جدول زمني عن املاء وال�سيا�سية لنهر النيل  -من � 1929إلى اليوم
اجلدول الزمني للعالقات املائية وال�سيا�سية

1929

1993 - 1960

1979

1969 - 1960

1979

بعد استقالل السودان في سنة  ،1956كان
لزام ًا على مصر أن تعيد التفاوض حول
حصص املياه احملددة في اتفاقية سنة 1929
لكي تتمكن من تنفيذ خطتها اخلاصة ببناء السد
العالي .ومبوجب املعاهدة اجلديدة« ،اتفاقية عام
 1959لالستفادة الكاملة من مياه النيل» التي

بعد حصول أوغندا ،وتنزانيا ،وكينيا على
االستقالل ،اعترضت هذه الدول حديثة التكوين
على شرعية اتفاقية عام  1929ورفضت أن

بدأت مصر ،وكينيا ،وتنزانيا ،وأوغندا،
والسودان مشروع «هيدرومِ ت» ،وانضمت إليها
فيما بعد رواندا ،وبوروندي ،وجمهورية الكوجنو
الدميقراطية ،وإثيوبيا .و»هيدرومِ ت» هو مشروع
للتعاون اإلقليمي جنح في حتقيق غايته املتمثلة
في جمع البيانات والتدريب على استخدام
شبكات األرصاد املائية ملساعدة بلدان ضفاف
النيل.

1979

هدد الرئيس السادات إثيوبيا بأن مصر ستقذف
بالقنابل مواقع بناء أي سد من السدود الثالثة
والثالثني املذكورة في «خطة النيل األزرق لعام
.»1963

1979

بدأت مصر مشروع قناة جوجنلي بهدف تخزين
مياه الفيضان السنوي في جنوب السودان

1993

1959

1993 - 1967

بقناة محفورة ،مما سيقلل بدرجة كبيرة من
حجم املياه املفقودة بسبب التبخر عندما
يفيض النيل األبيض اململوء مبياه األمطار في
مستنقعات بحر اجلبل .وفي سنة  1982توقف
املشروع بسبب احلرب األهلية السودانية.

1995 - 1992

وقعت مصر ،ورواندا ،والسودان ،وتنزانيا،
وأوغندا ،وجمهورية الكوجنو الدميقراطية على
«اتفاقية التعاون الفني لتعزيز التنمية وحماية
البيئة في حوض النيل» (تيكونايل) بهدف تنظيم
التعاون املستقبلي بشأن األمور املتعلقة باملوارد
املائية .وانضمت بوروندي ،وكينيا ،وإريتريا،
وإثيوبيا إلى االتفاقية بصفة مراقب .وساعدت
هذه االتفاقية على إعداد «خطة عمل نهر النيل»،
التي أعانت هذه البلدان على استخدام موارد
مياه النيل ،وتطويرها ،واحملافظة عليها.

1993

وقعت مصر وإثيوبيا على «االتفاقية اإلطارية
للتعاون العام» .واتفق البلدان على العمل
من أجل احملافظة على مياه النيل وحمايتها،
والتعاون على إقامة مشروعات مشتركة

1999

مت توقيع «اتفاقية مياه النيل لعام »1929
بني مصر وبريطانيا العظمى نيابة عن
السودان وغيرها من املستعمرات البريطانية
في حوض النيل (أوغندا ،وكينيا ،وتنزانيا).
وحددت االتفاقية حجم احلصص املائية على
النحو التالي 48 :مليار متر مكعب في السنة
ملصر ،و 4مليارات متر مكعب للسودان ،وأقرت
االعتقاد بأن ملصر والسودان «حقوق ًا طبيعية
وتاريخية» في مياه النيل .وعالوة على ذلك،
حفظت االتفاقية ملصر احلق في مراقبة تدفق
النيل في البلدان األخرى ،وإقامة مشروعات
ترتبط بنهر النيل دون احلصول على موافقة
دول املنبع ،ورفض أي مشروعات تقيمها هذه
الدول.

حلت محل اتفاقية عام  ،1929اتفقت مصر
والسودان على حجم احلصص املائية اجلديدة
على النحو التالي 55,5 :مليار متر مكعب في
السنة ملصر و 18,5مليار متر مكعب في السنة
للسودان .وقد عززت هذه االتفاقية مزاعم مصر
والسودان بشأن «حقوقهما الطبيعية والتاريخية»
في مياه النيل ،وأكدت حق مصر في رفض أي
مشروعات محتملة تقيمها بلدان املنبع .وعالوة
على ذلك ،منحت االتفاقية مصر احلق في بناء
السد العالي وتخزين كمية من املياه تصل إلى
إجمالي كمية مياه النيل املتدفقة خالل سنة.
كما منحت االتفاقية السودان احلق في بناء سد
الروصيرص على النيل األزرق .ونصت االتفاقية
أيـضا على أن املتوسط السنوي لفقدان املياه
بسبب التبخر هو  10مليارات متر مكعب ،وأن
السودان سوف يبني مشروعات حتسن تدفق
مياه النيل ومتنع فقدان املياه بسبب التبخر في
مستنقعات بحر اجلبل.

تلتزم بوثيقة اعتبرتها استعمارية ،متبعة بذلك
ما ُعرف باسم «مبدأ نيريري» حول االلتزام
االنتقائي بتنفيذ املعاهدات السابقة.
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2007 - 1997

متعلقة بالنيل تفيد كال البلدين ،واالمتناع عن
األنشطة «التي قد تتسبب في إحلاق الضرر
مبصالح الطرف اآلخر».

رعاية «جماعة شرق إفريقيا» ،اتفقت األطراف
املشاركة فيها على التعاون من أجل إدارة
احلوض وتنميته املستدامة.

1999

2006

أطلقت بلدان ضفاف النيل العشرة «مبادرة
حوض النيل» ،وهي أول مؤسسة تعاونية في
حوض النيل تضم جميع بلدان ضفاف النيل.
وتهدف املبادرة إلى حتقيق تنمية اجتماعية
 اقتصادية مستدامة من خالل االستفادةاملنصفة من املوارد املائية املشتركة في حوض
النيل .وتتضمن املبادرة أنشطة تعتمد على املنح
وبرامج استثمارية محددة مثل الطاقة املائية
والري.
أنشأت كينيا ،وأوغندا ،وتنزانيا «جماعة شرق
إفريقيا» ،وهي منظمة حكومية إقليمية أبرمت
في سنة  2001اتفاقية شراكة حول عدد من
األهداف التنموية.

2003

وقعت تنزانيا ،وكينيا ،وأوغندا ،ورواندا،
وبوروندي «بروتوكول التنمية املستدامة حلوض
بحيرة فيكتوريا» ،وهي اتفاقية مت إبرامها حتت

انضمت بوروندي ورواندا إلى «جماعة شرق
إفريقيا».

2007 - 1997

عقدت مفاوضات بني عدد من بلدان ضفاف
النيل ملناقشة إطار قانوني ومؤسسي جديد
يحل محل اتفاقية عام  1959واحتكار
مصر ملوارد مياه النيل الذي منحته لها هذه
االتفاقية .ويعرف هذا اإلطار اآلن باسم
«االتفاقية اإلطارية للتعاون».

2010

وقعت مجموعة من البالد على «االتفاقية
اإلطارية للتعاون» وصادقت عليها .ومبجرد أن
تصادق عليها دولة سادسة ،ستدخل االتفاقية
حيز التنفيذ ،وهذا يعني أن «جلنة حوض النيل»
ستحل محل «مبادرة حوض النيل».
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