نص اعالن المبادئ حول مشروع سد النهضة
اتفاق حول إعالن مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان حول
مشروع سد النهضة اإلثيوبي العظيم في  23من شهر مارس 2015
ـ ديباجة:
تقديرا ً لالحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية ،جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ،وجمهورية السودان لمواردهم
المائية العابرة للحدود وإدراكا ألهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان ألزمت
الدول الثالث أنفسها بالمبادئ التالية بشأن سد النهضة:
 -1مبدأ التعاون:
 التعاون علي أساس التفاهم المشترك ،المنفعة المشتركة ،حسن النوايا ،المكاسب للجميع ،ومبادئ القانون الدولي. -التعاون في تفهم االحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

 -2مبدأ التنمية ،التكامل اإلقليمي واالستدامة:
 الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة ،المساهمة في التنمية االقتصادية ،الترويج للتعاون عبر الحدود والتكاملاإلقليمي من خالل توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.
 -3مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن:
 سوف تتخذ الدول الثالث كافة اإلجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خالل استخدامها للنيل األزرق/النهر الرئيسي.
 على الرغم من ذلك ،ففي حالة حدوث ضرر ذي شأن ألحدى الدول ،فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضررعليها ،في غياب اتفاق حول هذا الفعل ،اتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع
هذا الضرر ،ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبا ً.
 -4مبدأ االستخدام المنصف والمناسب:
 سوف تستخدم الدول الثالث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب. لضمان استخدامهم المنصف والمناسب ،سوف تأخذ الدول الثالث في االعتبار كافة العناصر االسترشادية ذاتالصلة الواردة أدناه ،وليس على سبيل الحصر:
أ -العناصر الجغرافية ،والجغرافية المائية ،والمائية ،والمناخية ،والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية؛
ب -االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لدول الحوض المعنية؛
جـ -السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛
د -تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض األخرى؛
هـ -االستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية،
وتكلفة اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن؛
ز -مدي توفر البدائل ،ذات القيمة المقارنة ،الستخدام مخطط أو محدد؛

حـ -مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛
طـ -امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

-5
-

-

مبدأ التعاون في الملء األول وإدارة السد:
تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية ،واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثالثية للخبراء حول
الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خالل المراحل المختلفة للمشروع.
تستخدم الدول الثالث ،بروح التعاون ،المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء
الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثالثية للخبراء ،بغرض:
 االتفاق على الخطوط اإلرشادية وقواعد الملء األول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات
المختلفة ،بالتوازي مع عملية بناء السد.
 االتفاق على الخطوط اإلرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة ،والتي يجوز لمالك السد ضبطها من
وقت آلخر.
 إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب ،سوف تنشئ الدول
الثالث ،من خالل الوزارات المعنية بالمياه ،آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.
ً
اإلطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعاله سوف يستغرق خمسة عشر شهرا منذ بداية إعداد الدراستين
الموصي بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

 -6مبدأ بناء الثقة:
 -سيتم إعطاء دول المصب األولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.

 -7مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:
 سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات الالزمة إلجراء الدراسات المشتركة للجنةالخبراء الوطنين ،وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت المالئم.
 -8مبدأ أمان السد:
 تقدر الدول الثالث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى اآلن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد- .سوف تستكمل أثيوبيا ،بحسن نية ،التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء
الدولية.
 -9مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:
 سوف تتعاون الدول الثالث على أساس السيادة المتساوية ،وحدة إقليم الدولة ،المنفعة المشتركة وحسن النوايا ،بهدفتحقيق االستخدام األمثل والحماية المناسبة للنهر.
 -10مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:
 تقوم الدول الثالث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا االتفاق بالتوافق من خالل المشاورات أوالتفاوض وفقا ً لمبدأ حسن النوايا.

إ ذا لم تنجح األطراف في حل الخالف من خالل المشاورات أو المفاوضات ،فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق ،الوساطة أو
إحالة األمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.
وقع هذا االتفاق حول إعالن المبادئ في الخرطوم ،السودان في 23من شهر مارس  2015بين جمهورية مصر العربية،
جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان ،عن جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية هيالماريام ديسالين رئيس الوزراء جمهورية السودان عمر حسن البشير رئيس
الجمهورية

أهم إيجابيات اتفاق إعالن المبادئ الخاص بسد النهضة
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المقارنة الدقيقة بين وضع مصر قبل التوقيع على إعالن المبادئ وبعده ،تٌشير إلى أن إعالن المبادئ قد جاء في
توقيت هام إلزالة حالة القلق والتوتر التي خيمت على العالقات المصرية اإلثيوبية نتيجة الخالفات حول موضوع سد
النهضة.
أن االتفاق يتضمن عشرة مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية ،وتتسق مع القواعد
العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع األنهار الدولية .وتجدر اإلشارة إلى أن االتفاق قد تناول تلك
المبادئ من منظور عالقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب ،وليس من منظور تنظيم
استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها.
اإليجابية الرئيسية التي يمنحها اتفاق المبادئ ،هو أنه نجح في سد الثغرات التي كانت قائمة في المسار الفني ،وأهمها
التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها ،وتعهد الدول الثالث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء
خزان السد وتشغيله السنوي في ضوء نتائج الدراسات.
يؤسس االتفاق ،وألول مرة ،لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثالث.
إن االتفاق يتضمن للمرة األولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا ،من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة
والتوفيق ،وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خالفات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص
االتفاق .
من األهمية أن نُشير أيضا ً إلى مسار العالقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا ،ومدى تأثره إيجابا ً أو سلبا ً باتفاق إعالن
المبادئ .فالمؤكد أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر ،فإن هناك توجها ً استراتيجيا ً مصريا ً جديداً
تجاه القارة األفريقية ،والسيما دول حوض النيل ،وفى مقدمتها إثيوبيا .
أن تجارب التعاون بين الدول المشتركة في أحواض األنهار الدولية على مستوى العالم ،قد أثبتت أن األسلوب الوحيد
لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب اإلضرار بمصلحة أي طرف هو الحوار ،والبناء التدريجي للثقة ،والتفهم
الحتياجات دول المنبع ودول المصب ،وترجمة كل ذلك في وثائق قانونية ُملزمة ال تترك مجاالً للتأويل أو التنصل
مما فيها من حقوق والتزامات.
أن الجهد الواضح والكبير الذي قامت به الدولة المصرية ممثلة في اللجنة العليا لمياه النيل ،في إعداد تلك الوثيقة
والتفاوض عليها بتوجيه من السيد الرئيس ،يعكس أسلوبا ً جديدا ً تتعامل به الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية مع
القضايا ذات األهمية الخاصة لألمن القومي..
أن إعالن المبادئ يعتبر وثيقة توافقية تمثل حالً وسطا ً بين مواقف األطراف الموقعة عليها ،وليست بالضرورة تُحقق
األهداف الكاملة ألي طرف ،إال أنها – بال شك -قد حققت مكاسب ما لكل طرف تجعله في وضع أفضل مما كان
عليه قبل التوقيع على الوثيقة .

