
 اتفاقية إطارية التعاون الدول أعضاء مبادرة حوض النيل
دول المبادرة تدرك األهمية االقتصادية واالجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم  
القوية في التعاون لالستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتي توثق عالقتها معًا وفق تنمية  

الحو  دول  لكل  كل  مستدامة  لفائدة  وبيئي  طبيعي  مورد  النيل  نهر  أن  االعتبار  في  آخذين  ض، 
 دولة.. 

التكامل   أساس  هي  النيل  حوض  مبادرة  وأن  لعالقاتها  حاكمة  اإلطارية  االتفاقية  أن  مؤكدين 
والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل،  

رغبتهم في تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها    ومؤكدين كذلك على
آخذين في اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية. ولذا اتفقت 

 على اآلتي: 
 الباب األول

 اإلطار الحالي لالتفاقية اإلطارية
ا لتحقيق  تطبق  اإلطارية  وموارده  االتفاقية  النيل  نهر  موارد  إدارة  حول  والحوار  والحماية  لتنمية 

 وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.
 الباب الثاني

 تعريفات ألغراض االتفاقية اإلطارية للتعاون 
 )أ( حوض النيل يقصد به االمتداد الجغرافي لنهر النيل 

 ماية والحوار من أجل التنمية. )ب( يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللح
نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه األرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم  

 هذه الوحدات في أي موقع فيه إشارة للمياه. 
 )ج( اإلطار يقصد به االتفاقية الحالية للتعاون اإلطاري 

نيل أو مبادرة النيل أو دول المبادرة يقصد بها الدول  )د( دول مبادرة نهر النيل أو دول مبادرة ال
 األعضاء في االتفاقية اإلطارية والتي هي بالضرورة أعضاء في مبادرة حوض النيل.

من هذه االتفاقية    3)ه( المفوضية يقصد بها مفوضية مبادرة نهر النيل المنشأة بموجب الفقرة  
 اإلطارية. 

المبادرة في االستخدام اآلمن للمياه في مجاالت الصحة, )و( األمن المائي يقصد به حق دول  
 الزراعة, الثروة الحيوانية والحماية والبيئة. 

 الباب الثالث 
 أواًل المبادئ العامة:

 النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقًا للمبادئ العامة اآلتية: 



 ( التعاون 1)
م دول  بين  التعاون  للحدود  مرتكزات  العابر  والتعاون  المساواة  على  تؤسس  النيل  حوض  بادرة 

لتحقيق   المشتركة  والجهود  النيل  نهر  المشتركة في حوار متسق من أجل حماية  والثقة  والمنافع 
 التنمية االجتماعية واالقتصادية

 ( التنمية المستدامة 2)
 مرتكزات التنمية المستدامة في حوض النيل 

 ( التابعية 3)
 التابعية على اين ما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن. ترتكز

 ( االستخدام وفقًا لالنصاف والمعقولية.4)
 تعتمد على االستخدام المنصف والمعقول للدول. 

 ( الحد من اإلضرار بالدول5)
 ترتكز على الحد من اإلضرار الحاد ببقية الدول

 استخدام المياه داخل حدودها. ( حق دول المبادرة في6)
يرتكز على أن لكل دولة لديها الحق في استخدام مياه نهر النيل وفق لالستخدامات التي تمت  

 اإلشارة لها. 
 ( الحماية والحوار:7)

ذلك  يكون  عندما  جماعي  وبشكل  منفردة  المهمة  الخطوات  تتخذ  المبادرة  دول  أن  على  ترتكز 
 نيل ومتعلقاتها ضروريًا لحماية مياه نهر ال

 ( المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية 8)
تتبادل المعلومات حول الخطوات التخطيطية عبر مفوضية مبادرة   ترتكز على أن دول المبادرة 

 حوض النيل.
 ( مصلحة المجتمع 9)

 ترتكز على مصالح الدول في منظومة نهر النيل 
 ( تبادل المعلومات والبيانات 10)

عل عندما  ترتكز  المائية  بالموارد  المرتبطة  باإلجراءات  ترتبط  التي  والبيانات  المعلومات  تبادل  ى 
 يكون ذلك ممكنًا ويسهل مصالح الدول التي بينها اتصاالت.

