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للحـــــــــــدود(  العابــــــــــرة  )امليــــــــــاه  م�صطلـــــح  ي�صيـــــر 

والبحريات،  الأنهار  اإىل   "Transboundary Water"
وطبقات املياه اجلوفية، التى ل تنح�صر يف الإطار ال�صيادي 

لدولة واحدة، بل متر بها احلدود ال�صيا�صية لدولتني اأو اأكرث.

اأ- الأنهار العابرة للحدود: 

اأحوا�ض  40%  من �صكان العامل حول  يعي�ض ما يقرب من 

البلدان،  من  اأكرث  اأو  اثنني  ت�صم  التي  والبحريات  الأنهار 

والأهم من ذلك اأن اأكرث من 90%  من �صكان العامل يعي�صون 

حول تلك الأحوا�ض. 

وتغطي ما يقرب من 263 بحرية ونهر ما يقرب من ن�صف 

تدفق  من   %60 بن�صبة  الأر�ض،  �صطح  على  الياب�صة  م�صاحة 

املياه العذبة يف العامل يف 145 دولة، منها 30 دولة فقط تقع 

املياه. وبالإ�صافة  تت�صارك تلك  الأنهار داخلها متاما، و115 

اإىل ذلك فاإن ملياري �صخ�ض يف جميع اأنحاء العامل يعتمدون  

حوايل  ت�صم  والتي   ،groundwater اجلوفية  املياه  على 

.
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300 خزان؛ مياهها عابرة للحدود 

 Centre والنقل  والطاقة  الطبيعية  املوارد  مركز  وي�صري 

 for Natural Resources, Energy and Transport
وال�صوؤون  القت�صادية  ال�صوؤون  باإدارة   )CNRET(
)حو�ض  مفهوم  اأن  اإىل  املتحدة  للأمم  التابعة  الجتماعية 

النهر( هو الذي ن�صاأ ن�صاأة طبيعية )الأمطار واملياه اجلوفية، 

للحدود(:  )العابرة  ومفهوم  واجلليد(،  الثلوج  وذوبان 

وكانت  روافد،  اأحوا�ض  ولي�ض  ـ  امل�صتقلة  الأنهار  اأحوا�ض 

حميطات،  للمياه:  النهائي  امل�صب  حتى  مبا�صرة  مو�صولة 

 44 هناك  اأن  اإىل  كذلك  الدرا�صة  واأ�صارت  وبحريات.  بحار 

دولة فيها ما ل يقل عن 80% من جمموع امل�صاحات املوجودة 

يف   20 الدول:  هذه  من  للحدود.  العابرة  الأحوا�ض  داخل 

اأفريقيا، و7 يف اآ�صيا، و13 يف اأوروبا و4 يف اأمريكا اللتينية 

)جدول1(. 

وتتمثل الحتياجات املائية امل�صتقبلية يف احتياجات الإنتاج 

الزراعي وتوليد الطاقة، ول�صيما يف البلدان النامية التي تعتمد 

على الزراعة املروية. حيث اأن ما يقرب من 55%  من جميع 

الأرز والقمح املنتج يف العامل ياأتي من املناطق املروية، و)2,4 

الغذاء  لتوفري  املروية  الزراعة  على  يعتمدون  ن�صمة(  بليون 

والدخل والعمالة. وت�صري التقديرات احلالية اإىل اأن 80% من 

املواد الغذائية اللزمة لتغذية �صكان العامل يف امل�صتقبل �صيعتمد 

 . 
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على توافر اإمدادات مياه تعتمد على الري 

وخري مثال على الآثار املرتتبة على زيادة الطلب على توليد 

الكهرباء العتماد على موارد املياه العابرة للحدود، وبخا�صة 

يف الدول الآ�صيوية، فقد كان لهذه البلدان القدرة على توليد 

يقرب  ما   ،2010 عام  يف  ميجاوات  األف   550 جمموعه  ما 

30% للطاقة  70% منها قد ولدت حراريا )الفحم(، مع  من 

املائية. ولبلدان عدة مثل الربازيل وال�صني وتايلند والهند 

متطلبات  فاإن  ثم  ومن  الكهرباء،  لزيادة  مطالب  وتركيا، 

من  يعد  مل  الطاقة  لقطاع  بالن�صبة  للمياه  العاملية  امل�صتقبل 

املمكن جتاهلها. 

الوطنية  ال�صيادة  مي�ض  )احلدود(  عن  احلديث  كان  وملا 

للدول، فاإن كل الدول تعمد حلماية �صلطاتها ال�صيادية. ومن 

ثم فاملناق�صات العامة املتعلقة باإدارة الأنهار العابرة للحدود 

ب�صبب  ما  حد  اإىل  للجدل  مثرية  تكون  ما  غالبا  والبحريات 

النظر يف ق�صايا ال�صيادة الوطنية. وعلى �صبيل املثال، خلل 

موؤمتر الأمم املتحدة املعني بالبيئة، الذي عقد يف �صتوكهومل 

اأنه  على  فيه   21 املبداأ  ن�ض   ،1972 عام   Stockholm
»للدول احلق ال�صيادي يف ا�صتغلل مواردها وفقا ل�صيا�صاتها 

ت�صبب  ول  رقابتها  حتت  الأن�صطة  تكون  اأن  ب�صرط  البيئية، 

حدود  خارج  الواقعة  املناطق  اأو  الأخرى  الدول  لبيئة  �صررا 

 .
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الولية الوطنية« 

واأ�صهم برنامج الأمم املتحدة للبيئة

ـ   United Nations Environment Program  

العابرة  للمياه  اإن�صاء عدة م�صاريع  )UNEP( )يونيب( يف 
للحدود، واأ�صهرها على نهر الزامبيزي Zambezi، والذي 

وملوي  وبوت�صوانا،  اأنغول،  هي:  بلدان  ثمانية  تتقا�صمه 

1   اأ�صتاذ اجلغرافيا الب�صرية - ق�صم اجلغرافيا.. كلية الآداب جامعة دمنهور

2 ASEAN, )2005(: Strategic Plan of Action on Water Resources, p.15
3 Bakker, M. H. N. )2006(: Transboundary River Floods, p. 22
4 Mirumachi, N., )2007(: Fluxing Relations in Water History, p33
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عام  وزمبابوي  وزامبيا  وتنزانيا  وناميبيا  وموزامبيق 

الزامبيزي  عمل  خطة  م�صروع  اإقرار  الهدف  وكان   .1987

لت�صكيل    )ZACPLAN( Zambezi Action Plan
 . 

