
 102/    /  المحاضرة الواحد والعشرون                                                                التاريخ   

 الفرع الثالث

 االنهار

 

 وانهار دولية 00 انهار وطنية 00 تقسم االنهار من حيث مركزها القانوني الدولي الى نوعين 

 االنهار الوطنية    0اوال 

  في اقليم دولة واحدة 00وجميع روافدها  00هي التي تقع من منابعها الى مصابها  

  و السين في فرنسا  00كنهر التايمز في بريطانيا 
ولهةا وحةدها حةن تن ةيم  00 التةي يرةرف فةي اقليمهةا 00 ويخضع النهر الوطني لسيادة الدولةة 

ولهةةا ان تقصةةر المفحةةة فيةةض علةةى  00 الصةةناعةو  الزراعةةة االسةةتفادة مةةن مياهةةض   ةةرا  

 بواخرها وحدها 

 االنهار الدولية  0ثانيا 

وتباشر كل دولة سيادتها على الرزء  00ترتاز اقاليم دولتين او اكثر  00او  00هي التي تفصل  

 من النهر الذف يررف في اقليمها 

وبصرة  خاةر  فيمرا  00التي يمرر فيهرا النهرر  00ولكنها تتقيد بان تراعي مصالح الدول االخرى  

المالحرر  النهريرر   و الصررناع   و  الزراعرر ألغرررا   00يتعلررب باالنتةررام الم ررتره بميررا  النهررر 
 الدولي  

 ومثالها نهر الدانوب والنيل والةرات 

 ناحيتينالدولية من  با نهارويهتم القانون الدولي العام  
  من حيث المفحة 00االولى 

   من حيث استغفل مياهض في شؤون الزراعة والصناعة  00والثانية 

 المفحة في االنهار الدولية 0 اوال

 ـ:مراحل بأربعمرت المفحة في االنهار الدولية  

 القرون الوسطى/المرحلة االولى 0 2

 ـ: تميزت هذه الفترة ب اهرتين هما 

 00 االحتكار و  
   فر  الرسوم 

تمارس سيادتها الكامل  على جرزء  00التي يمر في اقليمها جزء من النهر الدولي اذا كانت الدول   

وال تسرمح لييرارا مرن  00وتحصرر برعاياارا حرب المالحر  فير   00 بإقليمهرامن النهرر الر ي يمرر 
 00 بناء على اتفاقات خاصة إال 00الدول الم ترك  معها في النهر بالمالح  في الجزء التابع لها 

  00 رسوم معينةومقابل دفع 

 ر م ما كان ينادف بض الفقهاء 00 واستمر هذا الوضع حتى قيام الثورة الفرنسية 

  بحب المرور البريء في االنهار الدولي  امثال جروسيوس 

  من رفع القيود المةروض  على المالح  في االنهار  8461وما قررت  معاادة وستةاليا عام
 الدولي 

 الفرنسيةالثورة /المرحلة الثانية 0 1
في  االثر الكبير في الحد من القيود المةروض  على المالح  00لقد كانت لمبادئ الثورة الةرنسي   

  00االنهار الدولي  

وطبقتةض فرنسةا مةن جانبهةا  00حرير  المالحر  فري االنهرار الدولير   مبرد اذ اعلنت وجروب تقريرر  

اقليمها ويرريةان تباعةا فةي اقليمةي  ان فيالذين ينبع 00بالفعل بالنسبة لنهرف الموز وااليسكو 

 بلريكا وهولندا



بموجررا القرررار الرر ي اةرردر   00وعهررد الررى قالررد الجيرروي الةرنسرري  بتررامين حريرر  المالحرر  فيرر   

  00 8971المجلس التنةي ي المؤقت للجمهوري  الةرنسي  عام 

 على اعتبار ان مرارف االنهار 00 وبرر القرار هذه الحرية 

o 00ل المناطب التي ترويها ملكي  م ترك  بين ك  

o  00وغير قابل  للتنازل  
o  من النهر اجزءاحتالل  دول  ان تدعي ان لها حقا مطلقا في  ألي وال يجوز 

فكررة الملكير  الم رترك  لجميرع الردول  00 ويتبين ان الثةورة الفرنسةية جةاءت بفكةرة جديةدة هةي 

 قبل الثورة الةرنسي وا   الةكرة تخالف ما كانت تجري علي  الدول  00 ال اطئي 
ال تشةمل بةواخر جميةةع  00 هةذا ومةن المفحةة  ان حريةة المفحةة التةةي اقرتهةا الثةورة الفرنسةةية 

 تقتصر فقط على بواخر الدول التي يمر النهر الدولي في اقاليمها وإنما 00الدول 

 

  2121المرحلة الثالثة مؤتمر فيينا  0 3
لتعميم وتطبيب حري  المالح  في  00 القرن التاسع ع رلقد ادت المحاوالت التي ب لت في اوالل  

