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  االتعاوونن في مجالل االميیاهه ألمن االعالم
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     مقدمة

!
 بل هھھھو  مصاددفة غريیبة ٬، من بيین 148 من االدوولل االتي تتقاسم االمواارردد االمائيیة ٬، 37 ددوولة ال تتشارركك في

 االتعاوونن من ااجل إإددااررةة االمواارردد االمائيیة ٬، ااوو ااذذاا فعلواا ذذلك ٬، فإنهھا تقصر تعاوونهھا على االمستوىى االفني فقط.
 وونفس هھھھذهه االدوولل توااجهھ خطر االحربب ألسبابب ااخرىى غيیر االميیاهه٬، مثل ااألررضض٬، وواالهھويیة٬، وواالعقيیدةة ااوو االتارريیخ

 .من بيین ااآلخريین

!
 لهھذهه االدوولل االل 37 ٬، ااساليیب مختلفة للتشارركك مع جيیراانهھم.  فبعضهھم لديیهھم عالقاتت سلميیة مع االدوولل االمجاووررةة
 مبنيیة على االتعاوونن في مجالل  االميیاهه. هھھھؤالء يیوااجهھونن خطر نشوبب االحرووبب مع االدوولل االمجاووررةة ااالخرىى االتي

 . ال يیوجد بيینهھا عالقاتت تعاوونن في االميیاهه

!
 االتراابط بيین ددررجة االتعاوونن في مجالل االميیاهه وواالجو االعامم للسالمم وواالصدااقة بيین ددوولتيین ااوو ااكثر تراابط قويي. ووهھھھذاا
 ووااضح في جميیع اانحاء االعالم ووعلى فترةة من االزمن.  مزيیداا من االناسس يیعيیشونن في ددوولل ال ترتبط باتفاقيیاتت
 تعاوونن في مجالل االميیاهه معرضيین لخطر االحرووبب ااكثر من ااوولئك االذيین يیعيیشونن في االدوولل االمتشارركة في

 االتعاوونن في مجالل االميیاهه وواالتي تتمتع باألمن وواالسالمم  مع جيیراانهھا.  االميیاهه ليیست فقط للتنميیة وواالصحة.  االميیاهه
 .اايیضا ألمن االناسس ووااالمم

!
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   االميیاهه وومعاددلة االحربب

!

 أأيي ددوولتيین تتعاوونن
 في مجالل االميیاهه ال
 تذهھھھب االى االحربب
 أليي سبب من
 .ااالسبابب



!
 يیعني االتعاوونن في مجالل االميیاهه االتزاامم االدوولل االمتشاططئة لمعظم ااالنشطة االتاليیة٬، أأوو أأكثر من ذذلك٬، حيیث تتم

 :ترجمة هھھھذاا اااللتزاامم إإلى براامج عمل تنفذ مع ااألططر االزمنيیة االمتفق عليیهھا أأوو على أأساسس مستمر

 ااددااررةة مشتركة لحوضض االميیاهه مع سلطة ااتخاذذ االقرااررااتت بشانن تخصيیص االميیاهه ووااددااررةة االمواارردد تفوضض
  .بهھا هھھھيیئة ااددااررةة هھھھذاا االحوضض

 االبرنامج ااالستثمارريي االمشتركك وو االقراارر االمشتركك بشانن تخصيیص االمواارردد االماليیة االمتعلقة بالمشارريیع
 .لتحقيیق االمنافع من االبحر أأوو االبحيیرةة

 .ااالددااررةة االمشتركة للسيیطرةة على االفيیضاناتت

  .االتنسيیق لضمانن جوددةة االميیاهه وو وواالحد من االملوثاتت لموااءمة االنوعيیة بيین االدوولل

  .براامج االعمل االمشتركك إلجرااءااتت حمايیة االبيیئة للحوضض االمائي  مع االموااعيید االنهھائيیة للتنفيیذ

 االتشاوورر  بيین االدوولل االمتشاططئة على إإنشاء سدوودد االميیاهه أأوو االخزااناتت مع تباددلل االبيیاناتت االمواافقة عليیهھا
 .من قبل جميیع االدوولل٬، أأوو ااإلنشاء االمشتركك ووااإلددااررةة االمشتركة للسدوودد

 .ااإلددااررةة االمشتركة لتدفقاتت االميیاهه في جميیع جواانبهھا

!
 االتعاوونن في مجالل االميیاهه ال يیعني مجردد االتوقيیع على معاهھھھدةة لتخصيیص االميیاهه أأوو لتباددلل االبيیاناتت أأوو لتأسيیس

  .منظمة أأحوااضض ااألنهھارر ما لم يیكن هھھھناكك إإددااررةة مشتركة يیمكن االتحقق منهھا

!
  :على سبيیل االمثالل٬، ما يیلي ال يیلبي معايیيیر االتعاوونن في مجالل االميیاهه

 هھھھيیئة ميیاهه ااألندووسس  بيین االهھند ووباكستانن٬، كونهھا فقط حولل تخصيیص ميیاهه ااالنهھارر ددوونن أأيي عناصر
 .ااالددااررةة االمشتركة

 هھھھيیئة حوضض بحر اارراالل (االلجنة االدووليیة للتنسيیق االميیاهه في آآسيیا االوسطى)٬، وواالتي ليیست سوىى  معاهھھھدةة
 إلنشاء  منظمة حوضض االنهھر٬، وولكن من ددوونن أأيي ااددااررةة تنفيیذيیة مشتركة ااوو صنع قراارر مشتركك فيیما

 .يیتعلق بحمايیة االبيیئة ٬، بناء االسدوودد٬، تنسيیق االنوعيیة٬، أأوو أأيي جواانب ااخرىى مهھمة

