
 

Uورقة خلفية حول الوضع المائي في حوض النيل 

 

U بين دول حوض نهر النيل الدولية الموقعة االتفاقيات المائية: 

 

ي عشرة النيل ه عدد االتفاقات والمعاهدات الدولية بين دول حوض نهر

 : اتفاقيات
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ي ١٨٩١بروتوكول  ل ا ط ي إ و ا  ي ن ا ط ي ر  ب
 .مع مصر تضمن البند الثالث التزام إيطاليا بعدم إقامة أو تنفيذ أية مشروعات مائية على حوض نهر عطبرة اإلثيوبي السودانى دون التشاور المسبق

 

 

 ١٩٠٢معاهدة 

 

 بريطانيا و أثيوبيا

 

                     تنص المعاهدة على تنظيم استغالل مياه نهر النيل األز               

 

 

 ١٩٠٦اتفاقية  

 

 بريطانيا و الكونغو

 

 تلتزم الكونغو بمقتضى هذه االتفاقية بعدم إقامة أى مش           

 

0BPartners in Development 
1BFor Research, Consulting & Training 

 
2Bلتنميةاشركاء 

3Bللبحوث واالستشارات والتدريب 

 



 

 ١٩٠٦اتفاقية 

 

 فرنسا و بريطانيا وإيطاليا

 

 الدول الموقع                    نصت االتفاقية على ضرورة التشاور بين 

 

 

 ١٩٢٥اتفاقية 

 

 بريطانيا وإيطاليا

 

               اعتراف إيطاليا بحقوق السودان ومصر المائية فى النيل        

 

 

 ١٩٢٩اتفاقية 

 

 مصر وبريطانيا باعتبارها راعية  لمصال       

 

             تضمن التزاما على دول الحوض بعدم القيام بغير اتفاق        

 

          و نص االتفاق على تقاسم مياه نهر النيل بين مصر و       

 

 

 ١٩٣٤اتفاقية 

 

  نيا   (وبلجيكا )  نيابة عن تنزانيا(بريطانيا 

 

           أحد روافد بحيرة فكت(أال تستخدم اى دولة نهر كاجيرا 

 

 

 ١٩٤٩اتفاقية 

 

 مصر و بريطانيا

 

                              تم تبادل المذكرات بين مصر و بريطانيا فى الفترة ما   

 

                  ١٩٢٩تضمنت المذكرات تأكيداً على االلتزام باتفاقية 

 

   



       تهدف االتفاقية إلى ضبط مياه النيل و التنسيق بين البلد         مصر و السودان ١٩٥٩اتفاقية 

 

                        نصت االتفاقية على إنشاء هيئة فنية مشتركة بين البلدي       

 

           تم بموجب هذه االتفاقية تحديد حصة مصر من نهر الن  

 

 

 ١٩٩١اتفاقية 

 

 مصر  وأوغندا

 

 نصت االتفاقية على قيام الطرفين بمراجعة السياسة التن            

 

                       و التى وق            ١٩٥٣تضمنت اعتراف أوغندا باتفاقية عام 

 

 

يتضح من خالل العرض السابق لالتفاقيات عدم وجود اتفاقية تضم كافة دول حوض النيل 

د اتخذت غالبية االتفاقيات شكالً لتنظيم استغالل مياه النهر و االتفاق على حصص الدول، فق

و بالتالى فإن هناك حاجة إلى اتفاق جماعى يجمع دول حوض النيل جميعاً و يحافظ . ثنائياً

 .على حقوق جميع الدول فى االنتفاع بمياه النيل

 

كان للمستعمر األجنبى الدور األكبر فى وضع بنود االتفاقيات و التوقيع بالنيابة عن دول 

لعبت بريطانيا دوراً رئيساً فى تنظيم استغالل المياه و قامت بتوقيع عدد كبير  و. حوض النيل

 .  من االتفاقيات بهدف الحفاظ على مصالحها و مصالح مصر و السودان فى مياه النيل



  

 



 ): واألهداف لرؤيةا( حوض النيل  اتفاقية

 : المبادرة إلي التركيز علي ما يلي تهدف

إجتماعي، من خالل االستغالل -مة في المجال السوسيوإلي تنمية مستدا الوصول .۱
 . التي يوفرها حوض نهر النيل تركةالمتساوي لإلمكانيات المش

المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان األمن، والسالم لجميع  تنمية .۲
 . شعوب دول حوض النيل

ستخدام األمثل للموارد علي فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل، واال العمل .۳
 . المائية

 . علي آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر العمل .٤
 . علي استئصال الفقر والتنمية االقتصادية بين دول حوض النيل العمل .٥
من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي  التأكد .٦

 . مرحلة التنفيذ

 : عاونالت مجاالت

 . المياه •
 . األحياء المائية تنوع •
 . الفقر استئصال •
 . الغابات •
 . الجفاف •
 . التنمية المستدامة إطارات •
 . من أجل التنمية المستدامة الطاقة •
 . الزراعة •
 . وإدارة الموارد الطبيعية حفظ •
 . المستدامة في القارة اإلفريقية التنمية •
 . أنماط االستهالك واإلنتاج الغير صحية تغيير •
 .المستدامة في ظل العولمة التنمية •

 ):المشكالت و مواقف الدول(مياة النبل  أزمة



، بعد المؤتمر الذي عقدة وزراء ٢٠٠٩أزمة مياة النيل في االنفجار منذ مايو الماضي  بدأت
بمبدأ  اللتزامعندما طالبت مصر با الكونغو الديمقراطية،" كينشاسا"مياة دول حوض النيل في 

