
 نص وثیقة إعالن املبادئ حول سد النهضة

 

 

اتفاق حول إعالن مبادئ بین جمهوریة مصر العربیة 

وجمهوریة إثیوبیا الفدرالیة الدیمقراطیة وجمهوریة السودان 

مارس/آذار  ٢٣حول مشروع سد النهضة اإلثیوبی العظیم فی 

٢٠١٥  

 :ـ دیباجة

تقدیرًا لالحتیاج املتزاید لجمهوریة مصر العربیة، جمهوریة 

إثیوبیا الفدرالیة الدیمقراطیة، وجمهوریة السودان، ملواردهم 



املائیة العابرة للحدود، وإدراکا ألهمیة نهر النیل کمصدر الحیاة 

ومصدر حیوي لتنمیة شعوب مصر وإثیوبیا والسودان، ألزمت 

 :التالیة بشأن سد النهضة الدول الثالث أنفسها باملبادئ

 :مبدأ التعاون -1

التعاون علي أساس التفاهم املشترك، املنفعة املشترکة،   -

 .حسن النوایا، املکاسب للجمیع، مبادئ القانون الدولي

التعاون يف تفهم االحتیاجات املائیة لدول املنبع   -

 .واملصب بمختلف مناحیها

 :االستدامةمبدأ التنمیة، التکامل اإلقلیمي،  -2

الغرض من سد النهضة هو تولید الطاقة، املساهمة يف   -

التنمیة االقتصادیة، الترویج للتعاون عبر الحدود والتکامل 

اإلقلیمي من خالل تولید طاقة نظیفة ومستدامة یعتمد 

 .علیها

 :مبدأ عدم التسبب يف ضرر ذى شأن -3 



بة لتجنب سوف تتخذ الدول الثالث کافة اإلجراءات املناس  - 

التسبب يف ضرر ذي شأن خالل استخدامها للنیل األزرق (النهر 

 .الرئیسي)

یلع الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذي شأن إلحدي   -

الدول، فإن الدولة املتسببة يف إحداث هذا الضرر علیها، يف 

غیاب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ کافة اإلجراءات املناسبة 

