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 المشروعات التي تقام على الممرات المائية الدولية

في حالة وجود شكوك، يقرر نائب الرئيس       ). المؤسسة(تنطـبق هذه السياسة على المشروعات التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية            : مالحظـة 
ب الرئيس المسؤول عن القضايا البيئية      لشـؤون عملـيات االسـتثمار ما هو مقبول لدى المؤسسة بموجب هذه السياسة، وذلك بالتشاور مع نائ                 

 .  وباالمكان توجيه األسئلة الى المدير المناوب، قسم البيئة التابع لمؤسسة التمويل الدولية. بالمؤسسة ومديري االدارات الفنية والبيئية والقانونية

 
 انطباق السياسة

  
 أنواع الممرات المائية    1)مؤسسةال(تغطي سياسة العمليات هذه الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية          - 1

 :التالية

(i)                  أي نهر، أو قناة، أو بحيرة أو مسطح مائي يشكل الحد الفاصل بين دولتين أو أكثر، أو 
أي نهـر أو مسطح مائي يسير عبر دولتين أو أكثر، سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن بين                   

 الدول األعضاء في المؤسسة؛ 

(ii)       ية يعتبر مكوناً في أي ممر مائي موصوف في البند          أي رافد؛ أو مجرى آخر لمياه سطح
 أعاله؛ و) أ(

(iii)                ،أي خلجان صغيرة، أو خلجان كبيرة، أو مضائق، أو قنوات، تحدها دولتان أو أكثر أو
اذا كانـت في أراضي دولة واحدة، معتبرة بها كقنوات ضرورية لالتصال بين البحر ودولة               

 .أخرى، وأي نهر يدخل هذه المياه

 :ذه السياسة على أنواع المشروعات التاليةتنطبق ه -2
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ول له صالحية االستثمار في مشروعات القطاع  هي الجهاز التابع لمجموعة البنك الدولي والمخ) المؤسسة( مؤسسـة الـتمويل الدولـية     1
وتقدم المؤسسة القروض وتكتتب في رؤوس أموال الشركات الخاصة على نحو مباشر من             . الخاص في الدول األعضاء من العالم النامي      

شارية والمساعدات  وتقدم المؤسسة أيضا الخدمات االست    . غير ضمانات من الحكومات، وتجتذب موارد التمويل األخرى لهذه المشروعات         
 .الفنية الى الحكومات وشركات األعمال التجارية
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(I)              الطاقة الكهرومائية، أو الري، أو التحكم في الفيضانات، أو المالحة، أو الصرف السطحي
، أو شبكات امداد المياه وشبكات المجاري، أو الصناعة، أو مشروعات مماثلة            )المكشوف(

 1 ورد وصفها في الفقرة      تـنطوي على استخدام أو تلويث الممرات المائية الدولية حسبما         
 أعاله؛ و

(II)             أعاله ) أ (2التصـاميم التفصـيلية والدراسـات الهندسية للمشروعات المدرجة في الفقرة
 .كجزء من استثمارات المؤسسة أو خدماتها غير االقراضية

 

 الترتيبات/ االتفاقات 

عالقات بين مؤسسة   يجـوز أن تؤثر المشروعات التي تقام على الممرات المائية الدولية على ال             - 3
). سواء أكانت أم لم تكن أعضاء في المؤسسة(الـتمويل الدولـية والـدول األعضاء فيها، وبين الدول          

وتـدرك المؤسسة أن التعاون وحسن النية بين الدول المطلة على الممرات المائية ضروري لالستفادة               
ؤسسة أهمية كبيرة لتوصل الدول المطلة      وبالتالي، تولي الم  . المتسمة بالكفاءة من الممر المائي ولحمايته     

وفي حاالت عدم . الـى اتفاقات أو ترتيبات لهذه األغراض بالنسبة للممر المائي بأكمله أو أي جزء منه    
حـل الخالفـات بين الدولة المنتفعة والدول األخرى المطلة على الممر المائي، تحث المؤسسة الدولة                

ن تقدم عرضاً للتفاوض بحسن نية مع الدول األخرى المطلة          المنـتفعة عادة قبل تمويل المشروع على أ       
 .على الممر المائي للتوصل الى اتفاقات أو ترتيبات مالئمة

 

 اخطار الدول األخرى

تتأكد مؤسسة التمويل الدولية والجهة الراعية للمشروع في أبكر فرصة ممكنة من معالجة كافة               - 4
واذا تم اقتراح مثل هذا المشروع،      . لى ممر مائي ودولي   الجوانـب الدولـية للمشروع المزمع اقامته ع       

رسمياً من الدولة المنتفعة اخطار الدول      ) بموافقة الجهة الراعية  (تطلـب الجهـة الراعية أو المؤسسة        

__________________________________________________________________________________________ 
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، اذا لم تكن الدول المنتفعة قد أنجزت        2األخرى المطلة على الممر المائي بالمشروع المقترح وتفاصيله       
ارت الدولة المنتفعة الى الجهة الراعية أو الى المؤسسة عدم رغبتها في اخطار             واذا أش . ذلـك بـالفعل   

