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 المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
 

 ةأ ةترررراجل ة2000قررر جلنة ارررنةن اررريل يف ةن رررالثةنةةلجلاررريلةن مليل ورررنةلنم  ررر  ةن  اررريفة ةنة ررريل ة 
نةب  رريلمعة   ،رريل ة اررةةتيفمررونةقررام،يلةن ل اررينةن  يلمرر ةن  رر ةة“ن رريفنجلةةن يعو وررنةن  رردونة  ررال ”ميفضرريف ة

 ةأحيلطرررجلةن   ورررنة٢٠٠٠وررريل يف ةن ل سةا ررر ربةةة12(.ةلنةA/55/10برب ررريلمعةن   ررر ةن ييفاررر ةن  ررر ة 
 ةبتا ا ةن  جانة ر ةأ  ريل ةةلجلاريلةن مليل ورنةلنم  ر ةيو ريلةات  رينةبرب ريلمعة١٥٢س٥٥ن  يلمنة   يل ةنةق نجلهيلة
 ة2001لنختذنةن   ونةن  يلمن ةنةةلجلايلةن  يلةسنةلنم    ةن  ايفة ةنة ريل ة   ،يلةن ييفا ةن   .ة

 ةن رذ ةط عرجلةيورىلةالةن  جارنةأ ةتيفنمر ةن ا ر ة٢٠٠١وريل يف ةن ل سةا ر ربةةة١٢ن ررجل ةة82س56ن ا نجلة
نةن يفنضوعةن يتةستاجل ةنةب  ريلمعة   ،ريلةن ييفار ةن  ر  ةمرعةم ن ريل ةن ت  واريلنةن اامرنةمر ةن  يفمريلن ة

 يفنءةنةن  جانةن  يلةسنةألةنةش  ةخيي.س

ن ريفنجلةةة” ةاةجلن ةميفضريف ة2002لق جلنةن  جارن ةنةةلجلاريلةن  نب رنةلنم  ر  ةن  اريفة ةنة ريل ةة
نةب  يلمعة   ،يل ةلت و ةشيفسيةايلميلةنةما جلنةخيلميلةم اويلةهبذنةن يفضيف  ةلا  يلءةي اينةة“ن يعو ونةن  دون

(ةA/57/10ارنةن اريل يف ةن رالثة ر ةأ  ريل ةةلجلاريلةن  نب رنةلنم  ر  ة يلم ة  يل ا ةن ا جلةنميلصة تا ار ة 
نةة21س57 ةن ارررر نجلة٢٠٠٢لنختررررذنةن   وررررنةن  يلمررررن ةنةةلجلارررريلةن  رررريلب نةلنم  رررر  ةن  ارررريفة ةنة رررريل ة

 ت  ا ةن مليلينس يفي رب ةن ذ ةأحيلطجلةيوىلة   يلةبا نجلةن  جانةاةجلن ةهذنةن يفضيف ةنةب  يلمعة   ،يل.ة١٩

 ةنةن تا ار ةن ل ة   ار جلة٢٠٠٣نةةلجلايلةنميلم نةلنم    ةن  ايفة ةنة ريل ةةل   نةن  جانة
(.ةلا رر اةن تا ارر ةالةتارراةةخ لوررنة   يفضرريف ةلط ررةةتيف و،رريلنة يلمررنةAdd.1ةلةA/CN.4/533نمرريلصة 

م ةن  جانةب أ ةم يلجلةن اجلنسنةن اع ن ةيضالة  ةحتاااة ال ةزم ةألثة     ا.ةلنقدحةن ا جلةنميلصة
يلةأ ةااتصرر ة يرريلوةن يفضرريف ة  رراةةجلنسررنةن ورريلوةن يفيوررنةنلصرريفجل ةن  رريلب  ة  زررالة ةلن ررال ةلن  رريلز ةمررعةأاضرر

معيلش  ةن    ةنةن عانانة  اةةجلنسرنةن وريلوةن يفيورنةنلصريفجل ةن  ريلب  ة  زرالة.ةلنسرت  جلةن  جارنةالةاحيلطرنة
 ألمرررملةن تزرررا ةلن  نبيرررنةن ال ورررنةةغرررمسةجل ورررنةقرررام،يلةخرررربنءةنةن وررريلوةن يفيورررنةمررر ةما  رررنةن غذارررنةلن  جلن رررن