 ( البيئة وتأثيراتها على التقييم والتقويم 11)
 ( الحلول السلمية للخالفات 12)

 اعتماد الحلول السلمية للخالفات 
 النقية والموارد الثمينة.( المياه 13)



تدار  أن  ويجب  والبيئة،  والتنمية  للحياة  ضرورية  الثمينة  والموارد  النقية  المياه  أن  على  ترتكز 
بالتعاون ووفق معايير أخالقية مرتبطة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية مع الحماية والحوار حول  

 الموارد المرتبطة بها. 
 ية واجتماعية: ( الماء لديه قيمة اقتصاد 14)

 ترتكز على أن المياه والموارد الطبيعية لديها قيمة اقتصادية واجتماعية 
والذي يستخدمها يجب أن يعطى الجانب االقتصادي مراعاة مع األخذ في االعتبار االحتياجات  

 اإلنسانية واإلدارة اآلمنة للمنظومة.
 ( األمن المائي:15)

 حوض النيل.يعتمد مبدأ األمن المائي لكل دول 
 الباب الرابع 

 االنتفاع المنصف والمعقول 
دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعًا منصفًا ومعقواًل من موارد مياه المنظومة المائية لنهر    -أ  

النيل, على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل  
 وفق رؤية النتفاع معقول 

دولة من آخذي المائية وكل  الموارد  المخاوف حول حماية  فيها  بما  المبادرة  دول  االعتبار  ن في 
 دول المبادرة لها حق االنتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل. 

ضمان االستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ    -ب 
 رها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها.في اعتبا

 جغرافيًا وهيدرولوجيًا وبيئيًا وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك.  -ج 
 االحتياجات االقتصادية واالجتماعية التي تهم دول المبادرة. -د 

 هـ السكان المعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول المبادرة 
 تأثيرات على استخدامات الموارد المائية في الدولة والدول األخرى من دول المبادرة.ال -ز
 بما فيها االستخدامات المتوقعة للموارد المائية. -ح
الحوار والحماية والتنمية واالستخدام االقتصادي للموارد المائية والتكلفة من الخطوات التي   -ط

 تتخذ في التأثيرات.
 ئل الستخدام معين مزمع أو قائم. توافر البدا -ق 
منطقة   -ر امتدادات  النيل  لنهر  المائية  المنظومة  مياه  في  المبادرة  دول  دول من  مساهمة كل 

 الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة. 
بروح    -3 تبحث  المبادرة  دول  من  دولة  أي  مخاوف  عاليه  والثانية  األولى  الفقرة  الى  باإلشارة 

 ما تكون هناك حاجة لذلك.التعاون عند 



لالستخدام   -4 يؤدي  بما  األخرى  العوامل  مع  مقارنته  بعد  يؤخذ  العوامل  من  عامل  كل  وزن 
 المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل للوصول ألسس على أساسها جميعا. 

دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها ووفقًا لمنظومتها القانونية الحفاظ على   -  5
 االستخدام المستدام للمياه في ظل الظروف المحيطة.

االستخدام    -6 على  المؤثرة  النيل  نهر  مفوضية  وقواعد  قوانين  مراقبة  عليها  النيل  مبادرة  دول 
 المنصف والمعقول.

 الباب الخامس
 ام بعدم التسبب في ضرر جسيم:االلتز 

دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها آخذة في االعتبار    -  1
 عدم تسبيب األضرار الجسيمة لدول الحوض األخرى.

في حالة إحداث دول من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة وفي غياب    -2
هذا االستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير الالزمة آخذة في االعتبار األحكام الواردة    االتفاق على
وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند االقتضاء   4في المادة  

 مناقشة التعويض. 
 الباب السادس 

 الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه اآليكلوجي 
 اية ورفع جودة المياه من خالل مبادرة حوض النيل.حم -أ

 الحد من إدخال المبيدات أو األشياء الجديدة على النظام اآليكولوجي لحوض نهر النيل.-ب 
 حماية التنوع األحيائي في حوض النيل.  -ج
 حماية األراضي الجافة في حوض النيل. -د 
 . ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية -ه 

عالقاتها   لتنسيق  خطوات  اتخاذ  عليها  النيل  حوض  مفوضية  عبر  النيل  حوض  مبادرة  دول 
 الخارجية. 

 الباب السابع 
 تبادل المعلومات والبيانات 

إعمااًل لتعاونهم بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية، يتعين على  - 1
والبيا المعلومات  تبادل  النيل  حوض  النيل  دول  لحوض  المائية  الموارد  وحول  الصلة  ذات  نات 

 حيثما كان ذلك ممكنًا ويسهل استخدامها للدول ذات الصلة.



في حال تقدم إحدى دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى عليها    -  2
والبيان للمعلومات  تكلفة  وجود  حال  وفي  المعلوات  هذه  لتوفير  الكاملة  أن االستجابة  يجب  ات 

 تتحملها الدولة الطالبة للمعلومات والبيانات. 
الفقرة    -  3 تحت  لمطلوباتها  إجراءات   1تنفيذًا  مراقبة  على  اتفقت  النيل  حوض  مبادرة  ودول 

 تطوير مفوضية حوض النيل.
 الباب الثامن 

 الخطوات التخطيطية
 عبر مفوضية حوض النيل.  اتفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات  - 1
لتبادل   -  2 النيل  حوض  مفوضية  تضعها  التي  القواعد  ستراقب  النيل  حوض  مبادرة  دول 

 المعلومات والبيانات.
 الباب التاسع 

 تقييم األثر البيئي والحسابات
_ التدابير المزمع اتخاذها وقد يكون لها آثار سالبة كبيرة يتعين على دول الحوض في مرحلة   1