مائية علي ضفاف النيل، و ذلك  مشروعاتخطار المسبق في حالة إقامة أية التشاورواإل
باالتفاق مع ما ينص علية القانون الدولي من ضرورة التزام دول المنبع بعدم إحداث اي 

 .و بما يتفق مع حقوق مصر التاريخية في حصة مياة النيل ،ضرر لدول المصب

مشتركاً في االجتماع الطارئ المنعقد في  فقد فوجئت مصر باصداردول حوض النيل بياناً 
حددت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا من نفس العام الجاري  يوليواالسكندرية في 

 على أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل بكامله، وعلى أن تلتزم الجهات المانحة بدعم

من توقيع ) السودانمصر و(تحذيرات بإستبعاد دول المصب  تصدر بل وقد .المبادرة
 .االتفاقية في حالة عدم الموافقة علي بنودها

خاصة تنزانيا وكينيا وأثيوبيا (النيل  حوضتمثلت نقط الخالف الرئيسية في مطالبة دول  وقد
 ،النظر في االتفاقيات القديمة التي تحكم دول حوض النيل بإعادة) وانضمت أيضاً أوغندا

باالضافة الي . برمها ولكن أبرمها االحتالل نيابة عنهابدعوى أن الحكومات القومية لم ت
هناك حاجة لدى بعض هذه الدول  أنالمطالبة باالستغالل المتساوي لحوض النيل بدعوي 

) وكينيا وأثيوبيا تنزانيا(الدول الثالثة  هددتبل و. خصوصا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة
 .النيل تقلل من كميات المياه التي ترد إلى مصر بتنفيذ مشروعات سدود وقناطر على نهر

( االتفاقيات المائية المبرمة في عهد االستعمار  بأن صرحت الحومة التنزانية: لتنزانيا بالنسبة
تعطي  والتي) استفادة مصر من بحيرة فكتوريا يمبين مصر وبريطانيا لتنظ ١٩٢٩اتفاقية 

وع يقترحه أي طرف من أطراف دول الحق لمصر أن توافق أو ال توافق على أي مشر
قدما في إنشاء  ستمضي وإنهاعلي االطالق،  هاحوض النيل لالستفادة من المياه ال تلزم

بمياه بحيرة فيكتوريا عبرأنابيب تمتد  تزويدهاكذلك طالبت ب. مشاريعها دون استشارة مصر
. الشمال الغربيقرية وأجزاء واسعة في  ٢٤كيلومترا لتوصيلها إلى حوالي  ١٧٠بحوالي 

المتوقع أن ترفضه مصر والسودان باعتبارهما من  األمر( .المياه والجفاف ألزمةوذلك تجنباً 
  ).دول المصب لنهر النيل؛ ألنه سيؤثر على حصتهما من المياه

بهذه االتفاقيات القديمة لمياه  -منذ استقاللها-أعلنت كينيا رفضها وتنديدها  أيضا :لكينا بالنسبة
ألسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصالح زراعي، وبناء  النيل

% ٦٧على المعاهدة في أن  باللومبل و ألقت . عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها



من األراضي الزراعية الكينية غير قابلة للزراعة، على الرغم من أن الزراعة هي الدعامة 
معاهدة  حولالتفاوض  إعادةو لذلك باتت الحكومة الكينية مطالبة ب. الكينياألساسية لالقتصاد 

 .حوض النيل

في جميع عهودها  ١٩٥٩واتفاقية  ١٩٢٩التفاقية  رفضهاأعلنت أثيوبيا  أيضاً: ألثيوبيا بالنسبة
ألف فدان في حوض النيل األزرق  ٢٢٧الستصالح  ١٩٨١السياسية، بل وسعت منذ عام 

و قامت بالفعل  بتنفيذ عدد  بل، "اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية األخرىعدم وجود "بدعوى 
يؤثر على حصة  الذيو ، -أحد روافد النيل األزرق-" فيشا"من المشروعات مثل مشروع سد 

على أحد روافد " سنيت"مشروع  و ،مليار متر مكعب سنوياَ ٠,٥مصر من مياه النيل بحوالي 
الذي يقع أقصى شرق إثيوبيا ويؤثر في المياه التي " الفاشنخور "مشروع  نهر عطبرة، و
على نهر السوباط، و " الليبرو"مليارات متر مكعب، و  مشروع  ٤,٥بمقدار  تصل إلى مصر

وهو سد  اخيرا قامت باستكمال إنشاء أعلى سد في القارة اإلفريقية على منابع النيل،
 ٩، والذي يقوم بحجز ٢٠٠٩ي شهر فبراير مترا؛ وذلك ف ١٨٨الذي يبلغ ارتفاعه " تيكيزي"

 .مليارات متر مكعب من المياه

ألف ميجا  ١٧أيضاً أوغندا أنها ستقيم مشروعا النتاج نحو  أعلنت: أخيراً بالنسبة ألوغندا
وات من الطاقة الكهربائية على فروع نهر النيل بدون أن تأخذ أي موافقة مسبقة من مصرو 

 .السودان دول المصب

 :ر و السودانمص موقف

اشترطت مصر للتوقيع على اإلطار القانونى والمؤسسى لالتفاقية أن تتضمن االتفاقية  :مصر
فى البند الخاص باألمن المائى، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصة مصر وحقوقها 
التاريخية فى مياه النيل، و كذلك أن تتضمن االتفاقية بند خاص بضرورة اإلخطار المسبق عن 

