ﻣﺠـﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻟﻌﺮﺑـﻰ ﻟﻠﻤﻴـﺎﻩ

Arab Water Council Journal

ﻣﺠـﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻟﻌﺮﺑـﻰ ﻟﻠﻤﻴـﺎﻩ
المجلد  ،١٠العدد  ،١يونيو ٢٠١٩

متاحة عىل قواعد بيانات

ISSN 1996 - 5699

مجلة المجلس العربى للمياه ،المجلد  ،01العدد  ،0يونيو 9102

فهــــــــــــرس
 تقييم األداء في مشروع المسيب الكبير اإلروائي باستخدام تقنية االستشعار عن بعد
(عالء تركي خضير المسعودى  ،محمد توفيق ابراهيم)1...........................................................
 قياس أثر استخدام المياه الخضراء على تربية المجترات الصغيرة بمحافظة مطروح
(هاله محمد نور الدين عبد الله ،سمر محمود القاضي ،حنان وديع غالي)42......................................
 نظرة تحليلية حول إتفاقية اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل (إتفاقية عنتيبي)
(خالد محمود أبوزيد)24...........................................................................................

المقاالت العلمية:
 المــــــــــــــــــاء )The Water (H2O
(مظلوم الزيات)48..................................................................................................
 دور االنذار المبكر في الحد من حاالت الطقس المتطرفة الناجمة عن التغير المناخية
(فضل عبد الحميد هاشم)42.........................................................................................

v

مجلة المجلس العربى للمياه ،المجلد  ،01العدد  ،0يونيو 9102

نظرة تحليلية حول إتفاقية اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل (إتفاقية عنتيبي)
خالد محمود أبوزيد
المدير اإلقليمي للموارد المائية – سيدارى
أمين عام الشراكة المائية المصرية

مقدمة
هذه الورقة تمت كتابتها في بداية  ،7102وعليه فإن تقييم موقف الدول المتشاطئة من اتفاقية عنتيبي وقضايا النيل ذات
الصلة يأتي في هذا اإلطار الزمني .تأسست فى  77فبراير عام  0111مبادرة حوض النيل كشراكة حكومية تجمع ألول
مرة كل دول حوض النيل لدعم التعاون والتشاور والتنسيق بينهم من أجل اإلدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية
المشتركة بالح وض لتحقيق المنافع المشتركة .وكانت الرؤية المشتركة للمبادرة هي "تحقيق التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية المستدامة من خالل اإلستخدام العادل والمنفعة من الموارد المائية المشتركة بحوض النيل ".اشتركت فى
المبادرة مصر والسودان واثيوبيا واوغندا وكينيا ورواندا وبوروندى والكونغو وتنزانيا كدول أعضاء وإريتريا كعضو
مراقب ،ثم إنضمت جنوب السودان بعد ذلك إلى الدول األعضاء.

وكان هناك مسارين للمبادرة:
المسار االول :متعلق بدراسة المشروعات المشتركة بين الدول والتي تعود بالنفع على أكثر من دولة وال تضر بالدول
األخرى وذلك من خالل مشروعات على مستوى دول البحيرات االستوائية بحوض النيل (اوغندا وكينيا ورواندا
وبوروندى والكونغو وتنزانيا) باإل ضافة الى دول المصب (مصر والسودان) ومشروعات على مستوى دول النيل
الشرقى (اثيوبيا ومصر والسودان).
والمسار الثانى :هو المسار القانونى للوصول الى إتفاق إطار قانونى للتعاون بحوض نهر النيل والذى أطلق عليه فيما
بعد "إتفاقية عنتيبى" والتى نحن بصدد مناقشتها فى هذه الورقة.
أبرمت جمهورية مصر العربية فى عصورها المختلفة عدة اتفاقيات حول استخدامات مياه النيل مع دول حوض النيل،
بع ضها كان خالل فترة اإلحتالل البريطاني لمصر والبعض اآلخر فى فترات متتالية كانت فيها مصر مستقلة من اى
احتالل .كما كانت مصر والسودان خالل أحد هذه الفترات دولة واحدة .كما كانت دول حوض النيل األخرى أيضا خالل
بعض هذه الفترات تحت حكم االحتالل وفى فترات أخرى كانت مستقلة.
اعتبرت بعض دول حوض النيل بعض هذه االتفاقيات الثنائية او متعددة األطراف غير ملزمة بالنسبة لها بدواعى انها قد
أ برمت فى فترات االحتالل .وبالرغم من ان بعض هذه االتفاقيات التى تعترض عليها هذه الدول اآلن وقعت فى عهد لم
تكن فيها هذه الدول محتلة إال ان وجه االعتراض كان بحجة ان مصر كانت وقتها تحت االحتالل البريطانى .وبالرغم
من أن القانون الدولى وخاصة اتفاقية فِيينا لسنة  0124الخاصة بتوارث الدول لإلتفاقيات ،تنص على توارث االتفاقيات
والتى يندرج تحتها اتفاقيات الحدود واستخدامات المياه ،إال أن استمرار اعتراض دول حوض النيل على هذه االتفاقيات
التاريخية وقف عائقا ضد تفعيل التعاون مع دول حوض النيل بشكل إيجابى.
وقد زاد األمر تعقيدا إبرام مصر والسودان التفاقية  0191التى تنص على حصص محددة لمصر ( 9959مليار م/3العام)
والسودان ( 0459مليار م / 3العام) بعد بناء السد العالى  ،حيث اعترضت بعض دول حوض النيل على عدم إشراكها فى
هذه االتفاقية وأن مصر والسودان بذلك تستأ ثر باستخدامات مياه النيل وحدها ،خاصة وأنه ليس هناك اتفاقيات تحدد
حصص مائية الستخدامات أي دول أخرى في حوض النيل.
ولكن يجب التنويه هنا أنه بالرغم من عدم وجود اتفاقيات تحدد حصص مائية لبقية دول حوض النيل ،إال أن ما يتساقط
على حوض نهر النيل من أمطار يصل فى المتوسط الى ما ال يقل عن  0661مليار متر / 3عام ،فى حين ان الحصص
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التى حددتها اتفاقية  0191لمصر والسودان يصل مجموعها الى  28مليار متر 3فى العام فقط .اى حوالى  %8مما
يتساقط على حوض النيل .وتمثل تلك الحصص لمصر والسودان حوالى  %0فقط مما يتساقط داخل حدود دول حوض
النيل ككل والتي تصل الى حوالى  2111مليار م/3عام.

أهم االتفاقيات التاريخية الحاكمة لمياه النيل خاصة بين الدول مصر والسودان وأثيوبيا


البروتوكول الموقع  51أبريل سنة  5985بين بريطانيا العظمى وإيطاليا في شأن تعيين الحدود الفاصلة
بين إريتريا والسودان الذى يقضي في المادة الثالثة منه بتعهد الحكومة اإليطالية باإلمتناع عن إقامة أية أعمال على
العطبرة قد يكون من شأنها التأثير بدرجة كبيرة على كمية مياه ذلك النهر.



اتفاقية أديس أبابا بين المملكة المتحدة البريطانية واثيوبيا  ،والموقعة فى 51مايو  ،5891والمصدق
عليها



في أديس أبابا في  74أكتوبر .0117

وتنص المادة األولى على ما يلي:
يكون الحد الفاصل بين كل من السودان والحبشة كالمتفق عليه بين الحكومتين وهو الخط المرسوم بالمداد األحمر
بالخريطة المرفقة بهذه المعاهدة من صورتين والبادئ من أم حجر إلى الفالبات إلى النيل األزرق وبارو وبيبور
ومن نهر أكوبو إلى مليلة مخترقا الدرجة السادسة من خط العرض الشمالي والدرجة الخامسة والثالثون من خط
الطول شرق جرينيتش.

وتنص المادة الثالثة على ما يلي:
تعهد اإلمبراطور منليك الثانى ،قبل حكومة صاحب الجاللة البريطاني ،بعدم تشييد أو السماح بتشييد أى عمل على
النيل األزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من شأنه اعتراض سريان المياه إلى النيل ما لم توافق على ذلك
مقدما حكومة صاحب الجاللة البريطاني وحكومة السودان.


إتفاق  51ديسمبر  5891المنعقد بين بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا في شأن التعهد بالمحافظة على
وحدة إثيوبيا والمحافظة على مصالح بريطانيا العظمى ومصر في حوض النيل ،وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم مياه
هذا النهر وروافده.



المذكـرات المتبادلة بين بريطانيا العظمى وإيطاليـــا في خالل المـدة ما بين  51إلــى  19ديســـمبر
سنة  5811وهي المذكرات التي تسجل اعتراف إيطاليا بحقوق األولوية المائية لمصر والسودان على النيل
األزرق وعلى النيل األبيض وعلى روافدهما ،وتتعهد إيطاليا باإلمتناع عن أي عمل يكون من شأنه تعديل حجم
المياه في هذه األنهار بدرجة مؤثرة.



مذكرات  7مايو سنة  5818المتبادلة بين رئيس مجلس الوزراء المصري والمندوب السامي
البريطاني.
بعض ما تنص عليه ما يلي:
o

توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام  0179وتعتبره جزءا ال ينفصل من هذا
االتفاق.

o

أال تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد للطاقة أو أى اجراءات على النيل
وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البالد الواقعة تحت اإلدارة البريطانية من شأنها
إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضررا
بمصالح مصر.
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o



تقدم جميع التسهيالت للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها
إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر باالتفاق مع السلطات المحلية

اتفاقية اإلنتفاع الكامل لمياه النيل 5818
وتشمل أهم بنودها ما يلي:



o

احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره  84مليار متر مكعب سنويا وكذلك حق السودان المقدر
بأربعة مليار متر مكعب سنويا.

o

موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل
األزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان إلستغالل حصته.

o

توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة  77مليار متر مكعب سنويا على الدولتين بحيث يحصل السودان
على  0859مليار متر مكعب وتحصل مصر على  259مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويا
إلى  9959مليار متر مكعب لمصر و 0459مليار متر مكعب للسودان.

o

اذا كان هناك ضرورة لعقد أي مفاوضات بشأن مياه النيل ،مع أي دولة من دول الحوض ،خارج حدود
الجمهوريتين ،يجب على حكومتي جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة االتفاق على رؤية موحدة
بعد دراسة الموضوع من قبل ل جنة فنية مشتركة .ويتعين اتخاذ رأي موحد كأساس أي مفاوضات مع الدول
المذكورة.

o

إذا آلت المفاوضات إلى اتفاق في إطار بناء أي أعمال على النهر ،خارج حدود الجمهوريتين ،يجب على
اللجنة الفنية المشتركة بعد التشاور مع السلطات في حكومات الدول المعنية ،رسم كل تفاصيل التنفيذ التقنية
والعمل وترتيبات الصيانة .ويتعين على اللجنة اإلشراف على تنفيذ االتفاقات التقنية المذكورة .

o

إذا طالبت الدول المتشاطئة األخرى بنصيب في مياه النيل ،إتفقت الجمهوريتين على أن تنظر فى األمر
بصورة مشتركة وتتوصل إلى رؤية موحدة فيما يتعلق بالمطالبات المذكورة .وإذا كانت النتائج المنظورة
تشير الى القبول بتخصيص كمية من مياه النيل إلى واحدة أو أخرى من الدول المذكورة ،ستخصم الكمية
المتفق عليها بالتساوي من نصيب الجمهوريتين مقاسة عند أسوان.

o

الهيئة الفنية المشتركة المذكورة في هذا االتفاق ستضع الترتيبات الالزمة مع الدول المعنية ،من أجل ضمان
عدم تجاوز المياه المستخدمة للكميات المتفق عليها.

إطار التعاون العام بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا الموقع في القاهرة في  5يوليو عام ،5881
يقضي اإلطار بأن يتم تناول موضوع استخدام مياه النيل تفصيال من خالل مباحثات الخبراء من الطرفين ،وذلك
على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي ،وتنص المادة الخامسة من اإلطار على "أن يتعين على أي طرف
االمتناع عن اإلقدام على أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يؤدي إلى إحداث ضرر ملموس بمصالح الطرف اآلخر".
وعلى الرغم من عدم التصديق على هذه اإلتفاقية ،إال أنه يوجد التزام على الدولتين بمجرد التوقيع عليها ،إعماال
للمادة رقم  04من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  ،0161باالمتناع عن القيام بأعمال قد تؤدي إلى تعطيل
موضوع المعاهدة وغرضها.

