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 المجلة ومجاالت اھتمامأھداف 

 

تصدر مرتین فى السنة من قبل المجلس العربى  مجلة المجلس العربى للمیاه ھى مجلة علمیة محكمة،
للمیاه بھدف المساھمة فى وضع الحلول لقضایا المیاه العربیة والمشتركة من خالل نشر األبحاث 

المائیة والسیاسات المائیة وقضایا المیاه المشتركة ارد والعلمیة التى تتناول اإلدارة المتكاملة للم
ودبلوماسیة المیاه وفض النزاعات المائیة ، كما وتتناول المجلة القضایا الفنیة المتعلقة بإستعماالت 
المیاه البلدیة والصناعیة والزراعیة وغیرھا. وبشكل عام فإن المجلة تسعى لتكون منبرا یتم من 

 خاللھ:
ش بین الباحثین والمختصین العرب فى شئون المیاه وتبادل المعلومات إیجاد منتدى للنقا -١

 والخبرات.
 تشجیع إجراء البحوث فى مجال اإلدارة المتكاملة للمیاه وإعداد السیاسات الشمولیة لھا. -٢
 العمل على تقدم البحث العلمى فى إدارة المیاه فى سیاق التنمیة المستدامة. -٣

ً أو مراجعات علمیة أو دراسات تقنیة أو مالحظات فنیة مختلفة فى المواضیع  تقبل المجلة أبحاثا
 المائیة مثل:

 دارة المتكاملة للموارد المائیةاإل 
  الطبیعیة وإدارة األحواض المائیةالموارد  استخداماتتخطیط 
 ة إلدارة وتنمیة الموارد المائیةالسیاسات المحلی 
 اهالمؤسسات المائیة وحوكمة المی 
 والتشریعیة للمیاهیاسة المؤسسیة الس 
 لموارد المائیة والخدمات المائیةاألبعاد االقتصادیة واإلجتماعیة إلدارة ا 
 المیاه واألمن المائى ندرةامل مع التع 
  التقلیدیة وذات النوعیة المتدنیةإدارة المیاه غیر 
 قتصادیة واإلداریة لتحلیة المیاهالجوانب الفنیة واإل 
 یع المائیة الكبیرةالمالى للمشارالتحلیل اإلدارى و 
 لى الموارد المائیة أثر التغیر المناخى ع 
  فى إدارة المیاه وإعداد السیاساتإستخدام أدوات البحث العلمى الحدیثة 
 لمائیة فى حاالت الجفاف والفیضانإدارة األزمات ا 
 مائیة بالطرق الدبلوماسیةقضایا المیاه المشتركة وفض النزاعات ال 
  اه لحمایة البیئة وأدوات تأھیلھاالمی استخداماتسیاسات 
 لمتكاملة والدروس المستفادة منھاحاالت فریدة وناجحة فى إدارة الموارد المائیة ا 

 
ھم ، ــة نظر الكتاب أنفســإن اآلراء والمعلومات الواردة فى ھذه المقاالت تعبر عن وجھ مالحظة:

 العربى للمیاه.وال تعكس بالضرورة آراء ھیئة التحریر أو سیاسات المجلس 
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 الماءمجلة 
 عن المجلس العربى للمیاه مجلة علمیة محكمة تصدر مرتین فى السنة

 

 االشتراك فى المجلة
 رسوم االشتراك السنوى 

 سنوات ٣  سنة واحدة            
 دوالر أمریكى     دوالر أمریكى       

  ٤٠                    ١٥     فراد أعضاء المجلس العربى للمیاهرسوم االشتراك لأل -١
  ٧٥                     ٣٠      االشتراك لألفراد غیر األعضاء رسوم -٢
  ٢٥٠                   ١٠٠      رسوم االشتراك للمؤسسات والجامعات -٣

 قسیمة االشتراك
 للمیاهالسادة مجلة المجلس العربى 

 ) سنة إعتباراً من      /     /     ارجو قبول اشتراكى فى المجلة لمدة (
 -------------------------------------------------------------------------------------اسم المشترك:
 --------------------------------------------------------------------------------------العنــــــــوان:

-------------               ------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------البرید االلكترونى:

 طریقة الدفع :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بنكي تحویل .١
 االشتراك إرسال یمكنكم والذي للمیاه العربي للمجلس البنكي الحساب عن الكاملة المعلومات یلي فیما
 :السداد موقف متابعة من نتمكن حتى البنكي التحویل من بصورة موافاتنا ضرورة مع علیھ

CIB BANK 
Commercial International Bank (Egypt) S.A.E. 

12 El-Saleh Ayuob St., Zamalek – Cairo, Egypt 
Zamalek Branch 

Swift Code: CIBEEGCX007 
Arab Water Council    المجلس العربي للمیاه 

US$:   100009192713 
L.E.:    100006729384 
Euro:  100011207768 

 

  نقداً . ٢
 :التالي العنوان علي نقداً  الدفع یمكنكم
 المجلة مسئول
 للمیــــــــــــــــــاه العربــــــــــــى للمجلــــــــس العامة األمانة

 مصر – القاھرة نصر، مدینة – السادسة المنطقة الدائم المخیم شارع ٩
 
 شیك. ٣
  العامة األمانة مقر في ویسلم"  للمیاه العربي المجلس" سمبإ

 المجلة مسئول
 مصر - القاھرة نصر، مدینة – السادسة المنطقة الدائم المخیم شارع ٩
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 رســــــــــــفھ

 

 :الموارد، اإلستعماالت، االحتیاطیات وآفاق المستقبل المیاه في األردن 
 ١.......................................……......…............................................)الیاس سالمة(

 مقدم خزان سد حدیثة اإلنھیار االفتراضي لسد الطبقة وتسلیك الموجة الفیضانیة المتولدة والمتحققة 
 ٢٠.........................................)عّمار صالح أحمد،  نزار كاظم نعمة، عالء تركي خضیر المسعودي(

 المتاحة لمصر والسودان اآلثار المحتملة لسد النھضة األثیوبي على میاه النیل 
 ٣٨............................................................................................)خالد محمود أبوزید(

 



 رؤیة استراتیجیة لقضایا المیاه في األراضي العربیة 
 ٦٣.......................................................................................)علي نور الدین اسماعیل(
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 اآلثار المحتملة لسد النھضة األثیوبي على میاه النیل المتاحة لمصر والسودان

 
 خالد محمود أبوزید

 سیداري -المدیر اإلقلیمي للموارد المائیة 
 للمیاهالمجلس العربي  -المدیر اإلقلیمي للبرامج الفنیة 

kabuzeid@arabwatercouncil.org 

 

 مقدمة
ینبع النیل األزرق في إثیوبیا ویتدفق عبر السودان حیث ینضم إلى النیل األبیض لیشكل النیل الرئیسي الذي یتدفق إلى 

أكبر روافد نھر النیل حیث یوفر معدل تدفق سنوي یبلغ حوالي مصر آخر دولة في مصب نھر النیل.  یمثل النیل األزرق 
من متوسط التدفق الطبیعي للنیل الرئیسي عند أسوان في مصر. تعتمد  ٪٦٠ملیار متر مكعب وھو ما یمثل حوالي  ٥٠

ً ملیار متر مكعب وفق ٥٥٫٥مصر على میاه نھر النیل كمصدر رئیسي لموارد المیاه المتجددة بحصة سنویة قدرھا   ا
ً ، وھو ما یمثل أیضاملیار متر مكعب سنوی ١٨٫٥لسودان التي تمنح ا ١٩٥٩التفاقیة  للسودان على میاه  اً كبیر اً اعتماد ا

بھدف تولید  ٢٠١١) على النیل األزرق في عام GERDالنیل. شرعت إثیوبیا في بناء سد النھضة اإلثیوبي الكبیر (
ملیار متر مكعب، وأعلن عن بدء   ٧٤تبلغ السعة التخزینیة القصوى للخزان الطاقة الكھرومائیة كما تم اإلعالن عنھ.  

. التأثیر المشترك لملء وتشغیل الخزان على ٢٠٢٢على أن یبدأ التشغیل الكامل بحلول عام  ٢٠٢٠الملء في عام 
 تملة في مجرى النھر.تدفقات النیل األزرق یحتاج إلى دراسة دقیقة لتقییم اآلثار العابرة للحدود على التدفقات المح

تقدم ھذه الورقة تقییماً لآلثار العابرة للحدود لملء وتشغیل السد على التدفقات الواصلة إلى السودان ومصر.  یسلط التقییم 
مناسیب للمیاه بالسد  ٥سنوات تاریخیة من تدفقات النیل األزرق.  تم محاكاة  ١٠٥الضوء على اآلثار المحتملة، باستخدام 

سیناریوھات  ٤) في مصر متزامنین مع بدایة الملء األول لخزان سد النھضة في نھر النیل األزرق، مع HADالعالي (
مختلفة للتشغیل السنوي.   البخر والتسرب من خزان بحیرة سد النھضة ھما المؤثرین الرئیسین في زیادة فواقد إیراد 

ي المصب، وأن طریقة تشغیل سد النھضة لھا التأثیر األكبر في النیل األزرق، مما یقلل من التدفقات المتوقعة لنھر النیل ف
 حجم ھذه الفواقد.