إقامة أية مشروعات تنموية في  منتمانع  مل فمصر. ى مشروعات تقوم بها دول أعالى النيلأ
. حصتها في مياة النيل وولكن بشرط أن ال يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية  يلدول أعالي الن

كل العون والتنسيق مع دول حوض  لتقديمبل علي العكس من ذلك أوضحت مصر استعدادها 
ل المبادرة أو خارجها في مجال التدريب أو تبادل الخبراء والمساعدة في إيجاد النيل سواء داخ

في إطار احترام " ذلك لكنالتمويل الالزم للمشروعات التي تعود بالفائدة على دول الحوض، و
 .حقوق حصص المياه التي حددتها االتفاقيات القائمة



صة بتعديل أى من بنود االتفاقية طالبت مصر بأن تكون جميع القرارات الخا ناحية أخري من
أو المالحق باإلجماع وليس باألغلبية، وفى حالة التمسك باألغلبية فيجب أن تشمل دولتى 

لتجنب انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التى تمثل األغلبية " مصر والسودان"المصب 
 .ودولتى المصب والتى تمثل األقلية

أنه قد تم رفع بند األمن المائى إلى رؤساء دول حوض  كانت السودان قد ذكرت: السودان
النيل لحل الخالف حول صياغته ، وأكدت أنه من الناحية اإلجرائية ال يجب إعادة النظر فى 

 .هذا البند إال بعد موافقة رؤساء الدول على ذلك

 : الخارجي) األطماع(الدور

 :النيل مياه في اإلسرائيلية المطامع

 

 التفكير قدم قديمة النيل مياه من لالستفادة وإسرائيل الصهيونية الحركة محاولة إن
 عندما الحالي القرن مطلع في واضح بشكل الفكرة وظهرت العربي، الوطن في االستيطاني

 الحكومة إلى م١٩٠٣ عام ـ الحركة مؤسس ـ هرتزل تيودور اليهودي الصحفي تقدم
 االستفادة وكذلك جوفية مياه من فيها ما لواستغال سيناء في اليهود توطين بفكرة البريطانية

 في تنفيذها يتم أن على الفكرة هذه على مبدئياً البريطانيون وافق وقد النيل، مياه بعض من
 بتوطين الخاص هرتزل مشروع والبريطانية المصرية الحكومتان رفضت لقد..تامة سرية
 في واالقتصادية الدولية الظروفب تتعلق سياسية ألسباب النيل بمياه ومدهم سيناء في اليهود

 إليها يتطلع أساسية مشاريع أربعة هناك إن القول يمكن الراهن الوقت وفي. الوقت ذلك
0Fالنيل مياه استغالل بهدف اليهود

١: 

  
 الحدود من بالقرب جوفية آبار بحصر إسرائيل قامت: الجوفية اآلبار استغالل مشروع ـ١

 صوب المائي المخزون فيها يوجد التي الطبقة انحدار استغالل بإمكانها أن وترى المصرية،
 المياه بسرقة تقوم إسرائيل أن المصريين المهندسين ندوة كشفت وقد. النقب صحراء اتجاه

 لجنة أعدته تقرير وكشف األرض، سطح من متر ٨٠٠ عمق وعلى سيناء من الجوفية
 خالل تعمدت ئيلإسرا أن م١٩٩١ يوليو في المصري الشعب بمجلس العربية الشؤون

                                                           

 <http://arabic.smc.sd/armain/artopic/?artID=53449 > الصحفية، للخدمات السوداني المركز ۱



 قادرة؛ـ إرتوازية آبار حفر طريق عن سيناء في الجوفية المياه سرقة الماضية السنوات
 1F٢.المصرية المياه سحب على ـ حديثة آليات باستخدام وذلك

  
 ـ إسرائيلي مهندس وهو ـ كالي اليشع طرح م١٩٧٤ عام في: كالي اليشع مشروع ـ ٢

 تحت المشروع ونشر إسرائيل، إلى النيـــل ميـــاه بنقــل يقضي لمشروع تخطيطاً
 لزيـــادة اإلسماعيلية ترعة توسيــع في يتلخص والذي) الســالم مياه: (عنوان
 وقد السويس، قناة أسفل سحــارة طريــق عن المياه هـذه وتنقل فيها، المياه تدفـق
 ألن ؛طائشاً ليس المشروع هذا بأن تقريراً ١٩٧٨ سبتمبر في معاريف صحيفة كتبت

 المشروع لتنفيذ السالم اتفاقيات بعد مهياة أصبحت اآلن الظروف

 
 السابق النائــب أولوزوروف شــاؤول اإلسرائيلي الخبير قدم ):يؤر( مشروع ـ ٣

 ديفيد كامب مباحثــات خـالل للسادات مشروعـــاً اإلسرائيلية المياه هيئة لمديــر
 السويس قناة مياه تحت قنوات ست شق عبر إسرائيل إلى النيل مياه نقــل إلى يهدف

 ،٣م مليون ١٥٠ منها النقب صحراء لري ،٣م مليار ١ نقل المشروع هـذا وبإمكان
 رهينة أهلهـا يبقي غزة إلى المياه وصول أن اليهـود الخبراء ويــرى. غزة لقطــاع
 عنهم المياه قطع من مصر فتتهيب إسرائيل لدى المشروع

 وقالت م،١٩٧٩ عام حيفا في السادات اقترحه مشروع هو): ١( مالسال ترعة مشروع ـ ٤
 دراسة عمل منهم وطلب المختصين إلى التفت السادات الرئيس إن: "المصرية أكتوبر مجلة
 على المترددين متناول في لتكون القدس مدينة إلى النيل نهر مياه لتوصيل كاملة عملية

