خالصة أطروحة دكتوراه

املشاريع املقامة على اجملريني املائيني الدوليني
دجلة والفرات وتأثرياتها على استخدامات

العراق املائية  :من منظور القانون الدويل.

تقدم بها م.د .عمر امحد حسني
املشر

أ.د .أمحد معصوم

كلية القانون والدراسات احلكومية والدولية
جامعة أوتارا – 2017

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

392

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ملخص األطروحة

تلعب املياه دورا رئيسيا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية لألمم والشعوب .وقد أهتم
اجملتمع الدويل مبوضوع املياه واالهنار الدولية وتوج هذا االهتمام ابعتماد منظمة األمم املتحدة
التفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية لعام  .1997منذ فجر
التاريخ ،ارتبط اسم العراق بنهرين كبريين مها دجلة والفرات وعرف ابسم "بالد ما بني النهرين".
حيث بنيت أقدم احلضارات على ضفيت هذين النهرين .ويعد العراق أول من استخدم مياه
هذين النهرين وال يزال يعتمد على هذين النهرين من أجل حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية .إن اهلدف من هذه الدراسة هو لدراسة اآلاثر السلبية للمشاريع اليت تقوم هبا
بلدان املنبع على هذين النهرين على حقوق العراق االقتصادية ابستخدام مياه هذين النهرين
وفقا للقانون الدويل .وختلص الدراسة إىل أن بلدان املنبع قد انتهكت قواعد القانون الدويل،
وال سيما مبدأ االنتفاع املنصف واملعقول .حيث استخدمت هذه البلدان مياه هذين النهرين

ونفذت العديد من املشاريع دون أي اعتبار ملصاحل وحقوق بلد املصب العراق .ونتيجة لذلك،
يعاين العراق من مشكلة نقص املياه ،واليت أثرت سلبا على إمكاانته الكاملة لتحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية .وأخريا ،توصي األطروحة أبن على العراق أن يعمل مع دول املنبع
على أساس دائم لتحسني التنسيق واإلدارة يف النهرين ،متشيا مع مبادئ القانون الدويل مثل
اتفاقية قانون استخدام اجلاري املائية الدولية لألغراض غري املالحية لعام  ،1997واالتفاقات
الثنائية.
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Abstract
Water plays a key role in a nation’s economic and social
development. The growing interest in water and international
rivers among the international community has culminated in
the UN adoption of the Convention on the Law of the Nonnavigational Uses of International Watercourses 1997. Since
the dawn of history, Iraq has always been associated with two
large rivers, the Tigris and Euphrates. It is also known as
‘Mesopotamia’ which means the country of two rivers. The
oldest civilizations were built on the banks of these two rivers.
Iraq was the first country that uses the water from these two
rivers and it is still depending on the water from these two
rivers in order to achieve both the economic and social
development. The aim of this thesis is to examine the negative
effects of the projects undertaken by the upstream countries of
these two rivers on Iraq’s economic rights, and usage of
international rivers as a downstream country from an
international law perspective. The methodology adopted in
this thesis is a library based doctrinal legal research
approach, which essentially relies on textbooks, conventions,
articles, and Internet sources. The thesis concludes that the
upstream countries have violated the rules of international
law, particularly the principle of equitable and reasonable
utilization, and participation of all countries sharing such an
important resource. These countries have been using the
water from these two rivers and undertake many projects
without any consideration on the interests and rights of the
downstream country, specifically Iraq. As a consequence, the
country is suffering from lack of water problem and it
negatively affects Iraq’s full potential of achieving both the
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economic and social development. Finally, the thesis
recommends that Iraq has to work with the upstream
countries on a permanent basis for better coordination and
management of the two rivers, in line with the principles of
international law such as the Convention on the Law of the
Non-navigational Uses of International Watercourses 1997
and the bilateral agreements.
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