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 :الممخص

" قانونيػ  إناػاس  ػد الن عػ  عهػ  ن ػر النيػؿ والماػ تت ال ػو  وامػر دوؿ الممػر   حمؿ البحث عنواف
 والم ؤولي  الدولي  إلثيوبيا وطرؽ حؿ النزاع 

دولػ  م اػاط    اػ رؾ مػو ميا ػر ي و  ير ػا  ٔٔ" حيث  ناولػت بالبحػث ممػري ميػان النيػؿ الػذ  يعػـ 
ماػػػا ؿ  -يػػ  الدوليػػػ  ي مرػػد دارت و   ػػزاؿمػػف المػػوارد الطبيايػػػ  الماػػ ر   والحػػاؿ عهيػػػر الممػػار  الما 

بمردمػػ   ػػومز وعػػـ  ػػذا المػمػػر  ومػػا يحمهػػر مػػف  البحث اب دأي عديدة بيف الدوؿ الما ر   مو ميا ر
 اريػػدات وفتمػػات  اريفيػػ   زايػػدات وبػػدأت  طيػػو له ػػط  مػػو النتػػؼ قػػرف ا فيػػر ي و ناولػػت ماػػروع 

ػ  فتمي  ان  ت ب يا ـ بيف الػدوؿ الػثتث تػػاحب  الاتقػ     د الن ع   نمػوذج ي ومػا اػ ؿ مػف نرط
اثيوبيػػا ، ي و ػػذلؾ اح ػػوت المردمػػ  عهػػ  مرػػرة  اريييػػ  مػػومزة عػػف ن ػػر النيػػؿ و ػػد -ال ػػوداف -متػػر 

الفهييػػ  ال اريفيػػ    ػػ فداـ ميػػان النيػػؿ وا  ياقيػػات ال ػػو  مػػو  ػػذا البحػػثالن عػػ  المرػػاـ عهيػػري  ناولنػػا 
دوؿ منػػػابـ النيػػػؿ عهػػػ  م ا ي ثػػػـ بينػػػا الفتمػػػات ال ػػػو أفػػػذت بػػػالظ ور وال زايػػػد ح مػػػت  نظػػػيـ ا ػػػ فدا

ا ػػ رتل ا ي والمطالبػػ  بارػػد ا ياقيػػات مديػػدة وعػػدـ ا ع ػػراؼ با  ياقيػػات ال ػػابر  ال ػػو ابرمػػت مػػف قبػػؿ 
 دوؿ  انت  ح ؿ  ام  دوؿ النيؿ ي واف  ذن ا  ياقيات ممحي  بحر ا وماست لتال  دوؿ المتب .

 المياػوؿ  ػاري   ػزاؿ   ان ػا بػدامـ وال ػوداف،  متػر المتػب دوؿ قبػؿ مػف رمػض المطالػب هػؾ  قابؿ
  ػػؿ  ناول ػػا الػػدولو الرػػانوف مػػو نظريػػات ا وؿ اليتػػؿ مػػو بينػػا وقػػد المنيػػردةي بػػا رادة ان ا  ػػا يم ػػف و 

 الثالثػػ ، بػػا طراؼ   ػػمينا ا أطػػراؼ م ػػ ولي  مػػد  مػػا و الػػ  من  ػػيف موقيػػري  ػػدعيـ أمػػؿ مػػف طػػرؼ
 ال ػهمي  الطػرؽ و ذلؾ ومنظماتي دوؿ مف عهي ا مف هؼ بمااريـ عتق  ل ا ول ف النزاع أطراؼ غير
 النزاعات. ل  وي  ا  باع وامب 

 (.دول انمجرى، نهر اننيم، انشاء انسدود، استغالل مياه األنهار، سد اننهضةانكهمات انمفتاحية: )
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Abstract: 

The research was entitled "The Legal of the Establishment of the Renaissance 

Dam on the Nile River, the problems facing the countries of the course, the 

international responsibility of Ethiopia and methods of resolving the conflict 

Where I dealt with the research of the Nile water, which includes risky 

countries that share its water, and like other common natural resources and 

the state of international waterways, it has been and still has- many problems 

between the common countries in its water, the research began with the 

introduction of the subject of the place of this course and what it carries from 

Historical complications and disputes increased and began to float the surface 

in the last half, and dealt with the Renaissance Dam project as a model, and 

what was a form of contentious point that ended with understanding between 

the three countries with the relationship (Egypt -Sudan -Dubia), as well as the 

introduction contained a brief introductory paragraph on the Nile and the 

Renaissance Dam It was based on it, we dealt with in this research the 

historical background to use the water of the Nile and the agreements that 

ruled to organize its use, then we showed the differences that took the 

emergence and increasing the countries of the sources of the Nile their 

independence, and demanding the conclusion of new agreements and not 

recognizing the previous agreements that were concluded by countries that 

occupied all countries of the Nile, And that these agreements are unfair to 

them and came in favor of the estuary countries. 

Keywords: (The Renaissance Dam, the exploitation of river water, the 

construction of dams, the Nile River, the countries of the course). 

 المقدمة
اد موعوع الميان مف بيف المواعيـ ال و    رؿ أ مي  عف باقو المواعيـ ا فر  ي

لما يا هر مف أ مي  قتو  مو قياـ الحعاراتي م و المتدر ا  ا و لمميـ  نظرا  
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 ا بر قعي   يا ي   بر  م و مطروح  مو مردم  الرعايا  نأناط  ال نمي ي مالميا
 الم اهر  با مف الرومو    دول   ف  ذا المورد ي ح ـ ب طور المم ماات الباري .

ؽ اإل  را يمي  مو الاالـ لما  حوير مف وياد الارؽ ا و ط مف بيف إحد  المناط
ف  انت  ذن المنطر  أف ما يارؼ عن ا  ثروات طبياي   الثورة الما ي  الم م  ح   وا 
أن ا منطر  يومد مي ا الب روؿ إ  أف الموارد الطبياي  ا فر   الميان ل ا أ مي  قتو  

ل   تح  يا و اق تاد  قد يتاد مف  م حوؿ  ذا المورد إل   ها  لهباض وا 
إح ما ت قياـ حروب ونزاعات نا يؾ عف ا فطار وال  ديدات المحدق  ب ذا المورد 
والم مثه  مو   ير المناخ وال وارث الطبياي ي م ؿ  ذن الاوامؿ  ماؿ مف  ذا المورد 
مو مردم   يا ات الدوؿ مماظـ الدوؿ الاربي  نمد أن ا  اانو مف ندرة الميان و ذا 

مو المنطر  المام  وابر المام  مف ال رة ا رعي   مم وري  متر  رامـ إل   موقا ا
 .الاربي  ال و  رـ مو الر ف الامالو مف الرارة اإلمريري 

منمد أف متر  ا مد عه  الميان بدرم   بيرة مأ  م اس ب ذا المورد ياد    ديد 
يم ف   من ا الروموي من ر النيؿ يمثؿ ارياف الحياة بالن ب  لمتري إ  أف ما

متحظ ر أف ن ر النيؿ أو ح   ماظـ ا ن ار الاربي  نمد أن ا  نبـ مف دوؿ غير 
 عربي  أ  ما ي م  بدوؿ الموار الم رامو.

ال ودافي » مما يماؿ دوؿ المنبـ   ميز بميزة ميوبولي ي ي ي و  مثؿ  ذن دوؿ مو: 
د اف  ذن الدوؿ  ن  ج نم وعموما  « إثيوبياي  ينياي  نزانياي رونداي بورند ي ال ون وا 

 يا ات  عر با مف الرومو المتر  وعه  رأس  ذن الدوؿ نمد دول  إثيوبيا مرغـ 
دولي   نظـ حتوؿ  ؿ دول  عه  حت  ا الما ي  إ  أف ماظـ  ا ياقياتومود عدة 

مما يماؿ مف الميان أو مف ن ر النيؿ  ا  ياقياتدوؿ حوض النيؿ    ا رؼ ب ذن 
يف  ذن الدوؿي أعؼ إل  ذلؾ ال حو ت الفارمي  ال و  زيد مف محؿ تراع ونزاع ب

حدة ا زم  ال ا ن  بيف مم وري  متر الاربي  ودول  إثيوبيا مف  نا مإف قعي  الميان 
   وف عامت  م ما مو النزاعات والحروب الم  ربهي  فات  بيف الدوؿ ال و  ا رؾ 

 مو ن ر واحد.
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عدة ر ا ز أ ا ي ؛   و  ذا المهؼ الاا ؾ عهوير  ز الموقؼ الرانونو المتر  م
الاديد  إل ي مثؿ أول ا مو الحروؽ ال اريفي  الم   ب  لمتر مو ميان النيػؿ والػ و    ند 

مـ إثيوبيا وال و  ا ػدت مي ػا ا فيرة  ـٕٜٓٔمف ا  ياقيات ال اريفي  أ م ا ا ياقي  
ا ون ػر ال وباط والنيؿ ا زرؽ وال و بحػيػرة  انػ  باػدـ إقامػ  أ  ماروعات ما يػ  عهػ

وال و  رر  ـٜٕٜٔمف اأن ا ال أثير عهو  دمرات الميان مو ن ر النيؿ؛ وا ياقي  عاـ 
مػـ ال وداف والػ ػو  ـٜٜ٘ٔا ياقي  عاـ  لؾبحت  متر الما ي  مو ميان النيؿي و ذ

 .وب ال ودافالما ي  مو من  ض رػر بػحػتػ  مػتػر الما ي  وحر ػا مو ا  رطاب اليوا
مف ا  ياقيات الحدودي  وال و  طبؽ مو  ـٜٕٜٔوعاـ  ـٕٜٓٔ اد ا ياقي و عاـ إذ 

مف ا ياقي  ميينا لهماا دات وال و  ؤ ػد عػدـ  أثر ا  ياقيات  ٕٔاأن ا ما ورد بالمادة 
ذات الطابـ اإلقهيمػو بػال وارث الدولو مما يبطؿ ادعاسات دوؿ المنبـ فات  إثيوبيا 