 مباددررةة حوضض االنيیل  ( في ااجزااء) ألنهھا تعمل ووفقا للمعايیيیر االمذكوررةة ااعالهه بيین ددوولل حوضض االنيیل
  .ااالبيیض وولكن ليیس بيین ددوولل حوضض االنيیل ااالززررقق



 االحربب تعني االموااجهھة االعسكريیة أأوو ااألعمالل االعداائيیة االمسلحة من أأيي نوعع أأوو مشارركة مباشرةة أأوو غيیر مباشرةة
 في ااالررهھھھابب عبر االحدوودد أأوو خطر أأيي من هھھھذهه ااألحدااثث االتي يیمكن أأنن تؤدديي إإلى خسائر كبيیرةة في ااألررووااحح

 .االبشريیة في االمدىى االقصيیر أأوو االمتوسط٬، بغض االنظر عن االهھدووء مؤقت

!
 االسبب يیعني أليي سبب من ااألسبابب االتي تكونن أأوو ال تكونن ذذااتت صلة بالميیاهه وويیمكن أأنن تشمل ااألررااضي٬،

 .االعقيیدةة٬، االتنافس من أأجل االتفوقق٬، وواايیة أأمورر أأخرىى

!
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  حاصل  االتعاوونن في مجالل االميیاهه

 تم حسابب حاصل االتعاوونن في مجالل االميیاهه  باستخداامم عشرةة معايیيیر٬، مع تحديید ووززنن لكل معيیارر.  االمعايیيیر
 االعشرةة هھھھم:– االمعاهھھھدةة٬، االهھيیئة٬، ااالجتماعاتت االوززاارريیة٬، االمشارريیع االفنيیة٬، مشارريیع االبيیئة ووضبط االجوددةة٬، االرصد
 االمشتركك٬، االبنيیة االتحتيیة٬، اااللتزاامم االسيیاسي٬، االتكامل في االتعاوونن ااالقتصادديي٬، تفعيیل حقيیقي لآلليیاتت االعابرةة

 .للحدوودد.  ززوودد معامل االترجيیح بترتيیب تصاعديي يیتدررجج من 1 لالتفاقق االى 10 للتعاوونن االفعلي

 االدوولل االتي تتقاسم ااحوااضض مائيیة مشتركة وواالتي ااظظهھرتت مستوىى عالل من اااللتزاامم االسيیاسي٬، وواالتعاوونن
 ااالقتصادديي٬،  وواالمشارريیع االمشتركة٬، ووتطويیر للبنيیة االتحتيیة تحصل على تقيیيیم عالل في مقيیاسس االتعاوونن.  تبيین اانن
 االيیاتت االتعاوونن للميیاهه االعابرةة للحدوودد سوااء كانت على شكل هھھھيیئة ااوو منظمة ألحوااضض ااالنهھارر تعمل بطريیقة
 قويیة.   ااما االدوولل االتي ووقعت فقط االمعاهھھھدااتت ااوو ااالتفاقيیاتت وورربما عددد قليیل من االمشارريیع االتقنيیة ددوونن االتزاامم
 سيیاسي ططويیل االمدىى ووجدتت لتكونن في االجزء االسفلي من االجدوولل٬، هھھھذاا يینطبق بشكل خاصص على معظم ددوولل

 .االشرقق ااألووسط ٬، حيیث تم توقيیع االعديید من ااالتفاقيیاتت وولكن االتعاوونن االفعالل مفقودد

!
!

  للتعاوونن أأوو للشكوىى
 االعالقاتت االمائيیة االعابرةة للحدوودد صعبة.  فمن االممكن ووخصوصا للدوولل ذذااتت االحظ االسيء بموقعهھا بالنسبة

 للحوضض االمائي ااوو تقع ضمن منطقة مائيیة- سيیاسيیة االكشف عن االظلم ووعدمم االعداالة.  وولكن هھھھل مجردد االشكوىى
 حل لمشكلتهھم؟   وو كيیف ااستطاعت بعض االدوولل ااستخداامم االتعاوونن االفعالل وواالمبتكر للتغلب على االصعوباتت االتي

 :يیوااجهھونهھا؟ هھھھناكك أأمثلة في كل قاررةة تقريیبا

�  

!
 سنغافوررةة: مع عدمم ووجودد مواارردد مائيیة ذذااتيیة٬، تحصل سنغافوررةة على معظم ااحتيیاجاتهھا االمائيیة من ماليیزيیا في
 فترةة ما بعد ااالستقاللل في عامم 1965.  بعد فشل االمفاووضاتت حولل  ززيیاددةة ااسعارر  االميیاهه٬، قرررتت سنغافوررةة
 االعمل لتحقيیق ااالكتفاء االذااتي من  خاللل اارربع ااسترااتيیجيیاتت لتوفيیر االمصاددرر االمائيیة ووهھھھم: االحصادد االمائي٬،



 ااعاددةة االتدوويیر٬، تحليیة االميیاهه ووااالستيیراادد. هھھھذهه ااالسترااتيیجيیاتت ااددتت االى تقليیص ااعتماددهھھھا على االميیاهه من ماليیزيیا
 .االى 50%٬، ووبالتالي تفادديي صرااعع محتمل في االمستقبل

!