 حوض النیل األزرق وحوض نھر النیل
ً  ٤٥٠یستقبل حوض النیل داخل أثیوبیا حوالي   ملیار متر مكعب ٩٧٠من إجمالي  ملیار متر مكعب من األمطار سنویا

دة أحواض مائیة أخرى بخالف أحواض النیل األزرق والسوباط تسقط على األراضي األثیوبیة، حیث تنعم أثیوبیا بع
إنتاجا للثروة الحیوانیة المعتمدة إعتماد أثیوبیا أكثر دول إفریقیا  وعطبرة المرتبطین بحوض نھر النیل داخل أثیوبیا.  وتعد

على دول حوض النیل كلي على األمطار المغذیة للمراعي الطبیعیة.  وقد حتمت الطبیعة الجغرافیة وتوزیع األمطار 
إعتماد مصر على میاه النھر وإعتماد أثیوبیا على األمطار التي تساھم في مساحات شاسعة من الزراعات المطریة 
والمراعي والغابات في أثیوبیا، وكذلك في تغذیة مخزون ھائل من المیاه الجوفیة المتجددة.  ولذلك أصبح من الطبیعي 

میاه تمد دول المنبع مثل أثیوبیا في إستخداماتھا اإلستھالكیة علي ما ھو متاح من "والمنصف والعادل والمعقول أن تع
" في "حوض" النیل وتعتمد دول المصب مثل مصر على ما ھو متاح من "المیاه الجاریة" في "نھر" النیل ذاتھ، األمطار

ت دول المنبع بالتقییم واإلفصاح عما تذكر. ولو قام خاصة وأن مصر تعتبر من الدول القاحلة التي ال تسقط فیھا أمطار
تستخدمھ من میاه حوض نھر النیل في اإلستخدامات المختلفة لتبین الحجم الفعلي الكبیر الذي تستخدمھ دول حوض النیل 
من میاه الحوض مقارنةً بما تستخدمھ مصر والسودان من میاه النھر والذي ال یمثل جزء كبیرمن میاه حوض النیل ككل.  

" النیل بأكملھ، وتتصارع حوضالمنصف أو العادل أو المعقول إغفال ھذا الحجم الھائل من المیاه المتاحة في " فلیس من
 الدول على ما یجري من فتات في مصب "نھر" النیل وتستخدمھ وتعتمد علیھ دول المصب مثل مصر والسودان.  
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ملیار متر مكعب سنویا والمتساقطة  ١٦٦٠حوالي من األمطار الكلیة البالغة  %٣فإن حصة مصر مثالً تمثل حوالي 
دولة،  علما بأن ما یتساقط من أمطار داخل حدود دول النیل بما فیھا من أحواض أخرى  ١١على حوض النیل داخل 

 توزیع األمطار على دول حوض النیل. ١ملیار متر مكعب سنویا.  ویوضح شكل  ٧٠٠٠یصل لحوالي 

 

 
 .]AbuZeid, K. (2012)[توزیع ھطول األمطار على دول حوض النیل  .١ شكل

 

ملیار متر مكعب.  وتمثل حصة مصر السنویة  ١٨٫٥تمثل حصة السودان السنویة من نھر النیل  ١٩٥٩وحسب إتفاقیة 
تزایدة ، ولكن تؤكدھا أیضا االحتیاجات التاریخیة والم١٩٥٩ملیار متر مكعب، وھي ال تحكمھا فقط إتفاقیة  ٥٥٫٥

وال تكفي ھذه الحصة اإلحتیاجات المائیة لمصر حیث وصل إستیراد مصر من  .واالستخدامات الفعلیة لعشرات السنین
ملیار متر مكعب  ٥٠حسب أحدث دراسة لمنظمة سیداري إلى ما یساوي حوالي  ٢٠١٥المنتجات الزراعیة الغذائیة في 

في دول حوض النیل  سنویا من المیاه اإلفتراضیة المطلوبة لزراعة ھذه المنتجات.  ھذا وتعد مصر ھي الدولة الوحیدة
التي تلجأ مضطرة إلعادة إستخدام میاه الصرف أكثر من مرة كما بدأت منذ عشرات السنین في تحلیة میاه البحر لسد 

في المدن المطلة على البحر المتوسط.  وتؤكد صور األقمار الصناعیة  الفجوة المائیة على سواحل البحر األحمر ومؤخراً 
 ً    .اه حوض النیل األزرق فى الزراعة واالستخدامات الحضریة األخرىلمی إستخدام أثیوبیا أیضا

 سد النھضة وإعالن المبادئ واإلتفاق على قواعد الملء األول والتشغیل السنوي
وقد وصل حجم اإلنشاء لحوالي  ٢٠١١) في أبریل من عام GERDقامت أثیوبیا بتدشین إنشاء سد النھضة األثیوبي (

حجم اإلنشاءات في سد النھضة الرئیسي والسد  ٢.  وتوضح الصور التالیة في شكل ٢٠١٧في نوفمبر من عام  %٦٥
 .  ٢٠١٧المساعد حتى 
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 ٢٠١٧تقدم البناء في سد النھضة وسد السرج المساعد في  .٢شكل 

 

وفي محاولة لتقییم اَثار سد على دول المصب، مصر والسودان.  وقد اَثار سد النھضة الكثیر من الجدل حول تأثیره
مركز البیئة والتنمیة لإلقلیم العربي أجرى النھضة على مصر والسودان خالل فترة الملء ومن بعد خالل فترة التشغیل، 

دراسة مكتنبیة شاملة وغیر رسمیة حول اآلثار المحتملة لسد النھضة االثیوبي على مصر والسودان وأوروبا (سیداري) 
]AbuZeid, K. (2017a)[وفیما یلي بعض نتائج ھذه الدراسة  ،.  

لقواعد یجب أن تتفق علیھا الدول األثیوبي لبحیرة سد النھضة  فیما بعد، التشغیل السنويالملء األول وتخضع مرحلة 
تفاق إعالن المبادئ بین الدول إ.  وقد نص ومصر ثیوبیا والسودانالمتشاطئة على النیل األزرق ومصبھ وھي أالثالث 

 الملءان الدول الثالث ستتفق على "قواعد ، على ٢٠١٥الدول الثالث فى مارس  قیادات الثالث، والذى تم توقیعھ من
  .دارة السدود والخزانات بین الدول الثالث"إنشاء اَلیھ للتنسیق فیما بینھا إستعمل على أنھا و السنوي األول والتشغیل

لمتوقعة لآلثار المحتملة لسد النھضة على دول المصب، السودان ومصر، ومن ثم كان من المھم دراسة السیناریوھات ا
على نتائج ھذه الدراسات.  وقد قامت الدول الثالث بتعیین مكتب  لتتخذ الدول قراراتھا بشأن قواعد الملء والتشغیل بناءاً 

قة دراسة موازیة لم تشارك إستشاري دولي إلجراء ھذه الدراسات ولكن تعطل عمل المكتب اإلستشاري. وتقدم ھذه الور
 الدول الثالث في إعدادھا ومراجعتھا.

) الذي یقع في مصب مجرى نھر النیل في مصر والذي ینظم HADالسد العالي في أسوان ( ٣تُظھر الصور في شكل  و
مكعب  ملیار متر ٥٥٫٥المبرمة مع السودان والتي تخصص  ١٩٥٩إطالق التدفقات إلى استخدامات مصر وفقًا التفاقیة 

 ملیار متر مكعب في السنة للسودان. ١٨٫٥في السنة لمصر و 
                       

 

 

 

 

 

 
 السد العالي (مصر) .٣شكل 
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 منھجیة دراسة تقییم آثار سد النھضة، والسیناریوھات، واالفتراضات
ء األول لالمالتي قام بھا مركز البیئة والتنمیة لإلقلیم العربي وأوروبا (سیداري) لالَثار المترتبھ على  ةتعتمد الدراس

تم تقدیر حجم قد و سیناریو.  ١٠٠تشغیل سد النھضھ على إفتراض معظم السیناریوھات المحتملة وتصل ألكثر من و
حسب حجم التخزین ومساحة المسطح المائي نھضة التسرب األول والتسرب السنوي والبخر السنوي من سد الفواقد 

، ٣ملیار م ٦٢، و ٣ملیار م ٢٥، و ٣ملیار م ١٥األول حتى  ءسیناریوھات للمل تستعرض الدراسة.  لبحیرة سد النھضة
كما تعتمد الدراسة على السلسلة التاریخیة سنوات في بعض السیناریوھات.   ٤سنوات و ١٠سنوات و ٦على فترة 

