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 مقدمة

ملتننت تجم نند مل جلننر ملمعنشكر  جرىنننذ  جشم ملننو ص نن   ملاعننجش   إن منن صعنناأل ماتمنن  
مننننر للننننش مللعننننذ جمل رانننند  جمنننن  ةمنننننن صن عتشتننننأل   ننننت ولنننن  مننننن مل  نننن    هنننج نة ةننننر ملتا مننننذ

 مننر  جملتننيرعشم  ملسنن لةر لننول    ننت جم ننر ملمةنن ى جملم متننر مننت معننش  جهننج مامننش ملننوم  ملسننجرد 
جمل ال نر منن ص نذ  ملمعشكعن ملق م ء إلت لةس ممسأل ملامذ   ت لول ملمس  ي جمل لج  مل ءجرنر

مل راد  تء ال عت تص من ملظجمتند  عة لتد جمم عتد  لذ ملوه أل إلت مرا  من ول  معث ت  م تر ش
ملننوم ةالننت صن ملمعننشكعن ملقنن م ء لنن  عتانن م جم مننر    لننذ جتقنن ةس هننوم ملللننشم جهننج مامننشملمتك م ننر

ع نننشم  م نننذ صشموننني مل جلنننر ملمعنننشكر جةعنننأل   نننت ىننن   ل   للنننش مللعنننذ   نننت صلننند م نننش  للنننش
لم  تا م   ماد   ت صس س نجلد من ل  ملمةن ى جملا ن ء لمعنش م ونشى ملان ل  جممنجش  ملىم لي  جم 

 .جن ملق ةمرملو ت   ملقش  مشتك ته

 

من مللننن ظش جملمتيمنننذ  عننن م  مننني  ونننةر منننج  مللعنننذ  سنننج  ع ننن   ملننني جت ننن ش مالىننن شى          
ملم عث  ن ج ج  صتمر تتا ق رمة ه مللعذ هج م عث جس ج  علتا  لل   ن ماتمر ج جلم   ل ء من 

ملمقةقةننر لننعن  جل مننج  للننش مللعننذ مننن  لننر  جوننعن نننذ مننن معننش جملسننج من مننن  لننر ص ننشم  
مجم نننر ملمننن ل ةىنننعش إلنننت صن ماتمنننر تتا نننق رمجمشكنننث ت شك ةنننر سننن لةر لنننعن مل نننشمعن  جوجم نننر عتا نننق 
ريجونن د  جل ملمننج   م  ةنن   ج  ش ةنن    جرمنن شن   جمم شسنن   سنن لرر مننن   لننأل نننذ مننن معننش 

  مجملسج من ت  ه  جل ملمج 
 

جملاشوننت رمل قننر مننج  مللعننذ م المتكنن   ملتنن شك ت ملمعننشم  أواًل: المواريثثا الريرية ثثة الةثثيل ة 
م تمل ع قت رآر شه ملسن لةر   عنر من ل لىنجأل صم  نال  جلنج ممن ج  لنعن مل نشمعن  إو تشمنر   نت 

نعلةنن ر  )مل ننجش إ المةنن   ج ل جم سننة   شمةننر مالسننتام ش ملمعننشورإرعجوة ر  جشمةننر ت نن شى ملش عننق ملاشوننت 
لعنشكر ملاشوةنر ر لنجأل ملسنج منر  ج  ن  جشمةر ملغتج ملاشوت ل ىم ل مامشكقنت رصجنلن مر  جشمةنر ملا

هننوه ملعننجشى ل نن  ماللتمنن ء إلننت ماسننشى ملسنن ةم لةر لنن م ماملننشم مننت إرعجوةنن   جملننت   ر لتمنن ء ملنن لن  
 !رمل م  ر ملكلشم مت  لجأل ملسج منر إلت ةاقجأل   ةد ملسال 

 