  �  

 جنوبب اافريیقيیا: هھھھي ددوولة في االمصب لكن ااقتصاددهھھھا قويي.  ااستخدمت جنوبب اافريیقيیا تفوقهھا ااالقتصادديي للتعاوونن
 مع ددوولة ليیسوتو ذذااتت ااالقتصادد االمتخلف ووووفرةة في مصاددرر االميیاهه.  مشرووعع ميیاهه ليیسوتو ضمن لجنوبب اافريیقيیا
 حصة ااكثر من االميیاهه لتلبيیة ااحتيیاجاتهھ االمائيیة مقابل االمساعدةة في تطويیر االبنيیة االتحتيیة في ليیسوتو.  عن ططريیق
 بناء االسدوودد في ااططارر االمشرووعع٬، تمكنت ليیسوتو من االحصولل على االطاقة االمائيیة االمستداامة٬، وواالذيي يیؤدديي في
 .نهھايیة االمطافف االى تحسيین ناتجهھا ااالقتصادديي

!

�  



!
 ااالررجنتيین: ااعتراافا بالمواارردد االمشتركة بيین االدوولل  ووضرووررةة االتعاوونن  ووااتخاذذ ااجرااءااتت مشتركة لتحقيیق االتنميیة
 االمستداامة.  ااالررجنتيین٬، ووهھھھي من ددوولل االمصب٬، مهھدتت االطريیق لتعاوونن ااقليیمي من خاللل إإنشاء لجنة االتنسيیق
 االحكوميیة االدووليیة  لدوولل حوضض البالتا في عامم 1969مم.  ضمت  معاهھھھدةة البالتا للتعاوونن االعابرةة للحدوودد في
  عضويیتهھا ااالررجنتيین٬،  بوليیفيیا٬، االبرااززيیل٬، باررااغواايي وو  أأووررغواايي إلددااررةة خامس ااكبر حوضض مائي في االعالم
  .مع أأنهھارر براانا٬، باررااغواايي ووأأووررغواايي

!

�  

 االسنغالل: ووهھھھي ددوولة مستقلة حديیثا 1960مم ذذااتت ااقتصادد متخلف٬، سرعانن ما ااددرركت فواائد  االتعاوونن لحل
 مشكالتهھا االدااخليیة االمتمثلة في االزررااعة ووتزوويید ميیاهه االشربب.  قبل اانضمامهھ االى منظمة حوضض نهھر االسنغالل٬،
 كانن للجفافف وواالفيیضاناتت ااثرهھھھا االسلبي على اانتاجج االسنغالل االزررااعي ٬، وو لكن مع إإنشاء سد ماناتالي االمشتركك٬،
 توسع االريي على ططولل االسد على نطاقق ووااسع في االعقودد االثالثث ااألخيیرةة٬، ووااآلنن يیقدرر بحواالي  90 % من
 ااالررزز يیزررعع هھھھناكك.    سد دديیاما لتوقف تسربب االميیاهه االمالحة٬، ساعد االسنغالل لتحقيیق ااالهھھھداافف ااالنمائيیة للتنميیة
  .وواالخاصة بتزوويید االميیاهه.    وويیوفر االسد االميیاهه لبحيیرةة جوئيیرسس وواالتي بدووررهھھھا تزوودد ددكارر ووتائيیس بالميیاهه

!

�  

 هھھھولنداا: بعد االفيیضاناتت االشديیدةة في عامم 1993/95مم ٬، قامت محافظة  جيیلدررليیند في هھھھولنداا في عامم 1997مم
 باالتصالل مع ددوولة االمانيیا شمالل االنهھر للتعاوونن  لمكافحة  االفيیضاناتت في االمنطقة االحدوودديیة.  في حوضض االراايین٬،
 االمانيیا في االمنبع االى هھھھولنداا في االمصب٬، 2/3 مساحة هھھھذهه ااالررااضي معرضة للفيیضاناتت .  تم تشكيیل فريیق
 االماني - هھھھولنديي ضمن مجموعة للتوااصل وواالعمل لتحسيین حمايیة االفيیضانن في نهھر االراايین االسفلي.  غيیرتت



 هھھھذهه االلجنة ااسترااتيیجيیة االسيیطرةة على االفيیضاناتت من سيیاسة فرضض اانظمة االدفاعع االى سيیاسة " االغرفة لنهھر"
  .ووهھھھي االسيیاسة االمدررجة حاليیة ضمن االخطة االتنفيیذيیة لمنظمة حوضض االراايین لمكافحة االفيیضاناتت

!
!
 حالة االتعاوونن في مجالل االميیاهه بيین ددوولل االشرقق ااالووسط
!!
االرقم  نهھر/ بحيیرةة

حوضض
االدوولل عامم االتعاقد  ااالططراافف

االمتعاقدةة
االموضوعع االوظظيیفة

1 ااألررددنن  لبنانن٬، سورريیا٬،
 إإسراائيیل االضفة
االغربيیة ااالررددنن

مم1953 سورريیا٬، ااألررددنن  ااالستفاددةة من  ميیاهه
نهھر االيیرموكك

1987 سورريیا٬، ااألررددنن  ااالستفاددةة من  ميیاهه
 نهھر االيیرموكك٬،
إإنشاء سد االوحدةة

1994  إإسراائيیل٬،
ااألررددنن

معاهھھھدةة االسالمم

2  ددجلة
 وواالفرااتت/
شط االعربب

 تركيیا٬، سورريیا٬،
االعرااقق٬، إإيیراانن

1955 تركيیا٬، اايیراانن  تقاسم نهھر سارريیسو 
ووكرااسو

1975 اايیراانن ٬، االعرااقق  ااستخداامم حدوودد
االمجارريي االمائيیة

1987 سورريیا٬، تركيیا  ااططالقق كميیاتت
 االميیاهه االمنصوصص

عليیهھا

2009 
 مذكرةة)
(تفاهھھھم

تركيیا٬، االعرااقق االتعاوونن على االميیاهه

3 االعاصي  لبنانن٬، سورريیا٬،
!!! تركيیا

1994 لبنانن٬، سورريیا  توززيیع ميیاهه نهھر
االعاصي



 االوظظيیفة في هھھھذاا االجدوولل ٬، يیشارر إإلى مدىى االتزاامم ااالططراافف بتنفيیذ بنودد ااالتفاقيیاتت 

!