(.ةA/58/10نهلورراجلل يف ويلة تا ارر ة اررنةن ارريل يف ةن ررالثة رر ةأ  رريل ةةلجلارريلةنميلم ررنةلنم  رر  ةةي خصرريل و
 ةالةأ ة2003ورريل يف ةن ل سةا رر ربةةة9ن رررجل ةة77س58لة ررجلةن   وررنةن  يلمررنةن  يفمرريلن ةنةق نجلهرريلة

طاورررررن ةلنيتليلقوررررريلنةن ملايل ورررررنةلغمسهررررريلةمررررر ةنيتليلقررررريلنةتارررررال ةم  يفمررررريلنةالةن  جارررررنةب رررررأ ةن ت ررررر ا يلنةن يفة
لن دتوعريلنةن ت  ارنةبيلسرتمان ةلاةنجل ةن وريلوةن يفيورنةن  ريلب  ة  زرالة ةليةسرو يلةمريلةات  رينةما،ريلةبتا روملة يف وررنة

ةلو ونةهذوةن ويلو ةمميلةاتص ةبيل يفضيف .
 ةن تا اررر ة٢٠٠٤لوررريل ةم  لضررريلة  ررراةن  جارررنةنةةلجلاررريلةن  يلةسرررنةلنم  ررر  ةن  اررريفة ةنة ررريل ةة

(.ةلاارررا ةن تا اررر ةاطررريلجلنة يلمررريلة   يفضررريف ةلا ررر  ة يررريلوةAdd.1لةةA/CN.4/539ن ملررريلينة   اررر جلةنمررريلصة 
نتليلقوررنةمم اررن ةلنسررتمان ةن صرري زيلن ةلن عرريلةلةن  يلمررنةن رريتةحت ررملةنسررتمانميلنةشررع يلنةطعارريلنةن ورريلوة
ن يفيون ةلني تر ن ةب را ةن ت رعةةنةضر جل ةلني تر ن ةن  ريل ةبيل ت ريلل  ةلن تعريلة ةن ارت ملة  عويل ريلنةلن   يفمريلن ة

يلنةن مت لررررنة يعارررريلنةن ورررريلوةن يفيوررررن ةالة يل ررررةة ررررا ة رررريل  ة يعارررريلنةمورررريلوة يفيوررررنةلأ رررريفن ةنيسررررتمانم
لةجلنسيلنةخمتيلجل ة يلينةاي نةان.ةلأ  أنةن  جانةي ااريلة ريلمالةملتريفحةن  ضريفانةم اوريلةبيل وريلوةن يفيورنةن  ريلب  ة

ربنءةنةن وريلوة  زالة ةب  يلسنةن ا جلةنميلص.ةلنست  جلةن  جارنةأاضريلةالةاحريلطت ةغرمسةجل وتر ةقراخم، يلةخر
ن يفيونةم ةن  جانةنيقتصيلةانة لجللبيل ةلما  نةن مملةن تزا ة  دبونةلن   ملةلن ملايلينة ن ويف   يف( ةلما  نة

أايلجلسمررررريلايفةة٢٥لةة٢٤ن غذارررررنةلن  جلن رررررنة ألمرررررملةن تزرررررا  ةلن  نبيرررررنةن ال ورررررنة خصررررريل ويةنهلوررررراجلل يف ويلةنة
  رراةت  رروملةنسررتعويل ةأ رراخوةن ارر جلةنمرريلصة  رراة.ةلبارريلءة  رراةط ررةةن ارر جلةنمرريلص ةلنياررجلةن  جاررنة٢٠٠٤
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ن  يفميلنةلن ا  يلنةن  يفمونةن ال ونةن متصنةاي رةةما،ريلةيورىلةتاراةةهجلن ،ريلةلم  يفمريلنةب رأ ةميفضريف ة
ة(.A/59/10ن ويلوةن يفيونة تا ا ة انةن ايل يف ةن الثة  ةأ  يل ةةلجلايلةن  يلةسنةلنم    ة