 ة اجراء تقييم شامل لتلك اآلثار فيما يتعلق باراضيها واراضي دول الحوض االخرى.مبكر 
قبل    2 من  توضع  كبيرة  ضارة  بيئية  آثار  للنشاط  كان  اذا  ما  لتحديد  واالجراءات  المعايير   _

 مفوضية حوض النيل. 
ل  _ حيث تقتضي الظروف ذلك ، وفقا للمعايير التي وضعتها مفوضية حوض نهر النيل، ودو 3

إجراء مراجعة لآلثار البيئية لتلك   1الحوض التي نفذت تدابير من النوع المشار إليه في الفقرة  
دول حوض  مع  الحسابات  بمراجعة  المتعلقة  الدولة  مع  مشاورات  في  يدخل  أن  يجب  التدابير. 

 النيل التي تأثرت بالتدابير بناء على طلبها 
التشر   4 اعتبارها  في  تأخذ  أن  المفوضية  على  تضع  _  ان  يجب  الحوض  لدول  الوطنية  يعات 

 معايير لمراجعة التدابير القائمة في تاريخ نفاذ االتفاق االطاري.
وفقا    5 اإلطار  هذا  نفاذ  تاريخ  في  القائمة  للتدابير  مراجعة  اجراء  النيل  لدول حوض  يجوز   _

 لتشريعاتها الوطنية ووفق للمعايير المعتمدة في هذا االتفاق اإلطاري 
 لعاشر الباب ا

 التبعية في مجال حماية وتطوير حوض النهر 
( المادة  المنصوص عليها في  المادة  التبعية في  لمبدأ  وفقا  المشروعات  وتنفيذ  تخطيط  (    3في 

 يتعين على دول حوض النيل اتخاذ االجراءات اآلتية : 
شاركة بطريقة  بذلك المشروع في الدولة المعينة الم   أ _ السماح لجميع الدول التي يمكن ان تتاثر

 مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ.



 ب _ بذل كل جهد ممكن ليتسق المشروع او اي اتفاق مع االتفاق اإلطاري على نطاق الحوض 
 الباب الحادي عشر

 الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة 
ليف من  يجب ، حوض النيل والدول منفردة ، أو مجتمعة عند االقتضاء من خالل تقاسم التكا

قبل الدولة أو دول حوض النيل التي يمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن التخاذ جميع التدابير 
المناسبة لمنع أو تخفيف الشروط المتعلقة بمنظومة نهر النيل التي قد تكون ضارة بدول الحوض  
الفيضانات،   ظروف  مثل  طبيعية،  ألسباب  أو  بشري  سلوك  عن  ناتجة  كانت  سواء  االخرى، 

التربة  وا وتآكل  التربة(  )انجراف  التغرين  المياه،  تنقلها  التي  واألمراض  الغازية،  المائية  ألعشاب 
والجفاف والتصحر. في تنفيذ هذا الحكم ، يتعين على الدول أن تتخذ حوض النيل في االعتبار  

 المبادئ التوجيهية التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل
 الباب الثاني عشر
 حاالت الطوارئ 

_ ألغراض هذا الحكم ، »حالة الطوارئ« تعني الحالة التي تسبب، أو تشكل تهديدا وشيكا او    1
، مثل  ، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية ، أو دول أخرى ، في ضرر جسيم لدول حوض النيل تتسبب 

 ، مثل الحوادث الصناعية. ، أو من سلوك اإلنسان الفيضانات واالنهيارات األرضية أو الزالزل 
_ ال يجوز للدولة في حوض النيل، اإلبطاء في إخطار الدول األخرى التي يحتمل أن تتأثر    2

بكل حالة طوارئ  المختصة  الدولية  المنظمات  باخطار  المتاحة  السبل  بكل  عليها اإلسراع  وإنما 
 تنشأ في أراضيها.

المحتمل ان تتأثر  _ على الدولة التي ينشأ داخل اراضيها طارئ التعاون مع الدول التي من    3
التي   العملية  التدابير  الفور  على  وتتخذ  االقتضاء  عند  المختصة  الدولية  المنظمات  ومع  به 

 تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف اآلثار الضارة لها عند حودث حالة الطوارئ.
ة و يجب على دول حوض النيل االشتراك في خطط الطوارئ لمواجهة الحالة ر _ عند الضرو   4

تتأثر  الطا ان  المحتمل  من  التي  االخرى  الدول  مع  التعاون  عليها  كما  االقتضاء  عند  رئة 
 والمنظمات الدولية المختصة 

 الباب الثالث عشر 
 حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات

التي  لمنظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة ، والمرافق وغيرها من األعمال ، وكذلك المنشآت  
تحوي قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون 
اإلنساني   القانون  قواعد  سيما  وال  الدولية،  وغير  الدولية  المسلحة  النزاعات  في  المنطبقة  الدولي 

 الدولي، ويجب ان ال تستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.