 3.بتقديم االخطار ) بموافقة الجهة الراعية  (الدول األخرى المطلة، تقوم عادة الجهة الراعية أو المؤسسة          
اذا لم يتم   واذا اعترضـت الدولة المنتفعة ايضاً من قيام الجهة الراعية أو المؤسسة بتقديم االخطار، أو                

تقديـم االخطار المطلوب بسبب امتناع الجهة الراعية عن اعطاء موافقتها، تستمر المؤسسة في تجهيز               
ويطلـع أعضـاء مجلس ادراة المؤسسة المعنيين بهذه التطورات وأية خطوات أخرى تم              . المشـروع 

 .اتخاذها

المائي الدولي اتفاقات أوعمل تـتأكد مؤسسة التمويل الدولية من ابرام الدول المطلة على الممر    - 5
وفي الحالة األخيرة، تتأكد المؤسسة من      . ترتيـبات أو وضـع أي اطار مؤسسي للممر المائي المعني          

نطاق أنشطة االطار المؤسسي ووظائفه وأوضاعه ومشاركته في المشروع المقترح، أخذاً في االعتبار             
 .احتمال الحاجة الى اخطار هذا االطار المؤسسية

 أثارت الدول األخرى المطلة على الممر المائي الدولي اعتراضات على المشروع المقترح             اذا - 6
عقـب تقديم االخطار، قد تعين مؤسسة التمويل الدولية في الحاالت المناسبة خبيراً استشارياً مستقالً أو                

ن اعتراضات  المضي قدماً في تنفيذ المشروع على الرغم م       " قررت المؤسسة " لدراسة القضية اذا     4أكثر
 .الدول األخرى المطلة، وتخطر المؤسسة هذه الدول بقرارها

                                                           
  تتيح تفاصيل المشروع مواصفات فنية كافية، ومعلومات وبيانات أخرى بأكبر قدر ممكن من الدقة لتمكين الدول األخرى المطلة على الممر 2

. من خالل حرمانها من المياه أو تسبيب التلوث أو خالف ذلكالمائي من تحديد ما اذا كان للمشروع المقترح احتماالت تسبب ضررا بالغا 
واذا لم تكن تفاصيل المشروع متاحة وقت االخطار، . ويجب أن يقتنع موظفو مؤسسة التمويل الدولية بأن تفاصيل المشروع كافية لتحديد ذلك

 . يجب اتاحتها للدول األخرى المطلة بأسرع ما يمكن بعد تقديم االخطار
 .هذا االخطار، قد تطلب مؤسسة التمويل الدولية المساعدة من أعضاء مجلس ادارتها المعنيين  ألغراض 3
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  اذا لزم االستئناس برأي الخبير االستشاري المستقل قبل المضي قدماً في تجهيز المشروع، يبدأ نائب الرئيس المعني بشؤون عمليات 4
ؤون عمليات االسثمار، بالتشاور مع نائب رئيس البنك والمستشار القانوني العام، باختيار ويقوم نائب الرئيس المعني بش. االستثمار هذه العملية

وال يجوز . وقد يطلب من البنك الدولي المساعدة في عملية تحديد الخبراء االستشاريين. خبير استشاري مستقل أو أكثر واعداد المهام الالزمة
 تقع على الممر المائي الدولي المعني، وال يجوز أيضاً أن تكون لهم مصالح متضاربة في أن يكون الخبراء المختارون من مواطني أية دولة

وتستدعي مهام الخبراء أن يقوموا بدراسة تفاصيل . ويزود الخبراء بالمعلومات الخلفية والمساعدة الالزمة النجاز عملهم بكفاءة. المسألة
ويجتمع الخبراء . مشروع أو اتخاذ أية اجراء، تبذل المؤسسة أقصى جهدها لمساعدتهمواذا رأوا من الضروري التحقق من تفاصيل ال. المشروع
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 استثناءات لشروط اخطار الدول األخرى

 يسمح باالستثناءات التالية لشروط مؤسسة التمويل الدولية بشأن اخطار الدول األخرى المطلة             - 7
 :على الممر المائي الدولي المتعلق بالمشروع المقترح

ـ    )أ( ة مشـروعات قائمة، أو مشروعات تنطوي على اضافات أو تعديالت تستدعي            بالنسـبة ألي
عملـيات اعادة اصالح وتجديد، أو تشييد، أو تغييرات أخرى تعتبر في رأي مؤسسة التمويل               

 :الدولية أنها

لـن تغـير بصـورة سلبية كمية أو نوع جريان المياه الى الدول األخرى المطلة على       )1(
  أجزائه السفلى؛ والممر المائي الدولي في

لـن تـتأثر هـذه البلدان سلبيا باستخدام المياه من جانب البلدان األخرى المطلة على                 )2(
 .األجزاء العليا من الممر المائي الدولي