ة41س59 ةن ا نجلة2004س نةلنم    ةن  ايفة ةنة يل ةلنختذنةن   ونةن  يلمنةنةةلجلايلةن تيلة
ويل يف ةن ل سةا  رب ةن ذ ةل ،جلةيوىلةأ  يلجلةن  يفميلنةالةميلةتيف وىلةن  جانةم ةأمهورنةيسرتيال ةةة٢نة

ةهجلن ،يلةب أ ةخمت فةن يفن ةةن يتةتاييف ة  و،يلةن يفنضوعةن اجل نةنة ال ةأ  يل ةن  جان.
 ةنةن تا ا ةن مليل ثة   ار جلة٢٠٠٥نم    ةن  ايفة ةنة يل ةل   نةن  جانةنةةلجلايلةن  يلب نةلةة
ح يفمررررررررنةة٢٠(ةيضررررررررالة رررررررر ةن ت  وارررررررريلنةلن الح رررررررريلنةن رررررررريفنجلة ةمرررررررر ةAdd.1ةلةA/CN.4/551نمرررررررريلصة 
(.ةلنقدحةن ا جلةنمريلصةنةتا ار وةن مليل رثةAdd.1لةةA/CN.4/555ما  يلنةح يفمونةةل ونةم اونة ةلثالث

ة ة  ررر ل ةنتليلقورررنةب رررأ ةقررريل يف ةطعاررريلنةن وررريلوةن يفيورررنةن  ررريلب  ةم ررر ل ةمررريلة25جم يف رررنةويلم رررنةمر لرررنةمررر ة
  زررالة ةم ررليف نةبةضرريلينةحترراةةأح رريل ةن صرر يفذةن ايل يف وررنة ننةن صرر نةبررع نةم رريلجلاعةن رريفنة.ةلأ  ررأنة

لأحيلطرجلةةن  جانةم  ةأخ ىةي اايلة يلمال.ةلقريل ةن ل ارينةن  يلمر ةبيلسرت  ننةلتااروية يل ورنةمر ةم ريلجلاعةن ريفنة.
( ةلمبادحرررىلةبرررأ ةا ررريلةةن  اررريلةوةأثاررريلءةةلجل ةA/CN.4/L.681لقرررجلةيحرررينةبتا اررر ةن ل ارررينة ن  جارررنة   ررريلةنة

(.ةلة ررجلةن   وررنةن  يلمررنةن  يفمرريلنةنةةلجلارريلةA/60/10  رريةن رر ة ررىلةأ ةا  رر ةأ  يل ررىلة ة٢٠٠٦ة رريل 
 ة تارررراةةم  يفمررررريلنةالةن  جاررررنةب رررررأ ةهررررذنةن يفضررررريف ةمبيف ررررةةن اررررر نجلة٢٠٠٥ن  ررررت  ةن  ارررريفة ةنة ررررريل ة

ة.ة٢٠٠٥ت  ا ةن مليلينس يفي ربةة٢٣رجل ةن ة22س60
 ةأ ةتررا يفةن ل اررينةن  يلمرر ةالة٢٠٠٦لقرر جلنةن  جاررنةنةةلجلارريلةن مليلماررنةلنم  رر  ةن  ارريفة ةنة رريل ةة

نستئايلفةن ت يل يلتىل.ةل ااةن ل اينةن  يلم ةمخسة   يلنة ن تا ا ةن مليلينة  ل اينةن  يلم ةن  ر ةبريل يفنجلةةن يعو ورنة
 ةنسررررت  ننةم رررريلجلاعةن رررريفنةةن رررريتةقرررراخم،يلةن ارررر جلةنمرررريلصةنةتا ارررر وةن مليل ررررث.ة(ةلأنررررA/CN.4/L.683ن  رررردون ة

م رر ل ةمرريلة ةمت  اررنةبارريل يف ةطعارريلنةن ورريلوةن يفيوررنةن  رريلب  ةة١٩لن ت ررانةن  جاررنةيحارريل ةنةن ارر نء ةن لل ة
مررر ة  يلم،ررريلةة٢١الةة١٦(.ةلقررر جلن ةلياررريلة   ررريفنةةAdd.1لةةA/CN.4/L.688  زرررالةةم رررليف نةب ررر لح،يلة 