دوافع إعداد إتفاقية اإلطار التعاوني


وضع إطار متكامل للتعاون بين جميع دول حوض النيل



استمراراعتراض دول حوض النيل على االتفاقيات التاريخية وقف عائقا ضد تفعيل التعاون مع دول حوض
النيل بشكل ايجابى.



زاد األمر تعقيدا إبرام مصر والسودان التفاقية  0191التى تنص على حصص محددة لمصر والسودان دون
الدول األخرى.
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شعور دول حوض النيل بأن مصر والسودان تستأ ثران باستخدامات مياه النيل ،وبالرغم من عدم صحة ذلك
إال أنه ليس هناك اتفاقيات تحدد حصص مائية الستخدامات أي دول أخرى في حوض النيل.



عدم وجود ألية لفض النزاعات أو التحكيم في اإلتفاقيات السابقة.

وتوضح األشكال ( )0إلى ( )8حجم األمطار المتساقطة داخل حدود دول حوض نهر النيل وداخل حوض نهر النيل بهذه
الدول ،وما يطلق عليه بالمياه الخضراء والمياه الزرقاء وكمياتها بكل دولة من دول حوض النيل باإلضافة إلستخدامات
األراضي بحوض النيل.
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شكل  .5األمطار والموارد المائية في دول حوض النيل
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شكل  .1معدل سقوط األمطار على حوض النيل
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شكل  .1إستخدام األراضي بحوض النيل
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شكل  .1معدالت سقوط األمطار في الدول داخل حوض النيل (المياه الزرقاء والمياه الخضراء)

إتفاقية اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل (إتفاقية عنتيبي)
تشمل الجداول التالية المراحل المختلفة لتطورات إعداد اإلطار القانوني منذ بدء العمل في إعداد اإلطار القانوني أو
"إتفاقية اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل" وحتى التوقيع المنفرد لستة دول بحوض النيل دون موافقة مصر
والسودان.
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جدول  .5مراحل إعداد المسودة النهائية لإلتفاقية اإلطارية وإحالة المادة 51ب لرؤساء الدول
التاريخ

المرحلة

الوصف المختصر

يناير  – 7991مارس 0222

لجنة من الخبراء

نص ،أو وثيقة عمل من مبادئ وحقوق والتزامات
أعدت بواسطة الخبراء والمؤسسات

أغسطس  – 0222أغسطس 0227

اللجنة االنتقالية

تحويل النص إلى مشروع االتفاق

ديسمبر  – 0222ديسمبر 0222

لجنة المفاوضات

مشروع اتفاق تم التفاوض حوله .وال تزال العديد من
التحفظات (نصوص بديلة تمثل مواقف مختلفة "بين
أقواس").

مارس  – 0222يونيو 0221

المفاوضات الوزارية

مشروع اتفاق متقدم ،مع تحفظ واحد متبقي (المادة ،14
األمن المائي) .أحيل إلى رؤساء الدول.

اغسطس 7114

مجلس وزراء حوض النيل

إعادة فتح الملف على المستوى الوزاري ،وبقاء المادة
المتحفظ عليها والمحالة إلى الرؤساء

جدول  .1مراحل إتخاذ القرار بالتوقيع المنفرد على اإلتفاقية دون مصر والسودان
المرحلة

وصف مختصر

التاريخ

مجلس وزراء حوض النيل

إتفقت 2دول من األعضاء على ضم المادة 08ب
في ملحق للحل بواسطة مفوضية حوض نهر
النيل الحقاً .وتحفظ مصر .أبدت السودان التي
لم تكن موجودة وقت القرار ،تحفظها في وقت
الحق.

نيروبي  3يوليو 7111

اجتماع مفاوضي البلدان

إتفقت  2دول على نص نظيف .تحفظات قوية
من جانب مصر والسودان

األسكندريه  72يوليو 7111

مجلس وزراء حوض النيل

قرار مشترك إلتاحة المزيد من الوقت للوصول
إلى اتفاق مشترك

اجتماع كينشاسا
 77مايو 7111

عنتيبي ،سبتمبر 0229
دار السالم ،ديسمبر 0229

اللجنة الفنية اإلستشارية لدول
المداوالت بشأن خيارات للمضي قدما معا
حوض النيل ولجنه المفاوضات

شرم الشيخ ،ابريل 0272

اجتماع شرم الشيخ 03 ،ابريل 7101

مجلس وزراء حوض النيل
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جدول  .1مراحل التوقيع الفعلي والتصديق على اإلتفاقية من قبل بعض الدول
التاريخ
 08مايو 7101

الوصف المختصر

المرحلة

 8دول )إثيوبيا ،رواندا ،تنزانيا ،وأوغندا) توقع علي اإلتفاقية في
التوقيع على اإلتفاقية
عنتيبي بأوغندا
كينيا توقع على اإلتفاقية في نيروبي ،كينيا

 01مايو 7101

بوروندي توقع على اإلتفاقية في بوجمبورا ،بوروندي

 0٢فبراير 0270
 03يونيو 7103

تصديق

إثيوبيا تصدق على االتفاقية

 74اغسطس
7103

تصديق

رواندا تصدق على االتفاقية

 76مارس 7109

تصديق

تنزانيا تصدق على االتفاقية

الدول الموقعة على إتفاقية عنتيبي
يوضح الشكل رقم ( )9التالي  6دول موقعة (أثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي) و 9دول غير موقعة
(مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو وإريتريا) على اإلتفاقية ،ويتضح أن أثيوبيا وحدها هي الموقعة في النيل
الشرقي وعدم وجود إتصال هيدرولوجي بحوض النيل بين أثيوبيا والدول الموقعة األخرى وأن جنوب السودان هي حلقة
الوصل بين أثيوبيا وهذه الدول.

شكل  .1الدول الموقعة على إتفاقية عنتيبي
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الدول المصدقة على إتفاقية عنتيبي
يوضح الشكل رقم ( )6التالي أن  3دول (أثيوبيا وتنزانيا ورواندا) مصدقة على اإلتفاقية وأن أوغندا وكينيا وبوروندي لم
يصدقوا بعد .تصديق  3دول أخرى يدخل اإلتفاقية حيز التنفيذ ،وتبدأ إجراءات تحويل مبادرة حوض النيل إلى مفوضية
حوض نهر النيل بعد ذلك .ويذكر أن أوغندا في طور التصديق على اإلتفاقية.

شكل  .1الدول المصدقة على إتفاقية عنتيبي
وتدخل اإلتفاقية اإلطارية حيز التنفيذ بعد  61يوما من تصديق وإيداع ست دول وثائق التصديق واإلتفاقية لدى االتحاد
األفريقي .التوقيع على إتفاقية اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل يمثل خطوة وسيطة للتصديق على اإلتفاقية في
المستقبل؛ ولكن التوقيع ليس ملزم قانونيا للتصديق فيما بعد .التوقيع على اإلتفاقية يجعل الدول ملزمة بعدم القيام بأي
أعمال من شأنها أن تقوض الهدف والغرض من إتفاقية اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل ولعل ذلك يثير التساؤل حول
ما إذا كان قيام أثيوبيا الموقعة على هذه اإلتفاقية بإنشاء سد النهضة دون التشاور مع دول المصب يتعارض مع المبادئ
التي وقعت عليها بهذه اإلتفاقية .والبد من التنويه هنا إلى أنه طالما لم تدخل اإلتفاقية حيز النفاذ فيمكن إعادة التفاوض
حولها وإن أدى ذلك إلى تغيير نص اإلتفاقية ،ثم تخضع اإلتفاقية لعملية التوقيع والتصديق عليها مرة أخرى .هذا وليس
لإلتفاقية أثر قانوني على الدول التي لم توقع أو تصدق عليها وهي ليست ملزمة للدول التي لم توقع أو تصدق عليها.
بنود إتفاقية اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل (إتفاقية عنتيبي) المرفقة بالتفصيل في ملحق الورقة

الجزء األول :المبادئ العامة


المادة  :0اإلطار الحالى لالتفاقية اإلطارية



المادة  :7استخدام المصطلحات



المادة  :3المبادئ العامة
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الجزء الثاني :الحقوق و الواجبات


المادة  :8االستخدام المنصف والمعقول



المادة  :9االلتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم



المادة  :6الحماية والمحافظة على حوض نهر النيل ونظامه اإليكولوجى



المادة  :2تبادل البيانات والمعلومات



المادة  :4التدابير المزمع اتخاذها



المادة  :1تقييم األثر البيئى والتدقيق



المادة  :01الفرعية في التنمية والحماية في حوض نهر النيل



المادة  :00الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة



المادة  :07حاالت الطوارئ



المادة  :03حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات



المادة  :08األمن المائي

الجزء الثالث :الهيكل المؤسسي
البند (أ) مفوضية حوض نهر النيل


المادة  :09التأسيس



المادة  :06الغرض والهدف



المادة  :02األعضاء



المادة  :04المقر



المادة  :01الوضع القانوني

البند (ب) مؤتمر رؤساء الدول والحكومات


المادة  :71الهيكل واإلجراءات



المادة  :70المهام العامة

البند (ت) مجلس الوزراء


المادة  :77الهيكل



المادة  :73اإلجراءات



المادة  :78المهام

البند (ث) اللجنة الفنية اإلستشارية


المادة  :79الهيكل واإلجراءات



المادة  :76المهام
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البند (ج) قطاع اللجان اإلستشارية


المادة  :72الهيكل واإلجراءات



المادة  :74المهام

البند (ح) السكرتارية


المادة  :71الهيكل



المادة  :31المهام

البند (خ) توارث مفوضية حوض نهر النيل لمبادرة حوض النيل


المادة  :30التوارث

البند (د) المؤسسات الفرعية


المادة  :37المنظمات واإلتفاقات لألحواض الفرعية



المادة  :33نقاط إتصال المؤسسات الوطنية للنيل

الجزء الرابع :أحكام متنوعة


المادة  :38تسوية المنازعات



المادة  :39األدوات التكميلية

الجزء الخامس :أحكام ختامية


المادة  :36تعديل اإلطار أو البروتوكوالت



المادة  :32إعتماد وتعديل المرفقات



المادة  :34العالقة بين هذا اإلطار والبروتوكوالت المتعلقة به



المادة  :31التحفظات



المادة  :81اإلنسحاب



المادة  :80التوقيع



المادة  :87التصديق أو اإلنضمام



المادة  :83دخول حيز التنفيذ



المادة  :88حجية النصوص وجهة اإليداع



المادة  :89مهام جهة اإليداع

المادة الخالفية الرئيسية في اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل
المادة  :51األمن المائي
مع االخذ فى االعتبار أحكام المادتين  8و  ، 9يجب على دول حوض النيل االعتراف باألهمية الحيوية لألمن المائي
لكل منهم .ويجب على الدول أن تدرك أيضا أن إدارة التعاون والتنمية للمياه في "منظومة نهر النيل" سوف ييسر
تحقيق األمن المائي وغيره من الفوائد .ولذلك تتفق دول حوض النيل ،بروح من التعاون:
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(أ) على العمل معا لضمان تحقيق واستدامة األمن المائي جميع الدول؛
(ب) * أرفقت المادة ( 08ب) الخالفية في نهاية اإلتفاقية إلى أن يتم حلها بواسطة مفوضية حوض نهر النيل في
غضون ستة أشهر من إنشائها.
المرفق المتعلق بالمادة ( 51ب) :أن تحل بواسطة مفوضية حوض نهر النيل في غضون ستة أشهر من إنشائها
في نهاية المفاوضات ،لم يتم التوصل الى توافق بشأن المادة (08ب) التي تنص على ما يلي:
(ب) "على أال تؤثر تأثيرا جسيما على األمن المائي ألي دولة أخرى من دول حوض النيل"( ،جميع الدول وافقت
على هذا االقتراح باستثناء مصر والسودان).
واقترحت مصر االستعاضة عن المادة (08ب) بالصيغة التالية:
(ب) "على أال تؤثر سلبا على األمن المائي واالستخدامات الحالية والحقوق ألي دولة أخرى من دول حوض النيل".
توصل "االجتماع االستثنائي" لمجلس وزراء النيل في كينشاسا" ،جمهورية الكونغو الديمقراطية" ،في  77مايو
 7111إلى أن تندرج المادة ( 08ب) بمرفق لإلتفاقية على أن تحل بواسطة مفوضية حوض نهر النيل في غضون
ستة أشهر من إنشائها.
المواد األخرى التي أثير الجدل حولها في اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل

اإلخطار المسبق
المادة  :9التدابير المزمع اتخاذها
 .0دول حوض النيل توافق على تبادل المعلومات من خالل "مفوضية حوض نهر النيل".
 . 7دول حوض النيل تحترم القواعد واإلجراءات التي تضعها " مفوضية حوض نهر النيل" لتبادل المعلومات
المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها.