  هؾ ا  ياقيات  مت ة ع ود ا   امار وبال الو م و غير مه زم  بأح ام ا. بأف مثؿ
وثانو الر ا ز ا  ا ي  لموقؼ متر الرانونو ي مثؿ مو عدـ ال زاـ إثيوبيا بمبدأ 

 ترؼ منيرد دوف ال ااور  مواإلفطار الم بؽ مو بناس  د الن ع  والبدس مو إناا ر 
الم  ررة مو  أ  الؼ البياف مف المبادئ الرانوني مـ الدوؿ الم ااط  ؛ رغـ  وف المبد

الرانوف الدولو الاػاـ والػذ   ـ إر ا ر مو الاديد مف اإلعتنات وا  ياقيات الدولي  من ا 
؛ والمادة الثامن  مف ا ياقي  ا مـ الم حدة اإلطاري  ـٜٙٙٔقواعد  ه ن و عاـ 

؛ وقواعد برليف وال و ـٜٜٚٔ  عػاـ لت  فدامات غير المتحي  لهممار  الما ي  الدوليػ
 .ـٕٗٓٓ بنا ا مممـ الرانوف الدولو عاـ 

والر يزة الرانوني  الثالث    مثؿ مو عدـ ال زاـ إثيوبيا بمبدأ عدـ اإلعرار والػ ػو نتت 
باأف البي   وال نمي ؛ و ذا مذ رة  ـٕٜٚٔمػف إعػتف ا    ولـ عػاـ  ٕٔعهيػر المػادة 

ثيوييػا عػاـ  باأف  نظيـ ال ااوف مو ميان النيؿ وال و  نص  ـٖٜٜٔال يا ـ بيف متر وا 
مػف ا ياقي   ٚعدـ إعرار أ  دول  بالدوؿ ا فر ؛ و ذا ما نتت عهير المادة   عه

مف ا ياقي   وال ابؽ اإلاارة إلي ا؛ و ذا المادة الفام   ـٜٜٚٔا مـ الم حدة لااـ 
 .ـٕٓٔٓعن يبو لدوؿ حوض النيؿ لااـ 
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 أثير  د الن ع  عه  ا مف الرومو أ مي  و ومف ثـ مالدرا     ا  إل   بياف  ييي  
المتر  مـ  وعي  لدور الرو  المؤثرة والم مثه  مو الرو  الفارمي  ال اعي  إل  

أطماع  يا ي    أميج  ذا التراع الرا ـ بيف دوؿ حوض النيؿ  ف ل ذن ا فيرة
 .مو المنطر  وا  را يمي واق تادي  

 إشكالية الدراسة :
ن ر النيؿ   محور اإلا الي  المو ري  مو درا  نا حوؿ قانوني  إنااس  د الن ع  عه  

والما تت ال و وام   ا و وام  ا دوؿ ممر  ن ر النيؿ والم ؤولي  الدولي  الم ر ب  
 وقد ن يج عف  ذن اإلا الي  ال  اؤ ت ال الي : عه  أثيوبيا وم اعو حؿ  ذن ا زم 

 ما و أ مي  ن ر النيؿ ومالدرا ات الم اهر  بإنااس  د الن ع ؟ .ٔ
 ما و  أثيرات ال د عه   ؿ مف متر وال وداف؟ .ٕ
 ما و م  ربؿ التراع عه   د الن ع  وال  وي  ال همي  لهنزاع؟ .ٖ
 يف الدوؿ الم نازع ؟ما و اإلن ياع المنتؼ والماروؿ ل حريؽ الادؿ الما و ب .ٗ

 المبحث األول
 نهر النيل ودراسات انشاء سد النهضة َأهمية 

ن ر مو الاالـ  بهغ م اح  حوعر  ثتث  مهيوف وثماني   النيؿ أطوؿإف   
وثتثػيف أليػا  وم    يهو م ر مربـ، وي طو عار م اح  الرارة ا مريري  ويبهغ  اداد 

مهيوف ن م  و و م د الحعارة الرديم ي ورغـ  ؿ الفتمات المذ بي   ٓٓٗ ػ انر قرابػ  
ا ثني  أو الثرامي  يظؿ النيؿ عه  وما ر مو ر  البهداف  واس  منطر  المنبـ أو 

فَّ أ ـ ا  ياقات والماا دات الدولي  الرديم  قد ا دت عهػ  برػاس دولػ و  ي،ٔ المتب وا 
ؿ عه  الن ر و ذن ا  ياقات وقاػت لػدوؿ المتب ال ودانو ومتر با ع ماد ال ام

  .م ااط    انت م  امرات لدوؿ أمنبي 
يطاليا بادـ إقام  مناآت عه  ن ر عطبرة  مػف ٜٔٛٔبرو و وؿ/ -ٔ ـ بيف بريطانيا وا 

 روامد النيؿ،.
                                                           

، 27، العدد مارات لمدراسات والبحوثسد النهضة الكبير الواقع والتوقعات، مركز اال، اني الطويلام (1)
 . 24ص ، 2005االمارات العربية المتحدة، 
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ـ أديس ابابا الحدودي  بيف أمبراطور أثيوبيا وبريطانيا ممثهػ  لمتػر ٕٜٓٔماا دة/ -ٕ 
ادـ اقام  ا  مناآت عه  النيؿ ا زرؽ أو ال ػوباط  مػف روامػد النيؿ، دوف وال وداف ب

 موامر  متر وال وداف.
ـ بيف بريطانيا وال ون و بادـ اقام  مناآت عهىن ر  مهي و  مػف ٜٙٓٔإ ياقي / -ٖ 

 روامد،.
 ،ٔ ـ  عين بيب ، بيف متر وبريطانيا ممثه  لدوؿ ال عػب  ا  ػ وا ي ٜٕٜٔإ ياقي / -ٗ

 يوال وداف بادـ اقام  ا  ماروعات عه  النيؿ أو روامدن أو البحيرات
  .ن ر  اميرا ـ بيف بريطانيا وبهمي ا ل نظيـ ا  فدامات الميان عه ٖٜٗٔإ ياقي / -٘
 نااس  د اويف مو  ٖٜ٘ٔ- ٕٜ٘ٔالمذ رات الم بادل  بيف متر وبريطانيا/  -ٙ

 .ٜٕٜٔ،ٕ اطار 
أثيوبيا منذ ع د ا مبراطور  منهيؾ، الػذ   ول  الح ـ و اير الدرا ات ال اريفي  أف 

عاـ،  و  اارض  دمؽ ميان ن ر النيؿ ال  متػري  ّف  ٓٓٔمي ا قبؿ ا ثر مف  
الااب اَ ثيوبو لدير عريدن را ف ي بأّف النيؿ ا زرؽ مهؾ ل ـ وليس مف حؽ أحد أْف 

 ػبيرة منػذ ع ػد  ن ر  ابا ،ي مما أحدث أزمػ  يحتؿ عه  ميا ر ويطهروف عهير
الفديو  إ ماعيؿ وأمبراطور أثيوبيا  منهيؾ، الذ   اف ياارض  ػدمؽ النػ ر لمتػر 

 ..وال وداف
 المطمب االول

 دراسات أثيوبيا التمهيدية 
أثيوبيا بإمداد الهمن  بباض الدرا ات اليني  الفات  بإناػاس ال ػدي حيث  قامت 

لم اارؼ عهير دوليػا  أفَّ مثػؿ  هػؾ الدرا ات نتحظ أفَّ ماظم ا درا ات أولي ي ومف ا
يمب أْف  ن ر  اد درا ات  م يدي  عند بداي  ال فطيط لهماروعات ال بر ي إ َّ أف

                                                           
 )م م 13البرت( وتساهم بنحو ) –جورج  –ادوارد  –كيوجا  –هضبة البحيرات االستوائية )فكتوريا  (1)

 %من إيرادات النيل. 15بحدود/
العدد  ،لمجمة  المصرية لمقانون الدوليا، النهار الدولية والوضع القانوني لنهر النيل، اعزيزة مراد حممي (2)

 .108، ص2006، مصر، 27
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عدد مف الدرا ات ال يتيهي  ال   ي ـ عه  أ ا  ا البدس م  إنااس ال ػدودي  ما    با ا
  عػمف درا     نييذن حاليا ي  ما َلـأفَّ الدرا ات ا ثيوبي  لـ ي ـ  حديث ا لمطابر  ما ي ـ 

اآلثار ال هبي  عه  دول   المتب با ؿ  هيـ وواؼيباإلعام  إل  عدـ  رػديـ الدرا ات 
  ياراتالفات  ب وليد الطاق  ال  ربا ي ي ودرا   المدو  ا ق تػادي ي ودرا ػ   أثيرات 

 .ال د
و حديػد  نب ا ثيػوبودات ال   أر ه ا المابمراما  الم  ن إفَّ الهمنَ  قامت

النواقصي وقاـ الفبراس الدوليوف بإعداد متحظات مني   يتيهي  عف الدرا ػات الػ   
ي ما قاـ ممثهو متر بالهمن  بإعداد الاديد مف المتحظات اليني  عه    همت

مح ويػات ال راريري مـ ذ ر ما لـ  امهر الدرا ات مف م طهبات مني  م م ي ل وعي  
دول و المتب بتورة دقير ي وال    اَف مف أ م ا عدـ  ردير اآلثػار   ال أثير عهػ

بطريرػ  دقيرػ ي النرص م  ال  رباس المولدة مف المحطات ال  روما ي  الحالي  عه  ن ر 
النيؿي الػنرص م  اح يامات الميان وما لر مف  أثير عه  النواحو اإلم ماعي  

ح وا  ا واإلق تادي  والبي ي ي  مػا  ـ ال أ يد  عه  عاؼ ماظـ الدرا ات المردم  وا 
 عه   رد لهمنػامـ وا عػرار بتورة عام 