سرري ةأ ةحتورر ةم رريلجلاعةن رريفنة ة رر ةط اررينةن مرر ةن  رريل  ةالةن  يفمرريلنةحبررانءةت  وايلارريلةلمالح يلارريل ةن سيل
 تا ار ة ارنةة٢٠٠٨وريل يف ةن مليلينسااريلا ةةة1  اةأ ةتُااخ ةهذوةن ت  وايلنةلن الح يلنةالةن م ةن  يل ةحب ريف ة

ة(.A/61/10ن ايل يف ةن الثة  ةأ  يل ةةلجلايلةن مليلمانةلنم    ة
ة٣٤س٦١ ةن اررر نجلة٢٠٠٦ذنةن   ورررنةن  يلمرررنةنةةلجلاررريلةن يلةارررنةلن  رررت  ةن  اررريفة ةنة ررريل ةلنخترررة
 ةن ذ ةأ  بجلةيوىلة  ةتااا هيلة ال ت،يلءةمر ةن ار نء ةن للة  ريلجلاعة٢٠٠٦ويل يف ةن ل سةا  ربةةة٤ن رجل ة

ةن يفنةةن ت  انةبايل يف ةطعايلنةن ويلوةن يفيونةن  يلب  ة  زالة.
 ةن ا رر ةنةن تا ارر ةن  نبررعة٢٠٠٧يلةن تيلسرر نةلنم  رر  ةن  ارريفة ةنة رريل ةلقرر جلنةن  جاررنةنةةلجلاررة

(ةن ررذ ةجلورر ة  رراةن  القررنةبرر ةن   رر ةب ررأ ةطعارريلنةن ورريلوةن يفيوررنةن  رريلب  ةA/CN.4/580   ارر جلةنمرريلصة 
  زررالةةلأ ة  رر ةم ررتاع يةسصرريفصةم ررأ نةمرريفنجلةةن ررال ةلن  رريلز ةلألمرراةبررأ ةت رر  ةن  جاررنةنةن ارر نء ة

 رريلجلاعةن رريفنةةن ت  اررنةبارريل يف ةطعارريلنةن ورريلوةن يفيوررنةن  رريلب  ة  زررالةةمب رر  ة رر ةأ ةخيرريف ة  ا رر ةنةن مليل وررنة 
ن  ررتاع ةنةم ررأ نةمرريفنجلةةن ررال ةلن  رريلز.ةو رريلةأ رريلةنةن  جاررنةا  رريلءةن ل اررينةن  يلمرر ةن  رر ةبرريل يفنجلةةن يعو وررنة

 ورريلوةن يفيوررنةن  رريلب  ة  زررالةةلن رريتةن  رردونةن ررذ ة رريلفة أ(ةيزرريفىةم رريلجلاعةن رريفنةةن ت  اررنةبارريل يف ةطعارريلنةن
ن ت انةنةن ار نء ةن لل ةل ((ةن  ر  ةن ا،ريل يةن رذ ةااع ريةأ ةتتمرذوةم ريلجلاعةن ريفنةة ن تا ار ةن مليل رثة
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تا ارر ة اررنةن ارريل يف ةن ررالثة رر ةأ  رريل ةة A/CN.4/L.717  ل اررينةن  يلمرر ةن  رر ةبرريل يفنجلةةن يعو وررنةن  رردون ة
ة(.ةA/62/10ةلجلايلةن تيلس نةلنم    ة

ة٦٦س٦٢ ةن اررر نجلة2007لنخترررذنةن   ورررنةن  يلمرررنةنةةلجلاررريلةن مليل ورررنةلن  رررت  ةن  اررريفة ةنة ررريل ةة
وررريل يف ةن ل سةا ررر رب ةن رررذ ةة رررجلةمبيف عرررىلةن  يفمررريلنةالةتاررراةةم  يفمررريلنةالةن  جارررنةب رررأ ةةة٦ن ررررجل ة

لمالح يلارريلةحب رريف ةةن يفضرريف ةلل ،ررجلةأ  رريلجلةن  يفمرريلنةالةمرريلةتيف وررىلةن  جاررنةمرر ةأمهوررنةيسررتايلءةت  وايلارريل
ب ررأ ةم رريلجلاعةن رريفنةةلن  رر لحةن ت  اررنةبارريل يف ةطعارريلنةن ورريلوةن يفيوررنةن  رريلب  ةة٢٠٠٨ورريل يف ةن مليلينساارريلا ةة1