إتخاذ القرارات باإلجماع (فيما يخص تعديل مواد اإلتفاقية)
المادة  :11تعديل اإلطار أو البروتوكوالت
.0

يجوز اقتراح تعديالت لهذا اإلطار من أي "دولة طرف" .يجوز اقتراح تعديالت على أي بروتوكول من أي دولة
لهذا البروتوكول.

.7

تعتمد التعديالت التي تدخل على هذا اإلطار في اجتماع "الدول األطراف" .تعتمد تعديالت أي بروتوكول في
اجتماع "الدول األطراف" في البروتوكول المعني.

.3

يمكن تعديل المواد  36 ،39 ،38 ،78 ،73 ،08 ،1 ،4 ،9 ،8 ،3 ،7 ،0و  32من هذا اإلطار بالتوافق فقط.
وفيما يتعلق بالتعديالت المقترحة على مواد أخرى ،أو ألي بروتوكول ،تبذل األطراف كل جهد للتوصل إلى اتفاق
بالتوافق .إذا ما استنفذت كل الجهود الرامية إلى التوافق ولم يتم التوصل إلى اتفاق ،يعتمد التعديل كحل أخير
بأغلبية ثلثي أصوات "الدول األطراف" في اإلطار أو البروتوكول المعني الحاضرين والمصوتين في االجتماع،
وسوف يقدم التعديل بواسطة جهة إيداع اإلتفاقية ،إلى كل الدول األطراف للتصديق ،أو القبول ،أو الموافقة.

ويجب هنا مالحظة عدة نقاط أهمها مدى خطورة أو عدم خطورة المواد التي قد تعدل بأغلبية ثلثي الحضور (الموضحة
أدناه) إذا لم يتم التوافق ،وأن التعديل حسب المادة  9-73الموضحة أدناه قد يتطلب قرار بتوافق جميع الوزراء في
النهاية ،وأنه مهما كانت طريقه تعديل المواد فالتعديل غير ملزم للدولة ما لم تقبله أو توافق عليه أو تصدق عليه الدول
األطراف حسب المادة  3-36الموضحة أعاله.
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المواد التي تعدل بالتوافق


المادة  :0اإلطار الحالى لالتفاقية اإلطارية



المادة  :7استخدام المصطلحات



المادة  :3المبادئ العامة



المادة  :8االستخدام المنصف والمعقول



المادة  :9االلتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم



المادة  :4التدابير المزمع اتخاذها



المادة  :1تقييم األثر البيئى والتدقيق



المادة  :08األمن المائي



المادة  :73اإلجراءات (مجلس الوزراء)



المادة  :78المهام (مجلس الوزراء)



المادة  :38تسوية المنازعات



المادة  :39األدوات التكميلية



المادة  :36تعديل اإلطار أو البروتوكوالت



المادة  :32إعتماد وتعديل المرفقات

المواد التي قد تعدل بأغلبية ثلثي الدول األطراف إذا لم يتم التوافق


المادة  :6الحماية والمحافظة على حوض نهر النيل ونظامه اإليكولوجى



المادة  :2تبادل البيانات والمعلومات



المادة  :01الفرعية في التنمية والحماية في حوض نهر النيل



المادة  :00الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة



المادة  :07حاالت الطوارئ



المادة  :03حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات



المادة  :09التأسيس



المادة  :06الغرض والهدف



المادة  :02األعضاء



المادة  :04المقر



المادة  :01الوضع القانوني



المادة  :71الهيكل واإلجراءات



المادة  :70المهام العامة



المادة  :77الهيكل (مجلس الوزراء)
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المادة  :79الهيكل واإلجراءات



المادة  :76المهام (اللجنة الفنية اإلستشارية)



المادة  :72الهيكل واإلجراءات (قطاع اللجان اإلستشارية)



المادة  :74المهام (قطاع اللجان اإلستشارية)



المادة  :71الهيكل (السكرتارية)



المادة  :31المهام (السكرتارية)



المادة  :30التوارث



المادة  :37المنظمات واإلتفاقات لألحواض الفرعية



المادة  :33نقاط إتصال المؤسسات الوطنية للنيل



المادة  :34العالقة بين هذا اإلطار والبروتوكوالت المتعلقة به



المادة  :31التحفظات



المادة  :81اإلنسحاب



المادة  :80التوقيع



المادة  :87التصديق أو اإلنضمام



المادة  :83دخول حيز التنفيذ



المادة  :88حجية النصوص وجهة اإليداع



المادة  :89مهام جهة اإليداع

المادة  :11اإلجراءات (البند (ت) :مجلس الوزراء)
 .9تتخذ قرارات المجلس بالتوافق.

المادة التى تم حذف جملة (حوض نهر النيل) منها قبل التوقيع في 1959
ويعتبر حذف جملة (حوض نهر النيل) الموضحة بالمادة  0-8أدناه ،قبل التوقيع وبعد أن ظلت خالل المفاوضات التي
سبقت التوقيع مباشرة نقطة تحول أيضا وإنتهازية لعدم وجود مصر باإلتفاقية ،وإشارة إلى رغبة الدول الموقعة في
التأكيد على أن المياه المراد إستخدامها اإلستخدام المنصف والمعقول في نظرهم هي ال 28مليار متر مكعب سنويا التي
تستخدمها مصر والسودان من المياه الزرقاء بنهر النيل ذاته ،وليست ال  0661مليار متر مكعب سنويا من المياه
الزرقاء والخضراء معا بحوض نهر النيل والتي تستخدمها وتستفيد منها جميع دول حوض النيل.

المادة  :1اإلستخدام المنصف والمعقول (الجزء الثاني :الحقوق وااللتزامات)
 .0دول حوض النيل في أراضيها تستخدم الموارد المائية في "منظومة نهر النيل" بطريقة منصفة ومعقولة .على
وجه الخصوص وياتى استخدام وتنمية تلك الموارد المائية بواسطة دول حوض النيل بغية تحقيق اإلستخدام
األمثل والمستدام واإلنتفاع منها ،مع مراعاة مصالح دول الحوض المعنية ،بما يتفق مع توفير الحماية الكافية
لتلك الموارد المائية .ولكل دولة فى الحوض نصيب منصف ومعقول في اإلستخدامات النافعة للموارد المائية
بمنظومة نهر النيل وحوض نهر النيل.
 .7لضمان أن يكون إستخدام دول حوض النيل من الموارد المائية "بمنظومة نهر النيل" منصف ومعقول ،ستأخذ
دول حوض النيل في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة والظروف ،التي تشمل وال تقتصر على ما يلي:
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(أ) الجغرافية ،الهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية واإليكولوجية وغيرها من العوامل ذات الطابع
الطبيعي؛
(ب) االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لحوض الدول المعنية؛
(ت) السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في دولة الحوض المعنية؛
(ث) آثار استخدام أو استخدامات الموارد المائية في دولة على دول الحوض األخرى؛
(ج) االستخدامات القائمة والمحتملة للموارد المائية؛
(ح) الحفاظ والحماية ،التنمية واالقتصاد في استخدام الموارد المائية ،وتكاليف التدابير المتخذة لهذا الغرض؛
(خ) مدى توافر بدائل ،ذات قيمة مساوية ،لالستخدام المستقبلى او الحالى؛
(د) مساهمة كل دولة من دول الحوض للمياه في منظومة نهر النيل؛
(ذ) المدى والنسبة من مساحة الصرف في إقليم كل دولة حوض.
 .3في تطبيق الفقرتين  0و  7أعاله ،تدخل دول حوض النيل المعنية ،عند الحاجة ،في مشاورات بروح من
التعاون.
 .8القيمة التى تعطي لكل عامل من العوامل تقييم حسب أهميته بالمقارنة بأهمية العوامل األخرى ذات الصلة.
في تحديد ما هو االستخدام المنصف والمعقول ،جميع العوامل ذات الصلة التي ينظر فيها معا ويتم التوصل
إلى نتائج على مجمل النتائج.
 .9دول حوض النيل ،في أراضيها  ،وفقا للقوانين الوطنية واللوائح ،تبقى حالة استخدام المياه قيد المراجعة في
ضوء التغيرات الكبيرة في الظروف والعوامل ذات الصلة.
 .6دول حوض النيل تحترم القواعد واإلجراءات التي تضعها "مفوضية حوض نهر النيل" التطبيق الفعال
لإلستخدام المنصف والمعقول.

مالحظات أخرى بشان إتفاقية اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل:
المادة  :1االنتفاع المنصف والمعقول ""Equitable and Reasonable Utilization
يالحظ بالنسبة للفقرة الثانية من المادة ( )8من االتفاقية المعنية باالستخدام المنصف والمعقول ،وهي تلك
الفقرة التي تشير الي العوامل والظروف التي يتعين أخذها في االعتبار لضمان تحقق االستخدام المنصف
والمعقول ،ما يلي:

.0

•

استخدمت نفس مبادئ اإلستخدام المنصف والمعقول إلتفاقية األمم المتحدة لعام  0112باإلضافة إلى إثنين
من مبادئ اإلستخدام المنصف والمعقول من قواعد هلسنكي  ،0166واللذان يصبان في مصلحة دول
المنبع.

•

ال تتضمن تلك العوامل إشارة صريحة إلي المبدأ رقم ( )4من المبادئ ذات الصلة في قواعد هلنسكي
"توافر الموارد األخرى""the availability of other resources " :

•

ال تتضمن تلك العوامل إشارة صريحة الي المبدأ رقم ( )00من المبادئ ذات الصلة في قواعد هلنسكي
"الدرجة التي قد يمكن بها تلبية احتياجات دولة بالحوض دون إلحاق ضرر جوهري لدولة أخرى في
الحوض"“the degree to which the needs of a basin state may be satisfied, :
”without causing substantial injury to a co- basin state
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.7

•

ال تتضمن تلك العوامل اشارة صريحة إلي المبدأ رقم ( )3من المبادئ ذات الصلة في قواعد هلنسكي
"المناخ الذي يؤثر على الحوض" "the climate affecting the basin” :ولكنه مدرج ضمنيا في
المبدأ األول الخاص بالعوامل الطبيعية.

•

تم إفراد بند مستقل حول "مساهمة كل دولة بال حوض للمياه في منظومة نهر النيل" مأخوذ من المبادئ ذات
الصلة في قواعد هلنسكي“the contribution of each basin state to the waters of the :
”Nile river system

•

الفقرة (7ج) تتحدث عن االستخدامات القائمة للموارد المائية ،باإلضافة إلى االستخدامات المحتملة للموارد
المائية وهو ما يختلف عما جاء في المبدأ ذات الصلة بقواعد هلسنكي (اإلستخدامات التاريخية والحالية).
ويتمثل التخوف من ذلك المعيار ،ضمن المعايير التي يتعين أخذها في االعتبار لتحقيق االستخدام المنصف
والمعقول ،ان مفهوم االستخدامات المحتملة للموارد المائية (بعكس اإلستخدامات الحالية "المحددة") قد
ينسحب علي استخدامات غير محددة الطبيعة أو الكم وبدون سقف خاصة من دول المنابع المتاحة لديها
مصادر المياه الدولية كما حدث في إشكالية إنشاء أثيوبيا لسد النهضة ،أوأي استخدامات مستقبلية أخرى
(غير محددة) ألي من دول حوض النيل من شأنها التأثير على اإلستخدامات القائمة حاليا.
يالحظ بالنسبة للفقرة ( )6من المادة ( )8أنها تلزم الدول األعضاء باتباع القواعد واإلجراءات التي سوف
تقرها المفوضية " "commissionللتنفيذ الفعال لالستخدام المنصف والمعقول  .وتتمثل خطورة هذه الفقرة
في ان الدول توافق بمجرد االنضمام لالتفاقية اإلطارية الشاملة (مسبقا) علي قواعد واجراءات لم تقر بعد.

