اهلل العظقؿ                                                           
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 :إغراض غقر الؿائقة

http://208.64.28.131/showers.phb?id=20wres.php?id=20  

 الرابط التالل: الؿقسقطة العربقة، الؿجؾد العاشر، العؾقم التطبقؼقة، الفـدسة، السدود، -

 http//www.arab_ency.com/indx.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5533&m=1 . 

احؿد طؾل سؾقؿان، سد الـفضة إثققبل، ومستؼبؾ إمـ الؼقمل الؿصري، إلقكة، - 

 .      5571يقكقق 1

www.Alukah.net/culture/0/55477.                                                                                       

 طؾل الرابط: تسقية الـزاطات الدولقة، الؿعرفة،-

 www.marefa.org/index.php   

، التؼسقؿ العادل لؿصادر الؿقاه "هقلـدا  -باحث جققلقجل "ديبقار خـسل، -

 .5553الؿشرتكة بقـ الدول، مايق 

http://www.krg.org/articles/print.asp?articlenr=4511 

 كـقز الؼاكقن : الؼاكقن الدولل العام -تعريػ الـفر الدولل -

 https://konouz.com/ar        
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