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Abstract  
  

  
  

Generally speaking, rivers have special importance in 
the life of states, in terms of human, economic, and navigation 
aspects. Their importance, in terms of international law, derive 
from the fact that either their tracks designate the borders 
between two or more states or because they cross international 
borders. 

Several treaties relating to international water resources 
have been held, most of which are concerned with navigation 
and demarcation of borders, turning the focus of the 
negotiations and treaties from the navigation to the use of 
water resources, their development, protection, and 
preservation. 

Under the development of public international law, 
customary rules and other international conventional ones 
organized the question of using these rivers, whether they were 
regarded as international borders between States or water 
streams crossing international borders in more than one State, 
especially those concerning how to resolve disputes arising 
from the use of these rivers. 
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   ٢٠٠٦المیاه العابرة للحدود ، منشورات األمم المتحدة ،   )١(
html.derswaterbor/waterforlifedecade/arabic/org.un.www://http  

ســـلیم .محمـــد عـــرب صاصـــیال و د.د: مـــاري دوبـــوي ، القـــانون الـــدولي العـــام ، ترجمـــة _ بیـــار  )٢(
  .٧٨٣ ، ص٢٠٠٨، بیروت ، ١حداد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط

  .المیاه العابرة للحدود ، مصدر سابق  )٣(
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ــركة .د  )١( ــام، ،شـــ ـــدولي العـــ ــانون الــ ـــة ، القـــ ــصام العطیــ ـــاب، طعـــ ـــصناعة الكتــ ــك لــ ـــاهرة ١العاتـــ     ، القــ
  .١٦ ،ص٢٠٠٨

ـــارف، ط.د  )٢( ــ ــشأة المعـ ــ ــ ــام، من ــ ـــدولي العــ ـــانون الـــ ــ ــف ، القـ ــ ـــادق أبوهیــ ــ ــي صـ ـــكندریة، ١٧علــــ ــ ، اإلسـ
  .٣٦٠، ص١٩٩٧

  .٣٦١_٣٦٠المصدر السابق، ص  )٣(
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ــات والنـــشر والتوزیـــع، ط.د  )١( ـــدولي العـــام، المؤســـسة الجامعیـــة للدراسـ ، ١ولیـــد بیطـــار ، القـــانون ال
  .٢٧٦ ، ص٢٠٠٨بیروت، 

المفهـــوم والواقـــع فـــي بعـــض انهـــار المـــشرق _ صـــبحي أحمـــد زهیـــر العـــادلي ، النهـــر الـــدولي .د  )٢(
ـــدكتوراه  ــات الــ ــسلة أطروحـــ ـــي ، سلـــ ــة، ط)٦٣(العربــ ــدة العربیـــ ــات الوحـــ ـــز دراســـ ـــروت، ١، مركــ ، بیــ

  .١٠٠ ،ص٢٠٠٧

  .١٠١المصدر السابق ، ص  )٣(

 ،ر الثقافـة للنـشر والتوزیـع ، عمـانفـي القـانون الـدولي العـام ، داعبد الكریم علوان ، الوسـیط .د  )٤(
  .٥٧، ص٢٠٠٧

  .١٠١صبحي احمد زهیر العادلي ، مصدر سابق ، ص.د  )٥(
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  : في الوثیقة٥١/٢٢٩قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة ذو الرقم  :ینظر  )١(
                                        A/RES/51/229 , 8 July 1997, p.5. 

  .أ ، المصدر السابق/ فق٢/المادة: ینظر   )٢(

  .٢٧٣ولید بیطار ، مصدر سابق ، ص.د  )٣(

  .٣٢٩عصام العطیة ، مصدر سابق ، ص.د  )٤(
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  .٢٧٤ولید بیطار ، مصدر سابق ، ص.د  )١(

  .٣٣٣_٣٣٢عصام العطیة ، مصدر سابق ، ص ص.د  )٢(

ــادة  )٣( ــنص المــ ــ٣٨/تــ ــاس لمحكمــ ــام األســـ ـــن النظــ ــة  مــ ـــدل الدولیـــ ـــة أن . ١: (ة العـ ـــة المحكمــ وظیفـ
ًتـفصل فـي المنازعـات التـي ترفــع إلیهـا وفقـا ألحكـام القـانون الــدولي ، وهـي تطبـق فـي هـذا الــشأن 