اقرتهةا الةدول فةي مةؤتمر  00 وضع ن ام بالمفحةة فةي االنهةار االوربيةة 00 االنهار الدولي  الى

  2121فيينا عام 

 00 221الى  201لمؤتمر فيينا في المواد من وقد تضمنت الوثيقة الختامية  

  حري  المالح  في االنهار الدولي  لبواخر جميع الدول  مبد 

  بالنسب  لكاف  الدول المساواةوضرورة وضع لوالح مت ابه  للمالح  يتم تطبيقها على قدم  

 ان ال يكون من شان الرسوم المةروض  على المالح  اعاق  التجارة الدولي  و 
   على المالح  في كل نهر لإلشرافكما نصت على ان اء لجان م ترك 

ار ا وقرد ترم  00الدولية  قابل للتطبين على جميع االنهار 00 ان الن ام الذف وضعض مؤتمر فيينا 

عقدت خالل القرن التاسع ع ر وشملت االنهار  00بواسط  اتةاقات خاة   00التطبيب تدريجيا 
 وغيراا 00 الدولي  الراين وااليسكو الموز الدانوب

 

 اتفاقية برشلونة/رابعةالمرحلة ال 0 4

وخصصررت معاارردة  00توسررع كبيررر فرري ترردويل االنهررار  00 حصةةل بعةةد الحةةرل العالميةةة االولةةى 

 للمالح  النهري  ( 779الى المواد  719 )المواد من 8787ساي عام رف

 وفروعهةا   الةدانول –النيمةين  -درواال -ا لة   -الراين  )وقررت فيض اعتبار كل من نهر

  انهار دولية (000
   00كما دعت الى وضع نظام عام للمالح  قابل للتطبيب على كل االنهار الدولي  

 الذف دعت الى عقده عصبة االمم 00 مؤتمر برشلونة 00 وقد وضع هذا الن ام في  

  الةى ابةرام اتفاقيةة برشةلونة الخاصةة بن ةام مرةارف  2212والذف اسفر فةي عةام

   0ألدولية الصالحة للمفحة ذات االهمية  المياه

 ـ:ونصت ا   االتةاقي  على 

o  والترري  00حريرر  المالحرر  لسررةن جميررع الرردول الموقعرر  علررى االتةاقيرر   مبررد

 م اليها ضتن
o  في المعامل  بين جميع السةن  المساواةوعلى 

o  عمررل مررن شرران  عرقلرر  حريرر   برر يكمررا الزمررت الرردول الموقعرر  بعرردم القيررام

 المالح  في النهر 
o  ما يلزم لصيانت  وبقال  ةالحا للمالح   بإجراءوان تقوم 

o ال تةر  رسروما علرى المررور  ان ك لك الزمت الدول التي يمر بها النهر

 اكثر مما يقابل نةقات ةيانت  وتحسين المالح  النهري  



o   الجرزء مرن النهرر  ان تخضرع المالحر  فري 00وقررت ايضا ان لكرل دولر

 و  الكمةةار  و  بةةالبولي  للوالحهررا الخاةرر   00 الرر ي يمررر فرري اقليمهررا

 الصحة العامة
الدولية  لألنهارانها قصرت االنتفاع بالن ام الذف وضعتض  00 انض يؤخذ على اتفاقية برشلونة إال 

 ح  بتطبين واسع المدى تولهذا السب  لم  00 على الدول المنضمة لفتفاقية فقط
ادى  00نخلص الى ان التطور ال ي طرا على المالح  النهرير  عبرر المراحرل المختلةر  مما تقدم  

 حري  المالح  في االنهار الدولي  لسةن جميع الدول  مبد الى تقرير 

بشان حرية المفحة الى االتفاقات التي ابرمت بين الةدول النهريةة فيمةا بينهةا  00 ومرجع االمر 

  00من الدول  وبين  يرهااو فيما بينها  00

تبعةا  آلخةرلذلك فان االحكام القانونية التي تن م المفحة  في االنهار الدولية قد تختلف من نهةر  

 0لفتفاق الذف تن مض 

 

 الدولية لألنهاراالستغفل الزراعي والصناعي  0 ثانيا
  00 ان اهتمام الدول با نهار الدولية كان يقتصر على المفحة فيها 

   اظهررررت  00غيرررر ان التطرررورات العلميررر  الحديثررر  فررري االنتةرررام بميرررا  االنهرررار الدوليررر
 استيالالت جديدة لميا  ا   االنهار ال تقل اامي  عن موضوم المالح  