المادة  :1االلتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم ""Obligation not to cause Significant Harm
.0

صياغتها قريبة من صياغة المادة ( )2من اتفاقية عام  ،0112حيث تتضمن مصطلحات تحتاج الي المزيد
من التوضيح مثل "التدابير المناسبة" ” ، “appropriate measuresحيث كان من األوفق أن تكون
التدابير الالزمة ” ، “necessary measuresوأيضا تقييم حجم ما يشار له بالضرر الجسيم.

المادة  :55الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة
"" Prevention and Mitigation of Harmful Conditions
.0

االلتزام الواقع علي الدول األعضاء بموجب هذه المادة هو التزام ببذل الجهد حيث يجب على دول حوض
النيل أن تبذل كل جهد ممكن " "Nile States shall make every effortالتخاذ التدابير المالئمة،
دون أن ينصب االلتزام بشكل واضح علي اتخاذ التدابير الضرورية.

المادة  :51األمن المائي ""Water Security
.0

يوجد مقترحين للفقرة (ب))  ، (bوذلك علي النحو التالي:
"وعلى ذلك تتفق دول حوض النيل بروح من التعاون:

(أ) على العمل معا لضمان تحقيق واستدامة األمن المائي لجميع الدول.
(ب) ● أال تؤثر تأثيرا ذي شأن على األمن المائي ألي دولة أخرى في حوض النيل (اقتراح مقبول من كل الدول
عدا مصر والسودان)
● أال تؤثر سلبا على األمن المائي واالستخدامات الحالية والحقوق ألي دولة أخرى في حوض النيل (اقتراح
مقدم من مصر)"
“Nile Basin States therefore agree in a spirit of cooperation
a) To work together to ensure that all states achieve and sustain water security.
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)b
• Not to significantly affect the water security of any other Nile Basin States
(agreed by all countries).
• Not to adversely affect the water security and current uses and rights of any
other Nile basin state (suggested by Egypt).
 .7الخالف فيما يتعلق بالفقرة (08ب) هو علي المبدأ وليس مجرد خالفا صياغيا .حيث يتعين أن يتم االتفاق
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر علي مبدأ عدم المساس بحصة مصر والسودان ،علي أن يأتي عقب ذلك
االتفاق علي الصياغات.

المادة  :11مهام اللجنة الفنية اإلستشارية ""Function of the Technical Advisory Committee
.0

بالنسبة للفقرات التالية:
.0

تعد اللجنة الفنية اإلستشارية للنظر بواسطة مجلس الوزراء ،برامج التعاون في اإلدارة المتكاملة
والمستدامة وفي تنمية "حوض نهر النيل".

.9

اللجنة الفنية اإلستشارية تقدم توصيات إلى المجلس بشأن القرارات المتعلقة بتحديد االستخدام العادل
والمعقول للمياه في كل دولة من الدول المتشاطئة مع األخذ في االعتبار العوامل بالمادة  ،8الفقرة .7

1. The TAC shall prepare for the consideration of the Council cooperative
programs for the integrated and sustainable management and development of
the Nile river basin.
5. The TAC shall make recommendations to the Council on decisions regarding
the determination of equitable and reasonable use of water in each riparian
country taking into consideration the factors provided in article 4.
 .7نجد أن المنطق من وراء االتفاقية اإلطارية الشــاملة هو التعامل مع مجري نهر النيل كوحـــدة واحدة
وكحوض واحد لتحقيـــق التنميــة والدارته علي الوجه األمثل بواســـطة مفوضيــة حـوض نهــر النيــل
” "The Nile River Basin Commissionوبحيث يكون مجلس الوزراء  Councilهو الجهاز الحاكم لها
” “Governing Bodyوبحيث يحصل علي التوصيات من اللجنة الفنية اإلستشارية ” “TACوقد يتعارض
ذلك بالطبع مع االتفاقيات السابقة التي تخص بعض الدول بحصص معينة ،ما لم تشمل نص صريح على هذه
اإلتقاقيات السابقة ،أو ما يضمن الحفاظ على ذات نفس الحق في اإلستخدامات المنصوص عليها في هذه
اإلتفاقيات والواجبات األخرى ،كما هو مشار اليه في مقترح مصر للفقرة 08ب.
 .3االلتزام باالتفاقية اإلطارية يعني الموافقة مقدما علي قرارت المفوضية " "Commissionبشأن تحديد
االستخدام المنصف والمعقول مما قد يؤثر على حقوق مصر والسودان ،إال إذا شملت االتفاقية نصا صريحا
على اإللتزام باإلتقاقيات السابقة ،أو نص يضمن الحفاظ على ذات نفس الحق في اإلستخدامات المنصوص
عليها في هذه اإلتفاقيات والواجبات األخرى ،كما هو مشار اليه في مقترح مصر للفقرة 08ب.

المادة  :11تسوية المنازعات ""Settlement of Disputes
 .8الفقرة (أ) تقضي بأنه في حالة عدم إمكانية توصل الدول المتنازعة الي اتفاق من خالل التفاوض فإنه
يمكن  mayلهما السعي للحصول علي المساعي الحميدة او المطالبة بالوساطة او التوفيق او االتفاق
 agreeعلي إ حالة النزاع الي التحكيم او الي محكمة العدل الدولية ويالحظ في هذه الفقرة انه ال يوجد
بها عنصر اإللزام إذ أن اللفظ المستخدم هو  mayوليس  shallإضافة الي ذلك فإن اللجوء بموجبها
للتحكيم او الي محكمة العدل الدولية مازال يتطلب اتفاق األطراف المعنية.
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.9

الفقرة (ب) تقضي بأنه في حالة عدم التوصل الي حل فإن النزاع يتم احالته الي مفوضية تقصي حقائق
سوف تقدم مجرد توصيات  recommendationsوالتي يجب أن تأخذها الدول المعنية بحسن
النية ،ويشير ذلك إلى أن وسيلة تسوية المنازعات في االتفاقية اإلطارية غير ملزمة.

مبادرة حوض النيل "أزمة إتفاقية عنتيبى" (البدائل والحلول):
من األسباب التى قد تكون قد دفعت بعض دول المنابع إلى التوقيع على إتفاقية "عنتيبى" ،وتجاهل الموقف المصرى ،هو
الشعور الخاطئ بأن مصر تماطل وتعيد الدول للمربع صفر بعد أن تصور لهم أن مصر غيرت مواقفها فجأة تجاه بعض
بنود اإلتفاقية التي تم التوافق حولها .وحقيقة األمر أن المواد العالقة كانت تتمثل في المادة 08ب ،وفي"إجراءات
اإلخطار المسبق" المرتبط بالمادة  4حول "التدابير المزمع إتخاذها" ،بل وبعد اإلتفاق المنفرد (بدون مصر والسودان)
على فتح باب التوقيع ،زادت النقاط الخالفية بحذف كلمة "حوض النيل" من المادة  8الخاصة باإلستخدام المنصف
والمعقول .وتتمثل أهم سيناريوهات مستقبل إتفاقية "عنتيبى" فى ظل مواقف الدول الموقعة والمصادقة عليها فى أال
تدخل حيز النفاذ وتظل األمور كما هي عليه أو أن تدخل حيز النفاذ بعد تصديق الدول الست الموقعة وبدون مصر أو أن
تدخل جنوب السودان في اإلتفاقية بدون مصر أو أن تدخل السودان في اإلتفاقية بدون مصر وأخيرا من الممكن أن تفتح
اإلتفاقية للتفاوض مرة أخرى .ومن األثار المترتبة على دخول اإلتفاقية حيز النفاذ إنشاء مفوضية دون مشاركة مصر.
والبد من التنويه إلى عدم امكانيه التعاون هيدرولوجيا بين أثيوبيا وباقي الدول الموقعة اآلن بدون دخول السودان وجنوب
السودان .ومن المتوقع ان يكون الموقف السودانى حال إنشاء المفوضية غريب حيث أن السودان عادت إلى المشاركة في
مبادرة حوض النيل ،رغم تحفظها على إتفاقية عنتيبي ،إال أنه بعد دخول اإلتفاقية حيز النفاذ وتحويل المبادرة إلى
مفوضية ،سيصبح دخول السودان في المفوضية إعتراف ضمني بإتفاقية عنتيبي (التي تمثل حتى األن اإلطار التنظيمي
الوحيد للمفوضية) .ومن اإلجراءات السياسية والقانونية والفنية التى قد ترى مصر إتخاذها حال إنشاء المفوضية هو
اإلستمرار فى التعاون الثنائي والمتعدد األطر اف من خالل تنفيذ مشروعات مشتركة ذات مصالح مشتركة (مثل مشروع
جونجلي) واإلستناد إلى اإلتفاقيات السابقة مع دول حوض النيل والعمل على تحديد الموقف تجاه كيفية تطبيق إتفاقية
 0191مع جنوب السودان والسودان معا ،عند إحتساب اإلستخدامات وعند توحيد الرؤي في التشاور على مشروعات
مائية مع دول حوض النيل ،وايضا النظر في إنشاء مفوضية للنيل الشرقي وأخرى للنيل الجنوبي بعضوية مصر في
كالهما .ومن األفكار التى يمكن طرحها على دول إتفاقية "عنتيبى" للخروج من األزمة الراهنة تجاه النقاط الخالفية
العمل على إدراج إجراءات التدابير المزمع إتخاذها (اإلخطار المسبق) بالمادة  4او بملحق لإلتفاقية كما كان االتفاق في
إجتماعات سابقة ،وإعادة جملة (وحوض نهر النيل) التي تم حذفها من المادة ( )0-8قبل التوقيع في عام  .7101وأخيرا
إقتراح مبادرة لتحصيص اإلستخدامات الحالية بحوض النيل بهدف تحديد اإلستخدامات الحالية من المياه الزرقاء
والخضراء وتحويلها إلى حصص زرقاء وخضراء من الموارد المائية بحوض نهر النيل لكل دولة في الحوض .ويجب
األخد هنا بمبدأ المياه الخضراء والمياه الزرقاء فى إدارة الموارد المائية المشتركة في حوض النهر ،ومن المعروف ان
المياه الز رقاء هي المياه السطحية أو المياه الجوفية التي تستخرج لغرض التنمية أو اإلنتاج (مثل المياه في البحيرات
واألنهار ،والمياه الجوفية) وتعريف المياه الخضراء هى المياه المستهلكة من األمطار مباشرة بواسطة الغطاء الخضرى
من الزراعات المطرية والمراعي الطبيعية ،والغابات .وتعتبر المياه الخضراء أهم إستخدامات دول أعالي النيل داخل
حوض النيل .وفي ضوء ما سبق ،يمكن إقتراح صياغة المادة (08ب) "على أال تؤثر سلبا على األمن المائي
واالستخدامات الحالية والحقوق ألي دولة أخرى من دول حوض النيل" .ويالحظ هنا أن اإلستخدامات الحالية لمصر من
نهر النيل والتي تمثل  9959مليار متر مكعب سنويا ،هي تمثل حقوقها المائية ولكن بالنسبة لباقي الدول باستثناء السودان
فحقوقها غير محددة .وقد يكون ذلك هو سبب إعتراض دول أعالي النيل علي إستخدام كلمة "الحقوق" ،وبتحديد هذه
اإلستخدامات الحالية ،قد ينتفي السبب في اإلعتراض .ويعد ما سبق طرحه هنا من أهم الشروط التى قد ترتبط بفكرة
إستئناف مصر إلنشطتها فى مبادرة حوض النيل حال إتخاذ قرار بذلك ،وأقل ما قد تقبله مصر من الضمانات المناسبة فى
هذا الخصوص.
ومن المقترحات المطلوبة على المدى القريب والمتوسط وفقا لتلك السيناريوهات ،إعطاء أولوية لبعض المشروعات
الهامة مع الدول المعنية وخاصة جونجلي مع جنوب السودان والسودان وايضا العمل على إنشاء مفوضية للنيل الشرقي
عمال بما جاء يإعالن المبادئ لسد النهضة .والبد من البدء في التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة من اآلن (وقت
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كتابة هذه الورقة في بداية  ) 7102وقبل اإلنتهاء من دراسات تقييم اآلثار اإلجتماعية والبيئية للسد التي كانت ستبدأ
المكاتب اإلستشارية فيها بمنتصف شهر فبراير  . 7102وحيث أنه قد تستغرق هذه المفاوضات أكثر من عام فسوف
يكون الوقت متأخرا إذا تم اإلنتظار حتى نهاية الدراسات والتي كان من المقرر أن تستغرق  09شهرا ،الوقت الذي
بنهايته قد يكون السد قد تم اإلنتهاء من إنشاءه وقد يبدأ الجانب األثيوبي آنذاك ملء وتشغيل السد قبل الوصول إلتفاق ملزم
حول قواعد الملء والتشغيل .والخالصة أنه يجب تقييم ما إذا كان يونيو ( 7101على أقل تقدير) هو تاريخ واقعي
للوصول إلى إتفاق حول الملء والتشغيل مع أثيوبيا والسودان قبل أن يكون الجانب األثيوبي قد بدأ بالفعل في ملء
وتشغيل السد دون الوصول إلتفاق مع مصر حول ذلك!!