صللن  م نتصى رق مةن    م ملمتيمذ مت جم نر  جل للنش مللعنذ ع ن ثين ًي: واقع دول الحوض داةل ي وةيرج ي
جمشملن ننجن  (لننعن  شو ننجن رمعننش جملسننج منر جصل  جمننجن رنعلةنن   تلتملةنن   صجنلنن م   لننجأل ملسننج من
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رشجمل م  لجشجل و  ملكجلغنج مل ةمقشم ةنرر جصملشكنر رإرعجوةن ر  جهنج من  ةالنت صن ممتمن ال  ملتلن مس  
ه ملنننن جل مننننت ماظملنننن  لنننذ جملعننننشمد لننننعن هننننوه ملنننن جل تظننننذ ممتمنننن ال    منننن   رنننن  إن م تمانننن   هننننو

م تمانن   تا  ةننر رإرلةننر  ج علةننر  جلغجةننرم ملننزر جهننج منن  ةاننتت مننن ممتمنن ال  ملعننشمد ملنن م  ي  
جملمشأل ماه ةر  مإوم م  صو ل  إلت م  تقن   ملتنيرعش ملعنلعجلت منت ران  هنوه ملن جل  ا شنلن  صن 

 .ملمسيلر ص  ش رنرعش من ج ج  "صتمر م لر" مجل مة ه مللعذ

 

م لقن  مدركيت والمميرةيت الةيل ة من جينب كل من مصر والةودان رجثي  دول الحثوضثيلثًي: ال
سق   ملا ع  من ملشمة   ملتت ن ل  تشمال  مل جلت ن مت  ال  تلم  مر  جل ملمج   تجمش  شمةر 
مالستقالل مال تع  م رتنيمة   لن ى ملسنجةسر جسنق   شمةنر مللون ل ملمىنتش  لمل هونر مالسنتام ش 

جسننق   شمةننر ملجمنن ى ملج لةننر ملتننت ننن ن  (قننأل ما هنن ى ملسننال  ملمعننشكر مةسننشم ع ةرجملالعننشكر ر 
ملتننننشجكا للنننن  مننننت  جل ملمننننج  وم  ملم تمانننن   ملتا  ةننننر  جسننننق   شمةننننر ملمىننننشجد ملمونننن شم 

 .ملسج ملت ملوم صشك  ملتشجكا لد  لجى مت  جل مج  للش مللعذ  مسقط ملمىشجد ج س  ملسج من

ملتا مننذ مالنن   معننث من مصكرننش تاقعنن م  ممنن  عتنش   مننجل مةنن ه مللعنذج  ني ولنن   منن ن مالتمنر 
رنننن لتشم ت للننننوم ملتلجكننننذ مة المننننت رمننننشأل ملمةنننن هر صج رنننن لتشم ت مل ل جم سنننني  صج ر لتاجكننننذ   ننننت 

 ممل ل جم سةر ملىالةر   صمش ةمت ج إلت إ   ى لظش   ت ملمستجكعن ملق لجلي  جملسة سي

شمن   جل منج  مللعنذ مالت   ةن   مل جلةنر  ملتني جت شح ملجش ر تس ؤل ه   جهج مي ظذ 
تم ظ لمعش مقج ل  ملت شك ةر  جت ت   جل ململ رر ر    ش معش مسرق  ر ةر مى شكر تقن     علن   
لننننذ جمىننننتشم  ملمعننننجل   نننني مجممقننننر مل  لننننأل ملمعننننشو جمنننن  عتنننن ش مالن مننننجل للنننن ء سنننن  ملللوننننر 

 معش؟؟  مالرعجوي  هذ تست ةر هوه مل جل ر ل اذ ملم ق ملوشش ر

جلال  رننر   نني هننوم ملتسنن ؤل  ت ننشح ملجش ننر رننالث ممنن جش ش ةسننةر جهنني منن و م  ننر  جل 
ململ رر لمة ى مللعذ  جهذ ل عل  ملق شى   ي ملت رعش مي مة ى مللعذ  جم وم  نن مج ن  ملقن لجن ملن جلي 