للتصرف السنوى للنیل األزرق الذي یقام علیھ سد النھضة في األراضي األثیوبیة، وتم دراسة سیناریوھات مختلفة 
متر، عند بدایة الملء األول لبحیرة سد النھضة في  ١٧٥متر إلى  ١٥٠لمنسوب المیاه في بحیرة السد العالي تتراوح من 

النیل األزرق. كما تم دراسة ومحاكاة سیناریوھات مختلفة لتزامن وتوقیت تكرار الفیضانات التاریخیة للنیل أعالي 
األزرق، في المستقبل بعد إنشاء السد.  ھذا وقد تم دراسة سیناریوھات مختلفة للتشغیل السنوى لتقییم اآلثار المختلفة 

مناسیب مخزون السد العالي تصرف النیل األزرق وسد النھضة على ومن أھمھا تأثیر المترتبة على تلك السیناریوھات، 
وحجم ھذا العجز.   عدد سنوات العجز المائي لمصر والسودانمن میاه النیل، ومصر والسودان  ةإمكانیھ الوفاء بحصو

كل عام  ، على تصریف كامل التصرف السنوي للنیل األزرقالملءوقد إعتمدت سیناریوھات التشغیل السنوي بعد فترة 
، ٣ملیار م ٢٥، أو ٣ملیار م ١٥األول تحت السیناریوھات المختلفة لحجم   الملءواإلنخفاض بمخزون سد النھضة لحجم 

 .٣ملیار م ٦٢أو 

متر فوق مستوى التوربینات  ٢٠المقصود بالملء األول ھنا ھو الملء حتى التخزین المیت باإلضافة لعامل اّمان حوالي 
ً  ٥٩٠منسوب الرئیسیة، أي حتى  ملیار متر مكعب، باإلضافة إلى ما  ١٥، والذي یوازي تخزین كلي حوالي متر تقریبا

 یصاحب ذلك من تخزین في التربة أسفل بحیرة السد نتیجة ما نطلق علیھ ھنا "التسرب األول".  ھذا ویصاحب ذلك أیضاً 
 .٤"بخر سنوي" من سطح البحیرة كما ھو موضح في شكل 

 

 بین منسوب المیاه ومساحة السطح وحجم المحتوى في خزان سد النھضةالعالقة  .٤شكل 
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 یتم تقدیر حجم التسرب األول والتسرب السنوي من سد النھضة من خالل الرسومات البیانیة المفترضة 
 .٦، ٥في الشكلین 

 
 سیناریوھات "التسرب األول" من سد النھضة مع حجم التخزین .٥شكل 

 

 سیناریوھات "التسرب السنوي" من سد النھضة مع حجم التخزین .٦شكل 

ً وفق ط ــــ، فإن معدل البخر من بحیرة تانا في إثیوبیا، الذي یقع متوس]Abeyou Wale (2008)[لما ذكره  ا
 ووفقًا لـ مم/ یوم. ٤٫٦٣متر فوق سطح البحر، یصل لحوالي  ١٧٨٦طح المیاه فیھا عند ــــــمنسوب س

]Kamalddin E. Bashar et al., (2009)[ فإن معدل البخر من بحیرة سد الروصیرص في السودان التي یقع ،
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ألن أعلى مستوى للمیاه  اً مم / یوم.  نظر ٦٫٦٢یصل لحوالي  متر فوق سطح البحر، ٤٨٠منسوب سطح المیاه فیھا عند 
متر فوق سطح البحر، وبالنسبة والتناسب، قد یمكن تقدیر أقصى معدل البخر في  ٦٤٠في سد النھضة یصل لحوالي 

ملیار متر مكعب في العام.  كما ھو موضح في "سیناریو النسبة  ٤٫٤مم/ یوم أي حوالي  ٦٫٣٨خزان سد النھضة بنحو 
.   وكان السیناریوالمتوسط الذي یصل أقصى معدل للبخر السنوي فیھ إلى ٧اه في شكل والتناسب" على الرسم البیاني أدن

 ملیار متر مكعب كما ھو موضح في الرسم البیاني أدناه ھو السیناریو المستخدم في التقییم. ٣٫٧

 

 سیناریوھات "البخر السنوي" لسد النھضة المتعلقة بحجم التخزین .٧شكل 

مساحة سطح الماء وحجم التخزین، موضحة في الرسم البیاني الموضح و في خزان السد العالي ستوى الماءالعالقة بین م
 .٨أدناه في شكل 

 العالقة بین ارتفاع المیاه ومساحة السطح وحجم المحتوى في خزان السد العالي .٨ شكل
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مم/یوم، أي حوالي  ٤٫٤٥یصل معدل البخر من بحیرة ناصر لحوالي  ][Islam et al. (2012)وعلى جانب اَخر حسب 
ً عند أقصى مساحة للبحیرة.  وبافتراض فواقد تسرب حوالي  ٣ملیار م ١١٫١ ملیار متر مكعب في السنة عند  ٢سنویا

ً التسرب من خزان السد العالي وفق أقصى مستوى للمیاه. كانت افتراضات التبخر وفواقد لموضح أدناه في للرسم البیاني ا ا
 .٩شكل 

 
 العالقة بین الحجم والتبخر وفواقد التسرب من خزان السد العالي .٩شكل 

 –أعلى تصرفات للفیضان (یولیو  ةلنیل األزرق في سد النھضة فى فترسیناریوھات التشغیل تفترض تخزین تصرفات ا
من سد  ةفى تولید الطاق ةالمناسیب المرتفعمن التصرف السنوى،  لإلستفادة من  %٨٠أكتوبر) والتي تمثل حوالي 

 .السنة ةریف كامل التصرف السنوى خالل بقیالنھضة، على ان یتم تص

ملیار متر مكعب /عام عند ملكإل، وتصرف متوسط لنھر  ٢٨٫٥بیض مقدر ب تم إفتراض تصرف متوسط للنیل األ
 ملیار متر مكعب/عام. ٤وتصرف متوسط للدندر والرھد مقدر ب  ، ملیار متر مكعب/عام ١٢رة مقدر ب العطب

ملیار متر مكعب في السنة، ویبلغ  ٠٫٩ومن اإلفتراضات أن إجمالي الفواقد السنویة من سد الروصیرص وسنار تساوي 
واقد السنویة ملیار متر مكعب في السنة، ویبلغ إجمالي الف ١إجمالي الفواقد السنویة من سد عطبرة وتكیزي وخشم الجربة 

ملیار متر  ١٫٨ملیار متر مكعب في السنة، ویبلغ إجمالي الفواقد السنویة لخزان مروي  ٢٫٥من خزان سد جبل األولیاء 
 ملیار متر مكعب في السنة. ٣٫٣مكعب في السنة، ویبلغ إجمالي الفواقد من نھر النیل حتى أسوان 

للنیل األزرق، وتتبع سیناریوھات تبدأ  ةللتصرفات التاریخی ةثلفات مستقبلیة للنیل األزرق مماتصر ةتم افتراض سلسل
یار مل ٥٠ملیار متر مكعب /عام، و  ٤٥ملیار متر مكعب/عام، و ٣٨بسالسل متوسطة للعشر سنوات األولى تساوي  

ترتیب قد أفتُرض أن بقیة السالسل التاریخیھ لتصرفات النیل األزرق ستتكرر بنفس  ومتر مكعب/عام.  من المفترض أ
 ).٢٠١١- ١٩١١سنھ ( ١٠٥التصرفات التاریخیھ ل

ً وفق ملیار متر مكعب في  ٥٥٫٥الموقعة بین مصر والسودان ، والتي تحدد حصة مصر من النیل عند  ١٩٥٩التفاقیة  ا
دت ملیار متر مكعب في السنة، فإن البلدین یتقاسمان أي عجز في میاه النیل بالتساوي.  استن ١٨٫٥السنة والسودان عند 

محاكاة السیناریوھات إلى تحقیق ھذه الحصص وتحدید سنوات العجز في تلبیة ھذه الحصص. وقد تم افتراض 
ملیار متر مكعب في السنة لكل دولة خالل  ٥ملیار متر مكعب في السنة إلى  ٠٫٥سیناریوھات للعجز تتراوح من 

 منسوب التخزین المیت.سنوات العجز لضمان عدم إنخفاض منسوب المیاه في السد العالي تحت 
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مما اتفقت علیھ الدول الثالث (مصر  ن الغرض من السد ھو تولید الطاقة فقط كما یفھم ضمنیاً أضمن الفرضیات من 
بعدم السحب من ، وأن اثیوبیا ستلتزم ٢٠١٥والسودان وأثیوبیا) في اتفاقیة اعالن المبادئ حول سد النھضة في مارس 