أثيوبيػاي  إل   نا   وقؼ أ ـ ما أوردن ال ررير الينو لهمن  الثتثي ي ال    اعدت
دا ما  عه  عدـ الهموس إليري و و ما  ر  متر أنر الوثير  ا  ـي ال   يمب وعػا ا 

له ياوض ال يا   مماذا  فب ر لنا ا ياـ المربه  م ؿ  ػ نم   م  ا ع بار عند المهوس
متر م  مرض إراد  ا ال    روـ عه  أ اس مطالب  عادل  بادـ اإلعرار بحت  ا م  
ميػان النيؿي أـ أفَّ أثيوبيا ومف وراس ا  ينمحوف م   ماوز الع وط الرا ن  ال   

ثيوبو عه  مراد ال ياوض نمحت متر م  ن م ا لهمهوس مرة أفر  مـ المانب اإل
  (ٔ).المد 

مهيار دو ر أمري  ي وي  ػوف مػف  ػد ر ي    ٨ٗٛٚيذ ر أفَّ   هي  الماروع 
ـي و ػا  ال فػزيف ال هي  له د  ٓ٘ـ و د مانب  ر ام  بار ياع  ٘ٗٔفر ان  بار ياع 

                                                           
 .122، ص2008، االمن المائي العراقي، المكتبة القانونية، العراق، مجيد حسون الزبيديمحمد عبد ال (1)
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ال د ار    ميماواتي يرػوـ ب نييػذ ٓٓٓٙييعـ محط   وليد بردرة  ٖمهيار ـ ٗٚ
 . ٕٚٔٓ الين  اإليطالي ي واإلن  اس مف الماروع مررر أْف ي وف عاـ 

ـ ال    و ف حوض النيؿ ا ف ام هئ بال  افي مرد  عاعيوا م عاعيت حاما 
ـ الحيوانيػ    الميان و ـ ين رهوف مف ال  ف الرييو إل  الحعر ي  ذلؾ  عاعيت ثروا

ؾ الرطـ الما ر له ابات ومومػات الميػاؼ     أعااؼي ثـ ال و ـ مو الزراع ي  ذل
غيرت ال وازف بيف الرعو والزراع  لدرم  اتبحت الحام  مهح  إلع ماد ال  اف عه  
النيؿ ثـ ال تحر و ناقص م زايد مو  ميات الميان الم مددة ال و  مػد النيػؿ ومروعػري 

ػؿ ذلػؾ أد  ال  ل مديد طاق ر ال نوي  مف الميان ب ض النظر عف  زايد ا    تؾ  
 .ال ومر نحو بناس  د ا ليي  ال بير  د الن ع  مو أثيوبيا

 ن ر مو مو مو الا اسي مإفَّ ال اي  مف بناس ال د أنر وبما اف النيؿ ا زرؽ
 يرهؿ مف الييعانات ويحمو الم  وطنات مف ا عرار النامم  عف الييعانات ل ف 

را ي حيث   رؿ ن ب  الزراعػ ي ب ػبب مف ناحيػ  افر  مإف ال د يم ف أْف ي وف عا
إنح ػار الييعانات مو واد  الن ر المتب وبال الو  يحـر الحروؿ مف المػاس و مػا أّف 

 .ٜٕٓٓال ػد  ي وف بمثاب  م ر عبر ن ر النيؿ ا زرؽ الذ  ُأ   مؿ بناسن عاـ 
و  رييـ أولوي  ي ـ إعادة  وطيف ونرؿ مف منطر  الفزاف والمتػب بحػدود 

افتا عه  ا قؿ و  ير  بير مو متايد ا  ماؾي عه  أنر  ي ـ اعطػاس  ٓ٘.ٓٔٔ
 ؤ س ا ثر مما  اف م وقاا  مف ال اويض حيث أنر لـ ي بؽ له ػ اف المحهػييف أْف رأووا 

حيث   و ال د عه  الرغـ مف الهراسات ال وعوي  ال د مف قبؿ ولـ ي ونوا م ا ديف مما
ر ال د عه  متادر رزق ـي ومـ ذلؾ مرد اعرب مميا ـ  ـ إبتغ الم عرريف حوؿ آثا

عف أمه ـ مو أْف يمهب الماروع ل ـ اي ا  مف المنامـ مف فدمات ال اهػيـ والفػدمات 
مدادات ال  رباس مـ نره ـ ال  منطر  منا ب  بايدة عف منطر  الفزاف  التحي  وا 

ا ػب  لإلقامػ ي  مػا  ػيؤفذ من  ـ،ي وذلؾ لم امح  المتريا ال و لـ   ف٘وعازل  لم ام   
عه  ا قؿ مف أمؿ الحد مف  با ع بار  دبير لباض المناطؽ لم امح   آ ؿ المنبـ

و ر ب الطم  مو الفزاف وقد  ـ  حديد الموقـ الن ا و ل د الن ع  بوا ط  النحر 
م  ػب الو يات الم حدة لت  تتح و و احد  ادارات الفارمي  ا مري ي  فػتؿ 
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دوف الرموع ال  متػر والػ و  ٜٗٙٔ-ٜٙ٘ٔالنيؿ ا زرؽ امريت بيف عامو/  م ػ  
م دت ل أميـ قناة ال ويس ثـ الادواف الثتثو ميما باد  مؿ  فزيف الميػان مو أثيوبيػا 

 .،ٔ وليس متر
ول ف بناس ال د الاالو بم اعدة ال وميت باد رمض امري ا  مويهر احبط  ذا  

 أن ا وأثيوبيا أعهنت ار عه  م رة  د الن ع  ا ثيوبوالمفطط ل نوات وا دؿ ال  
 ندات،     دؼ مواطني ا  ( ا ـز  مويؿ  امؿ  هي  بناس ال د بني ػ ا وأن ػا قػد أتدرت

 نوع   حرا  مو درا  نا  ذن أف إل را يؿ  مو الدافؿ والفارج إ  إّف الماهومػاتي  مػا
ه  ال وداف ومتريمو حيف ي ردد أفَّ الدور ا  بر  ي رة و مويؿ  مؿ ال ػأثير ع

ال مويؿ  ي ـ مف قبؿ البنوؾ التيني    مويػري وافَّ المراوؿ الر ي و لهماروع  و ار   
  الينو، اإليطالي ي الح وم  ا ثيوبي   ؤ د دا ما عه  أفَّ  تميـ ال د ي  ند عه  

 الماايير والمبادئ الدولي .
وحاليا قيد اإلنااس ومف المؤمؿ  ٕٕٔٓالدرا ات الدولي  له د عاـ  وعات 

 ويرـ عه  النيؿ ا زرؽ بالررب مف الحدود ا ثيوبيػ  ٕٚٔٓا ماؿ إنااسن  ذا الااـ 
ال وداني  وعف ا  مي   ثيوبيا  وؼ يتب  ا بر  د   روما و مو الرػارة ا مريريػ  

 ٗ.ٚ ردر بحدود  والااار عالميا مو   ح  أ بر ال دود إن اما له  رباس  هي ر ا ولي  
مهيار دو ر أمري و و و واحد مف ثتث   دود  وؼ  ايد ل رض  وليػد الطاقػ  مو  )

أثيوبيا وعند ا ماؿ الفزف والامؿ بر  وؼ يؤثر ح ما عه  الوارد الما و لهنيؿ لدوؿ 
 -ٕ٘المتب ال وداف ومتر و ذا ما  ن ناولر مو المبحث التحػؽ وبحػدود مػف   

 انوف  ٖٔلهي رة مف  ي،ٕ ندنا عند امتس  د ا ا ورؾ مو  ر يا ما حتؿ ع%) ٖٓ
و ا  فػزاف  ػد  ـ ـ ٜٓعهما إفَّ  ا  فزاف ا ا ورؾ  ٜٜٓٔاباط  ٖٔل اي   ٖالثانو 

 بوق ػ ا الريػادة حيث إنفيض الوارد الما و لن ر دمه  و ددت ـ ـ ٘ٙ.٘الن ع   ٖ
 حرا م رة الر يس الماػزوؿ محمد ال يا ي  بازم ا عه  قتؼ  د ا ا ورؾ  ما حتؿ 

 .مر و بال  ديد لرتؼ  د الن ع 
                                                           

 .2ص ، 2009، يااثيوب –بجامعة اديس ابابا  العدل المائي،، ارسانوياكوب  (1)
 123ص ، مصدر سابق، محمد عبد المجيد حسون الزبيدي (2)
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إ َّ أفَّ الرؤي  ا ثيوبي  له د     بب أعرار مؤثرة عه  دول و المتػب ومـ 
مف % ٙٛ بحيرة بين ا بحيرة   انػا، وأفَّ حػوالو ٓٗ بيرة وا ثر مف  آبار ٜإن ا  م هؾ 

 %مف بهػداف المنبـ ال ت ٗٔ  الم بري  و و ميان النيؿ  نبـ مف أثيوبيا و أ و الن ب
فَّ متر  و  –  رانيا  –رواندا  – ينيا  –ال ون و  –ا فر   بورند   اوغنػدا، وا 

اليرد  ٖالم  ييد التامو مف ميان النيؿ حيث ين  و الي ا مرياف الن ر إ َّ أفَّ نتػيب 
ي بفر منػ ا  ٖـ ٓٓٚمرابؿ  ـ  ٖٛال نو  مف الميان المفزن  يتؿ ال  حدود 

 ٕٕٔ)ب بب المناخ المدار  وار ياع درم  الحرارة حيث يمر  من ا عه  ال ػط  %ٓٛ
ال  التوماؿ ومهيػار ال   ـ ـ  ٚال   ينيا و  ) ٖـ ـ  ٛن ر النيؿ و   ال  ٖ ٖـ ـ 

ميبو و حيث  اد أثيوبيا الدول  الوحيدة مو الحوض ال و      ربؿ ال  أ  ميػان مػف 
  ثيوبيػا. ـ ـ  ٕ٘ي ويبر  من ا  ػو  فارج أراعي ا