مبـادئ القــانون العامــة .العــادات الدولیــة ، ج.االتفاقیـات الدولیــة العامــة والخاصـة ، ب.أ: مـا یــأتي
ـــي.، د ــؤلفین فــ ــ ـــار المـ ــذاهب كبــ ــ ــاكم ومـ ــ ـــام المحـ ـــام أحكــ ــاة أحكــ ــ ــع مراعـ ــ ــام مـ ــ ــدولي العـ ــ ـــانون الـ  القــ

ال یترتــب علــى الــنص المتقــدم ذكــره أي إخــالل . ٢ مــن النظــام األساســي للمحكمــة ، ٥٩/المــادة
ًبمـا للمحكمـة مــن سـلطة الفـصل فــي القـضیة وفقـا لمبــادئ العـدل واإلنـصاف متــى وافقـت أطــراف 

  ).الدعوى على ذلك
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) (ــادة ــى أن المــ ــشیر إلــ ــ ـــق١/ُن ـــ٢/ فـ ـــن اتفاقیـ ـــام مـ ـــه ١٩٩٧ة عـ ـــى أنـ ـــنص علـ ــذه : ( تـ ـــسري هـــ ال تـ
ُاالتفاقیــة علـــى اســتخدام المجـــاري المائیــة الدولیـــة فــي المالحـــة إال فــي الحـــدود التــي تـــؤثر فیهـــا  ّ

  ).االستخدامات األخرى في المالحة أو تتأثر بها
فظــة وثیقــة األمــم المتحــدة باللغــة االنكلیزیــة الخاصــة بالــدول الموقعــة والمــصدقة والمتح: ینظــر  )١(

:  والمرفقـة بالبحـث، رقـم الوثیقـة١٩٩٧الحیـة لعـام على اتفاقیـة المجـاري المائیـة الدولیـة غیـر الم
(XXVII 12).  

(2) Mr. Stephen C. McCaffrey,The United Nations Convention on the 
Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses , 
http://www.un.org/law/avl/   
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ـــام   )١( ـــة عـ ــة إلــــى نهایـ ــى االتفاقیــ ـــصدقة علــ ــدول المـ ــدد الــ ــغ عــ ــن ) ٢٤ : (٢٠١١یبلــ ــة مــ ــ دول
 ، أمــا الــدول التــي وقعــت ٢٠٠١دول عربیــة ، والعــراق أحــدها انــضم فــي عــام ) ٨(ضــمنها 

ّدول ، واالتفاقیــة بــذلك لــم تــدخل حیــز النفــاذ بعـــد ، إذ ) ٥(علیهــا مــن دون التــصدیق فهــي 
  .دولة كي تدخل حیز النفاذ) ٣٥(منها فإنه یجب مصادقة  ٣٦/بموجب المادة

وثیقــة األمــم المتحــدة باللغــة االنكلیزیــة الخاصــة بالــدول الموقعــة والمــصدقة والمتحفظــة : ینظــر 
 والمرفقـة بالبحـث ، رقـم الوثیقـة ١٩٩٧على اتفاقیـة المجـاري المائیـة الدولیـة غیـر المالحیـة لعـام 

) :XXVII 12.(  

  : في الوثیقة٥١/٢٢٩ الجمعیة العامة لألمم المتحدة ذو الرقم قرار: ینظر   )٢(
A/RES/51/229 , 8 July 1997, p.2. 

  .٢دیباجة االتفاقیة ، المصدر السابق ، ص: ینظر  )٣( 

  . من میثاق األمم المتحدة١/ فق١/المادة: ینظر  )٤( 
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  . من میثاق األمم المتحدة٣/ فق٢/المادة: ینظر  )١(

  . من میثاق األمم المتحدة١/ فق٣٣/دةالما: ینظر  )٢(

  . من میثاق األمم المتحدة٧/ فق٢/المادة: ینظر  )٣(
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محمــد أحمــد عقلــة المــومني ، األســس القانونیــة لتقاســم المیــاه المــشتركة فــي الــوطن العربــي، .د  )١(
  .١٧ ، ص٢٠٠٥دار الكتاب الثقافي، اربد ، 