 التصريحات هذه على الفعل ردود وإزاء". المبكى وحائط القيامة وكنيسة األقصى المسجد
 بياناً المصري الوزراء رئيس خليل مصطفى ألقى المصرية المعارضة أو أثيوبيا من سواء
 أعمل مستعد أنا: يقول العام الرأي السادات يكلم عندما: "قائالً الموضـــوع هذا فيه أنكر
 وضــع قد مشروعــاً كهنا أن يعني وال الحسنــــة النية إظهـــار يعني فهو كذا

2F!!. للتنفيذ طريقه وأخـذ

٣ 

 

 على التأثيــر في الطولى اليد مباشرة غير بصورة لها يكون أن في إسرائيل تطمع
 للتسليم مصر على ضغط كورقة وذلك السودان؛ أقل وبدرجة لمصر الواردة النيل مياه حصة

                                                           

 السابق المرجع ۲
 السابق المرحع ۳



 في لغة اإلسرائيليين خبراءلل إن: "أحمد سيد محمد يقول. إسرائيل تطلبه بما النهاية في
 التي المياه حصص أن هو خبيث ادعـــاء في تتلخـص اإلثيوبية السلطات مخاطبة
 على سابــق وقـت في تقررت أنها وذلك عادلة؛ ليست النيل حوض لبلدان تقررت

 ترويض من تملكها التي التقنية الدول لهذه تقدم أن كفيلة إسرائيــل وأن استقاللهــم،
 مساعدات عن واألخبار األنباء تتوارد ذلك أجل من". لمصالحها وفقاً وتوجيهه يلالن مجرى

 في والتحكم السيطرة من تمكنها التي المنشآت من وغيرها السدود إلقامة إلثيوبيا إسرائيلية
  3F٤.النهر مياه

 
 لقرببا قدما تضع أن تريد التي واالستعمارية الدولية القوي من للعديد مطمعا النيل نهر ويعد

 مباشرة المياه طلبها حالة في أو ، للمياه احتياجها حالة في مستقبال دوله علي للضغوط منه

 مستقبلية مخاطر من تشكو نفسها النيل حوض دول أن والمشكلة إسرائيل تفعله ما غرار علي

 علي تعتمدان اللتان والسودان مصر المصب دول خصوصاً النهر هذا في المياه نقص نتيجة

 سبتمبر ٨ في الفرنسية" لوفيجارو" صحيفة كشفتها االسرائيلى والمخطط تماماً لنيلا مياه

 اإلغراءات بعد النيل نهر مياه على للسيطرة جديد إسرائيل لمخطط تفاصيل توضح ٢٠٠٩

 توزيع وإعادة مصر مع القالقل إلثارة الماضية السنوات في اإلفريقية للدول بها تقدمت التي

 الدول بعض إلى ليبرمان افيجدور بها قام التي الجولة فإن ، للصحيفة فقاوو..... النهر مياه

 وهو التحرك هذا أن موضحة ، مصر لمستقبل خطيراً تهديداً تشكل سبتمبر ٢ في اإلفريقية

 القارة قلب في تبدأ التي األوسط الشرق في المياه لحرب تمهيداً يعتبر عاما ٢٥ منذ األول

 منبع دول تشكل ألنها وأوغندا وكينيا إثيوبيا زار اإلسرائيلي زيرالو أن وأضافت. اإلفريقية

 من% ٨٠ وأن خاصة النيل نهر على سدود لبناء إثيوبيا على ضغط أنه إلى مشيرة النيل،

 مصر"  واستطردت. إثيوبيا من ينبع الذي األزرق النيل من تأتي مصر في تجري التي المياه

 ذاته الوقت في تساهم إسرائيل ولكن األوغندية بحيراتال لتنظيف كينيا في اآلبار حفر تمول

 تمارسها التي اإلغراءات هذه ، أوغندا في جديدة مشاريع وثالثة إثيوبيا في السدود بناء في

 هو إلسرائيل بالنسبة الموضوع ألن مصر مع الدبلوماسية المنافسة حدود تتجاوز إسرائيل

 أن تحاول تأسيسها ومنذ إسرائيل إن القول ىإل الصحيفة وانتهت". النيل مياه إلى الوصول

                                                           

 السابق المرجع ٤



 إلى المحتلة القدس إعادة فكرة ١٩٧٤ عام في طرحت أن سبق وقد النيل مياه على تحصل

 الكمية وهذه إسرائيل إلى سنويا النيل مياه من مكعب متر مليون ٨٤٠ نقل مقابل ، الفلسطينيين

 4F٥.المياه من احتياجاتها لتغطي كافية

 

                                                           

 السابق المرجع ٥



 :حلول مصرية لألزمة

يظل ساريا طبقًا ) أثناء االستعمار(وقد ردت مصر على كل ذلك بإعالن أن ما سبق من اتفاقيات 
إلى أن تحل اتفاقيات تفاوضية ) وهو ما أقرته أيضا منظمة الوحدة األفريقية(لمبدأ التوارث الدولي 

اء جميع األطراف المعنية، وسعت جديدة محل االتفاقيات القديمة، وأن تكون هذه االتفاقيات برض
 .إلنشاء آلية لفض المنازعات بين دول الحوض منعا لتفاقم المشاكل

في الدورة -كما طرحت مصر على لسان الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري 
فكرة  -٢٠٠٤الجديدة لوزراء مياه دول حوض النيل التي تعقد في نيروبي منتصف مارس 