لرػد  ػاف ال ػدؼ اإل  را يمو   مي   د الن ع   و  حويه ا مف دول   عمف  
،دول  عه  م  و   ٕٛٔمف  ٔٚٔااد دوؿ الاالـ مررا حاليػا حيث يرـ  ر يب ا رقـ  

، معت عف  ٕٕ٘ٓ – ٕٕٓٓالاالـ ال  متاؼ الػدوؿ الم و ط الدفؿ بحهوؿ م رة  
طاس ا الدور الريػاد  مو منطر  الررف ا مريرو وحوض النيؿ واح  ار الطاق  إع

ال  ربا ي  مو المنطرػ  وبيا ػا وا    تؿ ال دود مو الزراعات المروي  ووم   النظر 
ا ثيوبي  الر مي  باأف ا تػرار عه  بناس  د الن ع   و ب ابير ـ  ناما لدوؿ 

هداف ال وداف ومتر ل نوات ياانياف ميعانات المتب مو اثواب نرـ،ي وحيث ظؿ الب
عابرة منيه   مـ  را ـ ال ػريف مو  ؿ مو ـ امطاري    يما ال وداف وعه  دوؿ 
  المتب أْف ي ربت الواقـ المديد الم مثؿ مو ماروع  د الن ع  والمنامـ ال و   اود

 .،ٔ عهي ما

                                                           
آطروحة ، وض النيل من اجل تنمية مستدامةتقسيم الموارد المائية في دول ح، حسين احسان مصطفى (1)

، 2005، جامعة القاهرة، هد البحوث والدراسات االفريقيةمع، قسم الموارد الطبيعية، دكتوراه غير منشورة
 .1ص
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 المطمب الثاني
 تأثيرات السد عمى مصر والسودان 

إفَّ متر  فا  مف إنفياض مؤقت مف  وامر الميان نظرا لي رة مهػئ الفػزاف  
 ـ ـ ،ي ومف المػرم  أّف  ن اػر ٘ٙ.٘وانفياض دا ـ ب بب ال بفر مف فزاف الميان   ٖ

 ذن الف ارة ال  دوؿ المتب عه  مد  عدة  نواتي و رؿ ماد ت  دمؽ الميان مػـ 
ر  هبي  عه  قه  الزراعات مو المنطر  ف ارة مزيد مف الطاق  مـ  وقاات بأثا

وال ابػات الم ااط   عه  النيؿ ا زرؽي  ما أنر فتؿ ال ا يؿ  ي وف  نالؾ  أثير 
  الر  مو متر مو  نوات المياؼ.ان ػعهػ  مي

وير  الفبراس أّف إنااس ال د  يؤد  ال  ممموع  مف اآلثار ال هبي  عه  
ا راعو الزراعي  وانفياض   رباس ال د  متر وال وداف بيرداف م احات  بيرة مف

الاالو وفزاف ا واف وقناطر ا نا ونمـ حماد  و وقؼ الاديد مف محطػات ميػان 
ر النيؿي و وقؼ ال ثير مف التناعات معت  عف  أثر ن  الاػرب المومودة عه 

عي  محطات ال  ربػاس ال و  امؿ بال از و ا مد عه  ال بريد مف ميان النيؿ مـ  د ور نو 
الميػان مو ال ػرع والمتاريؼ و دافؿ ميان البحر مو المنطر  الامالي  باإلعام  ال  

ا مف الميان لهارب ومف ثـ  أثيرن ا م ماعو البالغ   عمز متر عف الومػاس باح ياما
 اليتحيف. عه  متييف ا  ػر مػف

يار ال د حيث  اير المتادر ر ال ارثي  النامم  عف اح مالي  ان اآلثا
المتري  المطهاػ  أّف ا ترار ا ثيوبو عه  المعو مو بناس الماروع بالمواتيات 
الحالي   يرود ح مػا ال  ن ا ج فطيرة  مس ا مف الرومو ل ؿ مف ال وداف ومتر 

ع ط الميان العفم  ال و  وؼ  ح مز فهير وال و  وعدـ قدرة ال د عه   حمػؿ 
مػف الميان  ما إنر مايد مف ا  منت ومف ثـ مرد ين ار مو ، ـ ـ ٗٚ  تؿ ال  نحو 

ا  وقػت وعنػد ا  ػ حدث ال ارث  حيث  ي رؽ اماؿ ال وداف ومنوب متر ويحدث 
فَّ ا يارن لف يمثؿ ن  اريد لمتييف ا  ر الهذيف  وؼ ي ـ  دمير منازل ـ وزراع  ـ وا 

 .ود ا مـ ال وداففطرا عه  أثيوبيا  نػر  ػيبن  عه  اطراؼ حد
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ما    رؽ م احات يارن اف   رؽ الفرطوـ ب امه ا بينن م وقـ عند اال ل ف
ال  نرص  حيث أفَّ بناس ال د لوحدن  يؤد  ا واف ال  الميزة مو متر ف اا ا  مػ

حزم   مو الااـ أما إذا قررت أثيوبيا بناس ،ـ ـٕٔ-ٜحت  متر مف الميان بن ب   
مف ) ٚٔ) (ـ ـ ٘ٔـ مإفَّ ذلؾ  يؤد  لنرص ما   يرؿ عف  ال دود  امه  و ذا الم وق

-٘مداف معت عف  اريد مف   ،مهيوف٘-ٗالميان  نويا وبذلؾ  ي  بب مو بوار مف  
ال يطرة عهي ا إذ    ي ػ حيؿمتح ينمـ عف ذلؾ مماعات وماػ تت ام ماعيػ ،مهيوفٙ

حتػ  ا الحالي  ل د  مػوؽ ،ـ ـ ٕٔ  ال  ٕٓ٘ٓإفَّ متر   ح اج بحهوؿ عاـ 
وحاليػا ذ ر أفَّ  اداد  ،مهيوف ن م ٓ٘ٔا الذ  ي وقـ أْف يتؿ ال   اح يامات   ان 

 .،ٔ بي  ما ورد مو ناػرات ا فبػار الار  ،مهيوف ن م ٗٓٔال  اف وتؿ ال   
مهيار ٓ٘ وؼ   حمؿ متر   هي  با ظ  ل حهي  الميان  ردر  نويا بنحو  

البحر ل اويض النرص  فَّ  حهي  الم ر الواحد مف ميان  ل حهي  ميان ،منيػر متر 
%مف ميزاني  ا نا يؾ عما  اانير متر  ٕٔمني ات ا  ما ياادؿ  ٘البحر   هػؼ 

اآلف مف أزمػ  اق تادي  اديدة و تاعد الامهيات ا ر ابي  فات  مو  يناس وآفر ا مػا 
قراب  ما  و ا يد وأ ثر مػف اي  ا ر  اريف الثانو  حتػؿ مو المامـ ال بير مو  يناس
 .ثتثما ػ  مري   ما ورد مو ا فبار

إاااؿ التراعات وال و رات ال يا ي  مو المنطر  حيث  يحدث  و ر  يا و 
باد الم ود  ؿ المنطر  مو حروب وتراعات م هح بيف متر وال وداف وأثيوبيا و دف

الدبهوما ي  المتري ي وا م زة ال ػيادي ي وال حرؾ الواع   ب ا ال بيرة ال   قامت
لألم زة الماار   م  أزم  ماروع  د الن ع ي طهبت أثيوبياي باػد  نوات مف "الاناد" 

مراس ي مػف مديػد االمانب المتر ي مف وال انت لاػودة إل  "طاولػ  المياوعات"ي وا 
  . حوار ما ا حوؿ ا زم 

ينيات الررف الماعو ي عندما أرادت الو يػات الم حػدة و بدأ الح اي  مو فم 
ا مري ي  مااقب  الر يس الراحؿي مماؿ عبد الناتري إلن  امر  يا ػات مااديػ  ل ػا 

                                                           
كمية  ،رسالة دكتوراه جامعة القاهرة ،بيئة حوض النيل ،الصراع الدولي عمى المياه، محمد سممان طايع (1)

 .16ص ،2007، مصر، االقتصاد والعموم السياسية 
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ي لمنار مف  مويؿ البنؾ الدولو بال ررب مف الما  ر ال ومي و ن يم  ع وط ا عه 
إل  أثيوبيا م ون  مف رمػاؿ  أمري ا بإر اؿ باث  بنػاس ال د الاالو بأ وافي مبادرت

م ػاز المفابرات ا مري ي  "  و أ  إير " و مدعم  بفبراس مو الميان و الطاق  
ي ببناس  د ع إمبراطور أثيوبيا مو ذلؾ الوقتي  يت يت وال  روما ي  مػف أمؿ إقنا

الن عػ  عهػ  الحدود مـ ال وداف لي وف بمثاب  "محبس" لمنـ الميان عف متر ح   
بط ا مري يوف بناس ال د الاالو مف فتؿ  رهيؿ  ميات الميان الم دمر  مف ال عب  يح

 .اإلثيوبي  إل  متر لمنا ػا مف إدارة  وربينات محط  ال  رباس المهحر  بال د الاالو
قا م  مو ذلؾ الوقػت ي بومػود ما ػ ر  الظروؼ الاالمي  ال و  انت ل ف

عف وقوؼ متر بمانػب حر ػات ال حػرر  ي معترأ مالوي يرابهر ما  ر ايوعو
اإلمريروي ماهت إمبراطور أثيوبيا يفا  مف ردود أمااؿ ا مارق   ما ر لو أنزؿ 

ي موقؼ متري المؤيد  ثمف مير الااوب اإلمريري  غاليا  انت العػرر بمتري مو وقت
ل ياح ا له فهص مف ا   اماري و نظاـ اليتؿ الانتر . وحاوؿ باد ذلػؾ 