)  ( ــانون ـــة للقــ ـــادئ العامـ ــك الق.. ُیقــــصد بالمبـ ـــتلــ ـــیة التـ ـــة واألساسـ ــد العامـ ـــى واعــ ــیمن علـ ُي تهــ
ّالتــي تتفـرع عنهـا قواعــد أخـرى تطبیقیـة تخــرج إلـى حیـز التنفیــذ فـي صــورة األنظمـة القانونیـة 
ـــر..، للتفــــصیل..العــــرف والتــــشریع ــانون .د: ینظـ ــة للقــ ــادئ العامــ ــهاب ، المبــ ـــود شــ ــد محمـ مفیــ

ـــدول ــ ــانون ال ــ ـــصریة للقـ ــة المــ ــ ـــدولي ، المجلــ ــ ــانون ال ــ ــــصدرا للقـ ـــفها مـ ـــدًبوصــ ــ ـــث /ي ، المجل الثالـــ
  .٢٠_١، الجمعیة المصریة للقانون الدولي ،القاهرة ، ص ص ١٩٦٧والعشرون ، 

(2) International Law Association , Accountability of International 
Organizations , Final Report , Berlin Conference (2004) , p.28. 

  . لمحكمة العدل الدولیةاس من النظام األس٣٨/المادة: ینظر؛      
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جمــال طــه نــدا ، مــسؤولیة المنظمــات الدولیــة فــي مجــال الوظیفــة الدولیــة ، الهیئــة المــصریة .د  )١(
  .١٤٦_١٤٥، ص ص١٩٨٦العامة للكتاب ، القاهرة ، 

(2) C.F.Amerasinghe , Principles of the Institutional law of 
International Organization, Cambridge University press, New 
York, 2005 , p.236. 

  .١٩٦٩ من اتفاقیة فیینا للمعاهدات الدولیة لعام٥٣/المادة: ینظر  )٣(

(4) C.F.Amerasinghe, Op.Cit ,p.288 And p.438. 
مــوجز األحكــام والفتــاوى واألوامــر الــصادرة عــن محكمــة العــدل : تفاصــیل القــضیة فــي : ینظــر  )٥(

  .١٤_١ ، ص ص٢٠٠٥، منشورات األمم المتحدة ، نیویورك ، ٢٠٠٢_ ١٩٩٧الدولیة 
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  .١٩محمد أحمد عقلة المومني ، مصدر سابق ، ص.د  )١(
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)٢(
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  .٣١٢_٣١٣عصام العطیة ، مصدر سابق ،ص ص.د  )١(

  :رسالة األمین العام لألمم المتحدة إلى مجلس األمن في الوثیقة : ینظر  )٢(  
 (S/25811) , 21 May 1993. 

(3) E. Lauterpacht , River Boundaries: Legal Aspects of the Shatt-
al-Arab Frontier,   International and Comparative Law Quarterly , 
1960 Volume: 9 Issue , p.216. 

مــن بروتوكــول تحدیــد الحــدود النهریــة الملحــق باتفاقیــة الجزائــر عــام ) ٢ و ١(ّنــصت المــادتین   )٤(
  ).خط التالوك(ّالحدود النهریة في شط العرب تم على أساس  على أن تحدید ١٩٧٥
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NASA

                          

  .١٩٧٥ من بروتوكول تحدید الحدود النهریة الملحق باتفاقیة الجزائر عام ٢/المادة: ینظر  )١(

ّإن خـط الحـدود المعـرف : ( مـن بروتوكـول تحدیـد الحـدود النهریـة ٢/ فـق٢/لقد جـاء فـي المـادة  )٢( ُ
ّــ األولــى أعـاله یتغیر مـع التغیــرات التـي یرجــع أصـلها إلــى أســباب علـى الوجــه المـذكور فــي الفقـرة

طبیعیــة فــي المجــرى الـــرئیس الــصالح للمالحــة وال یتغیـــر خــط الحــدود بـــالتغیرات األخــرى مــا لـــم 
ًیعقد الطرفان المتعاقدان اتفاقا خاصا لهذا الغرض ً.(  

  . من بروتوكول تحدید الحدود النهریة٤/ فق٢/المادة: ینظر  )٣(



  )١٨(ة ، السن) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

٣٣٣







)٢(


 


 
 

 
 

 
 

 



 

  


 





                          

(1) United Nations Environment Programme, One Planet Many  
People,2005. http://na.unep.net/atlas/index.php. 
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