!! 2009 
 مذكرةة)
(تفاهھھھم

سورريیا٬، تركيیا  ٬،ااالستفاددةة من االميیاهه
مكافحة االجفافف

4 االنهھر االكبيیر سورريیا٬، لبنانن 2002 سورريیا٬، لبنانن  تقاسم ميیاهه حوضض
 االنهھر االكبيیر

 االجنوبي٬، اانشاء سد
مشتركك

5  ططبقة االميیاهه
 االجوفيیة
 االساحليیة
وواالجبليیة

ااسراائيیل ووفلسطيین 1995  ااسراائيیل
ووفلسطيین

ااالستفاددةة من االميیاهه



!
  :خصائص ااألززماتت

!

�  

!
 تقلص ااألنهھارر وواالبحيیرااتت

 نضوبب االميیاهه االجوفيیة

 االتصحر

 ززيیاددةة عددد االعوااصف االتراابيیة

 تقليیص ااالررااضي االصالحة  للزررااعة االمؤثرةة على ااالمن االغذاائي ووااالنتاجج ااالقتصادديي

 ززيیاددةة االملوحة في االمسطحاتت االمائيیة

 االتغيیيیرااتت في مستويیاتت االكلورريید وواالنترااتت مما يیؤثر على تزوويید ماء االشربب

االهھجرةة االدااخليیة وواالخاررجيیة  



!
  االتارريیخ االمعاصر للتعاوونن  في االشرقق ااألووسط

 منذ عامم 2008مم٬،  تعزززتت ررووحح جديیدةة من االتعاوونن  في ااجزااء من  االشرقق ااألووسط٬، ووال سيیما بيین االعرااقق
 :ووااألررددنن٬، لبنانن٬، سورريیا ووتركيیا٬، هھھھذاا لهھ بعداانن

!
 االتجاررةة وواالنقل  (2) االميیاهه وواالبيیئة (1)

 مم2008

 .كانونن االثاني- ااحيیاء االلجنة االفنيیة االمشتركة للميیاهه وواالبيیئة بيین االعرااقق وو سورريیا ووتركيیا

 (شباطط- ااالجتماعع االثاني للجنة االفنيیة االمشتركة ( االعرااقق٬، سورريیا٬، تركيیا

 ااذذاارر-  مذكرةة تفاهھھھم بيین االعرااقق٬، سورريیا ووتركيیا لتأسيیس معهھد االميیاهه االثالثي االذيي يیتألف من  خمسة
 عشر15 مهھندسس ميیاهه من كل بلد٬،  من ااجل  إإجرااء ددررااساتت تهھدفف االى  تحقيیق االكفاءةة  في ااستخداامم

 .االميیاهه ووااددااررتهھا في االمنطقة

 .تموزز –اانشاء  مجلس االتعاوونن ااالسترااتيیجي عالي االمستوىى بيین تركيیا ووسورريیا

 مم2009

 شباطط- ااالجتماعع االثالث للجنة االفنيیة االمشتركة لتباددلل االمعلوماتت في االماضي وواالحاضر  في حوضض
 .ددجلة وواالفرااتت

  .أأيیلولل- ااالجتماعع االراابع للجنة االفنيیة االمشتركة على  مستوىى ووززاارريي بيین االعرااقق وو سورريیا وو تركيیا

 .تشريین ااالوولل- مذكرةة تفاهھھھم بيین االعرااقق ووتركيیا بشانن االتعاوونن في مجالل االميیاهه

 .كانونن ااالوولل- تدشيین خط ميیاهه االديیسي  من قبل ررئيیس تركيیا ووملك ااألررددنن

 كانونن ااألوولل- مذكرةة تفاهھھھم بيین سورريیا ووتركيیا لضبط نوعيیة االميیاهه ووااخرىى على كفاءةة ااستخداامم
 .االمواارردد االمائيیة وومكافحة االجفافف

  مم 2010

 حزيیراانن- تقررر حكوماتت ااألررددنن وو لبنانن وو سورريیا ووتركيیا ااقامة منطقة تجاررةة حرةة بيینهھما ٬، في ااططارر
 االتعاوونن ااالقتصادديي االرباعي االذيي يیشمل اارربع مجاالتت االطاقة وو االتجاررةة وو االنقل وواالسيیاحة – وو االذيي

 .يیكمل ااالتفاقيیاتت االثنائيیة بيین االدوولل ااألعضاء



 .تشريین ااوولل - ااالجتماعع االثاني ررفيیع االمستوىى ووااالسترااتيیجي بيین  مجلس االتعاوونن تركيیا ووسورريیا

 .كانونن ااألوولل- ااططالقق منتدىى ااعمالل االمشرقق االعربي  في لبنانن

 مم2011

 .كانونن االثاني- ااتفاقق إلنشاء منطقة تأشيیرةة بيین ااألررددنن٬، لبنانن٬، سورريیا ووتركيیا لتسهھيیل حركة االناسس

 كانونن ثاني-  عند توقيیع  مذكرةة االتفاهھھھم بيین  سورريیا وو تركيیا في شهھر كانونن ااالوولل عامم 2009مم ٬، تم
 تشكيیل مجموعاتت عمل من قبل االبلديین٬، تم عقد ااجتماعع٬، شهھد هھھھذاا ااالجتماعع عرضض مقدمم من قبل ااثنيین
 من االوفودد حولل كيیفيیة جمع االبيیاناتت فقط٬، على االرغم من اانن االغرضض من مذكرةة االتفاهھھھم هھھھو تعزيیز