المراجع
خالد أبوزيد ( .) 7102نظرة تحليلية حول اتفاقية اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل (اتفاقية عنتيبي) ،سيداري ،معهد
دراسات حوض النيل (جامعة الفيوم) .7102
إتفاقية إعالن المبادئ بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اإلتحادية الديمقراطية وجمهورية السودان حول سد
النهضة األثيوبي ()7109
موقع مبادرة حوض النيل nilebasin.org
خالد أبوزيد ( .) 7107مبدأ الحوض والمياه الخضراء مقارنة بمبدأ النهر والمياه الزرقاء في إدارة المياه العابرة للحدود،
مجلة الماء ،المجلة العلمية الرسمية للمجلس العربي للمياه ،صفحة  ،09-0مجلد  ،3رقم ،0
يوليو .ISSN 1996-5699 ،7107
اإلتفاقية اإلطارية للتعاون في حوض النيل ()7101
مسودة اإلتفاقية اإلطارية للتعاون في حوض النيل ()7112
القانون الدولي للمياه من قواعد هلسنكي إلى إتفاقية األمم المتحدة لقانون االستخدامات غير المالحية للمجاري المائية
الدولية  ،مجلة  ،IMPACTالجمعية األمريكية للموارد المائية ) ، (AWRAيوليو ، 7110
المجلد  ، 3العدد  ، 8الصفحات  ، 30-76فرجينيا  ،الواليات المتحدة األمريكية .7110 ،
االتفاقية اإلطارية للتعاون العام بين جمهورية مصر العربية وأثيوبيا ()0113
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ملحق :إتفاقية اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل (إتفاقية عنتيبي)

(ترجمة د .خالد محمود أبوزيد)
الديباجة
دول حوض نهر النيل،
إذ تؤكد أهمية نهر النيل إلى الرفاه االقتصادي واالجتماعي لشعوب الدول في "حوض نهر النيل"؛
بدافع الرغبة في تعزيز التعاون بينهم فيما يتعلق بنهر النيل ،المورد الطبيعي العظيم والحيوي الذي يربطهم معا ،وفيما
يتعلق بالتنمية المستدامة "لحوض نهر النيل"؛
وإذ تسلم بأن نهر النيل والموارد الطبيعية والبيئية به ،أصول ذات قيمة هائلة لجميع الدول المتشاطئة؛
واقتناعا منها بأن اتفاق إطاري يحكم عالقاتهم فيما يتعلق "بحوض نهر النيل" سوف يؤدي إلى تعزيز اإلدارة المتكاملة
والتنمية المستدامة ،وتناغم االستفادة من الموارد المائية للحوض ،فضال عن حفظ وحماية مصالح األجيال الحالية
والمقبلة؛
واقتناعا منها أيضا أن من مصلحتها المتبادلة إنشاء منظمة تقدم المساعدة لها في اإلدارة والتنمية المستدامة "لحوض نهر
النيل" لصالح الجميع؛
وإدراكا منها للمبادرات العالمية لتعزيز التعاون بشأن اإلدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية؛

قد اتفقت على ما يلي:
المادة  :5مجال االتفاقية اإلطارية
اإلطار الحالي ينطبق على إستخدام وتنمية وحماية وصون وإدارة حوض نهر النيل وموارده ويضع اآللية المؤسسية
للتعاون بين دول حوض النيل.

المادة  :1استخدام المصطلحات
الغرض من هذا "اتفاقية اإلطار التعاوني":
(أ) "حوض نهر النيل" يعني منطقة جغرافية تحد دها حدود مستجمعات المياه التى تحدد منظومة نهر النيل من
المياه؛ ويستخدم هذا المصطلح عند اإلشارة إلى الحماية البيئية أو الحفاظ عليها أوتنميتها؛
(ب) "نظام نهر النيل" يعنى نهر النيل والمياه السطحية والمياه الجوفية المتصلة بنهر النيل؛ ويستخدم هذا
المصطلح عند اإلشارة إلى استخدامات المياه؛
(ت) "إطار" يعني هذا "االتفاق اإلطار التعاوني"؛
(ث) "دولة حوض نهر النيل"" ،بلد حوض النيل" أو "حوض" يعني دولة طرف في اإلطار الحالي الذي يقع في
إقليمها جزء من "حوض نهر النيل"؛
(ج) "المفوضية" تعني مفوضية حوض نهر النيل المنشأة بموجب "الجزء الثالث" من هذا اإلطار؛
(ح) "األمن المائي" يعني حق جميع دول حوض النيل في الوصول بشكل آمن إلى استخدام نظام نهر النيل للصحة
والزراعة ،وسبل كسب العيش ،واإلنتاج والبيئة.
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المادة :1المبادئ العامة
يتم استخدام وحماية نظام نهر النيل وفقا للمبادئ العامة التالية؛
.0

التعاون
مبدأ التعاون بين دول حوض النيل على أساس المساواة في سالمة األراضي ،والمنفعة المتبادلة وحسن النية
من أجل تحقيق االنتفاع األمثل وتوفير الحماية الكافية والحفاظ على حوض نهر النيل ،وتعزيز الجهود
المشتركة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في حوض نهر النيل.

.7

التنمية المستدامة
مبدأ التنمية المستدامة لحوض نهر النيل.

.3

الفرعية
مبدأ الفرعية ،حيث يتم التخطيط والتنفيذ لتنمية وحماية الموارد المائية بحوض نهر النيل على أقل مستوى
مناسب.

.8

اإلستخدام المنصف والمعقول
مبدأ اإلستخدام المنصف والمعقول لمياه منظومة نهر النيل.

.9

عدم التسبب في ضرر ذو شأن
مبدأ عدم التسبب في ضرر ذو شأن على الدول األخرى لحوض نهر النيل.

.6

حق دول حوض النيل في استخدام المياه داخل أراضيها
مبدأ أن يكون ل كل دولة بحوض النيل الحق في استخدام ،داخل أراضيها ،مياه منظومة نهر النيل بطريقة
تتسق مع المبادئ األساسية األخرى المشار إليها هنا.

.2

الحماية والمحافظة
مبدأ اتخاذ دول حوض النيل جميع التدابير المناسبة ،بشكل فردي ،وحيثما كان ذلك مناسبا ،بشكل مشترك،
للحماية والمحافظة على حوض نهر النيل ونظمه اإليكولوجية.

.4

المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها
مبدأ تبادل دول حوض النيل المعلومات الخاصة بالتدابير المزمع اتخاذها من خالل مفوضية "حوض نهر
النيل".

.1

االهتمام
مبدأ مجتمع دول حوض النيل ذوي االهتمام بمنظومة نهر النيل.

 .01تبادل البيانات والمعلومات
مبدأ التبادل الدوري والمماثل بين دول حوض نهر النيل للبيانات والمعلومات المتاحة بسهولة وذات الصلة
بالتدابير القائمة وبحالة الموارد المائية في الحوض ،وحيثما أمكن بشكل يسهل إستخدامها بواسطة الدول التي
يتم إبالغها بها.
 .00تقييم األثر البيئي والمراجعة
مبدأ تقييم األثر البيئي والمراجعة.
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 .07الحل السلمي للنازعات
مبدأ الحل السلمي للنزاعات.
 .03المياه كمورد محدود وحساس
مبدأ أن المياه العذبة مورد محدود وحساس ،وضروري إلستدامة الحياة والتنمية والبيئة ،ويجب إدارته
بطريقة متكاملة وشاملة ،تربط بين التنمية االقتصادية واالجتماعية مع الحماية والمحافظة على النظم
اإليكولوجية الطبيعية.
 .08الماء له قيمة اجتماعية واقتصادية
مبدأ أن المياه مورد طبيعي له قيمة اجتماعية واقتصادية ،وينبغي الستخدامها إعطاء األولوية لالستخدام
األكثر إقتصاديا ،آخذا في االعتبار تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية ،والحفاظ على النظم اإليكولوجية.
 .09األمن المائي
مبدأ األمن المائي لكل دول حوض النيل.

الجزء الثاني :الحقوق وااللتزامات
المادة  :1االستخدام المنصف والمعقول
 . 0دول حوض النيل في أراضيها تستخدم الموارد المائية في "منظومة نهر النيل" بطريقة منصفة ومعقولة .على
وجه الخصوص ويأ تى استخدام وتنمية تلك الموارد المائية بواسطة دول حوض النيل بغية تحقيق االستخدام
األمثل والمستدام واال نتفاع منها ،مع مراعاة مصالح دول الحوض المعنية ،بما يتفق مع توفير الحماية الكافية
لتلك الموارد المائية .ولكل دولة فى الحوض نصيب منصف ومعقول في االستخدامات النافعة للموارد المائية
"بمنظومة نهر النيل".
 .7لضمان أن يكون استخدام دول حوض النيل من الموارد المائية "بمنظومة نهر النيل" منصف ومعقول ،ستأخذ
دول حوض النيل في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة والظروف ،التي تشمل وال تقتصر على ما يلي:
(أ) الجغرافية ،الهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية واإليكولوجية وغيرها من العوامل ذات الطابع
الطبيعي؛
(ب) االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لحوض الدول المعنية؛
(ت) السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في دولة الحوض المعنية؛
(ث) آثار استخدام أو استخدامات الموارد المائية في دولة على دول الحوض األخرى؛
(ج) االستخدامات القائمة والمحتملة للموارد المائية؛
(ح) الحفاظ والحماية ،التنمية واالقتصاد في استخدام الموارد المائية ،وتكاليف التدابير المتخذة لهذا الغرض؛
(خ) مدى توافر بدائل ،ذات قيمة مساوية ،لالستخدام المستقبلى أو الحالى؛
(د) مساهمة كل دولة من دول الحوض للمياه في منظومة نهر النيل؛
(ذ) المدى والنسبة من مساحة الصرف في إقليم كل دولة حوض.
 .3في تطبيق الفقرتين  0و  7أعاله ،تدخل دول حوض النيل المعنية ،عند الحاجة ،في مشاورات بروح من
التعاون.

64

مجلة المجلس العربى للمياه ،المجلد  ،01العدد  ،0يونيو 9102

 . 8القيمة التى تعطي لكل عامل من العوامل تقيم حسب أهميته بالمقارنة بأهمية العوامل األخرى ذات الصلة .في
تحديد ما هو االستخدام المنصف والمعقول ،جميع العوامل ذات الصلة التي ينظر فيها معا ويتم التوصل إلى
نتائج على مجمل النتائج.
 .9دول حوض النيل ،في أراضيها ،وفقا للقوانين الوطنية واللوائح ،تبقى حالة استخدام المياه قيد المراجعة في
ضوء التغيرات الكبيرة في الظروف والعوامل ذات الصلة.
 .6دول حوض النيل تحترم القواعد واإلجراءات التي تضعها "مفوضية حوض نهر النيل" للتطبيق الفعال
لالستخدام المنصف والمعقول.