بالتنسیق مع الدولة املتضررة لتخفیف أو منع هذا الضرر، 

 .ومناقشة مسألة التعویض کلما کان ذلك مناسبًا

 :مبدأ االستخدام املنصف واملناسب -4

سوف تستخدم الدول الثالث مواردها املائیة املشترکة يف  -

 .أقالیمها بأسلوب منصف ومناسب

لضمان استخدامهم املنصف واملناسب، سوف تأخذ الدول  - 

الثالث يف االعتبار کافة العناصر االسترشادیة ذات الصلة 

 :لحصرالواردة أدناه، ولیس یلع سبیل ا

العناصر الجغرافیة، الجغرافیة املائیة، املائیة، املناخیة،  -أ

 البیئیة، وباقی العناصر ذات الصفة الطبیعیة



 االحتیاجات االجتماعیة واالقتصادیة لدول الحوض املعنیة -ب

السکان الذین یعتمدون یلع املوارد املائیة يف کل  -جـ

 دولة من دول الحوض

ستخدامات املوارد املائیة فی إحدى تأثیرات استخدام أو ا -د

 دول الحوض یلع دول الحوض األخرى

االستخدامات الحالیة واملحتملة للموارد املائیة، عوامل  -هـ

الحفاظ والحمایة والتنمیة واقتصادیات استخدام املوارد 

 املائیة، تکلفة اإلجراءات املتخذة يف هذا الشأن

نة، الستخدام مخطط مدي توفر البدائل ذات القیمة املقار -و

 أو محدد

مدى مساهمة کل دولة من دول الحوض يف نظام نهر  -ز

 النیل

امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقلیم کل دولة من  -ح

 .دول الحوض

 :مبدأ التعاون يف امللء األول وإدارة السد -5 



تنفیذ توصیات لجنة الخبراء الدولیة، احترام املخرجات   -

النهائیة للتقریر الختامي للجنة الثالثیة للخبراء حول الدراسات 

املوصي بها يف التقریر النهائي للجنة الخبراء الدولیة خالل 

 .املراحل املختلفة للمشروع

تستخدم الدول الثالث، بروح التعاون، املخرجات النهائیة  - 

اسات املشترکة املوصي بها يف تقریر لجنة الخبراء للدر

الدولیة واملتفق علیها من جانب اللجنة الثالثیة للخبراء، 

 :بغرض

االتفاق یلع الخطوط اإلرشادیة وقواعد امللء األول لسد  * 

النهضة والتي ستشمل کافة السیناریوهات املختلفة، بالتوازي 

 .مع عملیة بناء السد

طوط اإلرشادیة وقواعد التشغیل السنوي االتفاق یلع الخ *

 .لسد النهضة، والتي یجوز ملالك السد ضبطها من وقت آلخر

إخطار دولتي املصب بأیة ظروف غیر منظورة أو طارئة  *

 .تستدعي إعادة الضبط لعملیة تشغیل السد



لضمان استمراریة التعاون والتنسیق حول تشغیل سد  - 

سوف تنشئ الدول الثالث، النهضة مع خزانات دولتي املصب، 

من خالل الوزارات املعنیة باملیاه، آلیة تنسیقیة مناسبة فیما 

 .بینهم

اإلطار الزمني لتنفیذ العملیة املشار إلیها أعاله سوف   -

شهرًا منذ بدایة إعداد الدراستین املوصی بهما  ١٥یستغرق 

 .من جانب لجنة الخبراء الدولیة

 :مبدأ بناء الثقة -6 

إعطاء دول املصب األولویة يف شراء الطاقة املولدة  سیتم  -

 .من سد النهضة

 :مبدأ تبادل املعلومات والبیانات -7 

سوف توفر کل من مصر وإثیوبیا والسودان البیانات  -

واملعلومات الالزمة إلجراء الدراسات املشترکة للجنة الخبراء 

 .الوطنیة، وذلك بروح حسن النیة ويف التوقیت املالئم

 :مبدأ أمان السد -8 



تقدر الدول الثالث الجهود التي بذلتها إثیوبیا حتی اآلن  -

لتنفیذ توصیات لجنة الخبراء الدولیة املتعلقة بأمان 

 السد. 

سوف تستکمل إثیوبیا، بحسن نیة، التنفیذ الکامل  -

للتوصیات الخاصة بأمان السد الواردة يف تقریر لجنة 

 .الخبراء الدولیة

 :دة ووحدة إقلیم الدولةمبدأ السیا -9 

سوف تتعاون الدول الثالث یلع أساس السیادة  -

املتساویة، وحدة إقلیم الدولة، املنفعة املشترکة 

وحسن النوایا، بهدف تحقیق االستخدام األمثل والحمایة 

 .املناسبة للنهر

 :مبدأ التسویة السلمیة للمنازعات -10

عن تفسیر  تقوم الدول الثالث بتسویة منازعاتهم الناشئة -

أو تطبیق هذا االتفاق بالتوافق من خالل املشاورات أو 

 .التفاوض وفقًا ملبدأ حسن النوایا



إذا لم تنجح األطراف يف حل الخالف من خالل املشاورات  -

أو املفاوضات، فیمکن لهم مجتمعین طلب التوفیق، 

الوساطة، أو إحالة األمر لعنایة رؤساء الدول (رؤساء 

 الحکومات).

ذا االتفاق حول إعالن املبادئ بالخرطوم، السودان يف وقع ه

بین جمهوریة مصر العربیة، جمهوریة إثیوبیا  ٢٠١٥مارس/  ٢٣

 الفدرالیة الدیمقراطیة وجمهوریة السودان.

 

 عن جمهوریة مصر العربیة

 عبد الفتاح السیسی

 رئیس الجمهوریة

 

 جمهوریة إثیوبیا الفدرالیة الدیمقراطیة

 دیسالینهیالماریام 

 رئیس الوزراء

 



 جمهوریة السودان

 عمر حسن البشیر

 رئیس الجمهوریة