   .معايیرةة االقيیاساتت

 شباطط- تدشيین سد االصدااقة على نهھر االعاصي بيین تركيیا ووسورريیا من قبل االرئيیس االسورريي ووررئيیس
 .ووززررااء تركيیا

 ااذذاارر- تم توقيیع ااتفاقيیة لموااءمة االمعايیيیر االمصرفيیة ووتحديیث ااالنظمة االمصرفيیة لتسهھيیل حركة ررااسس
 (االمالل كجزء من منطقة االتجاررةة االحرةة ( ااألررددنن٬، لبنانن٬، سورريیا ووتركيیا

 نيیسانن- ااجتماعع االفريیق االعامل من سورريیا ووتركيیا حيیث قامم كل فريیق بتقديیم عرضض عن ااالنظمة
 .وواالقواانيین االناظظمة لقطاعع االميیاهه ووهھھھيیكلتهھ االمؤسسيیة. ددوونن ااتخاذذ اايي قرااررااتت

 (اايیارر- تم توقيیع ااتفاقيیاتت في قطاعاتت االتجاررةة وواالمصاررفف تنفذ بالكامل (ااألررددنن٬، لبنانن٬، سورريیا ووتركيیا

 حزيیراانن- تعليیق جميیع ااشكالل االتعاوونن

 حزيیراانن 2011- اايیلولل 2013-اانهھيیارر جميیع ااشكالل  االتعاوونن

!
!



!
  ااإلررااددةة االسيیاسيیة وواالثقة وواالرؤؤيیة

!

�  

!
 االدوولل االتي قامت مجتمعة باإلددااررةة وواالمحافظة  على ااحوااضض االميیاهه االمشتركة وواالجهھودد االتعاوونيیة نحو

   االتنميیة االمستقبليیة لديیهھم مستوىى ااعلى من االثقة.  ووبهھذاا٬، خلقت هھھھذهه االدوولل مساحة سيیاسيیة سهھلت



  االحواارر وواالتعاوونن االذيي أأددىى إإلى عددد  من االمساعي االمشتركة في ااألحوااضض االمشتركة.  تترااووحح ما بيین
  مشارريیع االطاقة االمائيیة االمشتركة إإلى تداابيیر االتنميیة االمستداامة لضبط االجوددةة وواالخطط االصديیقة للبيیئة.
 ساعد ااشرااكك االهھيیئاتت ااالقليیميیة ااوو االمنظماتت ااالقتصادديیة في إإنشاء االيیاتت ناجحة للتعاوونن في مجالل

 االميیاهه ٬، على سبيیل االمثالل: االمجتمع ااالفريیقي االجنوبي للتنميیةمهھد االطريیق للتعاوونن في مجالل االميیاهه في
 ااحوااضض ااألنهھارر سيینكو االبرتقالي  ززاامبيیزيي ٬، ووبالمثل ساعدتت منظمة االدوولل ااألمريیكيیة على حد سوااء
 منطقة ااالماززوونن ووااحوااضض البالتا في  أأمريیكا االجنوبيیة.  ووقد لعب  االبنك االدوولي ددوورراا ررئيیسيیا في
 حوضض نهھر االسنغالل من خاللل االمساهھھھماتت االفنيیة وواالماليیة. ووتعتبر كل  هھھھذهه ااألحوااضض أأمثلة ناجحة

 .آلليیاتت االتعاوونن في مجالل االميیاهه

!
 في االشرقق ااألووسط ليیس هھھھناكك أأيي ااستعداادد لبحث االتعاوونن االفعالل إلددااررةة مصاددرر االميیاهه االمشتركة. تميیل
 االدوولل االى االنظر االى نهھر ااوو االبحيیرةة في عزلة ووليیس على ااساسس ااقليیمي٬،  وواالذيي حسب االتجربة ااثبت
 ااكثر فائدةة لجميیع االدوولل على االمدىى االبعيید .  ووهھھھو ال يیدرركك فائدةة ااشرااكك ااططراافف ثالثة٬، ددوولل ااخرىى ااوو
 منظماتت ددووليیة٬، في االمنطقة٬، حيیث ااالططراافف االثالثة هھھھي االى حد كبيیر تشارركك فقط على االمستوىى

 .االشعبي في ااالنشطة ااالنمائيیة

!
!

  االطبيیعة٬، االهھيیكل وواالوظظائف

 ليیس هھھھناكك نموذذجج معيین  لمنظمة أأوو لجنة.  يیمكن للشرقق ااألووسط االتعلم من االمماررساتت االمختلفة في جميیع
 اانحاء االعالم.  لمعظم منظماتت ااددااررةة االميیاهه هھھھيیكليیة تضم هھھھيیئة لصنع االقراارر وومديیر تنفيیذيي وواامانة.  مستويیاتت
 االمشارركة ووكما مستويیاتت االمركزيیة تختلف من حوضض االى ااخر.   فبيینما شهھدتت االسنغالل ااررتباطط مباشر مع
 ررئيیس االدوولة ووددررجة عاليیة من االمركزيیة نجد٬، رريیو كولوررااددوو شهھدتت ووجودد مسئوليین من االحكومة متوسطي
 االدررجة مع ددررجة ااعلى من االالمركزيیة.  االقرااررااتت االتي تتخذهھھھا االمنظماتت تتعلق باألمورر االماليیة وواالتنميیة

 وواالمشارريیع االمشتركة ووتخصيیص االميیاهه ووغيیرهھھھا من ااالمورر ااالخرىى.  ااتفقت االمنظماتت االناجحة على االهھيیاكل
 وواالنماذذجج االفردديیة االتي تناسب ااحتيیاجهھم.  تمت ددررااسة نماذذجج لمنظماتت مختلفة تبيین اانهھ ال يیوجد نموذذجج ووااحد

   .يیصلح للكل وواانن هھھھناكك االعديید من االنماذذجج للدررااسة وواالتعلم

!
!
!