 ـ: في اقليمها الى الدولي و البا ما تلرا الدول التي يررف النهر 

   00 صناع  والزراع  وال ألغرا االتةاق على كيةي  االنتةام من مياا 

  على بيان حقوق وواجبات كل منها 

 00 وقد ابرمت العديد من هذه االتفاقات منها 

  00 و 8791االتةاق المبرم بين يوغسالفيا والنمسا ب ان نهر درافا عام 

  ب ان االنتةرام مرن  8797االتةاقي  المعقودة بين الجمهوري  العربي  المتحدة والسودان عام
 ميا  نهر النيل 

لت هذه االتفاقةات تن ةيم اسةتغفل االنهةار الدوليةة بحيةث ال تةدع مرةاال للشةك او الخةف  وقد تو 

 حول القواعد القانونية الدولية الواج  اعمالها

فان الخف   00 اما في حالة عدم وجود اتفاقات بين الدول التي يررف النهر الدولي في اقاليمها 

قةامم فةةي الفقةةض فيمةةا يتعلةةن بتعيةةين االحكةةام القانونيةةة التةةي تةةن م االنتفةةاع بميةةاه االنهةةار الدوليةةة 

  00 ير المفحة    را 

 ويمكن التمييز بهذا الصدد بين ثفث اتراهات تسود الفقض الدولي                     

 00 االعترا  للدولةالى  00يذه  االتراه االول  

 00 على جزء من النهر ال ي يمر في اقليمها بال قيد او شرط وادة المطلقة بالسي  

  لمررا قررد يحدثرر  ارر ا االسررتيالل مررن اضرررار  00بحقهررا فرري اسررتيالل مياارر  دون  ي اعتبررار
  0 وهذا ما يسمى بن رية السيادة االقليمية المطلقة 00االخرى النهري  للدول 

برل انهرا مقيردة  00 الدولةة علةى مرةرى النهةر ليسةت مطلقةةان سةيادة  00 ويرى االترةاه الثةاني 

وبالتالي ال يروز للدولة استغفل  00الوحدة الطبيعي  للنهر من منبع  الى مصب   مراعاةبموجا 

 مياه النهر بالشكل الذف يؤدف الى االضرار بحقوق ومصالح الدول االخرى 

  0 الوحدة االقليمية المطلقةن رية تسمى وهذه                                  
يعد ملكا مشتركا بين جميع الدول  00 يرى ان النهر من منبعض الى مصبض 00 اما االتراه الثالث 

عمل بصرورة منةرردة دون  ب يبحيث ال تستطيع  ي منها القيام  00 التي يررف النهر في اقليمها

 ةوهذا ما يسمى بن رية الملكية المشترك 00 موافق  بقي  الدول

 

 



 00 فان وبغض الن ر عن هذا الخف  الفقهي 

  00القانون الدولي الحديث  

  والتعامل الدولي 

 ـ:جرى االعترا  للدولة بالسيادة على 

 00 جزء من النهر الدولي ال ي يمر في اقليمها و 

   الزراع  والصناع   ألغرا على حقها في ان تستةيد من مياا 

  وقةد بشرط عدم االضرار بمصالح وحقوق الدول االخرى المشتركة في النهر من االستفادة منض

 00 هذا في تأكد

   في النزاع بين فرنسا واسةبانيا بخصةوب بحيةرة النةو 2211حكم محكمة التحكيم الدولية عام 

تم رريا مررع مبررد  حسررن النيرر  يجررا ان ت خرر  الدولرر  ةرراحب  المجرررى االعلررى فرري )والةةذف جةةاء فيةةض
 ( 00االعتبار وعلى قدم المساواة جميع مصالح الدول النهري  االخرى اسوة بمصالحها 

  وجمعية القانون الدولي في  2292كما حرب معهد القانون الدولي في القرار الذف اصدره عام

 على توكيد ذلك 2299 – 2290 – 2211دورات انعقادها للسنوات 

  ـ:ستخلص مننويمكن ان 

o 00 المعاادات المعقودة بين الدول و 
o 00 الحكم في قضي  بحيرة النو و 

o 00 اعمال معهد القانون الدولي و 

o  جمعي  القانون الدولي 

 وأهمها  بعض المبادئ االساسية التي تن م استغفل االنهار: 

 

 اتةقت عليها الدول الم ترك  في النهر الدولييلزم االعتداد بالقواعد التي  0  

 العدال  في توزيع الميا  واالنتةام الم تره بميا  النهر 0 ب

 التعاون في تنمي  موارد النهر واالنتةام من النهر كوحدة 0 ح
 الحقوق المكتسب  الخاة  بكميات الميا  التي كانت تحصل عليها كل دول  في الماضي  مراعاةيجا  0 د

او اقامر  السردود ترنقص مرن كمير  الميرا  التري تصرل للدولر   عدم اجراء اي تحويل قي مجررى النهرر 0اـ

  0 النهري  االخرى دون اتةاق سابب
 

 
 