 جملىش ةر ملق لجلةر ملتي تمت كل   جل ململ ررم

م تمء ل ال  ملمق مر  معث عتلن جل مل نتء مالجل   ج  ي ول   م ن ملجش ر تلقس  ملي مشوار
 ننش  م تعننش لالت   ةنن   ململشمنننر لننعن  جل ملمننج  مننر ملتشنعنننت   نني مت   ةننر  لتعلنني  لعلمننن  
عتلن جل مل ننتء ملرنن لي  مج نن   جل ملمننج  مننن هنوه مالت   ةنن    ممنن  مل ننتء ملر لننث  مسننج  عتلنن جل 

أل جمسا  مم   ملقجم مال  ةمةر ملم ت  ر من تجعع  ملجور  م ذ  جل مج  مللعذ جملوو مت  ملر 
ت انننأل  جشم م  ةمةننن  مننني هنننوه ململ قنننر ملتننني تاننن  مال  نننش ر للسنننرر ل معننن ل  ملمعنننشكر   ممننن  مل نننتء 
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ملر لننث مننن ملجش ننر مسننج  عت ننشق ملنني ملجوننر ملمنن لي ل قننجو مال  ةمةننر منني مل قننر مننج  مللعننذم 
ملجش نر م نوم مني مال ترن ش مل   ةنر ملتني  جمل تء ملشمرر جهج مل  تمنر مسنج  ع عنأل   ني هنوم تسن ؤل

   م  مي مال تمء ملس رقرم 

 )اوال( االرفيق يت الدول ة المبرمة بين دول الحوض

إلنننت منننشكقعن  ماجلد ةوننن   جل ملمعنننأل   الم تلننن  منننجل ملمةننن ىتلقسننن   جل ملمنننج  مننني 
  جوجشجلنننن و  رمعننننش جملسننننج منر  جما ننننشد  جل ململرننننر رصجنلنننن م  إرعجوةنننن   ملكجلغننننج مل ةمقشم ةننننر

شكتشك   رمجتلتملة   جشجمل م  جنعلة   جم 

 

ج   ل ص  مشم ر ملتعاع  مي مللتمد لعن  جل ملمعأل ج جل ململرر مي م تم د جتشمء  جل مج  
  مننني ملا عنننمر ملكجلغجلةنننر نعلى سننن   جولننن  راننن  شمننن  معنننش جملسنننج من 0202مللعنننذ مننني مننن عج 

لىننن ء ملتج ةنننر   نننت "مالت   ةنننر مة  شكنننر ل تاننن جن لنننعن   جل منننج  مللعنننذ" ة ننن  ى تقسنننة  ملمةننن ه  جم 
جلنةس  -م جوةر ل جل مج  مللعذ  م  ل  عت  مللص عنشممر   نت رالرنر ىنشج  جرىننذ جمون  

جهوه ملىشج  تمر   ميدصجال  ملتيكعن    نت ملمقنجق ملت شك ةنر لكنذ منن  -مي ملمالمق مل  عر لل 
 هنن م  مل جلةننر ملتنني ج اتلنن  لشك  لةنن  معننش جملسننج من منني مةنن ه مللعننذ  ملتنني علظملنن   نن   مننن ملما

ة  لةننن  جو  ةنننن   نننالل مل تنننشى مالسنننتام شكر  جر لةننن د ونننشجشى إ  ننن ش ننننذ  جلنننر مسنننرق   نننن ننننذ  جم 
ملمىشج    ملتي عت  تل عوه    نت ملللنش  جمشج ند رمن  ةونمن تن مق ملمةن ه رىننذ  لةانيم جر لرن د 

إال لإ م د مآلشمءم جهج مامش ملوو  اذ       جمت تغععش صو لل  من للج  هوه مالت   ةر ملق لجلةر
لىن ء م جونةر  جل منج  مللعنذ منن  جن   جل ململرر تا ن  ن لعتل  تج ةر مالت   ةر مة  شكنر  جم 

 .معش جملسج من مر مت  ملر أل اللوم ملم  مستقرال

 

  رم علننر 0202من عج  01 ج  ةند   منن   جل صشونر هنني صرعجوةن  جصجنلنن م جشجملن م جتلتملةنن  رن لتج ةر مننت
 لتعلي ماجنل ةر   ت مالت   ةر مة  شكر مل  ع ى  ملتي تلظ  ملاال ر لعن  جل مج  مللعذ جملتي 