نيس ال د مو ع د الر يس  ا يهيوف الع ط عه  اإلمبراطور  يت يت و لبناساإل ػر 
اطور  يت يت و مو بارش اإلمبر  ل ف الماا ؿ اإلق تادي  ال و أطاحتال اداتي

  (ٔ). ي ماهت أثيوبيا  ؤمؿ ال ي ير مو بنا رإنرتب ع  ر 
 مري ا بريادة ال ولونيؿ ي مانمي ػ و  ومـ  ولو ح ـ أثيوبيا نظاـ ايوعو مااد

ما ت م رة بناس  د الن ع  الذ  ظؿ مـ ذلؾ يراود آماؿ اإل را يهييف و  ايت مارياـي
 ا مري ييف طواؿ م رة ح ـ مبارؾي بوتير مف أ ـ و ا ؿ الع ط عهػ  متػر مو
إطار  يا   اإلبراس عه  متر عايي ي م رنح  ي ح   ي ـ  مريد ا مف زعام  ا 

  .عه  محيط ا الاربو ٛٔو أثير ػا 
الطهب اإلثيوب ي  انت أديس أبابا قد أغهرت أبوابر مف قبؿ باد تدور  ررير 
الهمن  الثتثي ي والذ   ا برن متر "حمر ا  اس م  أي  مياوعات بيف المانبيف 
  مي ر الفات  بطرح الموانب اليني ي لهماروع وال اامؿ ما ا با ؿ عمه  لموام   

                                                           
(، 2013سبتمبر  أيمول/ )رؤ  ا  را يمي  ،"الحسين شكراني، "العدالة المائية من منظور القانون الدولي (1)

 .113-74ص 
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أي   هبيات يم ن ا أْف  ؤثر عه  ا طراؼ الم عررة مف إقام  ماروع ال دي وم   وحؿ
ام ماعات لت ياؽ حوؿ آلي   نييذ  رريػر  ٗمردم ػ ا متري وعه  الرغـ أنر  ـ عرد 

  بالياؿ ن يم  ال انت اإلثيوبو. الهمنػ  الثتثي  إ َّ أن ا باست
ي وال    اف قد  ـ  ا يه اي باد نار  ررير التادر عف لمن  الفبراس الدولييف

عتف أديس أبابا عف بناس  ػد الن عػ ي و عػمف  لراس ر ي   وزراس متر وأثيوبيا وا 
ال ررير مميـ ال ياتيؿ الم اهر  بالهمن ي وال    ـ اإل ياؽ عه  إف تاتات عمه ا باػد 

 ٕٔٔٓبر نومم ٜٕإم ماع وزراس الميان مف الدوؿ الثتث متر وأثيوبيا وال وداف م  
ي ووق  ا أعهنت متر عف "اواغه ا" مف بناس ال دي و أثيرني و ـ ا  ياؽ عهػ  درا ػ  

 - متر وال وداف وأثيوبيػا -فبراسي اثنيف مف  ؿ دول   ٓٔ هؾ ال أثيراتي واف يار 
وبدأت ا م ماعات ال   عرد ا الفبراسي ووتؿ  .باإلعام  إل  أربا  فبراس دولييف

ن  ت ٕٕٔٓعػاتي حيث   همت الهمن  عمه ا م  مايو ام ما ٙعدد ا إل   مف  وا 
  مرات ٗفتل ا الفبراس الماار وف مي ا بزيارة موقـ ال د  يقاـ ٖٕٔٓ ررير ا م  مايو 

 امدت الو يات الم حدة  رديـ إغراسات له ودافي بريادة الر يس عمر ح ػف 
وص  ػد ـ مـ متػر بفتػا مو الفتؼ الرا البايري لتنحياز مف مديد لموقؼ أثيوبي

 الن ت  اإلثيوبوي وذلؾ باد أف اارت الو يات الم حدة بميؿ الموقؼ ال ودانو لتػال 
ح   ي ـ  مريد ا مف زعام  ا ار  يا   اإلبراس عه  متر عايي يم رنح  يإط

 .عه  محيط ا الاربو و أثير ػا
تدور  ررير الطهب اإلثيوب ي  انت أديس أبابا قد أغهرت أبوابر مف قبؿ باد 

الهمن  الثتثي ي والذ   ا برن متر "حمر ا  اس م  أي  مياوعات بيف المانبيف 
  مي ر الفات  بطرح الموانب اليني ي لهماروع وال اامؿ ما ا با ؿ عمه  لموام   
وحؿ أي   هبيات يم ن ا أْف  ؤثر عه  ا طراؼ الم عررة مف إقام  ماروع ال دي وم  

ام ماعات لت ياؽ حوؿ آلي   نييذ  رريػر  ٗالرغـ أنر  ـ عرد  مردم ػ ا متري وعه 
 .بالياؿ ن يم  ال انت اإلثيوب  الهمنػ  الثتثي  إ َّ أن ا باست

وال    اف قد  ـ  ا يه اي باد ولييفينار  ررير التادر عف لمن  الفبراس الد
عتف أديس أبابا عف بناس  ػد الن لراس ر ي و  عػ ي و عػمف وزراس متر وأثيوبيا وا 
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ال ررير مميـ ال ياتيؿ الم اهر  بالهمن ي وال    ـ اإل ياؽ عه  إف تاتات عمه ا باػد 
 ٕٔٔٓنوممبر  ٜٕإم ماع وزراس الميان مف الدوؿ الثتث متر وأثيوبيا وال وداف م  

ي ووق  ا أعهنت متر عف "اواغه ا" مف بناس ال دي و أثيرني و ـ ا  ياؽ عهػ  درا ػ  
 فبراسي اثنيف مف  ؿ دول   متر وال وداف وأثيوبيػا ٓٔأثيراتي واف يار  هؾ ال 

  (ٔ).باإلعام  إل  أربا  فبراس دولييف
ام ماعػاتي  ٙوبدأت ا م ماعات ال   عرد ا الفبراسي ووتؿ عدد ا إل  

ن  ت مف ٕٕٔٓهمن  عمه ا م  مايو حيث   همت ال  يقاـ ٖٕٔٓ ررير ا م  مايو  وا 
 امدت الو يات الم حدة  رديـ  مرات ٗالماار وف مي ا بزيارة موقـ ال د فتل ا الفبراس 

إغراسات له ودافي بريادة الر يس عمر ح ػف البايري لتنحياز مف مديد لموقؼ أثيوبيا 
وص  ػد الن ت  اإلثيوبوي وذلؾ باد أف اارت الفتؼ الرا ـ مـ متػر بفتػمو 

 متري ن يم  لهزيارة ال اريفي  ال و قاـ تػال الو يات الم حدة بميؿ الموقؼ ال ودانو ل
مارس الماعػو بدعوة مف الر يس عبد الي اح  ٜٔب ا الر يس الباير لهرا رة مو 

 ذن اإلغراسات وعودا برمـ ا ـ ال وداف عف قا م  الػدوؿ الراعيػ   امهت ال ي و
ر لر مػف مانػب لإلر ابي ما يانو ال م يد ل بر   الر يس عمر الباير مف ا ح اـ الموم

المح م  المنا ي  الدولي  بإبادة ااب إقهيـ دارمور الواقـ غػرب ال ػودافي ووعػود بإ راط 
مهيار دو ري معت عف وعود أفر  ب ػدمؽ ا   ثمارات  ٓ٘ديوف ال وداف البالغ قدر ا 

ال ربي  عه  ال وداف الذ  ياانو مف أزمػ  اق تػادي  طاحنػ  أدت إل   د ور قيم  
 مني ا. ٖٓمني ا إل  ما يررب مف  ٛٔلمنير ال ودانو فتؿ ا ا ر ا فيرة مف ا

قبه ا أربا  ام ماعات  م يدي   ـ فتل ا اف يار  الُهمن  قد عردت  انت  
فبراس دولييف م  مما ت  ند   ال دود  ألمػانو،  فطػيط المػوارد الما يػ  والنمذمػ  

ال أثيرات اإلم ماعي   ، مرن وال يدرولومي   منوب أمريرو، البي   
مف  ؿ دول ، متر  ٕفبراس دولييف   ٗواإلق تػادي  إنمهيز ،ي باإلعام  إل  

فبراس  ٓٔوال وداف وأثيوبيػا م  مما ت المياني البي  ي وال دودي وبهغ عدد أععا  ا 
                                                           

الخارجية اصدارات وزارة ، ائية المشتركة بين العراق وايرانفيان موفق الشاكر، النظام القانوني لمموارد الم (1)
 .51ص ،2011، العراق، العراقية
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وتدر ال ررير الن ا   لهمن  الثتثي  م  تيح  قاـ بال وقيـ عهيري مميـ الفبراس 
يو همت ن ػف  إل   ٖٕٔٓمايو  ٖٔلماار يف مي اي حيث  ـ ا ن  اس منر م  ا

ح ومات متر وال وداف وأثيوبياي ومـ ذلؾ ظؿ ال ررير  ػريا وحبػيس ا دراجي حيث لـ 
ي ـ ال اؼ عنر مف قبؿ الح وم  المتري ي ربما    فدامر  ورقػ  عػ ط م  

 .المياوعات مـ أديس أبابا
يـ مميـ الدرا ات ال    ردمت أثيوبيا لهمنػ ي والػ   به ت و عمف ال ررير  ري

وامؿ أيعا   "درا ػ  م  وبػ  ٖٗفػرا ط" و  ٚ" ر ومات" و"ٖٓٔدرا  ي من ا  ٖ٘ٔ
عف  ٖدرا ات عف  ند   ال ػد و ٚدرا  يف عف اآلثار البي ي  ودرا   ام ماعي  و

 .درا   ميولومي  ٙٔ يدرولوميا الميان و
ليثبت أفَّ  ذن الدرا ات "اإلثيوبي " لـ   ف مميا ا قادرة   ا ووماس ال ررير الن