ة  زالةةن  ذا ةن ت اا يلةن  جانةنةن ا نء ةن للةنةةلجلايلةن مليلمانةلنم   .
ن تا ار ةنمريلمسة   ارر جلةة ٢٠٠٨لوريل ةم  لضريلة  راةن  جارنةنةةلجلاريلةن  ررت  ةن  اريفة ةنة ريل ةة

م رر ل ةمرريلة ةمت  اررنةبارريل يف ةطعارريلنةن ورريلوةن يفيوررنةن  رريلب  ةة20نمرريلصةن ررذ ةتضرر  ةجم يف ررنةمر لررنةمرر ة
(.ةل  ررر نةن  جارررنةأاضررريلةنةن ت  واررريلنةA/CN.4/591  زرررالةة  ررريةتا ررر ةيو،ررريلةن  جارررنةنةقررر نء ةثيل ورررنة 

ةA/CN.4/595ا ةنةن اررررر نء ةن للة لن الح ررررريلنةن ررررريفنجلة ةمررررر ةن  يفمررررريلنةب رررررأ ةم ررررريلجلاعةن ررررريفنةةن  ت ررررر
(.ةلت وررر ةن ااررريلاةأسيلسررريلة  ررراةن ا ررر ةن يفضررريف يةنةم ررريلجلاعةن ررريفنةةن ررريتةنقدح،ررريلةن اررر جلةنمررريلص ةAdd.1ةل

ن ت  ارنةبيليتليلقوريلنةلنيتليلقريلنةن ال ورنةة٢٠لوذ كة  اةشر  ةم ريلجلاعةن ريفنة ةمرعةم ن ريل ةم ر ل ةن ريلة ة
الة  ةتيفموتىلةبا،عةنمييفت ةن يفن ةةنتعيل رىلةيو ريلةات  رينةمب ريلجلاعةن خ ىةن يتةنقدح،يلةن ا جلةنميلص ةيض

ن رريفنة ةن ت ملرر ةنةأ ةتارريف ةن   وررنةن  يلمررنةمبرريلةا رريةلة أ(ةأ ةحتررو ة   رريلةمب رريلجلاعةن رريفنةةن رريتةسررديينةبا نجلهرريلة
لتيفمرريةبررأ ةتتمررذةن ررال ةنح رر نءننةن الزمررن ة ((ةأ ةتا رر ةنةم ح ررنةيحاررنةنةام يل وررنةابرر ن ةنتليلقوررنة

(.ةلن ت رررانةن  جارررنةA/63/10 رررأ ةن يفضررريف ة تا اررر ة ارررنةن اررريل يف ةن رررالثة ررر ةأ  ررريل ةةلجلاررريلةن  رررت  ةب
م رر ل ةمرريلة ةمت  اررنةبارريل يف ةطعارريلنةن ورريلوةة١٩يحارريل ةنةن ارر نء ةن مليل وررن ةن ااعيل ررنةلجم يف ررنةمر لررنةمرر ة

مر ةة٢٣ ةلياريلة   ريلة ة(.ةو يلةقر جلنةن  جارنA/CN.4/L.724ن يفيونةن  يلب  ة  زالةةلن   لحةن  زانةهبيلة 
  يلم،رريلةن سيلسرري ةأ ةتيفمرريةن   وررنةن  يلمررنةمبرريلةا رريلة أ(ةأ ةحتررو ة   رريلةمب رريلجلاعةن رريفنةةن ت  اررنةبارريل يف ة
طعايلنةن ويلوةن يفيونةن  ريلب  ة  زرالةةنةاطريلجلةقر نجل ةلأ ةتريفجلةةهرذوةن ريفنةةنةم يرينةن ار نجل ة ((ةأ ةتيفمرية