للنن م تقشكرنن  تتا ننق لإ نن ش ملامننذ ملتانن جلي  جلنن   93للنن م  جممقنن   جل ملمننج    ننت  12تتوننمن 
  .ع ننننننننننننننننننننننش مالت نننننننننننننننننننننن ق   ننننننننننننننننننننننت ملللننننننننننننننننننننننج  ملمتا قننننننننننننننننننننننر رننننننننننننننننننننننيمن ملمةنننننننننننننننننننننن ه

جمل ننن ل مرننن ش منننجل صن   مةنننر ملتج ةنننر   نننت مالت   ةنننر  ت غننني معنننص معنننش جملنننو ولننن  ملمنننعن 
  نمنننن  ت غنننني مل عتننننج رمننننق 0393ج1929جملسننننج من ملم  ةننننر جمت   نننن   تقسننننة  مةنننن ه مللعننننذ لانننن مي 

  .مال تننننننننشم ر ملمقننننننننشش لمعننننننننش   ننننننننت مىننننننننشج    إ  مننننننننر ملسنننننننن ج    ننننننننت للننننننننش مللعننننننننذ

مت شك ةنن   تلننشت هننوه ملمىننن ر منني  جال ةانن  هننوم مل ننال  لننعن  جل مننج  مللعننذ ملجمعنن  مننن لج نند 
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ماللنن ش ملتنني تلرننر جتمننش جتعننأل منني صكرننش مننن  جلننر إو تتانن ش  شنرنن   هننوه ملنن جل منني مسننت  م  
هوه ملمة ه  جكرقت ملسؤمل ملم   مي هوم ملىين مجل نة ةنر ما ل نر هنوم مامنش  جلةن ؟ من جل ململرنر 

عتش  إلنت ملن جل ما نشم إن هنج إال مي ملغ لأل ت  ي صمقعتل  مي ملتعش  مي مة ه ملللش جصن م  
تل تال  مللن   جر لتن لي تنشم منن مقلن  صن تمتكنش ننذ مةن ه ملللنش من   م  علرنر منن صشمونعل  رصج علرنر 
مل تء ما ظ  ملد ملل ر  نم  ت  ي مقل  مي ملتعش  رمة هد جتغععش لج عتل  مسرم  تشمه مل سر   

عأل معل  ملللشم صم   جل ملممش جملمعأل متنشم لل  مقط  جن م تر ش ل  جل ما شم ملتي ةمش صج ة
صن لل  مقن   ت شك ةن   منتسنر   مني هنوه ملمةن ه  جر لتن لي منإن منن مقلن  مالسنتمشمش مني ملمعنجل   نت 
ممتة   تلنن  مننن مةنن ه هننوم ملللننش  لننذ جمننن مقلنن  تكنن  ى مسننت  ممل  لمة هنند جمقنن   لمت  رنن   ملت ننجش 

  .مال تع  و جمال تم  ي معل 

 

ل نننال  منننجل مسنننت  م  مةننن ه ماللننن ش مننني نعنننش ماننننشم  ملمالمةنننر  معنننث لننن  تظلنننش نمننن  علنننشت م
مىن ر مست  م  مة ه ملللش مي ملتشم ر جلألنشم  ملرىشكر إال م عر    إو ن ل  ملمىن ر ماجلت مي 
م  ل مالل ش مل جلةر هي مىن ر مسنت  ممل  مني ملمالمنر  رن  ت نجش ران  ولن   جر ونذ ملت نجشم  

ملتشم نننر جملعنننل  ر   عنننر  إلنننت ملم ننن ال  ملمتا قنننر ر السنننت  مم   مال تعننن  ةر  مال تعننن  ةر مننني
لم م   مي ملج   ملم وش   .ماكرش صهمةر جم 

 

جل ن ن ل  مست  مم   مة ه مالل ش مل جلةر ل  تستق أل مالهتم   تق ع ة  إال رىين مست  مم تل  مي 
تلظنة  مسنت  مم تل  مني نعنش ىن جن ملمالمر ملللشكنر ممن  صمسن  ملم ن ل للىنجء  نش   جلني  جنن ن 