وفاتػ  يمػ يعه   رييـ آثار ال دي مهـ   ف ممياا  ذات ته  بالموعوع أو أن ػا قد
الدرا ات البي ي  وا م ماعي  ال   لـ   ف قادرة عه  إثبات  ػأثير ال ػد عهػ  دوؿ 

 .المتب "متر وال وداف
 المبحث الثاني

 المسؤولية القانونية الدولية والتسويات السممية الزمة سد النهضة
يم ف  الن ع يولي  الدولي   ثيوبيا عف ا عرار الم ر ب  عه   د ؤ الم إف إ ناد 

و رـو  هؾ الم  ولي  إما عه   الم  ولي ي ر يبر عه  ا  اس الذ   نبنو عهير  هؾ 
 أو الدولويأ اس الياؿ غير الماروع التادر عف الدول  بالمفالي   ح اـ الرانوف 

  الحؽ.وال ا ؼ مو ا  اماؿ  الدول يعه  المفاطر ال و  نمـ عف نااط 
 بؽ  و عرورة ومود عرر يتيب أحد أافاص  والرا ـ الما رؾ الذ  يممـ  ؿ ما

 بؽ عه   ترؼ أثيوبيا  ولي  الدولي . مهو طبرنا ماؤ الم الرانوف الدولو ح    روـ 
ولي  ل ا عه  أ اس الياؿ العار الم ر ب عه  ؤ الم يم ف إ ناد  الن ع يبإقام   د 

عهير ومود   ر ب ومتريوالذ  أحدث عررا بال وداف  ال ديالمفاليات المر  ب  ببناس 
وال ا ؼ مو  ال ديالياؿ غير الماروع التادر عن ا والمفاطر المحيط  بذلؾ 

ال و   ر ب عه  الدوؿ ومف  نا  وؼ نروـ بدرا   الم ؤولي  الدولي  الحؽ ا  اماؿ 
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الممول  ل د الن ع   إيطاليا وامري اف وايعا  عف الم ؤولي  الدولي  ال و  رـ عه  
لمطهب ا وؿي و وؼ ن   بار بدرا   طرؽ ال  وي  ال همي  عا ؽ أثيوبيا وذلؾ مو ا

  زم   د الن ع  وذلؾ مو المطهب الثانو.
 المطمب األول
 لدول الممولة لسد النهضةاالمسؤولية الدولية القانونية ألثيوبيا و 

مف المبادئ الاام  مو الرانوف الدولو الااـ مبدأ الم ؤولي  الرانوني ي ويانو ذلؾ أف 
افص الرانوف الدولو ي حمؿ الم ؤولي  الرانوني  إذا  وامر ارطافي و ما الارط 
الموعوعو الم مثؿ بإر  اب الدول  مات  غير ماروع دوليا  ومرا  لرواعد الرانوف الدولوي 

 اد الم ؤولي  ئ ب  الياؿ إل   هؾ الدول  أو أحد أم ز  ا الر مي والارط الثانو  و ن
الرانوني  الدولي  أ ـ و يه  قانوني  لحؿ المنازعات بيف أافاص الرانوف الدولو ي وأزم  
ا اليا  ا الرانوني     ر تر مرط عه  أطراؼ النزاع مح ب ي م ناؾ   د الن ع  وا 

ر ي و و مانب " ا طراؼ الثالث  " ذات الته  مانب آفر   يرؿ أ مي  مو اإلطار ذا 
ي بما مي ا  هؾ ال و  اارؾ ماهيا  مو الماروع  مويت  أو  نييذا  أو بأ  أومر أفر  ي 
إعام  إل   هؾ ال و    اارؾ ماهيا  ي ل ن ا ذات ته  ي ويم ف ل ا ممار   دور مو 

ارة  حرؾ ي أو إعتف مؤثر مف حيث اإلم ناع عف مبا – هبا  أو إيمابا   -ا زم 
 موقؼ ي يمثؿ بذا ر دورا  لر  أثيرا ر ال ام  .

 ناؾ أطراؼ دولي  ماار   مو بناس و مويؿ  د الن ع   إيطالياي مرن اي التيفي 
. مرد نمحت إثيوبيا بإاراؾ الاديد مف ٕإ را يؿي وباض الدوؿ الاربي  والفهيمي ،

ناا س ال د مو  ذا ال ياؽي ينب و أف الم  ثمريف والداعميف ا مانب مو  مويؿ وا 
 عمف الدوؿ أ   ؤد   يا ا  ا وممار ا  اي با ؿ مباار أو غير مبااري إل  

 ان  ا ات بحؽ مواطني اي أو   اف البهداف ا فر  مو ال ذاس. 

                                                           
المشاكل القانونية لممياه الدولية وتسوية النزاعات، منشورات زين الحقوقية، لبنان، صالح عبداهلل،  (1)

 .90، ص2015
خالد فؤاد، سد النهضة، مصر وأزمة الخيارات الصعبة، المعهد المصري لمدراسات السياسية  (2)

 .9، ص2016واالستراتيجية، مصر، 
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وياد  ذا ا ل زاـ بب اط   و ياا  لمبدأ "   عرر و  عرار " الذ  ييرعر الرانوف 
ث ياار إل  ا ل زامات فارج الحدود اإلقهيمي  لهدوؿ ميما ي تؿ الدولو عه  الدوؿ حي

،ي الذ  ياير إل  أف ال ذاس ينب و أ  ۲۱بالحؽ مو ال ذاس مو ال اهيؽ الااـ رقـ  
وينب و عه  الدوؿ أف  يا و وا ق تاد  عه  اإلطتؽ ي  فدـ أبدأ "  أداة لهع ط ال

لؾ مف ال دابير ال و  ارض لهفطر  م نـ عف مرض حظر عه  ا غذي ي أو ما اابر ذ
ظروؼ ان اج ا غذي ي أو إمدادات المياني أو الوتوؿ إل  ال هـ والفامات العروري  

 .ٔل يال  الحؽ مو ال ذاس
تاحب   الدول يعه  وموب قياـ  ٜٜٚٔمف ا ياقي  ا مـ الم حدة  ،ٚٔ  نص المادة 

أو  ذا ري   مو الممر  الما و بال ااور مـ الدول  أو الدوؿ ا فر  الما ر  الماروعي
أف  م نـ  الماروعيتاحب   الدول يويمب عه   ني .الدفوؿ مو  ياوض مباار بح ف 

 عف المعو قدما  نحو  نييذ الماروع إل  أف ي ـ ال وتؿ إل  حؿ.  ال ااوريفتؿ م رة 
الرغـ مف عدـ  هري ا موامر  تريح  مف  عه -الماروعوياد معو الدول  تاحب  

إذا ما حرؽ  ذا الماروع  الدولي ي ح اـ وقواعد الم  ولي   مثيرا  -الما رع الدوؿ 
يا بر أف ماروع  د الن ع  مف قبؿ إثيوبيا أ ـ تور العرر  المماورةعررا لهدوؿ 

فات  مد بيالمتالمو ر  ال و يم ف أف  ؤثر  أثيرا  مباارا  وفطيرا  مو حت  دول و 
حيث أف مبدأ اإلن ياع الما رؾ بميان ن ر النيؿ وا   تلر با ؿ عادؿ ييرض  متري

ال زاما  بعرورة مراعاة حروؽ الدوؿ المطه  عه  ن ر النيؿ مو ام تؾ   نولوميا  وليد 
م حريؽ المتب اريط  أ  ي وف ذلؾ عه  ح اب متهح  دوؿ  والطاق يال  رباس 

ما لـ ي بب عررا  بحروؽ الدوؿ  ماروعا ين الااوب ي وف ال نمي  الم  دام  ل ذ
ويمب أف ي ـ مف فتؿ مبدأ ال ااور مـ باقو دوؿ النيؿ ا فر  المااط   لن ر 

و ذا ما أ دن تراح  إعتف برليف التادر عاـ  المتبي  يما دوؿ  الحوضي

                                                           
عمي إبراهيم، قانون األنهار والمجاري المائية الدولة في ضوء احدث التطورات ومشروع لجنة القانون  (1)

 .467، ص1995الدولي النهائي، دار النهضة العربية، مصر، 
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نا ب  إلدارة ونص مو المادة ال ابا  منر عه  ال زاـ الدوؿ بإ فاذ مميػـ الم يٕٗٓٓ
 .ٔالميان عه  نحو م  ديـ

مرد  الن ع ي د  ماروعيذلؾ ال دابير نحف  نا بتدد  ادد الدوؿ الم ؤول  عف  نييذ  
وال و   مثؿ  الدولي يباأف الم ؤولي   ،ٛٗ  بنت لمن  الرانوف الدولو ماروع المادة 

مأنر  دوليا ياروع أح ام ا مو أنر حيثما  ومد عدة دوؿ م  ول  عف الياؿ ذا ر غير الم
   وامر  بؽي ما عه   ر يبا   الياؿيم ف إثارة الم ؤولي  الدولي  ل ؿ دول  بالن ب  لذلؾ 

 محؿ ماروع    والممول  المانح  الدوؿ بحؽ المدني  الدولي  الرانوني  الم ؤولي 
 الدولوي الرانوف  ح اـ ان  ا ا   الدول  بإر  اب الدولي  الم  ولي  اروط ب حرؽ فتؼ

  هؾ و  وامر بمواطني ا أو بدول  عررا   يوقـ أف الياؿ  ذلؾ ويا رط مواطني ا أحػد أو
 إثيوبيا فاليت حاؿ مو الن ع ي  د و نيذ  موؿ ال و والدوؿ إثيوبيا حؽ مو الاروط
 با ن اري الماني  الدولي  وا  ياقيات الدولو الرانوف أح اـ والممول  المانح  والدوؿ
. ا ياؽ ومن ا   الفرطـو
 الدولو الرانوف  ح اـ مفاليا   ال د إنااس حال  مو الرانوني  الم ؤولي    وامر  ما