نحق و ونةن ايلسعنةب ورنةاةنجل ةطعاريلنةن وريلوةن يفيورنةن  ريلب  ة رالةهيلةةن ال ةن  اونةبيلختيل ةن دتوعيلنةن ملايل ونةأل
اةنجل ةسر و ن ة  رراةأسريلبةن عرريلةلةن ريفنجلة ةنةهررذوةن ريفنة ة  (ةأ ةتا رر ةأاضريل ةنةم ح ررنةيحارن ةلن تعرريلجلنة

ة يلةات ملةبىلةن يفضيف ةم ةأمهون ةنةاب ن ةنتليلقونة  اةأسيلبةم يلجلاعةن يفنة.ة
ة١٢٣س٦٣ ةن ار نجلا ة٢٠٠٨منةنةةلجلاريلةن مليل ملرنةلن  رت  ةن  اريفة ةنة ريل ةلنختذنةن   ونةن  يلة

ويل يف ةن ل سةا  رب ةن  ذا ةأ  بجلةمبيف ع، ريل ةنةل رنةأمريفجل ة ر ةتاراا هيلة  جارنةةة11نةة١٢٤س٦٣لة
 ة     ةن رذ ةأن ترىلةنةةلجلاريلةن  رت  ةلأحيلطرجلة   ريلةبريل يفنةةن ت  ارنةباريل يف ةطعاريلنةن وريلوةن يفيورنةن  ريلب ة

  زررالةةن ررريتةقرررامت،يلةن  جارررنةل  ضررت،يلة  ررراةأ  ررريلجلةن  يفمررريلنةةل ةنحخررال ةمب رررأ نةن ت يلةهررريلةألةنختررريل ة
ا ررر نءةمايلسرررةةب رررأ.يلةم رررتاعال.ةو ررريلةشرررج جلةن   ورررنةن  يلمرررنةن رررال ةن  اورررنة  ررراةنختررريل ةت توعررريلنةثايل ورررنة

ةاق و ونةمايلسعنةحةنجل ةطعايلنةمويله،يلةن يفيونةن  يلب  ة  زالةةبصيفجل ةس و ن.ةأل
 ةمر  ةأخرر ىةأ ةتا رفةن ل اررينة٢٠١٠لقر جلنةن  جارنةنةةلجلارريلةن مليل ورنةلن  رت  ةن  ارريفة ةنة ريل ةة

ن  يلم ةن  ر ةبريل يفنجلةةن يعو ورنةن  ردون.ةل  ر ةن ل ارينةن  يلمر ةنةلورعة يفن رةةن  رأ نةلألمراةبرأيةتتاريلل ة
يلطرررجلةن  جارررنة   ررريلةبررريل تا ا ةن  جارررنةن ا ررر ةنة يفن رررةةن رررال ةلن  ررريلزةن  ررريلب  ة  زرررالةةهلرررذنةن يفضررريف .ةلأح

ة(.ة384 ةن لا  ةA/65/10ن  ليف ة   وسةن ل اينةن  يلم ةلأاانةت كةن تيفمونة 
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 ةن ارررررر نجلة2011لنختررررررذنةن   وررررررنةن  يلمررررررنةنةةلجلارررررريلةن  يلةسررررررنةلن  ررررررت  ةن  ارررررريفة ةنة رررررريل ةة
 ةن ررررذ ةقررررر جلنةمبيف عررررىلةأ ةترررراجل ةنة ررررال ةن   ررررريل ة2011ورررريل يف ةن ل سةا رررر ربةةة9نةة104س66

لأ ةة“قيل يف ةطعايلنةن ويلوةن يفيونةن  يلب  ة  زالة”(ةن عااةن  ايف ة2013ن رقجلة الجلايلةن مليلمانةلن  ت ة 
ةضرريفءةتيفنمرر ةةجلنسررنةأمرريفجلةمرر ةبوا،رريلةم ررأ نةن  رر  ةن ا،رريل يةن ررذ ةن رر ةأ ةتيفضررعةيوررىلةم رريلجلاعةن رريفنة ةن

ن ت  وايلنةنميونةن يفنجلة ةم ةن  يفميلنةلنآلجلنءةن   (ة ا،ريلةنةمايلق ريلنةن  جارنةن  يلةسرنةن ريتة ر نةنة
ةةلجليتةن   ونةن  يلمنةن مليل ملنةلن  ت ةلن  يلةسنةلن  ت .

 