ة دول الحوض بجزء من الفواقد المائية للتساقط المطري على حوض النيل، وإنشاء استفاد
صندوق لتمويل المشروعات يلحق بالبنك األفريقي للتنمية بصورة مؤقتة، وعقد اجتماع للجنة 
التفاوض المشتركة حول اإلطار المؤسسي والقانوني لمبادرة آلية حوض النيل، وشددت رغم ذلك 

 .الحقوق التاريخية الستخدامات مصر لمياه النيل على التمسك بمبدأ

بحضور رؤساء ) ٢٠٠٤مارس (أيضا من المتوقع أن تناقش قمة االتحاد األفريقي في سرت بليبيا 
دول حوض النيل مشكلة المياه عموما في القارة السوداء، وأن تؤكد مصر على أن مسألة مياه 

مليار متر  ٧٣ا، على اعتبار أن مصر بحاجة اليوم إلى بالنسبة له" اإلستراتيجية"النيل من األمور 
فقط من مساحة البالد، ويقول خبراؤها إن % ٤مكعب من المياه لمشاريعها الزراعية التي تغطي 

 .مليار متر مكعب ٢٤هناك مع ذلك عجزا في المياه تعاني منه مصر بنحو 

المنبع المياه لدول المصب، ومنها كذلك سعت القاهرة لتلطيف األجواء ونفي ما يثار عن بيع دول 
فبراير  ١٥تصريح لوزير الري المصري محمود أبو زيد لصحيفة األهرام المصرية الرسمية 

أن  -عقب عودته من اجتماعات خبراء ووزراء المياه والزراعة في أفريقيا-أكد فيه  ٢٠٠٤
المياه لمصر ال يعبر عن  وزراء المياه في أوغندا وتنزانيا وكينيا أكدوا له أن ما يثار عن بيع

المواقف الرسمية للحكومات األفريقية، وال يتعدى كونه تصريحات صحفية ال تعبر بالمرة عن 
 .المواقف الرسمية وآراء الحكومات التي تلتزم بها

ونقل الوزير المصري عن وزراء حوض النيل أن حكوماتهم جادة في دعم مبادرة آلية حوض 
شروعات األحواض الفرعية للنيل مع دعمها أعمال لجنة التفاوض التي النيل والرؤية الشاملة وم

 .بأديس أبابا ٢٠٠٤بدأت اجتماعاتها في يناير 

وكانت دول الحوض قد اتفقت في اجتماعها الوزاري في العاصمة األثيوبية أديس أبابا سبتمبر 
زاع مائي بين واالتفاق على حل أي ن" آلية جديدة لحل نزاعات دول حوض النيل"على  ٢٠٠٣



دول الحوض بالطرق الودية دون اللجوء إلى استعمال القوة، بحيث تساهم الصناديق الدولية 
 .والدول المانحة والغنية في تمويل هذه المشروعات لصالح شعوب دول الحوض

كما اتفقوا على ضرورة عقد اجتماعات وطنية بكل دولة من دول الحوض للتعريف بأهمية مبادرة 
؛ وذلك لدرء أي محاوالت للوقيعة بين شعوب وحكومات دول الحوض، "النيل الجديدة نهر"آلية 

وقرروا البدء في تنفيذ أول المشروعات المشتركة طبقًا لآللية الجديدة في بداية شهر أكتوبر 
 .مليون دوالر بهدف اقتسام مياه النيل ٢٥المقبل، والممولة من الجهات الدولية المانحة بمبلغ 

التي تهدف إلى بناء الثقة بين دول النيل تتصل بمشروعات ) مبادرة حوض النيل(بادرة وهذه الم
ذات منافع مشتركة، وتشمل بناء خزانات ومشروعات الربط الكهربائي، باإلضافة إلى تطوير 
اإلدارة المبكرة للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية مثل مشروعات مكافحة التصحر والجفاف 

 .د الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في أثيوبياوالمساقط لتولي

والحقيقة أن محاوالت إبرام اتفاقات تعاون بين دول الحوض جرى تنشيطها في أعقاب إعداد 
 ٢٠٠٣تقريرا في أغسطس ) كينيا وأوغندا وتنزانيا(التجمع البرلماني لجماعة دول شرق أفريقيا 

بين مصر وبريطانيا انتهى للمطالبة بمراجعة نصوص االتفاقية  ١٩٢٩حول اتفاقية ماء النيل عام 
مع اقتراح بيع مياه البحيرات العظمى لمصر والسودان؛ وهو ما أثار أزمة كبيرة وبوادر حرب 

 .مياه في المنطقة

وفي مناسبة انعقاد مؤتمر وزراء مياه عموم أفريقيا، ثم المؤتمر  ٢٠٠٣وخالل شهر ديسمبر 
ض النيل العشر تفجر النقاش حول الموضوع في الصحافة المصرية، وقد ألقى الوزاري لدول حو

نشرتها " السياسات المائية في دول حوض النيل"الوزير المصري محمود أبو زيد محاضرة حول 
تتضمن جوانب قانونية خاصة بمبدأ التوارث الدولي وجوانب  ٢٠٠٤صحف القاهرة في يناير 

ة المصرية التي تتخذ أسلوب التعاون بدالً من المواجهة؛ وهو ما سياسية وتنظيمية خاصة بالسياس
أدى إلى النجاح في تجاوز أزمة نشبت في ذلك الوقت بين مصر وكينيا، أعقبها بدء طرح آلية 