ينطـبق هـذا االستثناء فقط على االضافات أو التعديالت الثانوية للمشروع القائم؛ وال يغطي               
المشروع األصلي، أو تغير طبيعته أو بالتالي تعدل أو         األشـغال واألنشطة التي تتجاوز نطاق       

وفي حالة الشك بشأن المدى     . توسـع نطاقه ومداه بحيث تجعله يبدو مشروعا جديدا أو مختلفا          
الـذي يلبـي المشـروع فيه معايير هذا االستثناء، يجب اطالع أعضاء مجلس ادارة المؤسسة          

وحتى اذا استوفى المشروع    .  شهرين للرد  الممثليـن للـدول المطلة واعطائهم على األقل مهلة        
معايـير هـذا االستثناء، يجب أن تسعى المؤسسة لضمان التقيد بمتطلبات أية اتفاقية أو ترتيب                

 .بين الدول المطلة على الممر المائي الدولي
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وال يلعب الخبراء االستشاريون دوراً في اتخاذ .  على أساس الحاجة لذلك حتى يقدموا تقريرهم الى نائب الرئيس لشؤون عمليات االستثمار
غراض المؤسسة، وال يقرر بأي شكل من األشكال حقوق والتزامات الدول ويرفع رأيهم الفني فقط أل. القرارات الخاصة بتجهيز المشروع

 .ويستعرض نائب الرئيس لشؤون العمليات، بالتشاور مع نائب الرئيس والمستشار القانوني العام، استنتاجات الخبراء االستشاريين. المطلة
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بالنسبة لمسوح الموارد المائية ودراسات الجدوى بشأن الممرات المائية الدولية أو المشروعات             )ب(
غير أنه يجب على الجهة الراعية التي تقترح هذه األنشطة أن تدرج في وثائق              . لتـي تشملها  ا

أهداف هذه األنشطة نصوصا تقتضي بفحص أية قضايا يحتمل أن تنشأ بين الدول المطلة على               
 .الممر المائي الدولي

رافد على نحو   بالنسبة ألي مشروع متصل برافد من روافد الممر المائي الدولي حيث يجري ال             )ج(
مقصـور في أراضي دولة معنية وتكون تلك الدولة أقصى دولة في األجزاء السفلى من الممر                
المائـي، مـا لم تكن هناك أوجه قلق باحتمال أن يسبب المشروع ضررا بالغا للدول األخرى                 

 .المطلة

 رفع التقارير عن القروض الى أعضاء مجلس ادارة مؤسسة التمويل الدولية

ة ألي مشـروع علـى ممر مائي دولي، سيتناول تقرير مجلس ادارة مؤسسة التمويل               بالنسـب  -8
الدولـية الجوانب الدولية الخاصة بالمشروع، وينص بأن موظفي المؤسسة درسوا هذه الجوانب وأنهم              

 :راضون ألن

(I)               القضـايا المعنية مشمولة في اتفاق أو ترتيب مالئم بين الدولة المنتفعة والدول األخرى
  على الممر المعني؛ أو ألنالمطلة

(II)              ،الـدول المطلة على الممر المائي أعطت استجابة ايجابية للدولة المنتفعة أو للمؤسسة 
علـى هيـئة قبول، أو عدم اعتراض، أو مساندة للمشروع، أو تأكيد بأن المشروع لن                

 يضر بمصالحها، أو ألنه

(V)           المشروع أضرارا   فـي كافة الحاالت األخرى، في تقدير موظفي المؤسسة، لن يسبب 
كبيرة للدول األخرى المطلة على الممر المائي، أو أنه لن يتعرض ألضرار مماثلة من              

ويحتوي . خـالل اسـتخدام المـياه من قبل الدول األخرى المطلة على الممر المائي             
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التقرير أيضا على ملحق يتضمن الحقائق المادية ألية اعتراض، وحيثما ينطبق، تقرير            
 .براء االستشاريين المستقلينواستنتاجات الخ

 

 الخرائط

يجـب أن تشـمل وثـائق أي مشروع يقام على ممر مائي دولي خريطة تبين بوضوح الممر                   -9
وينطبق هذا االشتراط على موجز االستعراض البيئي وتقرير مجلس         . المائي وموقع مكونات المشروع   

ويجب .  الدول المطلة ذات الصلة بالمشروع     االدارة باالضافة الى المذكرات الداخلية التي تتناول قضايا       
  Cartographic Services ,7.10أن تعد الخرائط وتجاز حسب بيان الدليل االداري الخاص بالبنك الدولي رقم 

 . ومالحقهخدمات الخرائط،بعنوان 

أية غير أن ادراج الخرائط في الوثائق المذكورة، باستبعاد المذكرات الداخلية يكون خاضعا الى               -10
تعلـيمات عامـة أو قرار من نائب الرئيس لشؤون عمليات االستثمار يتخذه بالتشاور مع نائب الرئيس                 

 .والمستشار القانوني يقضي بالحذف الكلي أو الجزئي لخرائط الدولة المنتفعة
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