 ري.خأغراض أي بحیرة سد النھضة أل

المواصفات الھندسیة لسد النھضة من حیث المناسیب وأماكن وسعة الفتحات والتصرفات التي تسمح بھا والطاقة اإلنتاجیة 
 .١٠للتوربینات كما ھو موضح بالقطاع الھندسي أدناه في شكل 

 

 : القطاع الھندسي والمواصفات الفنیة لسد النھضة١٠شكل 

 سیناریوھات آثار سد النھضة
بسد السنوى متوسط حجم التخزین "المؤثر األكبر على الوفاء بحصة مصر والسودان فى ظل وجود سد النھضھ ھو 

الستیعاب  ،العام المائى ةیجب أن یعود لھ المخزون فى نھای والذى یرتبط بأقل مخزون ببحیرة سد النھضة "،النھضة
التسرب من سد النھضة ویقل التأثیر على وفكلما قل المتوسط السنوى لھذا المخزون تقل فواقد البخر  ،فیضان العام التالى

وبالتالى یظھر أن افضل سیناریو للتشغیل ھو أن یعود مخزون سد النھضھ فى نھایھ العام   .الوارد إلى مصر والسودان
ن ینخفض بعض الشىء فى الحاالت أى یمكن متر، والذ ٥٩٠نسوب حوالي ملیار متر مكعب عند م ١٥المائى الى 

 ،العلیا ١٤ ال ى من التوربیناتألكن مع عدم تشغیل ملیار متر مكعب (و ٣إلى  وأملیار متر مكعب  ٧القصوى الى 
تأثیر حجم التخزین المتبقي في نھایة العام أثناء  ١١.  ویوضح الجدول أدناه في شكل )وتشغیل التوربینتان السفلیتان فقط

لء سنة المستخدمة للم ١٠٥یل على سنوات العجز في توفیر حصة مصر والسودان خالل فترة السلسلة الزمنیة الالتشغ
) ملیار متر مكعب في نھایة ٧٤، ٦٢، ٢٥، ١٥والتشغیل.  تشمل السیناریوھات أحجام مختلفة ألحجام التشغیل الدنیا (

ً مل السیناریوھات أیضلمستخدمة. تشالسنة الھیدرولوجیة، خالل السالسل الزمنیة ا سنوات  ١٠متوسطات مختلفة لمدة  ٣ ا
 للنیل األزرق خالل فترة الملء األول قبل التشغیل السنوي.
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التشغیل بعد 
فترة الملء 

واإلبقاء 
علي ھذا 
المخزون 
كحد أدنى 

أثناء 
 التشغیل

متوسط 
اإلیراد 
للنیل 

 األزرق

في العشر 
سنوات 
األولى 
للملء 

والتشغیل 
 /عام)٣(م

المنسوب أمام السد 
العالي في بدابة 
السلسلة الزمنیة 

 م ١٥٠

المنسوب أمام السد 
العالي في بدابة 
السلسلة الزمنیة 

 م ١٦٠

المنسوب أمام السد 
العالي في بدابة 
السلسلة الزمنیة 

 م ١٦٥

المنسوب أمام السد 
العالي في بدابة 
السلسلة الزمنیة 

 م ١٧٠

المنسوب أمام السد العالي 
ة السلسلة الزمنیة في بداب

 م ١٧٥

سیناریوھات حجم 
الملء، والمتبقي 
كحد أدنى أثناء 
 ٣التشغیل ملیار م

سیناریوھات حجم 
الملء، والمتبقي 
كحد أدنى أثناء 
 ٣التشغیل ملیار م

سیناریوھات حجم 
الملء، والمتبقي 
كحد أدنى أثناء 
 ٣التشغیل ملیار م

سیناریوھات حجم 
الملء، والمتبقي 

أثناء كحد أدنى 
 ٣التشغیل ملیار م

سیناریوھات حجم الملء، 
والمتبقي كحد أدنى أثناء 

 ٣التشغیل ملیار م

٧٤ ٦٢ ٢٥ ١٥ ٧٤ ٢٥ ١٥ ٧٤ ٢٥ ١٥ ٧٤ ٢٥ ١٥ ٧٤ ٢٥ ١٥ 

سنوات العجز في 
توفیر حصة مصر 

 والسودان

سنوات العجز في 
توفیر حصة مصر 

 والسودان

سنوات العجز في 
توفیر حصة مصر 

 والسودان

سنوات العجز في 
توفیر حصة مصر 

 والسودان

سنوات العجز في توفیر 
 حصة مصر والسودان

في حالة 
الملء على 

 سنوات ١٠

٢١  ١٦ ١٥ ٢١ ١٦ ١٥ ٣٠ ١٦ ١٥ ٣٤ ١٦ ١٥ ٣٧ ٢٢ ٢٠ ٥٠ 

٢٢  ١٦ ١٤ ٢٣ ١٧ ١٤ ٢٣ ١٧ ١٥ ٢٤ ١٨ ١٦ ٢٨ ٢٠ ١٨ ٤٥ 

١٩  ١٥ ١١ ٢٠ ١٥ ١٤ ٢١ ١٦ ١٥ ٢٢ ١٧ ١٦ ٢٤ ٢٠ ١٩ ٣٨ 

في حالة 
الملء على 

 سنوات ٦

٢١  ١٦ ١٥ ٢٥ ١٦ ١٥ ٢٦ ١٦ ١٥ ٢٨ ١٨ ١٥ ٢٩ ٢٣ ٢١ ٥٠ 

٢٣  ١٦ ١٤ ٢٤ ١٦ ١٤ ٢٥ ١٧ ١٥ ٢٦ ٢٣ ١٦ ٢٩ ٢١ ١٩ ٤٥ 

٢٠ ٢٠ ١٥ ١٢ ٢١ ١٦ ١٤ ٢٢ ١٨ ١٥ ٢٣ ١٨ ١٦ ٢٤ ٢٠ ١٩ ٣٨ 

في حالة 
الملء على 

 سنوات ٥

٥٠                 

٢٣               ٤٥  

٣٨                 

في حالة 
الملء على 

 سنوات ٤

٢١               ٥٠  

٤٥                 

٣٨                 

 تأثیر الحجم المتبقي في نھایة السنة الھیدرولوجیة أثناء تشغیل سد النھضة .١١شكل 

 

سنة التالیة إلنشاء سد النھضة  ١٠٥"السیناریوھات المحتملة لمخزون السد العالي في مجموعة من   ١٢ویوضح شكل 
مقارنة بالسیناریو المرجعي بدون وجود سد النھضة.  ویتضح من  عند الملء" ٣ملیار م ٣٨لمتوسط تصرفات یبدأ ب 

ملیار متر مكعب (أي  ٣١كل السیناریوھات المعروضة إنخفاض مخزون السد العالي تحت منسوب التخزین المیت البالغ 
، والذي سیتضح تحت مستوى التوربینات) وذلك نتیجة التأثیر التراكمي المتوقع لفواقد البخر والتسرب ببحیرة سد النھضة

 ً  في السنوات ذات اإلیراد المنخفض للنیل األزرق. أثره جلیا
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 )٦،١٠) / (٧٤، ٢٥، ١٥( ٣٨) ١٧٥، ١٧٠، ١٦٥، ١٦٠، ١٥٠السیناریوھات: ( .١٢شكل 

 

سنة التالیة إلنشاء سد النھضة  ١٠٥"السیناریوھات المحتملة لمخزون السد العالي في الـ مجموعة من   ١٣ویوضح شكل 
مقارنة بالسیناریو المرجعي بدون وجود سد النھضة.  ویتضح من كل  عند الملء" ٣ملیار م ٤٥لمتوسط تصرفات یبدأ ب 

السیناریوھات المعروضة إنخفاض مخزون السد العالي تحت منسوب التخزین المیت (أي تحت مستوى التوربینات) 
ً وذلك نتیجة التأثیر التراكمي المتوقع لفواقد البخر والتسر في السنوات  ب ببحیرة سد النھضة، والذي سیتضح أثره جلیا

 ذات اإلیراد المنخفض للنیل األزرق.

 )٦،١٠) / (٧٤، ٢٥، ١٥( ٤٥) ١٧٥، ١٧٠، ١٦٥، ١٦٠، ١٥٠: السیناریوھات: (١٣شكل 
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٤٨ 
 

سد النھضة  سنة التالیة إلنشاء ١٠٥"السیناریوھات المحتملة لمخزون السد العالي في الـ مجموعة من   ١٤ویوضح شكل 
مقارنة بالسیناریو المرجعي بدون وجود سد النھضة.  ویتضح من كل  عند الملء" ٣ملیار م ٥٠لمتوسط تصرفات یبدأ ب 

السیناریوھات المعروضة إنخفاض مخزون السد العالي تحت منسوب التخزین المیت (أي تحت مستوى التوربینات) 
ً وذلك نتیجة التأثیر التراكمي المتوقع لفواقد ا في السنوات  لبخر والتسرب ببحیرة سد النھضة، والذي سیتضح أثره جلیا

 ذات اإلیراد المنخفض للنیل األزرق.