 .التعاون وفض المنازعات

ويوازي التحركات المصرية لتبريد أزمة المياه المشتعلة محاوالت حثيثة لزيادة موارد مصر من 
النيل، خصوصا مع ترقب إبرام اتفاق تسوية سلمية للنزاع في جنوب السودان سوف يسهم  مياه

في إحياء مشروع قناة جونجلي وتجفيف مستنقعات الجنوب لتحصل مصر والسودان على حوالي 
 .مليارات متر مكعب إضافية من مياه النيل ١٠ - ٨



، أي بعد عام ١٩٨٤وتوقفت عام  ١٩٧٨عام ) كم٣٦٠بطول (حيث بدأت أعمال حفر هذه القناة 
من اندالع الحرب في الجنوب السوداني؛ بسبب غارة قام بها المتمردون على موقع العمل في هذا 

 .المشروع

القضية بالتالي خطيرة رغم محاوالت التخفيف منها، وربما تكون مبادرة حوض وآلية فض 
لمصرية بالتعاون مع دول منابع المنازعات المطروحة بين دول الحوض، إضافة إلى المبادرات ا

النيل كلها مسكنات ومهدئات لألزمة، ولكن المشكلة أن احتياجات كل دولة من المياه لمشاريع 
الزراعة تزداد، والتحريض الدولي أيضا يزداد بسبب مطامع تاريخية صهيونية في المياه وثأر 

 .عليهاغربي تاريخي مع مصر، ومحاوالت الستغالل هذا الملف في الضغط 

أما أخطر ما في الحلول المطروحة لحل مشكلة المياه في حوض النيل فهو أنها في األساس 
مبادرات أوربية ودولية وليست نابعة من دول المنطقة؛ وهو ما يفتح الباب أمام التدخالت الدولية 

أواصر في المنطقة؛ ولهذا يبدو التحدي األول أمام مصر والسودان لحل هذه المشكلة هو تقوية 
 .التعاون المباشر مع دول النيل والدخول في مشاريع تنمية مشتركة لدول الحوض

 

 : حلول مقترحة

الموارد بصورٍ واضحة من ناحية،  نستخلص مما سبق أن المشكلة المائية األساسية في مصر هي عجز
التي تحدق بمياهها من باإلضافة إلى التهديدات واألخطار  واإلسراف في استخدام المتاح من ناحية أخرى،

 .المائي بالتعاون مع إثيوبيا على نهر النيل؛ مما يؤثر سلبا في موقف مصر جراء المشاريع الصهيونية
  

 :للقضية ونستطيع أن نعرض التوصيات التالية التي هي بمثابة حلول

 :على المستوي الخارجي

1- صون والمعنييحضره العلماء والمتخص والمسئولون ومتخذو القرار لوضع  ونعقد مؤتمرٍ عام
واستثمارها؛ على أن يقوم هذا المؤتمر بإعداد ورقة عمل  إستراتيجية فيما يخص الموارد المائية واستغاللها

عند مناقشة مبادرة ) فبراير القادم(بها المفاوض المصري بعد ستة أشهر  وعدد من السيناريوهات يسترشد
 .المزمع إقرارها حوض النيل

  
ومعاملتها على أساس أنها دول منبع ولها  على مصر التوقف عن سياسة االستخفاف بدول حوض النيل -2

المياه؛ حيث إن الظروف تغيرت وأصبح الماء سالحا في يد من  حقوق، والبعد عن نغمة الحق التاريخي في
 ؛"سد أتاتورك"كيا عند افتتاح رئيس وزراء تر" سليمان ديميريل"العبارة التي قالها  يملك منابعه، وال ننسى

سواء بسواء، وبما أننا ال  إن منابع المياه في تركيا ملك لتركيا وحدها، كما أن النفط ملك للعرب: "حيث قال
لهم .. أيضا أن ينازعوا تركيا في ثروتها المائية نقول للعرب إن لنا الحق في نصف نفطكم فال يجوز للعرب



يرد على سوريا والعراق بعد أن اعترضتا على إنشاء السد الذي سوف يؤثر  هو بذلك ، وكان"النفط ولنا المياه
 .المائيتين كدولتي مصب دون التنسيق معهما في حصتَيهما

  
على اعتبار أن حصة مصر من مياه  على القيادة المصرية تكثيف زيارة دول الحوض والتفاهم معها -3

 .ذلك من ضرورة حل المشاكل العالقة ، وما يتطلبهالنيل تمثل قضية أمن قومي بالنسبة إليها
  

 -المشترك مع دول حوض النيل ضرورة إثبات مصداقية وجدية التحرك المصري في سبيل العمل -4
المشتركة والبدء في تنفيذها، خاصة في مجال  بالدليل العملي، أي بوضع المشروعات -الذي أهمل طويالً

وتوزيع الكهرباء؛ لقطع الطريق أمام الصهاينة والغرب الذين يسكبون  ة وتوليدتنمية الموارد المائية والزراعي
 .لتقطيع العالقات بين دول حوض النيل وإثارة الحروب بينها النار على الزيت

  
ثقافيا وروحيا (وتقديم البديل المتكامل  تنشيط الروابط الثقافية والحضارية مع دول حوض النيل، -5

 .(ادياوسياسيا واقتص
  

 .أراضيه الوقوف ضد مخطط تقسيم السودان والعمل على وحدة -6

لتنمية الموارد المائية، وفي ذلك يمكن إعادة  حتمية التكامل المصري السوداني والعمل المشترك الجاد -7
مليارات متر  ٤,٨ستعود على مصر والسودان بكمية مياه تصل إلى  التي" جونجلي"العمل في مشروع قناة 
 مليار متر مكعب لمصر عند ١,٥مليارات متر مكعب للسودان عند الخرطوم و 2.3 مكعب تُقسم على أساس