المادة  :1االلتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم
 .0دول حوض النيل ،عند إستخدام الموارد المائية في "منظومة نهر النيل" في إقليمها ،تتخذ جميع التدابير
المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر جسيم لدول الحوض األخرى.
 .7اذا تسببت أي دولة في حدوث ضرر جسيم لدولة من دول حوض النيل ،يجب على الدولة المتسببة
إستخداماتها في هذا القرار وفي غياب االتفاق على هذا االستخدام ،أن تتخذ جميع التدابير المناسبة ،مع األخذ
فى االعتبار أحكام المادة  8أعاله ،بالتشاور مع الدولة المتضررة ،من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر،
وعند االقتضاء مناقشة مسألة التعويض.

المادة  : 1الحماية والمحافظة على "حوض نهر النيل" والنظم اإليكولوجية
.0

دول حوض النيل سوف تتخذ جميع التدابير المناسبة ،بشكل فردي ،وحيثما كان ذلك مناسبا بشكل مشترك،
للحماية والمحافظة ،وعند االقتضاء ،إعادة تأهيل حوض نهر النيل والنظم اإليكولوجية ،وخاصة من:
(أ) حماية وتحسين جودة المياه في حوض نهر النيل؛
(ب) منع إدخال أنواع غريبة أو جديدة في منظومة نهر النيل التي قد تكون لها آثار ضارة على النظم
اإليكولوجية في حوض نهر النيل؛
(ت) الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي داخل حوض نهر النيل؛
(ث) الحماية والمحافظة على األراضي الرطبة في حوض نهر النيل؛ و
(ج) استعادة وإعادة تأهيل قاعدة الموارد الطبيعية المتدهورة.

.7

دول حوض النيل ،عن طريق مفوضية حوض نهر النيل ،تتخذ خطوات لتنسيق سياساتها فيما يتعلق بأحكام
هذه المادة.

المادة  :7التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات
 .0عمال بالتعاون فيما بينها بشأن معلومات استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية به،
سوف تتبادل دول حوض النيل بانتظام البيانات المتاحة بسهولة وذات الصلة ومعلومات بالتدابير القائمة
والمتعلقة بالموارد المائية في الحوض وحيثما أمكن بشكل يسهل استخدامها بواسطة الدول التي يتم إبالغها
بها.
 .7إذا طلبت دولة بحوض النيل من دولة أخرى في الحوض تقديم بيانات أو معلومات غير متاحة بسهولة ،فإنه
سوف تبذل هذه الدولة أفضل جهودها لالمتثال للطلب ولكن قد تشترط تحمل الدولة الطالبة للتكاليف المعقولة
لجمع ،وحيثما كان مناسبا ،معالجة هذه البيانات أو المعلومات.
.3

في تنفيذ التزاماتها بموجب الفقرة  0و  ،7دول حوض النيل توافق على التقيد باإلجراءات التي تضعها لجنة
حوض نهر النيل.
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المادة  :9التدابير المزمع اتخاذها
.0

دول حوض النيل توافق على تبادل المعلومات من خالل مفوضية حوض نهر النيل.

.7

دول ح وض النيل تحترم القواعد واإلجراءات التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل لتبادل المعلومات
المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها.

المادة  :8تقييم األثر البيئي والمراجعة
.0

للتدابير المزمع اتخاذها التي قد تكون بها آثار بيئية سلبية ذات شأن ،تقوم دول حوض النيل ،في مرحلة
مبك رة ،بتقييم شامل لتلك اآلثار فيما يتعلق بأراضيها وأراضي دول حوض النيل األخرى.

.7

مفوضية حوض نهر النيل تضع المعايير واإلجراءات لتحديد ما إذا كان أي نشاط يحتمل أن يكون له آثار
بيئية سلبية جسيمة.

.3

حيث تقتضي الظروف ذلك ،ووفقا للمعايير التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل ،تقوم بدولة حوض النيل
التي نفذت تدابير من النوع المشار إليه في المادة ( )4بإجراء مراجعة لآلثار البيئية لتلك التدابير .وتدخل
الدولة في مشاورات متعلقة بمراجعة اآلثار البيئية مع دول حوض النيل المتأثرة بالتدابير إذا طلبت ذلك.

.8

تعتمد المفوضية ،مع األخذ في االعتبار التشريعات الوطنية لدول حوض النيل ،معايير إلجراء المراجعات
للتدابير القائمة في تاريخ نفاذ هذا اإلطار.

.9

تجري دول حوض النيل مراجعة للتدابير القائمة في تاريخ نفاذ هذا اإلطار وفقا لتشريعاتها الوطنية ووفقا
للمعايير المعتمدة في هذا اإلطار.

المادة  :59الفرعية في التنمية والحماية في حوض نهر النيل
في تخطيط وتنفيذ مشروع ما ،عمال بمبدأ الفرعية المنصوص عليها في المادة  ،)3( 3دول حوض النيل سوف:
(أ)

تسمح لجميع من بداخل الدولة الذين سوف أو يمكن أن يتأثروا بالمشروع في تلك الدولة للمشاركة بطريقة
مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ؛

(ب) تبذل كل جهد لضمان أن المشروع وأي اتفاق يتصل به يتسق مع اإلطار على نطاق الحوض.

المادة  :55الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة
دول حوض النيل ،بشكل منفرد وحيثما كان مناسبا ،بشكل مشترك من خالل تقاسم التكاليف مع دولة أو دول حوض النيل
التي قد تتأثر ،تب ذل كل جهد ممكن التخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الظروف المتعلقة بمنظومة نهر النيل
والتي قد تكون ضارة بدول حوض النيل األخرى ،سواء كانت ناتجة عن سلوك بشري أو ألسباب طبيعية ،مثل ظروف
الفيضانات ،واألعشاب المائية الغازية ،واألمراض المنقولة بالمياه ،الترسيب ،التآكل ،الجفاف أو التصحر .وفي تنفيذ هذا
البند ،سوف تأخذ دول حوض النيل في االعتبار اإلرشادات التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل.

المادة  :51حاالت الطوارئ
.0

ألغراض هذا البند" ،الطوارئ" تعني الحالة التي تسبب ،أو تنطوي على تهديد وشيك بالتسبب في ضرر
خطير لد ول حوض النيل ،أو دول أخرى ،وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية ،مثل الفيضانات أو االنهيارات
األرضية أو الزالزل ،أو من سلوك بشري ،مثل الحوادث الصناعية.

.7

دولة حوض النيل ،دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة ،سوف تخطر سائر الدول التي يحتمل أن تتأثر
والمنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ في أراضيها.

.3

دولة حوض النيل تنشأ حالة طوارئ داخل أراضيها ،بالتعاون مع الدول التي يحتمل أن تتأثر ،حيثما كان
مناسبا ،المنظمات الدولية المختصة ،سوف تتخذ فورا جميع التدابير العملية التي تقتضيها الظروف لمنع
وتخفيف وإزالة اآلثار الضارة لحالة الطوارئ.
21

مجلة المجلس العربى للمياه ،المجلد  ،01العدد  ،0يونيو 9102

.8

عند الضرورة ،تضع دول حوض النيل مجتمعة خطط الطوارئ لالستجابة لحاالت الطوارئ ،بالتعاون ،حيثما
كان مناسبا ،مع الدول التي يحتمل أن تتأثر والمنظمات الدولية المختصة األخرى.

المادة  :51حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات
منظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة ،والمرافق واألشغال األخرى ،فضال عن المنشآت التي تحوي قوي خطرة في
حوض نهر النيل ،سوف ت تمتع بالحماية التي توفرها المبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة على الصراع الدولي وغير
الدولي المسلح ،وخاصة قواعد القانون الدولي اإلنساني ،ولن تستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.

المادة  :51األمن المائي
مع األخذ فى االعتبار الواجب ألحكام المادتين  8و  ،9يجب على دول حوض النيل االعتراف باألهمية الحيوية لألمن
المائي لكل منهم .ويجب على الدول أن تدرك أيضا أن إدارة التعاون والتنمية للمياه في "منظومة نهر النيل" سوف ييسر
تحقيق األمن المائي وغيره من الفوائد .ولذلك تتفق دول حوض النيل ،بروح من التعاون:
(ت) على العمل معا لضمان تحقيق واستدامة األمن المائي جميع الدول؛
(ث) * أرفقت المادة (08ب) الخالفية في نهاية االتفاقية إلى أن يتم حلها بواسطة مفوضية حوض نهر النيل في
غضون ستة أشهر من إنشائها.

الجزء الثالث :الهيكل المؤسسي
البند (أ) :مفوضية حوض نهر النيل
المادة  :51إنشاء
تنشأ مفوضية حوض نهر النيل بواسطة دول حوض نهر النيل.

المادة  :51الغرض والهدف
الغرض والهدف من المفوضية هو:
(أ)

تشجيع وتيسير تطبيق المبادئ والحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في هذا اإلطار؛

(ب) لتكون بمثابة إطار مؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل في االستخدام ،والتنمية ،وحماية وحفظ وإدارة
حوض نهر النيل ومياهه؛
(ت) لتيسير التعاون الوثيق فيما بين الدول والشعوب في حوض نهر النيل في المجاالت االجتماعية واالقتصادية
والثقافية.

المادة  :57األجهزة
وتتألف مفوضية من:
(أ) مؤتمر رؤساء الدول والحكومات
(ب) مجلس الوزراء
(ت) اللجنة الفنية االستشارية
(ث) اللجان االستشارية القطاعية
(ج) السكرتارية

المادة  :59المقر
يقع المقر الرئيسي للمفوضية في عنتيبي بأوغندا.
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المادة  :58الوضع القانوني
.0

أنشئت المفوضية كمنظمة حكومية دولية وتتمتع بشخصية قانونية دولية ،متمتعة بالقدرات القانونية الضرورية
ألداء وظائفها ،على وجه الخصوص ،القدرة على الدخول في اتفاقات ،تحمل االلتزامات ،وتلقي التبرعات،
وأن تقاضي وتقاضي بإسمها الخاص.

.7

المفوضية وموظ فيها ،في إقليم كل دولة حوض النيل ،يتمتعون بذات االمتيازات والحصانات الالزمة ألداء
وظائفهم بموجب هذا اإلطار.

.3

االمتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة سوف تدرج بالتفصيل في بروتوكول لهذا اإلطار.

البند (ب) :مؤتمر رؤساء الدول والحكومات
الماده  :19الهيكل واإلجراءات
.0

مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ("المؤتمر") يتألف من رؤساء الدول والحكومات لدول حوض النيل.

.7

ينشئ المؤتمر القواعد واإلجراءات الخاصة به.

الماده  :15الوظائف
المؤتمر هو الهيئة بالمفوضية العليا لصنع السياسات.

البند (ت) :مجلس الوزراء
الماده  :11الهيكل
مجلس الوزراء ("المجلس") يتألف من الوزراء المسئولين عن شؤون المياه بدول حوض النيل ووزراء آخرين وفقا
لجدول أعمال المفوضية.

البند (ت) :مجلس الوزراء
المادة  :11اإلجراءات
.0

ما لم ينص على غير ذلك ،ويضع المجلس القواعد واإلجراءات الخاصة بها.

 .7يجوز للمجلس أن يعقد مرة كل سنة في دورة عادية ،وفي دورة استثنائية بناء على طلب من أي دولة بحوض
النيل.
.3

ما لم يقرر المجلس خالف ذلك ،مكان انعقاد الدورات العادية بالتناوب بين دول حوض النيل حسب الترتيب
األبجدي باللغة اإلنجليزية .مكان انعقاد الدورة االستثنائية يكون نفس مكان الدورة العادية السابقة.

.8

تتولى رئاسة الدورات العادية الدولة التي تعقد بها الدورة .ويتولى رئاسة الدورات االستثنائية الدولة التي
ترأس الدورة العادية السابقة.

.9

تتخذ قرارات المجلس بالتوافق.

.6

قرارات المجلس ملزمة لجميع دول حوض النيل.