 
 )٦،١٠) / (٧٤، ٢٥، ١٥( ٥٠) ١٧٥، ١٧٠، ١٦٥، ١٦٠، ١٥٠: السیناریوھات: (١٤شكل 

 

تخزین السد العالي المحتمل في الرسوم البیانیة أدناه ھي نتائج التحلیالت التفصیلیة لسیناریوھات منفصلة حیث یظھر 
تم استبعاد بعض  یناریو المرجعي بدون سد النھضة.نھایة السنة الھیدرولوجیة في وجود سد النھضة مقارنة بالس

السیناریوھات التي قد ال تحدث في التحلیالت التفصیلیة الواردة أدناه. مثال على ذلك، سیناریوھات مثل تلك التي یكون 
سنوات متتالیة منخفض وتكون بدایة ھذه الفترة متزامنة مع أدنى مستوى في خزان السد  ١٠األزرق لـ فیھا متوسط النیل 

 ملیار متر مكعب. ٧٤العالي، أو عندما یعمل سد النھضة بسعة تخزین ال تقل عن 

 )ملیار متر مكعب في السنة ٣٨سنوات) منخفض لسد النھضة ( ١٠التشغیل بعد الملء خالل معدل تدفق (

نوي ـــط ســـ، یفترض ھذا السیناریو سلسلة من التدفقات في بدایة فترة الملء بمتوس١٥ھو موضح أدناه في شكل  كما
)، الذي كان ١٩٨٧إلى  ١٩٧٨ملیار متر مكعب في السنة (على غرار ما حدث في الفترة من  ٣٨یساوي  )سنوات ١٠(

لسد العالي في بدایة ھذه السلسلة على إرتفاع حوالي سنوات، ویتزامن مع مستوى خزان ا ١٠أقل متوسط تاریخي لمدة 
ملیار متر مكعب). یفترض ھذا السیناریو التشغیل السنوي عند حد أدنى  ٧٨م (أي ما یعادل تخزین السد العالي  ١٦٥

خالل العشرین  اً عام ١٥ة حصص مصر والسودان حوالي ملیار متر مكعب. بلغت سنوات العجز لتلبی ١٥للتخزین یبلغ 
سنوات من التدفقات التاریخیة المستخدمة.  وذلك لتجنب ھبوط مستویات خزان السد العالي  ١٠٥األولى من سلسلة  اً معا

 دون مستوى التخزین المیت.



٢٠١٨ د�����، ٢، العدد ٩م�لة ال��ل� الع��ى لل��اه، ال��لد   
 

٤٩ 
 

 
 )٦،١٠) / (١٥( ٣٨) ١٦٥السیناریوھات: ( .١٥شكل 

 

ملیار متر مكعب  ٢٫٥راوح بین ــیتیناریو ــنوي في ھذا الســأن العجز الس ١٦كل ــم البیاني أدناه في شــح الرسـیوض
سنوات، مع عجز كلي خالل السنوات العشر األولى یبلغ حوالي  ١٠ملیار متر مكعب لكل من مصر والسودان لمدة  ٣و

 ملیار متر مكعب. ٥٦

 

 ) موضحاً العجز في حصص مصر والسودان٦،١٠) / (١٥( ٣٨) ١٦٥السیناریوھات: ( .١٦شكل 

 

لسلة من التدفقات في بدایة فترة الملء بمتوسط سنوي ــیناریو ســ، یفترض ھذا الس١٧شكل ح أدناه في ــكما ھو موض
)، الذي كان ١٩٨٧إلى  ١٩٧٨ملیار متر مكعب في السنة (على غرار ما حدث في الفترة من  ٣٨سنوات یساوي  ١٠

ه السلسلة على إرتفاع حوالي سنوات، ویتزامن مع مستوى خزان السد العالي في بدایة ھذ ١٠أقل متوسط تاریخي لمدة 
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٥٠ 
 

نوي عند حد أدنى ملیار متر مكعب). یفترض ھذا السیناریو التشغیل الس ٩٩م (أي ما یعادل تخزین السد العالي  ١٧٠
خالل  اً عام ١٦ة حصص مصر والسودان حوالي وقد بلغت سنوات العجز لتلبی ملیار متر مكعب. ٢٥للتخزین یبلغ 

ً عامالعشرین   سنوات من التدفقات التاریخیة المستخدمة. ١٠٥األولى من سلسلة  ا

 

 )٦،١٠) / (٢٥( ٣٨) ١٧٠السیناریوھات: ( .١٧شكل 

ملیار متر مكعب إلى  ٢٫٥یناریو یتراوح بین ـــنوي في ھذا الســأن العجز الس ١٨م البیاني أدناه في شكل ــیوضح الرس
سنوات ، مع عجز كلي خالل السنوات العشر األولى البالغة حوالي  ١٠لمدة ملیار متر مكعب لكل من مصر والسودان  ٣

 ملیار متر مكعب لكال البلدین . ٥٧

 

 ) موضحاً العجز في حصص مصر والسودان٦،١٠) / (٢٥( ٣٨) ١٧٠السیناریوھات: ( .١٨شكل 
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نوي ــط ســبدایة فترة الملء بمتوسلسلة من التدفقات في ــ، یفترض ھذا السیناریو س١٩كما ھو موضح أدناه في شكل 
)، الذي كان ١٩٨٧إلى  ١٩٧٨ملیار متر مكعب في السنة (على غرار ما حدث في الفترة من  ٣٨سنوات یساوي  ١٠

سنوات، ویتزامن مع مستوى خزان السد العالي في بدایة ھذه السلسلة على إرتفاع حوالي  ١٠أقل متوسط تاریخي لمدة 
وي عند حد أدنى ملیار متر مكعب).  یفترض ھذا السیناریو التشغیل السن ١٢٢ین السد العالي م (أي ما یعادل تخز ١٧٥

لعشرین خالل ا اً عام ٢٠ة حصص مصر والسودان حوالي ملیار متر مكعب.  بلغت سنوات العجز لتلبی ٦٢للتخزین یبلغ 
 مستخدمة.سنوات من التدفقات التاریخیة ال ١٠٥من سلسلة  اً عام ٤٠عاًما األولى وبعد 

 

 )٦) / (٦٢( ٣٨) ١٧٥السیناریو: ( .١٩شكل 

 

ملیار متر مكعب إلى  ٢٫٥یناریو یتراوح بین ــنوي في ھذا السـأن العجز الس ٢٠م البیاني أدناه في شكل ــح الرســیوض
إجمالي عجز عاًما مع  ٣٨سنوات بعد  ٣، منذ بدایة الملء واً عام ١١لكل من مصر والسودان لمدة ملیار متر مكعب  ٥

 ملیار متر مكعب لكال البلدین. ١١٢یبلغ حوالي 

 

 ) موضحاً العجز في حصص مصر والسودان٦) / (٦٢( ٣٨) ١٧٥السیناریو: ( .٢٠شكل 
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 )ملیار متر مكعب في السنة ٤٥سنوات) متوسط لسد النھضة ( ١٠التشغیل بعد الملء خالل معدل تدفق (
ط سنوي ــیناریو سلسلة من التدفقات في بدایة فترة الملء بمتوســھذا الس، یفترض ٢١ح أدناه في شكل ــكما ھو موض

)، ویتزامن ١٩٨٢إلى  ١٩٧٣ملیار متر مكعب في السنة (على غرار ما حدث في الفترة من  ٤٥یساوي  )سنوات ١٠(
السد العالي یساوي م (أي ما یعادل تخزین ب ١٧٠مع مستوى خزان السد العالي في بدایة ھذه السلسلة على إرتفاع حوالي 

ملیار متر مكعب.  بلغت  ٢٥ملیار متر مكعب). یفترض ھذا السیناریو التشغیل السنوي عند حد أدنى للتخزین یبلغ  ٩٩
لسلة ــمن س اً عام ٤٧عاًما وبعد  ٢٥خالل أول  اً عام ١٧ودان حوالي ــر والســص مصــة حصنوات العجز لتلبیــس

 المستخدمة. سنوات من التدفقات التاریخیة ١٠٥

 

 )٦،١٠) / (٢٥( ٤٥) ١٧٠السیناریوھات: ( .٢١شكل 

لكل من ملیار متر مكعب  ٢٫٥أن العجز السنوي في ھذا السیناریو یبلغ حوالي  ٢٢یوضح الرسم البیاني أدناه في شكل 
 ملیار متر مكعب لكال البلدین. ٦٠حوالي  اً عام ١٤، مما یمثل عجز خالل أول اً عام ١٢مصر والسودان لمدة 