 .أسوان
  

 :على المستوى الداخلي

 -أمطار -سيول(المياه وترشيد هذا االستخدام  وذلك باالقتصاد في استخدام): اإلسراف(مقاومة الهدر  -1
التخزين في  -تقليل البخر -تطهير المجاري المائية -الصرف معالجة مياه -إزالة ملوحة -خزانات

 .؛ حيث إن الفاقد يساوي ثلث الحصة)الشمسية والنووية استخدام الطاقة -البحيرات
  

في مصر يتولى تقييم ما تم إنجازه من  تكوين جهاز قومي من المتخصصين في مجاالت المياه الجوفية -2
القومي، ورسم خريطة صحيحة للموارد المائية الجوفية في  المستوى دراسات ومشروعات المياه الجوفية على

 .مصر
  

 .األرز، وزراعة األصناف المبكرة التوسع في الري بالمياه الجوفية، وتخفيض مساحة زراعة -3
  

 .(والري بالتنقيط الري بالرش(استخدام تقنيات جديدة في الزراعة والري، مثل  -4
  

 .يلمقاومة تلوث نهر الن -5

 

 ):للتذكرة(المصادر 



 .ويب سايت يسرا -۱

 .ويب سايت المعرفة -۲

 .ويب سايت اليوم السابع -۳

 .ويب سايت الجزيرة -٤



 :مشروع اجراءات بناء الثقة بين دول حوض النيل

كخطوة سابقة يهدف هذا المشروع الى رأب الصدع بين دول حوض النيل االفريقية           

عن طريـق تقـديم تصـورا للمشـروعات     هذه الدول  على قيام اية مشروعات تعاونية بين

ل، وقوام هذا التصور هو ان توزيع ميـاه النيـل   المستقبلية التى يمكن ان تقوم بين هذه الدو

هو المستوى الراسى اى بين دول حـوض  : المستوى االول: تم على مستويينيوتخصيصها 

نى بتوزيع المياه داخـل الدولـة   عهو المستوى االفقى ويف: اما المستوى الثانى. النيل وبعضها

وفـى اطـار هـذا    . الخ.....وصناعيةالواحدة وتخصيصها بين القطاعات المختلفة زراعية 

المشروع يحتل الحوار اهمية خاصة بحيث يتم رسم وتحديد السياسات اعتمادا على التوافـق  

المستوى ليس فقط على  يجب ان يتحقق بين دول حوض النيل؛ غير ان هذا التوافقالجماعى 

هـو   كل دولة من دول حوض النيل فكل فرد فى. الرسمى وانما على المستوى الشعبى ايضا

امـا   ,Individual Stakeholder او الفرد صاحب المصـلحة  -احد المالكين فى مياه النيل

ان فكرة  اصـحاب  . Sector Stakeholder ذات مصلحة اتالوزارات المختلفة فهى قطاع

االفراد ممثلـين فـى   امة عالقة ثالثية بين الدائرة الوطنية واالقليمية والمصلحة تفضى الى اق

امال فى تقليل الفقر  فى اطار المشروعات االستثمارية التى تقام على نهر النيل المجتمع المدنى

 .وتحقيق نوعا من التنمية المستدامة

 قة بين هذه الـدول، ويطرح المشروع عددا من االنشطة التى يتسنى من خاللها بناء الث       

تبادل الزيارات بين اساتذة الجامعات واعضاء البرلمانات والقيادات المجتمعية والنسائية : ومنها

، واقامـة  قضايا الفقر والتنميةاقامة المنتديات المشتركة لمناقشة ومنها على وجه الخصوص، 

. حـوض النيـل  منتدى نصف سنوى لـدول  باالضافة الى عقد  الحفالت الموسيقية المشتركة

وع فى جزء منه يعمل على امداد شعوب دول حوض النيل وعالوة على ذلك، فان هذا المشر

باالضافة الى المدى الزمنى لهذه بالمعلومات الدقيقة عن المشروعات التى تقام على نهر النيل 

المشروعات باللغات المختلفة كوسيلة لرفع درجة الوعى على المستوى القاعدى بمشـروعات  

 .ر النيلنه

 



 :مشروع تجارة الطاقة االقليمية بين دول حوض النيل •

حد االبعاد الخالفية بين دول حوض النيل، والممثلة فـى  ال يقدم هذا المشروع صيغة تعاونية 

مشروعات الطاقة التى تقام على نهر النيل والتى ترى فيها كل دولة على حدة انها افتئاتا من 

الكامنـة وراء هـذا    والفلسـفة . قها وحصتها فى مياه النيلالدولة صاحبة المشروع على حقو

فى دول حوض النيل وزيادة فرص التجارة  المشروع هو عمل تحليل شامل للعرض والطلب

بين هذه الدول سعيا لتخطيط المشروعات االستثمارية متعددة االطراف واالغراض فى اطار 

هو انه ال ينفصـل عـن    المميز هعاما ما يضفى على هذا المشروع طاب .مبادرة حوض النيل

فقط من السكان فى معظـم  % ١٠واقع سياسات الطاقة فى دول حوض النيل، فبداية يحصل 

، كما ان انظمة الطاقة الوطنية فى هذه الدول محدودة التطور الطاقة الكهربائيةهذه الدول على 