المادة  :11المهام
.0

المجلس هو الهيئة اإلدارية للمفوضية .قد يحيل مسائل إلى مؤتمر لرؤساء الدول إلتخاذ القرار.

.7

يعمل المجلس كمحفل لمناقشة المسائل التي تندرج ضمن نطاق مهامه واإلطار.

.3

يشرف المجلس على التنفيذ الفعال لإلطار.
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.8

المجلس قد يضع ،ويسند المسؤوليات ألي لجان مخصصة يعتبرها ضرورية لتحقيق سليم لوظائفها.

 .9المج لس يعتمد ،ويراجع وينقح عند االقتضاء ،خطط اإلدارة المنسقة والمتكاملة والمستدامة إلدارة وتنمية
حوض نهر النيل.
.6

يوافق المجلس على برامج العمل السنوية للمفوضية.

.2

المجلس يضمن االستدامة المالية للمفوضية.

 .4يوافق المجلس على القواعد واإلجراءات التي تحكم أعمال "المفوضية االستشارية الفنية" و "اللجان
االستشارية القطاعية" ،واألمانة العامة ،فضال عن برنامج عملها ،والمالية ،والنظام األساسي والمالي
للموظفين.
.1

يعين المجلس األمين التنفيذي وكبار الموظفين اآلخرين بالمفوضية.

 .01يتخذ المجلس قرارات بشأن الهيكل الوظيفي والتنظيمي لألمانة العامة.
 .00يعتمد المجلس ،يراجع ،وينقح عند االقتضاء ،القواعد واإلجراءات ،والمبادئ التوجيهية والمعايير المتعلقة
بتنفيذ أحكام هذا اإلطار.
 .07المجلس يدرس ويتخذ القرارات بشأن تحديد االستخدام المنصف والمعقول للمياه في كل دولة من الدول
المتشاطئة مع األخذ في االعتبار العوامل المنصوص عليها في المادة  ،8الفقرة .7
 .03بناء على طلب الدول المعنية ،يتناول المجلس المسائل والخالفات التي قد تنشأ بين دول حوض النيل بشأن
تفسير أو تطبيق اإلطار .يجوز تقديم توصيات إلى الدول المعنية فيما يتعلق بهذه المسائل والخالفات.
 .08يشجع المجلس بالتطبيق الكامل والفعال لإلطار.
 .09المجلس يقرر بناء على مقياس متدرج من المساهمات من دول حوض النيل تمويل ميزانية المفوضية،
ويوافق على ميزانية المفوضية.
 .06حيثما كان ذلك مناسبا ،يقرر المجلس معادالت تقاسم دول حوض النيل للتكلفة والمنافع فيما يتعلق بالمشاريع
المشتركة الخاصة في حوض نهر النيل.
 .02المجلس يؤدي المهام األخرى الالزمة لتنفيذ أغراض المفوضية كما ترى أن تقرر.

البند (ث) اللجنة الفنية االستشارية
الماده  :11هيكل وإجراءات
 .0اللجنة الفنية االستشارية تتألف من عضوين من كبار المسؤولين من كل دولة بحوض النيل الذي يمكن
للمندوبين جلب خبراء آخرين الجتماعات اللجنة الفنية االستشارية عند الضرورة للتعامل مع المسائل
الخاصة.
.7

يمكن للجنة الفنية االستشارية إنشاء فريق عمل متخصص للتعامل مع المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها.

.3

اللجنة الفنية االستشارية تجتمع مرتين في السنة في دورة عادية ،وفي الدورة االستثنائية إذا وكما تطلب إلى
المجلس ،عن طريق رئيسه ،لذلك .ما لم يتقرر خالف ذلك ،يكون مكان انعقاد الدورات مقر المفوضية.

.8

تقترح اللجنة الفنية االستشارية ،للموافقة عن طريق المجلس ،القواعد واإلجراءات الخاصة بها.
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المادة  :11المهام
.0

تعد اللجنة الفنية اال ستشارية للنظر بواسطة مجلس الوزراء ،برامج التعاون في اإلدارة المتكاملة والمستدامة
وفي تنمية "حوض نهر النيل".

.7

استنادا إلى التقارير المقدمة من األمانة العامة ،تقدم اللجنة الفنية االستشارية توصيات إلى المجلس بشأن
برامج العمل السنوية وميزانية المفوضية.

.3

وتقترح اللجنة الفنية االستشارية على المجلس ،القواعد واإلجراءات والمبادئ التوجيهية والمعايير المنصوص
عليها في هذا اإلطار.

.8

تقدم اللجنة الفنية االستشارية توصيات إلى المجلس بشأن تنفيذ أحكام هذا اإلطار.

 .9اللجنة الفنية االستشارية تقدم توصيات إلى المجلس بشأن القرارات المتعلقة بتحديد االستخدام العادل والمعقول
للمياه في كل دولة من الدول المتشاطئة مع األخذ في االعتبار العوامل المنصوص عليها في المادة ،8
الفقرة .7
.6

اللجنة الفنية االستشارية سوف تخطر المجلس بالمسائل الفنية المتعلقة باالستخدام ،والتنمية ،وحماية وحفظ
وإدارة حوض نهر النيل ومنظومة نهر النيل ،بما في ذلك الحماية من الجفاف والفيضانات.

.2

تقدم اللجنة الفنية اال ستشارية اقتراحات إلى المجلس فيما يتعلق بتعيين األمين التنفيذي وكبار الموظفين
التقنيين في األمانة العامة ،وتشرف على األمانة العامة.

 .4اللجنة الفنية اال ستشارية تقدم توصيات إلى المجلس بشأن القواعد واإلجراءات المنظمة لألعمال األمانة
العامة ،فضال عن برنامج عملها.
.1

بتوجيه من المجلس للقيام بذلك ،اللجنة الفنية اإلستشارية تقدم توصيات إلى المجلس بشأن تعديل اإلطار أو
وضع بروتوكوالت.

 .01اللجنة الفنية االستشارية تقوم بأداء أية مهام أخرى قد تسند إليها من وقت آلخر بالمجلس.

البند (ج) :اللجان االستشارية القطاعية
الماده  :17الهيكل واإلجراءات
.0

قد ينشئ المجلس اللجان االستشارية القطاعية للتعامل مع مسائل قطاعية محددة في نطاق اختصاص اللجنة.

.7

ما لم يقرر المجلس خالف ذلك ،تكون اللجان االستشارية القطاعية مؤلفة من عضو واحد من كل دولة
بحوض النيل يكون خبير في مجال النشاط المعني باللجنة.

.3

اللجان االستشارية القطاعية تكون محكومة بالقواعد واإلجراءات المطبقة على اللجنة الفنية اإلستشارية  ،مع
إجراء التعديالت الالزمة.

.8

قد ينشئ المجلس اللجان االستشارية القطاعية ويكلفها بإقامة صلة بين منظمات األحواض الفرعية
والمفوضية.

الماده  :19الوظائف
اللجان االستشارية القطاعية تضطلع بالمهام الموكلة إليها من المجلس.

البند (ح) :األمانة العامة
الماده  :18الهيكل
.0

سيرأس األمانة األمين التنفيذي الذي يعينه المجلس لمدة ثالث سنوات.
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.7

يكون األمين التنفيذي مسؤوال أمام المجلس من خالل اللجنة الفنية االستشارية.

.3

يتمتع األمين التنفيذي والمسؤولين في األمانة العامة في دول حوض النيل باالمتيازات والحصانات الالزمة
ألداء مهامه.

.8

يحدد المجلس بناء على التوصية من اللجنة الفنية االستشارية ،الموظفين وهيكل األمانة العامة مع مراعاة مبدأ
التوزيع الجغرافي.

.9

يقع مكتب األمانة العامة في المقر الرئيسي للمفوضية.

الماده  :19الوظائف
 .0يمثل األمين التنفيذي المفوضية فيما يتعلق بالمسائل المحددة في القواعد واإلجراءات التي تحكم عملياتها،
وخاصة في عالقاتها مع مؤسسات الدعم الدولية والثنائية ومع أي من المنظمات أو الترتيبات الفرعية لحوض
النيل.
.7

األمانة العامة بمثابة السكرتارية الجتماعات جميع الهيئات بالمفوضية.

.3

األمين التنفيذي مسؤوال عن الشؤون اإلدارية والمالية للمفوضية.

.8

يقوم األمين التنفيذي بإعداد ،مع مراعاة أية معلومات تقدمها "نقاط االتصال المؤسسية الوطنية بالنيل" ،ويقدم
التقارير إلى اللجنة الفنية االستشارية بشأن برامج العمل السنوية للمفوضية.

.9

يقوم األمين التنفيذي بإعداد ميزانية مقترحة للمفوضية وإرسالها إلى اللجنة الفنية االستشارية.

 .6يكون األمين التنفيذي مسئوال عن االضطالع بالدراسات وأداء األنشطة األخرى المقترحة من اللجنة الفنية
االستشارية  ،والمجلس .قد يشرك األمين التنفيذي استشاريون بموافقة اللجنة الفنية االستشارية للمساعدة في
أداء هذه المهام.
.2

تساعد األمانة العامة اللجنة الفنية اال ستشارية في إعداد خطة إلدارة منسقة ومتكاملة ومستدامة إلدارة وتنمية
حوض نهر النيل.

.4

تقدم األمانة العامة مساعدات أخرى لجميع األجهزة التابعة للمفوضية ،حسب طلبها ،بشأن المسائل ذات
الصلة باالضطالع بمهامهم.

.1

تقوم األمانة بتجميع البيانات المتاحة ومعلومات وتنظيم رصد المعلومات المتعلقة بحوض النيل ،بما في ذلك
المعلومات المتعلقة ب الموارد المائية والبيئة والمسائل االجتماعية واالقتصادية ،وتراجع وتحلل المعلومات
بهدف إدماجها في قواعد البيانات على نطاق الحوض ووضع معايير ،وتطور آليات لتبادل المعلومات بانتظام
عند الحاجة.

 .01تتلقى األمانة تقارير من منظمات األحواض الفرعية وترسل التقارير إلى اللجنة الفنية االستشارية للنظر فيها.
 .00تضطلع األمانة العامة بأي من المهام األخرى الموكلة إليها بموجب اللجنة الفنية االستشارية.

البند (خ) :توارث مفوضية حوض نهر النيل لمبادرة حوض النيل
المادة  :15التوارث
عند دخول االتفاقية حيز التنفيذ ،ترث المفوضية كل الحقوق وااللتزامات واألصول الخاصة بمبادرة حوض النيل.
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الجزء الرابع :المؤسسات الفرعية
الماده  :11المنظمات واالتفاقيات لألحواض الفرعية
.0

تعترف دول حوض النيل بمنظمات وترتيبات األحواض الفرعية.

.7

تتعهد األطراف في اإلطار التي هي أيضا أعضاء في منظمات األحواض الفرعية أو ترتيبات لضمان أن
أغراض ومهام وأنشطة هذه المنظمات والترتيبات متسقة مع تلك التي بمفوضية حوض نهر النيل ،ومع
المبادئ والقواعد المنصوص عليها في ،أو اعتمدت ،في اإلطار.

.3

تتعهد األطراف في اإلطار التي أيضا أعضاء في منظمات أو ترتيبات األحواض الفرعية بأن مثل هذه
المنظمات أو الترتيبات تعمل بالتعاون الوثيق مع مفوضية حوض نهر النيل.

.8

مفوضية حوض نهر النيل تكون على اتصال منتظم ،وتتعاون تعاونا وثيقا ،مع أي منظمة أو ترتيب حوض
فرعي.

المادة  :11نقاط اتصال المؤسسات الوطنية للنيل
.0

كل دولة بحوض النيل تنشئ أو تعين نقطة اتصال مؤسسية وطنية للنيل وتخطر المفوضية بذلك.

.7

وظيفة نقاط اال تصال المؤسسية الوطنية للنيل تكون بمثابة مراكز التنسيق الوطنية للموضية فيما يتعلق
بالمسائل التي تدخل ضمن االختصاص للمفوضية.