 ) موضحاً العجز في حصص مصر والسودان٦،١٠) / (٢٥( ٤٥) ١٧٠السیناریوھات: ( .٢٢شكل 
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نوي ــط ســ، یفترض ھذا السیناریو سلسلة من التدفقات في بدایة فترة الملء بمتوس٢٣كل ــكما ھو موضح أدناه في ش
)، ویتزامن مع ١٩٨٢إلى  ١٩٧٣ملیار متر مكعب في السنة (على غرار ما حدث في الفترة من  ٤٥سنوات یساوي  ١٠

ملیار  ١٢٢م (أي ما یعادل تخزین السد العالي  ١٧٥مستوى خزان السد العالي في بدایة ھذه السلسلة على إرتفاع حوالي 
 ملیار متر مكعب.  ١٥عند حد أدنى للتخزین یبلغ  متر مكعب). یفترض ھذا السیناریو التشغیل السنوي

ملیار متر مكعب لكل من مصر  ٢٫٥یوضح الرسم البیاني أدناه أن العجز السنوي في ھذا السیناریو كان حوالي 
 ملیار متر مكعب لكال البلدین. ٤٠سنة حوالي  ١٧سنوات، مع عجز كلي خالل أول  ٨والسودان لمدة 

 
 ) موضحاً العجز في حصص مصر والسودان٦،١٠) / (١٥( ٤٥) ١٧٥(السیناریوھات:  .٢٣شكل 

ط سنوي ــلسلة من التدفقات في بدایة فترة الملء بمتوســ، یفترض ھذا السیناریو س٢٤كل ــكما ھو موضح أدناه في ش
مع  )، ویتزامن١٩٨٢إلى  ١٩٧٣ملیار متر مكعب في السنة (على غرار ما حدث في الفترة من  ٤٥سنوات یساوي  ١٠

ملیار  ١٢٢م (أي ما یعادل تخزین السد العالي  ١٧٥مستوى خزان السد العالي في بدایة ھذه السلسلة على إرتفاع حوالي 
 ملیار متر مكعب.    ٦٢متر مكعب). یفترض ھذا السیناریو التشغیل السنوي عند حد أدنى للتخزین یبلغ 

ملیار متر  ٣٫٥ملیار متر مكعب إلى  ٠٫٥یناریو كان یتراوح من یوضح الرسم البیاني أدناه أن العجز السنوي في ھذا الس
ً في بدایة ا ١٨مكعب لكل من مصر والسودان لمدة  ، مع عجز كلي حوالي اً عام ٤٢سنوات بعد  ٣لسلسلة وفترة عاما

 ملیار متر مكعب لكال البلدین. ١٢٢

 

 ) موضحاً العجز في حصص مصر والسودان٥) / (٦٢( ٤٥) ١٧٥السیناریو: ( .٢٤شكل 
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 )ملیار متر مكعب في السنة ٥٠سنوات) مرتفع لسد النھضة ( ١٠التشغیل بعد الملء خالل معدل تدفق (

ط سنوي ــلسلة من التدفقات في بدایة فترة الملء بمتوســیناریو ســ، یفترض ھذا الس٢٥كما ھو موضح أدناه في شكل 
)، ویتزامن ١٩٤٩إلى  ١٩٤٠ملیار متر مكعب في السنة (على غرار ما حدث في الفترة من  ٥٠یساوي  )سنوات ١٠(

 ٦٢م (أي ما یعادل تخزین السد العالي  ١٦٠مع مستوى خزان السد العالي في بدایة ھذه السلسلة على إرتفاع حوالي 
بلغت ملیار متر مكعب.  ١٥تخزین یبلغ سنوي عند حد أدنى للملیار متر مكعب). یفترض ھذا السیناریو التشغیل ال

سنوات من التدفقات  ١٠٥سنة من سلسلة  ٤٤سنة بعد  ١١سنوات العجز لتلبیة حصص مصر والسودان حوالي 
 التاریخیة المستخدمة.

 

 )٦،١٠) / (١٥( ٥٠) ١٦٠السیناریوھات: ( .٢٥شكل 

ملیار متر مكعب  ٢٫٥ملیار متر مكعب و  ١٫٥أدناه أن العجز السنوي في ھذا السیناریو یتراوح بین  ٢٦یوضح شكل 
 ملیار متر مكعب لكال البلدین. ٤٨حوالي  اً عام ٣٨سنوات، مع عجز كلي بعد  ١٠لكل من مصر والسودان لمدة 

 
 ) موضحاً العجز في حصص مصر والسودان٦،١٠) / (١٥( ٥٠) ١٦٠السیناریوھات: ( .٢٦شكل 
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، یفترض ھذا السیناریو سلسلة من التدفقات في بدایة فترة الملء بمتوسط سنوي ٢٧كل ــح أدناه في الشــكما ھو موض
)، ویتزامن مع ١٩٤٩إلى  ١٩٤٠ملیار متر مكعب في السنة (على غرار ما حدث في الفترة من  ٥٠سنوات یساوي  ١٠

ملیار  ١٢٢م (أي ما یعادل تخزین السد العالي  ١٧٥مستوى خزان السد العالي في بدایة ھذه السلسلة على إرتفاع حوالي 
بلغت سنوات  ملیار متر مكعب. ٢٥لتخزین یبلغ متر مكعب). یفترض ھذا السیناریو التشغیل السنوي عند حد أدنى ل

سنوات من التدفقات التاریخیة  ١٠٥من سلسلة  اً عام ٣٦بعد  اً عام ١٦والسودان حوالي ة حصص مصر العجز لتلبی
 المستخدمة.

لكل من مصر والسودان ملیار متر مكعب  ٢٫٥أدناه أن العجز السنوي في ھذا السیناریو كان حوالي  ٢٧یوضح شكل 
 كال البلدین.ملیار متر مكعب ل ٦٠من حوالي  اً عام ٣٦، مع عجز كلي بعد اً عام ١٢لمدة 

 

 
 

 ) موضحاً العجز في حصص مصر والسودان٦،١٠) / (٢٥( ٥٠) ١٧٥سیناریوھات: ( .٢٧شكل 

 

ط سنوي ــلسلة من التدفقات في بدایة فترة الملء بمتوســیناریو ســ، یفترض ھذا الس٢٨كما ھو موضح أدناه في شكل 
)، ویتزامن مع ١٩٤٩إلى  ١٩٤٠حدث في الفترة من ملیار متر مكعب في السنة (على غرار ما  ٥٠سنوات یساوي  ١٠

ملیار  ١٢٢م (أي ما یعادل تخزین السد العالي  ١٧٥مستوى خزان السد العالي في بدایة ھذه السلسلة على إرتفاع حوالي 
بلغت سنوات یار متر مكعب. مل ٦٢متر مكعب).  یفترض ھذا السیناریو التشغیل السنوي عند حد أدنى للتخزین یبلغ 

سنوات من التدفقات التاریخیة  ١٠٥سنة في فترات مختلفة من سلسلة  ٢١العجز لتلبیة حصص مصر والسودان حوالي 
 المستخدمة.
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مليار متر مكعب  3مليار متر مكعب إلى  0.5أدناه أن العجز السنوي في هذا السيناريو يتراوح من  28يوضح الشكل 

مليار متر مكعب  124مع إجمالي عجز في الفترات المختلفة من السلسلة حوالي ، ًاعام 29والسودان لمدة لكل من مصر 

  لكال البلدين.

 

 ( موضحًا العجز في حصص مصر والسودان4( / )62) 50( 170السيناريو: ). 28شكل 

 سنوات وحجم العجز لسيناريوهات ملء وتشغيل سد النهضة

المياه وحجم العجز في السيناريوهات المختارة لمصر تحليل عدد سنوات العجز في  29يوضح الجدول في شكل 

غيل" بعد "الملء األول" بمقدار ـتخدمة خالل "فترة التشــلسلة التاريخية المحاكاة للتدفقات المسـوالسودان، من أجل الس

 مليار متر مكعب والحفاظ على هذا التخزين كحد أدنى لمستوى التشغيل. 15

 

التشغيل 

بعد فترة 

 15 ءمل

 3مليار م

واإلبقاء 

علي هذا 

المخزون 

كحد أدنى 

أثناء 

 التشغيل

متوسط 

اإليراد 

للنيل 

 األزرق

في العشر 

سنوات 

األولى 

 ءللمل

والتشغيل 

 عام(/3)م

المنسوب أمام السد العالي في بدابة 

 م 160السلسلة الزمنية 

إجمالي 

حجم 

العجز 

 لكل بلد

المنسوب أمام السد العالي في بدابة 

 م 165السلسلة الزمنية 

إجمالي 

حجم 

العجز 

 لكل بلد

المنسوب أمام السد العالي في بدابة 

 م 175السلسلة الزمنية 

إجمالي 

حجم 

العجز 

 لكل بلد

 المسحوب من مصر والسودان
المسحوب من مصر  

 والسودان
 

المسحوب من مصر  

 والسودان
 

 