  االترتيیباتت االقانونيیة
 منظماتت أأحوااضض ااألنهھارر االجيیدةة  لديیهھا ااحكامم عامة  بشانن  االتعاوونن  ووسالمتهھ ااالقليیميیة٬، ووتسويیة االمناززعاتت٬،
 فضال عن  حمايیة االبيیئة.  االبعض  ددخل اا في االتعاقدااتت للتعاوونن االفني فقط.  تواافق  بعض االمنظماتت على

 .االتعاوونن االسيیاسي االمكثف٬، ووبعضهھا بيین بيین

 وويیتفق معظم االمنظماتت على ططريیقة ااددااررةة االبيیاناتت ووتباددلهھا.  وومع ذذلك لديیهھم ترتيیباتت مختلفة فيیما يیتعلق
 بالتفاصيیل. ووووجد أأيیضا أأنن االعديید من االمعاهھھھدااتت لديیهھا  ااحكامم فريیدةة من نوعهھا وواالتي تم ااعتماددهھھھا  من قبل
 االدوولل االمتشاططئة ( االوااقعة على ضفة االنهھر) على سبيیل االمثالل ٬، االداانوبب لديیهھا تداابيیر لضمانن  ووحمايیة سريیة
 االمعلوماتت االمتعلقة بهھيیئة االميیاهه االعابرةة للحدوودد االتي يیتم مشارركتهھا من قبل ااالططراافف االمتعاقدةة.  هھھھذاا االحكم
 يیضمن اانن االبيیاناتت االتي تتقاسمهھا االدوولل االوااقعة على حوضض ال يیساء ااستخداامهھا. هھھھذهه ااالحكامم تعطي ططابعا

 .مميیزاا لالتفاقيیاتت تقاسم االميیاهه االتي يیمكن اانن يیحتذىى بهھا في ااحوااضض ااخرىى

 ووااحد من االجواانب االرئيیسيیة للمعاهھھھدةة ااوو ااالتفاقيیة االتي  تشكل ااالساسس  وواالغرضض من االمعاهھھھدةة ووترشد االبلداانن
 إإلى االتفاووضض في االمستقبل هھھھو االهھدفف االمنشودد من ووررااء هھھھذاا ااالتفاقق.  حيین يیكونن االهھدفف تطورراا ااقتصادديیا أأوو

 ااستخداامم مستداامم لمواارردد االميیاهه يیكونن مستوىى االتعاوونن عالل.    ااما االدوولل االتي تدخل في ااتفاقق ببساططة لتخصيیص
 .حصة من االميیاهه ال تتمتع بعالقاتت قويیة أأوو إإيیجابيیهھ

!



!
  إإددااررةة االبيیاناتت

!

�  

 إإددااررةة مشتركة وومتكاملة للمجارريي االمائيیة االعابرةة للحدوودد يیتطلب مرااقبة  مستمرةة للحوضض ٬، ووجمع
 .االبيیاناتت ووتباددلهھا بيین االدوولل االمتشاططئة



 هھھھناكك ااشكالل مختلفة من االبيیاناتت االتي يیتم جمعهھا عاددةة ووااكثرهھھھا شيیوعا  قيیاسس مستوىى تدفق االميیاهه.  مع ذذلك٬،
 فانن معظم أأحوااضض ااألنهھارر يیتم جمع بيیاناتت ااخرىى تتعلق بنوعيیة االميیاهه٬، مستوىى االتلوثث وواالفيیضاناتت.  االطريیقة

 االتي يیتم جمع االبيیاناتت ووتباددلهھا مختلفة عبر ااألحوااضض.  على سبيیل االمثالل في بعض ااألحوااضض يیتم جمع
 االبيیاناتت من قبل منظماتت أأحوااضض ااألنهھارر٬، ووفي بعضهھا يیتم جمعهھا من قبل االدوولل.  تعمل منظماتت ااحوااضض

  ااالنهھارر أأيیضا كمخاززنن للمعلوماتت االتي تم جمعهھا من قبل االدوولة٬، كذلك تعمل كميیسريین لتباددلل هھھھذهه االمعلوماتت.
 تمت االدررااسة لعشرةة ااحوااضض ناجحة٬، يیتم تباددلل االبيیاناتت على ااساسس منتظم في معظم ااالحوااضض.   بيینما في
 االشرقق ااالووسط تبيین لنا اانهھ في حيین اانن االعديید من ااالتفاقيیاتت بيین ددوولل االمنطقة لهھا ااحكامم متعلقة بجمع االبيیاناتت

 .ووااددااررتهھا٬، لكنهھا لم تتبع من االناحيیة االعمليیة

 عاددةة ما يیتم مرااقبة أأحوااضض ااألنهھارر على نطاقق االحوضض.  في عددد قليیل من االحاالتت يیتم ذذلك على االمستوىى
 االوططني.  االعديید من هھھھذهه االمحطاتت نتاجج االجهھودد وواالمشارريیع االمشتركة من قبل االدوولل االمتشاططئة وواالتي تملكهھا

 .ووتديیرهھھھا بطريیقة تشارركيیة٬، مما يیضمن االشفافيیة ووتقليیل االعبء االمالي على االبلد االوااحد

!
!