 دول و يتيب ومو ر  م يـ عرر عنر وين ج با ن اري الماني  الدولي  وا  ياقيات
 مف الم   ب  ال اريفي  متر حت  مو  بير  فييض ال د عف ين ج حيث المتبي

 ميان  ا بر حيث متري مو الحياة مو يؤثر مما يٖ ـ ،٘.٘٘  البال   النيؿ ن ر ميان
 دولو قانونو ال زاـ المتري ، النظرة  ومؽ عهير ي ر ب وذلؾ لمتري حياة متدر النيؿ
  ح اـ وفرقا الدولي ي  ل زاما  ا ان  ا ا    مثؿ ال و الماروع  غير ا مااؿ مميـ بوقؼ
 .ٕالدولو الرانوف وقواعد

                                                           
ايمان فريد الديب، الطبيعة القانونية لممعاهدات الخاصة باالنتفاع بمياه األنهار الدولية، أطروحة  (1)

 .95، ص2007دكتوراه، جامعة القاهرة، 
رمضان إبراهيم السيد احمد، المسؤولية القانونية لألطراف الثالثة في مشروع سد النهضة، مجمة  (2)

 .21، ص2016، مصر، 304العدد ، 51السياسة الدولية، المجمد 
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 الثانيالمطمب 
 التسوية السممية الزمة سد النهضة

يهػػػػـز الرػػػػانوف الػػػػدولو وميثػػػػاؽ ا مػػػػـ الم حػػػػدة  امػػػػ  المنظمػػػػات الدوليػػػػ  الاالميػػػػ  و ػػػػؿ 
المنظمػػات اإلقهيميػػ  والػػدوؿ عهػػ  مػػض  امػػ  المنازعػػات الدوليػػ  بػػالطرؽ ال ػػهمي  حياظػػا  

يتػػؿ ال ػػابـ منػػػر  مػػػا طالػػػب ميثػػاؽ ا مػػـ الم حػػدة مػػو ال الػػدولييفيعهػػ  ال ػػهـ وا مػػف 
لػػذلؾ ينب ػػو بدايػػ  ا ػػ فداـ  الدوليػػ يبػػػالهموس إلػػ  المنظمػػات اإلقهيميػػػ  ليػػػض المنازعػػات 

ومن ػػا مػػا ورد مػػو اليرػػرة  الػػدولوي امػػ  الو ػػا ؿ ال ػػهمي  المنتػػوص عهي ػػا مػػو الرػػانوف 
عهػ  أطػراؼ   يمػب عه :مف ميثاؽ ا مـ الم حدة ال و نتت  ،ٖٖ ا ول  مف المادة 

مػػػف اػػػأف ا ػػ مرارن أف ياػػرض حيػػظ ال ػػهـ وا مػػف الػػدولييف لهفطػػر أف يه م ػػػوا  أ  نػػزاع
  وال وميؽ،.حػهػر بػادئ ذ  بدس بطريؽ المياوعػ  وال حريؽ والو اط  

و نػػاؾ أيعػػا  طريػػػؽ الم ػػاعو الحميػػدة عػػف طريػػؽ طػػرؼ ثالػػث  ػػواس دولػػ  أو منظمػػ  
لمياوعػػػػات المبااػػػػرة ومػػػػف قبػػػػؿ ذلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػؽ ا مارومػػػػ يدوليػػػػ  أو افتػػػػي  دوليػػػػ  

حػا ت   ومػو الن عػ ،متر مـ إثيوبيا باد إعتف إثيوبيا عف ماػروع  ػد   مياوعات
  .ٔالدولو،ماين    ـ المياوع  باإلا راؾ مـ  ام  الدوؿ المطه  عه  الممر  الما و 
و ػو  الػدولوي ا بر ال  وي  ال همي  لهنزاعات الدولي  مػف المبػادئ ا  ا ػي  مػو الرػانوف 

 مػا  .ٜٚٓٔو ٜٜٛٔمبدأ أ د ر مؤ مرات ال تـ ال و عردت مو   ا  ب ولندا عامو 
حرتػػػػت عهػػػػ  الػػػػنص عهيػػػػر الاديػػػػد مػػػػف ا  ياقػػػػات الدوليػػػػ  و ػػػػذلؾ الوثػػػػا ؽ المؤ  ػػػػ  

 المػادة مػف ،ٖ  اليرػرة أ ػدت حيػثي لهمنظمات الدولي  وعهػ  رأ ػ ا ميثػاؽ ا مػـ الم حػدة
 بيػػػض دولػػػو، نػػػزاع أ   أطػػػراؼ ا طػػػراؼ ال ػػػزاـ  عهػػػ الم حػػػدة ا مػػػـ ميثػػػاؽ مػػػف ،ٕ 

  لهفطر. عرع  الدولييف وا مف ال هـ يماؿ   ومر عه  الدولي  منازعا  ـ
 و ػػػػػو الميثػػػػػاؽي مػػػػػػف ،ٖٖ  المػػػػػػادة مػػػػػػف ،ٔ  اليرػػػػػرة بين  ػػػػػػا مرػػػػػد وال يييػػػػػػ  الو ػػػػػا ؿ أمػػػػػا

 إلػػػ  الهمػػػوس أو الرعػػػا ي  وال  ػػػوي  وال ح ػػػيـ وال وميػػػؽ والو ػػػاط  وال حريػػػؽ المياوعػػػات
  اف يار ـ. عهي ا يرـ ال و ال همي  الو ا ؿ مف غير ا أو اإلقهيمي  وال نظيمات الو ا ت

                                                           
شكران الحسين، العدالة المائية من منظور القانون الدولي العام، مجمة رؤى االستراتيجية، مصر،  (1)

 .95، ص2013
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 الدولي  النزاعات مف غير ا عف الدولي  الما ي  الممار  ا  فداـ نزاعات  ف هؼ و   ذا
 الػباض ويػر  ل  ػوي  اي ال ػهمي  له  ػوي  ال رهيدي  الو ا ؿ إل  الهموس إم اني  حيث مف
 ا نمػـ والو ػيه  ا ولوي    وف لذا لهػدوؿي حيويػ  متػال   مػس النزاعػات  ذن ل وف أنر
 مػـ بػال زامف أو أفػر ي و ػا ؿ مػف بػد   يا ػو،  حػؿ الدبهوما ي  الو ا ؿ ال ماس  و

 بتػػػػورة الرػػػػانوف ح ػػػػـ إنػػػػزاؿ عهػػػػ   ا مػػػػد ال ػػػػو والرعػػػػاس،  ال ح ػػػػيـ الرانونيػػػػ  الحهػػػػوؿ
  .ٔما لدول  الذا ي  لإلع بارات أو لهمتال  مي ا عبرة   موعوعي 

 ذلؾ قد  أفذ م ار ا عف طريؽ لمن   حريؽي ومو  ذا ال ياؽ نػذ ر أنػر قػد  ػـ  اػ يؿ 
ث يوبيػػػا لمنػػ   حريػػػؽ دوليػػ   ػػػو الهمنػػ  الينيػػػ  الثتثيػػػ  الدوليػػ  و عػػػـ متػػر وال ػػػوداف وا 

غيػػر المتحػػو   ا  ػػ فداـإف  مػػت ا ياقيػػ  ا مػػـ الم حػػدة  ل ريػػيـ  ػػد الن عػػ  اإلثيػػوبو
و ون ػا  المنازعػاتيبمادة مطول  عف طرؽ   ػوي   ٜٜٚٔلااـ  الدولي ،لهممار  الما ي  

م ػػو  ا بػػر مرمػػـ م ػػـ يمػػب  الدوليػػ ي مثػػؿ ا  ياقيػػ  الدوليػػ  الفاتػػ  بالممػػار  الما يػػ  
فاتػػػ  واف  ػػػذن ا  ياقيػػػ    امػػػ يالاػػػودة الي ػػػا مػػػو حػػػاؿ ناػػػوب فػػػتؼ بػػػيف دوؿ النيػػػؿ 

دت مو مواد ا ا فيرة متت  مفتتا  ل  وي  الفتمات الناا   عف موعػوع  ميػان امر 
 الممار  مو حاؿ الفتؼ.

أو طهػب الم ػاعو الحميػدة  ا طػراؼيو امؿ  ذن الطرؽ ال ياوض بناس عه  طهب أحد 
أو أف   ػػػ فدـ  ػػػذن ا طػػػراؼ أيػػػ  مؤ  ػػػات  ثالػػػثيأو الو ػػػاط  أو ال وميػػػؽ مػػػف طػػػرؼ 

أو أف   يػػؽ عهػػ  عػػرض النػػػزاع  أناػػأ  ايلهممػػر  المػػا و الماػػ رؾ   ػػوف ا طػػراؼ قػػد 
و امؿ ا  ياقي  مهحرا  ميتت  عف ال ح يـ الدولي  أو عه  مح م  الادؿ  ال ح يـيعه  

مو  ا طراؼيهـز و ذن  ه ا طرؽ م روؾ إلطراؼ النزاع الفيار بين ا غير أف ا  ياقي   
عهػػ  لمنػػ  محايػػدة  النػػزاعيوعػػرض ذلػػؾ  النػػزاعيا  يػػاؽ عهػػ  و ػػيه  لحػػّؿ  ماػػه ايحالػػ  

                                                           
إبراهيم العناني، تسوية نزاعات استخدامات األنهار الدولية، مجمة القانون والسياسة، جامعة القاهرة،  (1)

 .40، ص2013، مصر، 39، العدد 11المجمد 
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 مػػا  هػػـز ا  ياقيػػ   المحايػػدةيو يتػػؿ ا  ياقيػػ  إمػػراسات عمػػؿ الهمنػػ   الحرػػا ؽيل رتػػو 
 .ٔا طراؼ الماني  النظر بح ف ني  مو ن ا ج و وتيات  ررير الهمن 

 الخاتمة:
وا ؿ لي رة الفتؼ  دولري  ود مو حوض النيؿ موانب مف هي  مف النزاع الما و بيف 