ملمالمننر ملللشكننر صمننشم متشجننن  لالت   نن   جملتشتعرنن   ملرل  ةننر جمة  ةمةننر  مننإن لل ةنن   ملقننشن ملت سننر 
 ىننش جونن مة   ملقننشن ملم ونني لنن ص  تىننل  مهتم منن    لجلةنن  متتمعنن م ر السننت  مم   نعننش ملمالمةننر 

ي هنوم ملم ن ل سنم  لشمر نر ملقن لجن ملن جلي لأللل ش مل جلةر  جهج م  ص م إلت لىجء  نش   جلني من
   لإ شمش م   ش  رقجم   ه سلنت0311رين تقج  مي     

.  

  مهتم م    ع  ر ل جملأل ملق لجلةر 0393جص م إلت مهتم   مل ماةر ملا مر لألم  ملمتم ى ملو     
للنن  رننين تقننج  إلننت ل لننر ملقنن لجن ملنن جلي ملت راننر  0392لمعنن  ش ملمةنن ه ملاورننر  ج  للنن  منني  نن   

ل شمسنننر ملقننن لجن ملمتا نننق لج نننجأل مسنننت  م  ملم ننن شم ملم  ةنننر مل جلةنننر مننني نعنننش صننننشم  ملمالمنننر 
ملللشكنر  جران  لعنن  ج ىنشكن   من  مشننن  ل لنر ملقن لجن ملنن جلي منن إ ن م  مىننشجد  ن   منن ملمننجم  

  ل  ماةننر منن  ىر تتا ننق ر السننت  مم   نعننش ملمالمةننر ل م نن شم ملم  ةننر مل جلةننر  ملتنني  نن متل 99ر
  جهننج مامننش ملننوو منننن مل ماةننر ملا مننر مننن إ ننشمش مت   ةننر 0339ملا مننر لألمنن  ملمتمنن ى منني  نن   
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 .0339 ننننن لجن مسننننننت  م  ملم نننننن شم ملم  ةنننننر مل جلةننننننر منننننني مانننننننشم  نعنننننش ملمالمةننننننر منننننني منننننن عج 

 جتجمل  ملل جم  ملتني  قن   للنوم ملىنين  نمن   قن   لن جم  مني تلمةنر مامنجم  ملللشكنر مل جلةنر 
إلت   لأل تج ةنر مالت   ةن   مل  عنر رمم ةنر جمسنت  م  ملم ن شو ملم  ةنر ملان لشى ل من ج  جملرمعنشم  

مقنن  تمرننذ مالل نن ت ملش ةسنني لقجم نن   - مل جلةننر  جنننذ هننوه مالت   ةنن   مسننتل   إلننت  جم نن  ه سننلنت
شم  ر لمسن جلةر ه سلني ر اللتا    ن م لج  ملسة  ى ملم  قر مي إ مشى ملمجمش  ملم  ةر ر ت ن ه مال تن

جملتننني   مننن  مامننن  ملمتمننن ى لت جكشهننن  لتىنننمذ مسنننؤجلةر ملننن جل مننني  -ملمىنننتشنر ل ننن جل ملمتىننن   ر
ملم  ظ   ت لج ةر ملمة ه جلةس نمعتل  مقط  ج جش  مر  ئ مشتكت   عل  مةم  را  ملق لجن ملن جلي 

لمنجمش  ملم  ةنر  ملمعأل صج صس ذ ملللش مي مستال  إىا ش مسلق  ن مى شكر م  مق  جل  جصهمل د
مال تننشم  ر لمسنن جلةر ملمىننتشنر  جملننر ما منن ل ملتنني تسننلأل صوننشمش  نلعننشى  جملمننق منني مالسننت  م  

 .Reasonable & Equitable Utilizationملماقجل جململع  

 ش  اه  مالت   ة   جملما ه م  مل جلةر ملتي تمن  عتل جل هوم مل تء ج  ي ول   
جنوم  لج   جل مج  مللعذ مي مالت  ق مجل إ  ش   لجلي ةمن  تلظة  مة ه مج  للش مللعذ  