  ططريیقة ووعمليیة جمع ووتباددلل االبيیاناتت

!
أأحوااضض ااألنهھارر االطريیقة وواالعمليیة 
سنغالل  االمفوضض االسامي بجمع االبيیاناتت من االدوولل ااألعضاء ووررفعهھ إإلى مجلس 

االوززررااء
ززمبابويي تزوويید االدوولل ااألعضاء االبيیاناتت إإلى االدوولل ااألعضاء ااألخرىى ووااألمانة االعامة

سيینقيیو- االبرتقالي  يیتباددلل ااألططراافف االمعلوماتت بيینما يیقدمم  االمجلس يیوفر االمشوررةة  وواالتوصيیاتت
ااألططراافف أأنن تتباددلل االمعلوماتت بيینما يیقدمم االمجلس االمشوررةة وواالتوصيیاتت

ميیكونج  يیحصل االمجلس االمشتركك على االبيیاناتت االحديیثة ووتباددلل االبيیاناتت وواالمعلوماتت٬،
 تحتفظ ااالمانة بقوااعد االبيیاناتت االمعلوماتت

أأماززوونن  تباددلل دداائم للمعلوماتت بيین ااألعضاء
البالتا خطة ووضعت مؤخراا من قبل االلجنة (غيیر ووااضح متى ستدخل حيیز االتنفيیذ

االداانوبب  تباددلل ااألططراافف االبيیاناتت عن حالة ااألنهھارر٬، االبحوثث ٬، ووأأفضل االمماررساتت
وواالتنميیة

االراايین مجموعاتت االعمل تجمع ووتقومم بتقيیيیم االبيیاناتت



!
!

رريیو- كلوررااددوو  تحتفظ االلجنة االبلديیة بالسجل االمختص بالميیاهه٬، ووتتباددلل االمعلوماتت االحكوميیة
 على تصريیف االميیاهه ووتدفقاتت

 االبحيیرااتت االكبرىى ااألمريیكيیة
االشماليیة

االحكومة تعرضض  االبيیاناتت االتي تجمعهھا ٬، تحلل ووتنشر

االيیرموكك +
ااألررددنن  تباددلل إإسراائيیل ووااألررددنن االبيیاناتت االمتعلقة بالمواارردد االمائيیة من خاللل لجنة االميیاهه

 االمشتركة
ددجلة وواالفرااتت ×
االعاصي ×
االكبيیر تباددلل غيیر منتظم ووعلى االمستوىى االفني فقط
ططبقة االميیاهه االجوفيیة االجبليیة  تقومم فرقق ااالنقاذذ ووااالشراافف االمشتركة بجمع االبيیاناتت من كل جانب٬، تردددد

 االتباددلل غيیر ووااضح
ططبقة االميیاهه االجوفيیة االساحليیة ×



!
  االبيیئة وواالتغيیراالمناخي

�  

 تترااووحح االقضايیا االبيیئيیة االتي توااجهھهھا االدوولل أأوو أأحوااضض ااالنهھارر وواالتي تمت معالجتهھا من قبل مجموعة
 االمنظماتت من مكافحة  االتلوثث إإلى ااددااررةة االفيیضاناتت وواالجفافف٬، وواالتصحر وومرااقبة ملوحة وو تآكل االتربة

 ووغيیرهھھھا االكثيیر.   ووحقيیقة هھھھناكك جهھودد تعاوونيیة مشتركة كبيیرةة بذلت لمعالجة سلسلة من االقضايیا٬، سوااء من قبل



 منظماتت ااحوااضض ااالنهھارر نفسهھا أأوو كيیانن منفصل تم تشكيیلهھ من قبل منظماتت ااحوااضض ااالنهھارر٬، يیشيیر االى
 مستوىى عالل من االتفاهھھھم ووتحمل االمسئوليیة من قبل ددوولل ااحوااضض ااالنهھارر. في حالة االتغيیر االمناخي٬، االبراامج

 االخاصة بهھذهه االظاهھھھرةة ال ززاالت جديیدةة٬، كونهھ وومنذ سنوااتت قليیلة فقط بدأأتت االمنظماتت بدررااستهھ.  حتى ااآلنن كثيیر
  من منظماتت ااحوااضض اانهھارر٬، مثل لجنة نهھر ززمبيیزيي ٬، لجنة نهھر ميیكونج ٬، ووحوضض االداانوبب٬، ووغيیرهھھھا اانهھواا

 ددررااساتت ووااسعة  على نطاقق االنهھر٬، ااعتمدوواا ااالسترااتيیجيیاتت ذذااتت االصلة بالتغيیر االمناخي  للتخفيیف من االمخاططر
 في االمستقبل.  تعمل معظم االمنظماتت مع االخبرااء٬، مثل برنامج ااالمم االمتحدةة ااالنمائي وومرفق االبيیئة االعالمي٬،
 وواالبنك االدوولي كذلك ووكاالتت االمعونة االدووليیة االتي توفر االخبرةة االفنيیة وواالعلميیة  االمطلوبة ااوو حتى االمساعدااتت
 االماليیة في بعض االحاالتت.  ووفي منطقة االشرقق ااألووسط توااجهھ االعديید من ااحوااضض ااالنهھارر قضايیا خطيیرةة من
 االتلوثث٬، ووااررتفاعع مستويیاتت االملوحة وواالتصحر٬، ووتغيیيیر اانماطط هھھھطولل ااألمطارر وو غيیرهھھھا٬، ووحتى ااآلنن االدوولل

 .االتي تتقاسم هھھھذهه ااالنهھارر لم تعتمد أأيي ااسترااتيیجيیة لتصحيیح ااوو ووقف هھھھذهه االمشاكل

!