5
اإدارة �صليمة بيئيا للنظام املوحد للنهر 

ب- املياه اجلوفية العابرة للحدود:

للحدود  العابرة  اجلوفية  املياه  طبقات  تعد 

)�صكل1(   Transboundary aquifer systems
العامل،  مناطق  من  العديد  يف  العذبة  للمياه  هامة  م�صادر 

اجلافة.  و�صبه  اجلافة  املناخية  الظروف  ظل  يف  ول�صيما 

وينبغي اأن ي�صتند ا�صتغلل موارد املياه اجلوفية على املعرفة 

بني  املحتملة  النزاعات  وجتنب  موثوقة  ومعلومات  العلمية 

الدول املتجاورة. 

متثل  اجلوفية  املياه  اأن    6 ISARM موؤ�ص�صة   ذكرت 

حوايل 30% من املياه العذبة العاملية، وتقع هذه املياه اجلوفية 

من  الكمية  هذه  ون�صف  مرت،   4,000 اإىل  ت�صل  اأعماق  يف 

كما  مرت.    800 من  اأقل  اأعماق  يف  املتاحة  الفنية  الناحية 

اأ�صارت اإىل وجود نق�ض ملحوظ يف التفاقيات الدولية للمياه 

اجلوفية، ف�صل عن التفاقيات الثنائية بني الدول.  واأن املياه 

العابرة للحدود تقدر بثلث مرات من حجم املياه  اجلوفية 

ال�صطحية امل�صرتكة دوليا )�صكل2(. ومن ثم فالعامل بحاجة 

اإىل جهود تبذل لتح�صني الو�صع القائم وحتقيق ال�صتدامة يف 

اإدارة موارد املياه اجلوفية العابرة للحدود. وجدير بالذكر اأن 

حوايل 75% من �صكان الحتاد الأوروبي يعتمدون على املياه 

اجلوفية لتوفري املياه اخلا�صة بهم.  

وهناك اأمثلة كثرية عن تدهور نوعية املياه اجلوفية وزيادة 

التلوث من م�صادر عديدة، مثل  الأن�صطة الزراعية، ومتلح 

�صطح  من  وبالقرب  ال�صاحلية  املناطق  قرب  اجلوفية  املياه 

الرتبة، وتعطيل التوازن بني الرتبة والنباتات واملياه اجلوفية 

5 Beaumont, P., )1991(: Transboundary Water Disputes in the Middle East, p118
6 )Internationally Shared Aquifer Resources  Management( )ISARM(

اأو  ال�صحي،  ال�صرف  مبياه  الأحوا�ض  تغذية  مع  وبخا�صة 

تلوث الأنهار والبحريات والبحار الداخلية.  

على  احل�صول  يف  نفعها  يتمثل  ل  اجلوفية  املياه  وطبقات 

املياه العذبة فقط، ولكن متثل 

دعم  اإىل  اإ�صافة  للمياه،  الكبري اخلفي  العاملي  املال  راأ�ض 

النظم الإيكولوجية للمياه. حيث اأن الإفراط  يف ا�صتخدامها 

اجلوفية  املياه  ا�صتنزاف  مثل  خطرية  م�صاكل  اإىل  يوؤدي 

يف  املاحلة  املياه  وت�صرب  الأر�ض،  �صطح  من  اأجزاء  وهبوط 

املناطق ال�صاحلية وتعبئة املواد ال�صامة مثل الزرنيخ والفلوريد 

يوؤثر  اأن  ميكن  التلوث  اأن  كما   .arsenic and fluoride
على طبقات املياه اجلوفية اأي�صا.

بني  تقارب  للحدود  العابرة  اجلوفية  املياه  واأحوا�ض 

ال�صكان من خمتلف البلدان وتوفر الدخل و�صبل العي�ض ملئات 

املليني من النا�ض يف جميع اأنحاء العامل. بينما �صوء اإدارة 

وتدهورها،  العذبة  املياه  اإمدادات  نق�ض  اإىل  يوؤدي  التنمية 

واإعاقة التنمية امل�صتدامة، ومن ثم لبد من �صرورة التعاون 

عند  خلل  ميثل  اإحداها  عند  الإدارة  �صوء  لأن  البلدان  بني 

الآخرين. 

ج- املياه البجريية العابرة للحدود:

نطاق  يف  للحدود  العابرة  العذبة  البحريات  تدخل 

وقعت  وقد  للحدود،  العابرة  للأنهار  الدولية  التفاقيات 

مياه  اتفاقية  اأ�صهرها  للبحريات،  ثنائية  اتفاقيات  دول  عدة 

ال�صمالية  اأمريكا  يف    Great Lakes العظمى   البحريات 

عام  1978. ويتميز �صرق اأفريقيا بوجود عدة بحريات عابرة 

للحدود، وهى: تانا - ت�صاد - توركانا - األربت - فيكتوريا - 

تنجانيقا -  نيا�صا.
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