  ملاال    لعلل  مي وجء ملمتغعشم  مل م  ةر جمة  ةمةر لل 

رعجوة  مي ول  0320مت   ةر  -0 د ملتي  ق   لعن لشك  لة  رع تل  ممر ر لمعش جملسج من جم 
سجمٌء   ت مللعذ ماتشق  صج رمعشى ت ل   -ملمعن  جلعَّ    ت     إ  مر صو مىشج    

 .ةنجن من ىيلل  ملتيرعش مي مة ه مللعذ  -جللش ملسجر  

ة  0321مت   ةر   -2 لة  جمشلس   جلصَّ لل ه  ملشمرر   ت صن د ملتت ج  ِّا  لعن لشك  لة  جم 
 .تامذ هوه مل جل   ت تيمعن   جل مة ه مللعذ ماتشق جشجمم ه معش

صلشم  لعن ملمنجمر ملمعشكر جملمنجمر مللشك  لةر نممر ر ل سج من  د ملتت0303مت   ةر  -3
رغعش مت  ٍق مسلٍق مر ملمنجمر -جصجنل م جنعلة  جتلتملة   جلعَّ  صةو     ت صال تق   

ص م ُل شوٍ  صج تجلع   جم نلشو  ةر  جال عت و صو إ شمء   ت مللعذ جمشج د  -ملمعشكر
 .جشجمم ه ةنجن من ىيلد إلق ص معر معش

  لعن معش جملسج من  جىم   0303د ملتي ج  ِّا  الستكم ل مت   ةر 0393مت   ةر  -4
 9959م ة ش متش مناألر ت عص ملل   41ملورط ملك مذ لمة ه مللعذ إلت ملل  عن ر

م ة ش متش مناأل ل سج من  جلكن  جل مج  مللعذ  0459م ة ش متش مناأل لمعش  ج
 .ملرم لةر شمو  هوه مالت   ةر

 



7 
 

مىنذ ملم  جون   لنعن  جل منج  مللعنذ  مني  تتمرنذ مني ملمىنن ر لاش  ملسن لق من عتو  من م
لتع نننر ةعنننشمش  جل ململرنننر   نننت إلغننن ء رالرنننر للنننج  تمرنننذ  ملتجعنننذ إلنننت تسنننجةر ل قوننن ة  مل المةنننر

ملقونن ة  مل المةننر لننعن  جل ململرننر ج جلتنني ملمعننأل   عننر جصن هننوه ملللننج  ملرالرننر لعنن    علنن  
ملمقجق ملت شك ةر ملمنتسررد جملتي تتمرذ مي صن معش ر اوالر :جملتي تتمرذ ميمالت   ة   ملس رقر  

سنلجة  منن مةن ه مللعنذ معنث ت  لنأل  3م ة ش   1.55جملسج من   ت  3م ة ش   5555تمعذ   ت 
مة  نننن ش ر وثين ثثثثير . جل ململرننننر لإلغنننن ء ملمقننننجق ملت شك ةننننر ملمنتسننننرر لكننننذ مننننن معننننش جملسننننج من

صو  جلنننر منننن  جل منننج  مللعنننذ صن تقنننج  لإ  ننن ش ننننذ منننن معنننش ملمسنننلقد معنننث عتج نننأل   نننت 
جملسج من  ل  ملقة   ريو مىشج      ت شجمم  للش مللعذ سجمء مللعذ ماتشق صج مللعذ مالنة  صج 

ملتعننجك د معننث ت  لننأل  جل ململرننر رننين عننت  ر وثيلثثثير .للننش   لننشى جصن تمعننذ   ننت مجممقتلمنن 
لول  سج  تعر   جل ململرر صن لةر مي مجم لر  جلتني ملتعجك   م ذ ململظمر ر ان لةر جلكن 

ملمعنننأل ج ننن  جممقننن  معنننش جملسنننج من   نننت هنننوم ملم  نننأل ىنننشك ر صن تىنننتمذ هنننوه مان لةنننر   نننت 
 .عجتعلم 

 

 

 