�  

!
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!
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  آآليیاتت تسويیة االمناززعاتت

 تركز آآليیاتت تسويیة االمناززعاتت على ضرووررةة ااررتباطط االدوولل  االمتشاططئة من خاللل مختلف االوسائل االمختلفة بما
 .في ذذلك  االدبلوماسيیة وواالقانونيیة  لتسويیة االنزااعاتت االتي تؤثر  على االتنميیة أأوو االتعاوونن في  حوضض االنهھر

 اانوااعع ااآلليیاتت االمذكوررةة في االمعاهھھھدااتت أأوو االتي تم ااستخداامهھا  من قبل االدوولل على تسويیة االنزااعاتت في أأحوااضض
 .ااالنهھارر

!

ااحوااضض ااالنهھارر االنزااعاتت يیمكن تحويیلهھا إإلى :االنزااعاتت يیمكن االتسويیة من قبل

سنغالل (محكمة االعدلل االدووليیة( كما مالذذ أأخيیر االتوفيیق أأوو االوساططة

ززمبيیزيي محكمة سدسس االتشاوورر وواالتفاووضض
سيینكيیو- االبرتقالي محكمة سدسس االتشاوورر وواالتفاووضض

ميیكونج االمجلس أأوو االلجنة االمشتركة  االقنوااتت االدبلوماسيیة٬، ووساططة ططرفف
ثالث

ااماززوونن منظمة  االواليیاتت ااألمريیكيیة االعمليیاتت االدبلوماسيیة
ال بالتا منظمة  االواليیاتت ااألمريیكيیة االعمليیاتت االدبلوماسيیة
االداانوبب محكمة االعدلل االدووليیة االتفاووضض وواالتحكيیم

االراايین محكمة االعدلل االدووليیة االتفاووضض  أأوو االتحكيیم
رريیو- كولوررااددوو االهھيیئة - االحكومة االمعنيیة االعمليیاتت االدبلوماسيیة
 االبحيیرااتت االكبرىى
ااألمريیكيیة االشماليیة

 االهھيیئة - االحكومة االمعنيیة - حكم ( محايید
(خبيیر

االيیرموكك × ×
ااألررددنن × االتفاووضض أأوو االتسويیة أأوو االتحكيیم

ددجلة - االفرااتت × ×
االعاصي × ×
االكبيیر × ×

ططبقة االميیاهه االجوفيیة االجبليیة لجنة االميیاهه االمشتركة االتفاووضض أأوو االتسويیة أأوو االتحكيیم

ة يی جوف ل هه اا ا يی م ل ة اا ق  ططب
االساحليیة

× االتفاووضض أأوو االتسويیة أأوو االتحكيیم
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  االمالحة

 هھھھناكك االعديید من االمنافع من االمالحة االدااخليیة وواالتي تشمل  االوصولل بحراا إإلى االدوولل غيیر االساحليیة  وواالتنميیة
  ااالقتصادديیة من خاللل االتجاررةة وواالسيیاحة.  كما اانهھ يیساعد على تحقيیق االتكامل ااالقليیمي بيین االدوولل االمتشاططئة.
  فائدةة ااخرىى هھھھامة هھھھو اانهھ يیعمل على رربط ااالقتصادديیاتت االناشئة االمشاططئة للتجاررةة وواالمالحة مع االدوولل ووبالتالي
 توفيیر ااووسع نطاقق االسوقق.  ٬، على سبيیل االمثالل: إإعاددةة ااالعمارر ووتحسيین نهھر سافا  في كرووااتيیا من خاللل ددمج
 ووتحديیث االبنيیة االتحتيیة االكرووااتيیة٬، تؤدديي إإلى ززيیاددةة االتجاررةة وونقل االبضائع مع غيیرهھھھا من بلداانن ااووررووبا االغربيیة٬،
 ووتعزيیز ااقتصادد كرووااتيیا.  في االشرقق ااألووسط يیمكن لنظامم ددجلة االفرااتت االوااسع اانن يیستخدمم  لربط أأرربع ددوولل٬،

 .ووخلق اامكانيیاتت ااكبر للتجاررةة وواالنقل ووتباددلل االبضائع

 ووجودد برنامج مالحة فعالل  يیتطلب ااالددووااتت  االقانونيیة٬، تشكيیل منظمة حكوميیة لتنظيیم االمالحة٬، تطويیر االبنيیة
 االتحتيیة  فضال عن ضمانن ممر مائي للمالحة.  من خاللل ددررااسة االنظم ااالخرىى وواامثلة من جميیع اانحاء االعالم٬،

  .يیمكن االشرقق ااألووسط ااستخداامم ااالنهھارر االمشتركة بيینهھما لصالحهھا

 وومن االمهھم اانن نأخذ في ااالفق أأنن االمالحة لهھا آآثاررهھھھا االسلبيیة  على االبيیئة ووصحة االنهھر.   االتلوثث االناجم عن
 تسربب االنفط٬، أأثر االتنوعع االحيیويي اامر ظظاهھھھر للعيیانن.  لذاا يیجب ااتخاذذ االتداابيیر لضمانن االتوااززنن بيین االمنفعة

 ااالقتصادديیة ووصحة االمسطحاتت االمائيیة. ااالتفاقيیاتت وواالحواارر االمفتوحح بيین االدوولل االمتشاططئة يیخدمم في خلق مساحة
 سيیاسيیة لمعالجة هھھھذهه االمشاكل.  في هھھھذاا االصددد االجهھودد االتي ااتخذهھھھا حوضض االراايین تبرزز اانهھا ووااحدةة من أأقدمم

.براامج االمالحة في االعالم٬، وواانهھا ااتخذتت عدةة تداابيیر لموااجهھهھ وومنع  االمشاكل االناجمة عن االمالحة