الجزء الخامس :أحكام متنوعة
المادة  :11تسوية المنازعات
في حالة حدوث نزاع بين دولتين أو أكثر من دول حوض النيل بشأن تفسير أو تطبيق هذا اإلطار ،تقوم الدول المعنية،
في حالة غياب اتفاق بينهما ،بالسعي إلى تسوية للنزاعات بالوسائل السلمية وفقا لألحكام التالية:
(أ) إذا لم تتوصل الدول إلى اتفاق بالتفاوض بناءا على طلب أحدهم ،قد تسعى معا فى إيجاد المساعي الحميدة ،أو
تطلب الوساطة من مفوضية حوض نهر النيل أو طرف ثالث ،أو أن توافق على عرض النزاع على التحكيم
وفقا لإلجراءات التي سيعتمدها المجلس ،أو عرضه على "محكمة العدل الدولية".
(ب) إذا مر ستة أشهر من وقت طلب المفاوضات المشار إليها في الفقرة (أ) ،ولم تستطيع الدول المعنية تسوية
النزاع عن طريق التفاوض أو أي من الوسائل األخرى المشار إليها في الفقرة (أ) ،يحال النزاع ،بناء على
طلب أي من األطراف في النزاع ،لمفوضية حيادية لتقصي الحقائق وفقا للمرفق المتعلق بمفوضية تقصي
الحقائق ،وما لم تتفق الدول المعنية على خالف ذلك.

المادة  :11األدوات التكميلية
.0

يجوز لدول حوض النيل أن تعتمد اآلليات الثنائية أو المتعددة األطراف التي تكمل اإلطار الحالي ،فيما يتعلق
بأجزاء من حوض نهر النيل أو منظومة نهر النيل ،مثل األحواض الفرعية والروافد ،أو بشأن برامج متعلقة
بحوض نهر النيل أو منظومة نهر النيل ،أو أجزاء منها.

.7

اآلليات التكميلية المشار إليها في الفقرة سوف تطبق مبادئ اإلطار الحالي للموضوع الخاص بتلك اآلليات.

 .3ال يجوز ألي آليات أخرى أو ترتيبات تدخل فيها دول حوض النيل أن تكون غير متسقة مع أحكام اإلطار
الحالي.
.8

تعتمد اآلليات التكميلية كالبروتوكوالت في اإلطار الحالي بالتوافق بين دول حوض النيل.
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الجزء السادس :أحكام ختامية
المادة  :11تعديل اإلطار أو البروتوكوالت
.8

يجوز اقتراح تعديالت لهذا اإلطار من أي "دولة طرف" .يجوز اقتراح تعديالت على أي بروتوكول من أي دولة
لهذا البروتوكول.

.9

تعتمد التعديالت التي تدخل على هذا اإلطار في اجتماع "الدول األطراف ".تعتمد تعديالت أي بروتوكول في
اجتماع "الدول األطراف" في البروتوكول المعني.

.6

يجوز تعديل المواد  36 ،39 ،38 ،78 ،73 ،08 ،1 ،4 ،9 ،8 ،3 ،7 ،0و  32من هذا اإلطاربالتوافق فقط.
وفيما يتعلق بالتعديالت المقترحة على مواد أخرى ،أو ألي بروتوكول ،تبذل األطراف كل جهد للتوصل إلى اتفاق
بالتوافق .إذا ما استنفذت كل الجهود الرامية إلى التوافق ولم يتم التوصل إلى اتفاق ،يعتمد التعديل كحل أخير
بأغلبية ثلثي أصوات "الدول األطراف" في اإلطار أو البروتوكول المعني والحاضرين والمصوتين في االجتماع،
وسوف يقدم التعديل بواسطة الجهة المودع لديها االتفاقية ،إلى كل الدول األطراف للتصديق ،أو القبول ،أو
الموافقة .يقدم االتفاق إلى جميع "الدول األطراف" للتصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة  :17اعتماد وتعديل المرفقات
.6

تشكل المرفقات لهذا اإلطار أو ألي بروتوكول جزءا ال يتجزأ من اإلطار أو هذا البروتوكول ،حسبما يقتضي
األمر ،وما لم ينص صراحة على خالف ذلك ،اإلشارة إلى هذا اإلطار أو البروتوكوالت الخاصة به يشكل في
الوقت نفسه إشارة إلى أي من مرفق اته الملحقة به .سوف تقتصر هذه المرفقات على األمور اإلجرائية ،والعلمية
والتقنية واإلدارية المتفق عليها من األطراف.

.2

ينطبق اإلجراء التالي باستثناء ما قد يكون خالف ذلك في أي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته ،على االقتراحات
واعتماد ودخول حيز النفاذ المرفقات اإلضافية لهذا اإلطار ،أو مرفقات أي بروتوكول:
(أ) تقترح المرفقات لهذا اإلطار أو ألي بروتوكول وتعتمد وفقا لإلجراء المنصوص عليه في المادة  .36على
وجه الخصوص ،يجب أن يعتمد بالتوافق أي مرفق متعلق بإحدى المواد المدرجة في الفقرة  3من المادة 36
(ب) ألي طرف غير قادر على الموافقة على أي مرفق إضافي لهذا اإلطار أو مرفقا ألي بروتوكول أن يخطر
جهة اإليداع  ،كتابيا ،خالل سنة واحدة من تاريخ تبليغ اعتماد اإليداع .تقوم جهة اإليداع بدون تأخير بإخطار
جميع األطراف بتلقي االعتراض المعلن .قد يسحب أي طرف في أي وقت إعالنا سابقا باالعتراض ،وعندئذ
يبدأ نفاذ المرفقات لذلك الطرف رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) أدناه؛
(ت) بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تبليغ اعتماد اإليداع ،المرفق يدخل حيز النفاذ لجميع األطراف في هذا
اإلطار أو في البروتوكول المعني والتي لم تقدم إخطارا وفقا ألحكام الفقرة الفرعية (ب) أعاله.

.4

يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ التعديالت على المرفقات بهذا اإلطار أو أي بروتوكول لنفس اإلجراء فيما يتعلق
باقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات اإلطار أو مرفقات أي بروتوكول.

.1

إذا كان المرفق اإلضافي أو التعديل لمرفق مرتبط بأي تعديل لهذا اإلطار أو أي بروتوكول ،المرفق اإلضافي أو
التعديل ال يدخل حيز نفاذ إال عند دخول التعديل على اإلطار أو على البروتوكول المعني حيز النفاذ.

المادة  :19العالقة بين هذا اإلطار والبروتوكوالت،
.0

ال تصبح دولة طرفا في بروتوكول لهذا اإلطار إال إذا كانت ،أو أصبحت في نفس الوقت ،طرفا في هذا اإلطار.

.7

تتخذ القرارات بموجب أي بروتوكول فقط من األطراف في البروتوكول المعني .أي دولة بحوض النيل لم تصدق
على بروتوكول قد تشارك فيه بصفة مراقب في أي اجتماع لألطراف في هذا البروتوكول.
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المادة  :18التحفظات
ال يجوز إبداء تحفظات على هذا اإلطار.

المادة  :19االنسحاب
.0

أن "الدولة الطرف" قد تنسحب من اإلطار بتقديم إخطار كتابي إلى جهة اإليداع في أي وقت بعد انقضاء سنتين من
التاريخ التي دخل فيه هذا اإلطار حيز النفاذ.

.7

يتم االنسحاب عند انقضاء سنة واحدة على تاريخ استالم اإلخطار بجهة اإليداع ،أو على أي تاريخ الحق حسبما
يكون محددا في إخطار االنسحاب ،وتكون الدول ملتزمة باإلطار خالل الفترة حتى تاريخ اإلنسحاب.

.3

أي "طرف" ينسحب من هذا اإلطار يعتبر أيضا انسحابا من أي بروتوكول والمرفق التي هي طرف فيه.

.8

أي "طرف" ينسحب من هذا اإلطار ،يجب أن يسوى أي التزامات معلقة موجبة قبل أن ينسحب.

.9

تنطبق أحكام هذه المادة على االنسحاب من البروتوكوالت المرتبطة باإلطار.

المادة  :15التوقيع
هذا اإلطار يكون مفتوحا للتوقيع عليه من جانب جميع الدول التي يقع في أراضيها جزء من حوض نهر النيل ،من
 08مايو  7101إلى  03مايو  7100في عنتيبي بأوغندا.

المادة  :11التصديق أواالنضمام
اإلطار الحالي يخضع للتصديق أو االنضمام من جانب جميع الدول التي يقع في أراضيها جزء من "حوض نهر النيل".
وتودع صكوك التصديق أو االنضمام باالتحاد األفريقي.

المادة  :11دخول حيز النفاذ
اإلطار الحالي يدخل حيز النفاذ في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام مع "االتحاد األفريقي".

المادة  :11حجية النصوص وجهة اإليداع
تودع النسخة األصلية من هذا اإلطار ،حيث النصين اإلنجليزي والفرنسي بنفس الحجية ،مع "االتحاد األفريقي" ،الذي
يقوم بإرسال نسخ مصدقة حقيقية منه إلى الدول األطراف.

المادة  :11وظائف الوديع
تخطر جهة اإليداع ،على وجه الخصوص ،الدول األطراف:
(أ) بإيداع صكوك التصديق أو االنضمام ،أو أي معلومات أخرى أو اإلعالنات أو اآلليات األخرى المنصوص
عليها في هذا اإلطار.
(ب) بتاريخ دخول هذا اإلطار حيز النفاذ.

المرفق
مفوضية تقصي الحقائق
.0

يتم إنشاء "مفوضية لتقصي الحقائق" ،تتألف من عضو واحد ترشحه كل دولة من الدول المعنية عالوة على عضو
ال يحمل جنسية أي من الدول المعنية يختاره األعضاء المرشحين لمنصب الرئيس.

.7

إذا كان األعضاء ممثلى الدول غير قادرين على االتفاق على رئيس في غضون ثالثة أشهر من إنشاء المفوضية ،
يجوز ألي دولة معنية أن تطلب من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ) (AUتعيين رئيس ال يحمل جنسية أي من
األطراف في النزاع ،أو أي من دول حوض النيل المعنية .وفي حالة فشل إحدى الدول أن ترشح عضوا في
غضون ثالثة أشهر من الطلب األول عمال بالفقرة  7من المادة  33أعاله ،قد تطالب أية دولة أخرى معنية من
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رئيس "مفوضية االتحاد األفريقي" تعيين األشخاص الثالثة الذين ال يحمل منهم جنسية أي من األطراف في النزاع،
أو أي من دول حوض النيل المعنية.
.3

تحدد المفوضية إجراءاتها الخاصة.

.8

تلتزم الدول المعنية بتزويد المفوضية بالمعلومات التي تطلبها ،وبالسماح بالوصول إلى أراضي كل منهما والتفتيش
على أي مرافق أو محطات أو معدات أو منشآت أو ظواهر طبيعية لها صلة بغرض التحقيق.

.9

المفوضية تعتمد تقريرها بأغلبية األصوات ،ويقدم هذا التقرير إلى الدول المعنية بعد ان تحدد نتائجها وأسبابها
لذلك ،والتوصيات التي تراها مناسبة لحل عادل للنزاع ،والتي يجب أن تأخذها الدول المعنية بحسن النية.

.6

تتحمل الدول المعنية نفقات المفوضية بالتساوي.

المرفق المتعلق بالمادة (51ب) أن تحل بواسطة مفوضية حوض نهر النيل في غضون ستة أشهر من إنشائها
في نهاية المفاوضات ،لم يتم التوصل الى توافق بشأن المادة (08ب) التي تنص على ما يلي:
"على أال تؤثر تأثيرا جسيما على األمن المائي ألي دولة أخرى من دول حوض النيل"( ،جميع الدول وافقت على هذا
االقتراح باستثناء مصر والسودان).
واقترحت مصر االستعاضة عن المادة (08ب) بالصيغة التالية:
(ث) على اال تؤثر سلبا على األمن المائي واالستخدامات الحالية والحقوق ألي دولة أخرى من دول حوض النيل.
توصل "االجتماع االستثنائي" لمجلس وزراء النيل في كينشاسا" ،جمهورية الكونغو الديمقراطية" ،في  77مايو 7111
إلى أن تندرج المادة ( 08ب) بمرفق لال تفاقية على أن تحل بواسطة مفوضية حوض نهر النيل في غضون ستة أشهر
من إنشائها.
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