درجة نموها تتفق وتكلفة التى اى انها اليمكنها استغالل مياه النيل فى توليد الطاقة الكهربية بال

   . االقتصادى

تطوير التجارة فى الطاقة بين دول حوض النيل، وبمـا  والممثل فى  المشروع لهدفوتفعيال 

يوفر مصادر رخيصة للطاقة ويمكن االعتماد عليها وتتوافر فيها صـفة االسـتدامة سياسـيا    

التنسيق بـين انظمـة    بمهمة االضطالعمن المؤسسات المنوط بها  يتم انشاء عدد واجتماعيا

فى اطار منتدى جامع لخبراء الطاقة الوطنيين فى دول حـوض   الطاقة الوطنية على اختالفها

ان تطوير امكانية التنبؤ بمستويات الطلب المستقبلى علـى الطاقـة وتطـوير اطـارا     . النيل

ر القانونى بين هـذه  التفاقيات تجارة الطاقة االقليمية، وتحديد وتوحيد نظام التسعياستراتيجيا 

 . والالزمة لكى يكلل هذا المشروع بالنجاح الضرورية هى المتطلبات  الدول

 :مشروع تخطيط وادراة الموارد المائية •

ان ازمة مياه النيل الراهنة ليست ازمة توزيعية قوامها التحقق من كفاية ما تحصل عليه الدول 

صفة العدالة؛ وانما هى ازمة ادراة المياه التى  الحتياجاتها وان هذا النمط التوزيعي تتوافر فيه

على تدفق مياه النيل عبـر   -بشكل مباشر وغير مباشر -بما ال يؤثرتحصل عليها كل دولة 

التنمية المستدامة هى ضرورة اساسـية فـى   واخذا بعين االعتبار ان . اراضى الدول االخرى

وير مشـروعات صـديقة للبيئـة    تخفيض الفقر والحد منه ودعم النمو  االقتصادى، فان تط



هـو االسـاس    ومشروعات تحظى بالمقبولية المتبادلة بين الدول االعضاء فى حوض النيـل 

 . فى هذا المشروعالركين 

يعمل هذا المشروع على تدعيم مهارات وقـدرات دول حـوض النيـل لتخطـيط وادارة      و

نظـام دعـم   " ذا المشروع ومن الناحية االجرائية يقوم فى اطار ه، المشروعات متعددة الدول

، والذى من شـانه ان يمـد   Nile Basin Decision Support System" قرار حوض النيل

الدول االعضاء ببرنامج واسع يتم االتصال على اساسه وتبادل وادارة المعلومات، وهذا بدوره 

تقـديم  و؛ اقامة نظام الدارة المعلومات يتم على اساسه دعم برامج الرؤية المشـتركة  :يتضمن

نموذج لتخطيط حوض النهر االقليمى كوسيلة لتقييم خيارات التنميـة ولتحديـد المشـروعات    

 .بشكل افضل االستثمارية المشتركة من خالل تفهم هيدرولوجية النهر

ــق  ــة ان تحقي ــوارد المائي ــة للم  Integrated Water Resourcesادراة متكامل

Management IWRM نظاما بيئيا على انه  يتطلب التعامل مع نهر النيلEcosystem 

تطلب احداث نوعا من التوازن بين الموارد يو ،للدول فُرادى الحدود الوطنية حدوده تتعدى

وتفعيل استراتيجيات الموارد المائيـة علـى    ؛الوطنية والمتطلبات او االحتياجات االقليمية

لنظام دعـم  كون مقرا وجدير بالذكر ان المشروع قد حدد اديس ابابا لت. المستوى الوطنى

 . القرارات المنشود

 :السياسات البيئية العابرة للحدودمشروع  •

استمرارية لالقتراب البيئى الذى اعتمد عليه المشروع السابق، وتحقيقا لالستمرارية فى تحديد 

مالمح السياسات النهرية والمشروعات ذات الصلة، فقد جاء هذا المشروع ليعيد التاكيد علـى  

وعلى ذلك، فان الهدف من هـذا  . راب البيئى فى صيغة اكثر وضوحا واكثر تبلوراهذا االقت

الوزارات  تدريب: النظام البيئى لنهر النيل من خالل وحمايةالمشروع هو حماية البيئة النهرية 

 والمجتمع المدنى -والتى هى ذات صلة باستغالل مياه النيل -المختلفة فى دول حوض النيل 

وبحث الحد من التصحر وتآكـل التربـة   ظ على البيئة ومراقبة جودة المياه، على كيفية الحفا

 . وازالة االعشاب النهرية بشكل شامل وكامل



باالضافة الى مـا يحصـل عليـه     مليون دوالر امريكى ٣٩وماليا، فقد تم تخصيص حوالى 

لدول حـوض   وبالنسبة. المشروع من تمويل من برنامج االمم المتحدة االنمائى والبنك الدولى

النيل ذاتها فان اسهامها يصل الى اربعة  ماليين دوالر فى صورة توفير االقامة للقائمين على 

 ٢٠٠٤وقد اعلن عن هذا المشروع رسميا فى مايو . واجراءات  السفر فى كل دولة مشروعال

نظام "على ان يستمر هذا المشروع خمس سنوات، كما يشمل هذا المشروع نظاما يطلق عليه 

تقديم بعض المنح الصغيرة للمجتمع المدنى والمحلى والتـى يتـراوح   وتعنى " لمنح الجزئيةا

؛ واخيرا فان مقر هذا المشروع فى الخرطوم دوالرا امريكيا ٢٥٠٠٠-١٠٠٠٠حجمها ما بين 

    . عاصمة السودان
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