55.5 54 53 52.5  55.5 54 53 52.5  55.5 54 53 52.5  

18.5 17 16 15.5  18.5 17 16 15.5  18.5 17 16 15.5  

 حجم العجز

 )مليار م3/عام/ لكل دولة(

 حجم العجز 

 عام/ لكل دولة(/3)مليار م
 

 حجم العجز 

 عام/ لكل دولة(/3)مليار م
 

 

  3 2.5 1.5 متغير  3 2.5 1.5 متغير  3 2.5 1.5 متغير

   عدد سنوات العجز  عدد سنوات العجز  عدد سنوات العجز

في حالة 

 ءالمل

 10على 

 سنوات

50 15 1 9  24           

45           14  8  20 

38      15  4 6 28      

في حالة 

 6 ءالمل

 سنوات

50 15 1 9  24           

45           14  8  20 

38      15  4 6 28      

 مليار متر مكعب في نهاية العام 15سنوات وحجم العجز لمصر والسودان، للتشغيل على مخزون  .29شكل 
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تحلیل عدد سنوات وحجم العجز في السیناریوھات المختارة لمصر والسودان.  بالنسبة  ٣٠الجدول في شكل یوضح 
ملیار متر مكعب  ٢٥للسلسلة التاریخیة للتدفقات المستخدمة في المحاكاة خالل "فترة التشغیل" بعد "الملء األول" بمقدار 

 والحفاظ على ھذا التخزین كحد أدنى لمستوى التشغیل.

تشغیل بعد ال
 ٢٥فترة ملء 

 ٣ملیار م
واإلبقاء علي 
ھذا المخزون 

كحد أدنى 
 أثناء التشغیل

متوسط اإلیراد 
 للنیل األزرق

في العشر 
سنوات األولى 

للملء 
والتشغیل 

 /عام)٣(م

المنسوب أمام السد العالي في بدابة 
 م ١٧٠السلسلة الزمنیة 

إجمالي 
حجم 
العجز 
 لكل بلد

العالي في بدابة المنسوب أمام السد 
 م ١٧٥السلسلة الزمنیة 

إجمالي 
حجم 
العجز 
 لكل بلد

المسحوب من مصر 
 المسحوب من مصر والسودان  والسودان

٥٢٫٥ ٥٣ ٥٤ ٥٥٫٥ ٥٢٫٥ ٥٣ ٥٤ ٥٥٫٥ 
١٥٫٥ ١٦ ١٧ ١٨٫٥ ١٥٫٥ ١٦ ١٧ ١٨٫٥ 

 حجم العجز
 حجم العجز  /عام/ لكل دولة)٣(ملیار م

 (ملیار م٣/عام/ لكل دولة)
  ٣ ٢٫٥ ١٫٥ متغیر  ٣ ٢٫٥ ١٫٥ متغیر

   عدد سنوات العجز  عدد سنوات العجز
في حالة 

الملء على 
 سنوات ١٠

٣٠  ١٢  ١٦      ٥٠ 
٣٠  ١٢  ١٧ ٤٥      
٢٨ ٧ ١٣  ١٥ ٣٨      

في حالة 
 ٦الملء 
 سنوات

٣٠  ١٢  ١٦      ٥٠ 
٣٠  ١٢  ١٦ ٤٥      
٢٨٫٥ ٧ ١٣  ١٦ ٣٨      

 ملیار متر مكعب مخزون في نھایة العام ٢٥سنوات وحجم العجز لمصر والسودان، لتشغیل سد النھضة على  .٣٠شكل 

تحلیل عدد سنوات وحجم العجز في السیناریوھات المختارة لمصر والسودان، وبالنسبة  ٣١یوضح الجدول في شكل 
ملیار متر مكعب  ٦٢المحاكاة خالل "فترة التشغیل" بعد "الملء األول" بمقدار للسلسلة التاریخیة للتدفقات المستخدمة في 

 والحفاظ على ھذا التخزین كحد أدنى لمستوى التشغیل.

التشغیل 
بعد فترة 

 ٦٢ملء 
 ٣ملیار م

واإلبقاء 
علي ھذا 
المخزون 
كحد أدنى 

أثناء 
 التشغیل

متوسط 
اإلیراد 
للنیل 

 األزرق
في العشر 

سنوات 
األولى 
 للملء

والتشغیل 
 /عام)٣(م

إجمالي  م ١٧٥المنسوب أمام السد العالي في بدابة السلسلة الزمنیة 
حجم 
العجز 
 لكل بلد

 المسحوب من مصر والسودان
٥٠٫٥ ٥١٫٥ ٥٢ ٥٢٫٥ ٥٣ ٥٣٫٥ ٥٥ ٥٥٫٥ 
١٣٫٥ ١٤٫٥ ١٥ ١٥٫٥ ١٦ ١٦٫٥ ١٨ ١٨٫٥ 

 حجم العجز
 (ملیار م٣/عام/ لكل دولة)

  ٥ ٤ ٣٫٥ ٣ ٢٫٥ ٢ ٠٫٥ متغیر

  عدد سنوات العجز

في حالة 
الملء على 

 سنوات ٤
٧ ١٥    ٥٠    

٦٢ 

في حالة 
الملء على 

 سنوات ٥
٧ ٨ ٤  ٥  ٤٥   

٦١ 

في حالة 
الملء على 

 سنوات ٦
٥ ٥  ٢ ٢    ٣٨ 

٥٦ 

 ملیار متر مكعب مخزون في نھایة العام ٦٢سنوات وحجم العجز لمصر والسودان، لتشغیل سد النھضة على  .٣١شكل 
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 آثار سد النهضة على الطاقة الكهرومائية للسد العالي

مؤكد، ما أما بالنسبة للطاقة الكهرومائية للسد العالي، فإن التأثير على نقص الطاقة الكهرومائية المتولدة من السد العالي 

لم يتم االتفاق على تصريف كامل تدفقات النيل األزرق خالل نفس األشهر التي تصل فيها، دون توزيعها على مدار 

العام.  فإن إنتاج الطاقة المائية المنتظم على مدار العام من سد النهضة يؤدي إلى انخفاض في متوسط مستويات المياه 

بعد فترة الملء.  من المتوقع أن تنخفض  ًالى تصريف التدفق بالكامل سنويثة عللسد العالي، حتى لو وافقت الدول الثال

في المئة بسبب سد النهضة.  على الرغم من أن الطاقة  40إلى  24الطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالي بنسبة 

الكهرومائية في السد العالي ال تمثل نسبة كبيرة من الطاقة المولدة على المستوى الوطني في مصر، إال أنها تمثل حوالي 

ثلث الطاقة الكهرومائية للتوربينات التي يتم إنشاؤها بسد النهضة وتساهم في توفير احتياجات محافظتين أو أكثر في 

 صعيد مصر.

سيناريوهات االنخفاض في متوسط مستويات ومحتويات السد العالي التي تؤثر  32يوضح الرسم البياني أدناه في شكل 

مليار متر  25غيل سد النهضة عند مستوى تشغيل أدنى يعادل حجم تخزين يبلغ على توليد الطاقة الكهرومائية بسبب تش

مكعب وضمان عودة مستويات سد النهضة إلى ذلك المستوى بنهاية السنة الهيدرولوجية.  تؤدي هذه السيناريوهات إلى 

خفاض أقصى يبلغ انمليار متر مكعب، و 50انخفاض الحد األقصى لمتوسط تخزين الخزان في السد العالي بحوالي 

 متر. 9.5في متوسط منسوب المياه في السد العالي، وإنخفاض أدنى في مستوى المنسوب حوالي  ًامتر 11.5حوالي 

 

 متوسط محتويات السد العالي والمناسيب للسياريوهات:  .32شكل 
(150 ،160 ،165 ،170 ،175 )50 (25 / )(6،10) 

سيناريوهات االنخفاض في متوسط مناسيب ومحتويات السد العالي التي تؤثر  33يوضح الرسم البياني أدناه في شكل 

مليار متر  15على توليد الطاقة الكهرومائية بسبب تشغيل سد النهضة عند مستوى تشغيل أدنى يعادل حجم تخزين يبلغ 

تؤدي هذه السيناريوهات   مكعب والتأكد من عودة مستويات سد النهضة إلى ذلك المستوى عند نهاية السنة الهيدرولوجية.

مليار متر مكعب، وانخفاض أقصى يبلغ  43إلى انخفاض الحد األقصى لمتوسط تخزين الخزان في السد العالي بحوالي 

 متر. 8.5متر في متوسط منسوب المياه في السد العالي.  وإنخفاض أدنى في مستوى المناسيب قدرة  9.7حوالي 
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 الي والمناسيب للسياريوهات: متوسط محتويات السد الع .33شكل 
(150 ،160 ،165 ،170 ،175 )38 (15( / )6،10) 

سيناريوهات االنخفاض في متوسط مناسيب ومحتويات السد العالي التي تؤثر  34يوضح الرسم البياني أدناه في شكل 

مليار متر  15تخزين يبلغ على توليد الطاقة الكهرومائية بسبب تشغيل سد النهضة عند مستوى تشغيل أدنى يعادل حجم 

مكعب والتأكد من عودة مستويات سد النهضة إلى ذلك المستوى عند نهاية السنة الهيدرولوجية.  تؤدي هذه السيناريوهات 

مليار متر مكعب،  37مليار متر مكعب إلى  30إلى انخفاض في متوسط تخزين الخزان من السد العالي من حوالي 

 متر في متوسط منسوب المياه في السد العالي. 8لى متر إ 6.5وانخفاض من حوالي 

 

 متوسط محتويات السد العالي والمناسيب للسياريوهات: .32شكل 
 (150 ،160 ،165 ،170 ،175 )45 (15( / )6،10) 
أن السيناريوهات المستخدمة تؤدي إلى انخفاض في ضاغط توليد الطاقة الكهرومائية  35يوضح الجدول أدناه في شكل 

٪، والتي سيكون لها تأثير مماثل على انخفاض الطاقة الكهرومائية الناتجة عن السد العالي  40٪ إلى  24يتراوح بين 

متوسط مناسيب السد العالي المناظرة النخفاضات التخزين بسبب وجود سد النهضة.  ويرجع ذلك إلى انخفاض في 

 مليار متر مكعب. 50مليار متر مكعب و  30المتوسط بين 
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متوسط اإلیراد  
في العشر 

سنوات األولى 
 للملء والتشغیل

أقل إنخفاض 
في متوسط 

مخزون 
 السد العالي

أقصى 
إنخفاض في 

متوسط 
مخزون السد 

 العالي

أقل إنخفاض 
في متوسط 

المناسیب في 
 السد العالي

أقصى 
إنخفاض في 

متوسط 
المناسیب في 

 السد العالي

 أقل %
إنخفاض في 
ضاغط تولید 

 الطاقة

 % أعلى
إنخفاض في 
ضاغط تولید 

 الطاقة

التشغیل 
 ١٥على 

 ٣ملیار م

٣٦ %٢٩ ١٠٫٣٠ ٨٫٣٠ ٤٥٫١٧ ٣٧٫٢٨ ٥٠% 
٢٩ %٢٤ ٨٫٠٠ ٦٫٥٠ ٣٦٫٧٠ ٣٠٫٣١ ٤٥% 
٣٣ %٢٧ ٩٫٧٠ ٨٫٠٠ ٤٣٫٠٧ ٣٧٫٣٥ ٣٨% 

التشغیل 
 ٢٥على 

 ٣ملیار م

٤٠ %٣٣ ١١٫٥٠ ٩٫٥٠ ٥٠٫١٢ ٤١٫٣٣ ٥٠% 
٣٣ %٢٥ ٩٫٠٠ ٧٫٠٠ ٤٠٫٨٩ ٣٤٫٣٠ ٤٥% 
٣٥ %٣٢ ١٠٫٢٠ ٩٫٢٠ ٤٦٫٨٢ ٤١٫٦٩ ٣٨% 

 تقدیرات اإلنخفاض في تولید الطاقة الكھرومائیة للسد العالي المتعلقة باإلنخفاض  .٣٥شكل
 في المحتویات والمناسیب

 اإلستنتاجات
ً تقریبالدراسة أن ھناك عجز في تحقیق حصص مصر والسودان في جمیع السیناریوھات توضح  أكبر تأثیر على  .ا

ملیار متر مكعب) بعد االنتھاء من الملء وتشغیل  ١٨٫٥ملیار متر مكعب) والسودان ( ٥٥٫٥الحصص السنویة لمصر (
سد النضة ھو حجم التخزین المیت (تخزین یصل إلى أعلى مستوى التوربینات)، حجم الملء األول ومتوسط حجم 

بخر والتسرب.  اآلثار التراكمیة لتلك الفواقد لھا تأثیر كبیر على حجم التخزین السنوي، والذي یؤثر على حجم فواقد ال
التخزین السنوي لخزان سد النھضة، انخفض التبخر وفواقد  التخزین في خزان السد العالي.  كلما انخفض متوسط

سد النھضة التسرب من سد النھضة وإنخفض التأثیر على تدفق نھر النیل األزرق إلى مصر والسودان.  وسوف یؤدي 
إلى انخفاض في الطاقة الكھرومائیة الناتجة من السد العالي بسبب تشغیل توربینات السد العالي بمنسوب متوسط أقل من 

 السیناریو المرجعي قبل إنشاء سد النھضة.

البخر  عامل مؤثر على التأثیر التراكمي لفواقدھو حجم الملء األول أو الحد األدنى لمنسوب التشغیل في سد النھضة 
االتفاق على قواعد النیل األزرق إلى مصر والسودان. والتسرب أثناء التشغیل وھو التأثیر الرئیسي على الحد من تدفقات 

قد یحدث الخطر األكبر في  االتفاق على قواعد الملء األول. التشغیل السنوي ال یقل أھمیة، إن لم یكن أكثر أھمیة، من
ء، لذلك قد یحدث التأثیر الحقیقي لسد النھضة في السنوات التالیة للملء وخالل فترة فترة التشغیل ولیس في فترة المل

التشغیل.  على المدى الطویل، تتقارب جمیع سیناریوھات الملء، وسیكون التأثیر الكبیر لسد النھضة خالل التدفقات 
 الطبیعیة المنخفضة للنیل األزرق.

 التوصیات
المشتركة بین الثالث دول لالتفاق على اآلثار المحتملة لسد  االنتھاء من الدراسات الرسمیةتوصي الورقة بأھمیة سرعة 

األول والتشغیل السنوى لتقلیل حجم اآلثار السلبیة على مصر والسودان.   الملءالنھضة ومن ثم االتفاق على قواعد 
واإلتفاق على  وربطھ بقواعد التشغیل، اإلتفاق على حجم الملء األول قبل الحدیث عن سنوات الملءوتوصي بضرورة 

في اإلعتبار قواعد التشغیل وعدم الفصل بینھم.  كما توصي بدراسة جدوى وقف اإلنشاء بسد النھضة  قواعد الملء أخذاً 
التشغیل على متوسط ملیار متر مكعب و ٧٤عند منسوب أقل من الحجم التصمیمي الحالي لسد النھضة والمعروف ب 

قلیل اآلثار السلبیة على مصر والسودان فى المصب، واإلكتفاء بالسعة التخزینیة الالزمة فقط لت مناسیب منخفض
 الستیعاب الفیضان خالل أشھر الفیضان.

األول والتشغیل السنوى واآللیة المقترحة  الملءحول قواعد  إبرام اتفاق تفصیلي بین مصر والسودان وأثیوبیاضرورة 
ول الثالث.  وتؤكد الدراسة على أھمیة تضمین االتفاق التفصیلي إلتزام من أثیوبیا بعدم للتنسیق فى إدارة السدود بالد

إستخدام میاه بحیرة سد النھضة في أغراض إستھالكیة والتأكید على ما جاء في إتفاق إعالن المبادئ وفي تصریحات 
وذلك لضمان األمن المائي لدول المصب.   رؤساء الحكومات األثیوبیة المتعاقبة من أن إنشاء السد بغرض تولید الطاقة، 

كما توصي الدراسة بتقییم سبل التعویض لآلثار السلبیة المحتملة على حصص مصر والسودان من المیاه وعلى النقص 
 في الكھرباء المولدة من السد العالى إعماال بما نص علیھ إتفاق إعالن المبادئ من مناقشة مسألة التعویض.
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المعروف بأقل مخزون ببحیرة سد النھضة أعلى  أن یكون حجم الملء األول ھو التخزین المیتأھمیة اإلتفاق على 
أن ینخفض مخزون سد النھضة إلى حجم الملء ، وعلى أھمیة ٣ملیار م ١٥التوربینات الرئیسیة مباشرة والمقدر بحوالي 

، لتقلیل التأثیر التراكمي لفواقد البخر د السنوي للنیل األزرقتفریغ اإلیراكل سنة بعد  األول فى نھایھ العام المائى
التفاوض في أسرع وقت ن یبدأ والتسرب والستیعاب فیضان العام التالى بخزان سد النھضة.  كما توصي الدراسة بأ

سات التي بالتوازي مع إجراء الدراوحول المبادئ العامة لقواعد الملء والتشغیل السنوي ومعاییر الضرر والتعویض 
وتم  حول قواعد الملء والتشغیل والتعویض، إذا ثبت إحتمال وقوع الضرر ستعتمد علیھا القرارات واالتفاقات النھائیة

 إقرار قبولھ.
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