لذا مإف تدور ا ياؽ فاص ب وميؽ  التراعيحوؿ  د الن ع  أحد أا اؿ ذلؾ 
ا وعاع الرانوني  لذلؾ الفتؼ ياد نرط   ام  مو  اريخ النزاع الما و مو الحوض 

 .وما ي منا  نا الناحي  الرانوني  ةيعدو و ما يا ؿ  أثيرات مف نواح  بأ مهري
وباد ا ن  اس مف  ذا البحث وبياف ا  مي  ا   را يمي  والدولي  لن ر النيؿ وا زم  
ال و حدثت ومازالت  حدث بيف دوؿ حوض النيؿ  بيف لنا ممموع  مف ا   ن امات 

 وال وتيات وذلؾ عه  الا ؿ ال الو:
 أوال: النتائج:

 الناحي  مف ومحاتر ر المتر ي الرومو ا مف مو فهؿ إحداث   امد أثيوبيا-ٔ
  يا ي  م ا ب لومود لري بالن ب  اح ياما ا  ثر بالاوس المتري  الذراع ولو الما ي ي

 أفر  متادر لدي ا النيؿ حوض مدوؿ الااوبي حياة ح اب عه  ماين  واق تادي 
 ميان عه  ا ع ماد مو متر مف ب ثير أقؿ يماه ا مما ا مطاري ميان وفات  لهميان
 مإف ولذلؾ النيؿي ميان عه  ا ع ماد مو أفير  ر يب مو  أ و  حديدا أثيوبيا وأف النيؿي
 إن ام ا مو ومباارا  هبيا  أثيرا يؤثر متر إل   رد ال و الميان  مي  مو نرص أ 

  والتناعو. الزراعو
 مبدأ يفالؼ البحث مو الموعح  بالطرير  ال د بناس مو لحر ا أثيوبيا ا  اماؿ-ٕ

  اديتت  حدث بطرير  الدولي  ا ن ار ا  اماؿ بادـ يرعو الذ  البرئ ا   اماؿ
 المم مـ وأقرن الارمي  الدولي  المبادئ مف المبدأ و ذا ا فر ي الدوؿ مر ز مو عارة
  بايد. زمف منذ الدولو

                                                           
سممان محمد احمد سممان، األقطار العربية واتفاقية األمم المتحدة لممجاري المائية الدولية، مجمة  (1)

 .169، ص2008، مصر، 77المستقبل العربية، العدد
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 مياوعات مو والدفوؿ الارؿي لتوت ا نتياع عدـ مف أثيوبيا بر  روـ ما إف-ٖ
 م   مف ومتر ال وداف بيف حرب ناوب إل  يؤد  أف المم ف مف ني ي بح ف
 عه  يومب الدولييف وا مف له هـ   ديد بومود الروؿ يانو مما أفر ي م   مف وأثيوبيا
 م دن. مو ال  ديد ذلؾ لوأد  رياا ال حرؾ ا مف ممهس

 إ دار ومن ا الدولو لهمم مـ الاهيا والمتال  لهريـ م يما ان  ا ا ار  بت أثيوبيا-4
 ي النيؿ حوض بدوؿ فات   ثيرة  اا دي  ال زامات ان  اؾ طريؽ عف الماا دات قيم 
 ا ياقي  مو المرر الماا دات قد ي  بمبدأ ا ل زاـ عدـ وأيعا الماا داتي  وارث ومبدأ
 .الماا دات لرانوف ميينا

 ثانيًا: التوصيات:
  ؿ   در باع بار ا ي ا ممي  المنظم  مف أثيوبيا ععوي  وقؼ الم حدة ا مـ عه -۲

 مو الم حدة ا مـ بميثاؽ ا ل زاـ عدـ وأيعا ي الم  ررة الدولي  والروانيف ا عراؼ
 .  الدولييف وا مف ال هـ حيظ عرورة

 مف أثيوبيا بر قامت بما ا ع راؼ عدـ م  ولي  بأ رن الدولو المم مـ عه  يرـ– ٕ
  ناؾي الاامه  الار ات قبؿ مف فات  ل اي الاوف يد  رديـ وعدـ الن ع ي  د بناس
 بارعي  اع راما  مثؿ م اعدة وأ  ن ا ياي ح مر ي ـ ولـ قا ما مازاؿ الفتؼ  ف

  الته . ذات الرعا ي  وا ح اـ الروانيف ل ؿ بالمفالي  وذلؾ الرا ـ الوعـ
 وما الن ع ي ب د المحيط  ا فطار مميـ بر قانونيا مهيا المتب دول و إعداد – ٖ

 المفاليات وأيعا الدولييفي وا مف ال هـ   ديد اأن ا مف دولي  مرا ـ مف عهي ا ي ر ب
 ومح م  الدولوي ا مف ممهس وأيعا الدولي ي المنا ي  المح م  أماـ ووعار الرانوني ي

 ا ثيوبو. ال انت أماـ الدولو المم مـ حاد ي  ن  ح   الدولي ي الادؿ
 بإقام   واس الن ري ي المااريـ مو فات  النيؿي ن ر حوض دوؿ بيف أ ثر ال ااوف-ٗ

 والمارموي الثرامو وال بادؿ ال اهيمي ي أو ا ق تادي  أو التناعي  أو الزراعي  المااريـ
يياد  مف ب ا يومد مما وا   يادة المنطر   هؾ رقو عه  والامؿ الم بادل ي الباثات وا 

 بطرير      تل ا ا مريرييف ل ير ال اح   رؾ وعدـ ا مريروي ؼال أل ل  ب فيراتي
 ااوب ا. عه  فير مف الدوؿ  هؾ  درن ما عودة وأيعا بالمنطر ي عارة آثار إل   ؤد 
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 المصادر والمراجع:
امانو الطويؿي  د الن ع  ال بير الواقـ وال وقااتي مر ز ا مارات لهدرا ػات والبحػوثي  .ٔ

 . ٕ٘ٓٓي ا مارات الاربي  الم حدةي ٕٚالادد 
عزيػػػزة مػػػراد حهمػػػوي ا ن ػػػار الدوليػػػ  والوعػػػـ الرػػػانونو لن ػػػر النيػػػؿي الممهػػػ   المتػػػري   .ٕ

 .ٕٙٓٓي متري ٕٚلهرانوف الدولوي الادد 
محمػػػد عبػػػد المميػػػد ح ػػػوف الزبيػػػد ي ا مػػػف المػػػا و الاراقػػػوي الم  بػػػ  الرانونيػػػ ي الاػػػراؽي  .ٖ

ٕٓٓٛ. 
 .ٜٕٓٓاثيوبياي  –الادؿ الما وي بماما  اديس ابابا يا وب ار انوي  .ٗ
ح ػػيف اح ػػاف متػػطي ي  ر ػػيـ المػػوارد الما يػػ  مػػو دوؿ حػػوض النيػػؿ مػػف امػػؿ  نميػػ   .٘

م  دام ي آطروح  د  وران غير مناورةي ق ـ الموارد الطبياي ي ما د البحػوث والدرا ػات 
 .ٕ٘ٓٓا مريري ي ماما  الرا رةي 

لػػػدولو عهػػػ  الميػػػاني بي ػػػ  حػػػوض النيػػػؿي ر ػػػال  د  ػػػوران محمػػػد  ػػػهماف طػػػايـي التػػػراع ا .ٙ
 .ٕٚٓٓ هي  ا ق تاد والاهـو ال يا ي  ي متري  ماما  الرا رةي

رؤى  ي"الح ػػػػػػػػػػػػػيف اػػػػػػػػػػػػػ رانوي "الادالػػػػػػػػػػػػػ  الما يػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػػػػور الرػػػػػػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػػػػػػدولو .ٚ
 ،.ٖٕٔٓ ب مبر  أيهوؿ/ )استراتيجية

الماػػػػ ر   بػػػػيف الاػػػػراؽ وايػػػػرافي ميػػػػاف مومػػػػؽ الاػػػػا ري النظػػػػاـ الرػػػػانونو لهمػػػػوارد الما يػػػػ   .ٛ
 .ٕٔٔٓاتدارات وزارة الفارمي  الاراقي ي الاراؽي 

تػػػػتح عبػػػػداكي الماػػػػا ؿ الرانونيػػػػ  لهميػػػػان الدوليػػػػ  و  ػػػػوي  النزاعػػػػاتي مناػػػػورات زيػػػػف  .ٜ
 .ٕ٘ٔٓالحروقي ي لبنافي 

فالػػػد مػػػؤادي  ػػػد الن عػػػ ي متػػػر وأزمػػػ  الفيػػػارات التػػػاب ي الما ػػػد المتػػػر  لهدرا ػػػات  .ٓٔ
 .ٕٙٔٓا   را يمي ي متري ال يا ي  و 

عهو إبرا يـي قانوف ا ن ار والممار  الما ي  الدول  مو عػوس احػدث ال طػورات وماػروع  .ٔٔ
 .ٜٜ٘ٔلمن  الرانوف الدولو الن ا وي دار الن ع  الاربي ي متري 

ايماف مريد الديبي الطبيا  الرانوني  لهماا دات الفاتػ  با ن يػاع بميػان ا ن ػار الدوليػ ي  .ٕٔ
 .ٕٚٓٓد  وراني ماما  الرا رةي  أطروح 
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رمعػػػػاف إبػػػػرا يـ ال ػػػػيد احمػػػػدي الم ػػػػؤولي  الرانونيػػػػ  لألطػػػػراؼ الثالثػػػػ  مػػػػو ماػػػػروع  ػػػػد  .ٖٔ
 .ٕٙٔٓي متري ٖٗٓي الادد ٔ٘الن ع ي ممه  ال يا   الدولي ي الممهد 

اػػػػػػ راف الح ػػػػػػيفي الادالػػػػػػ  الما يػػػػػػ  مػػػػػػف منظػػػػػػور الرػػػػػػانوف الػػػػػػدولو الاػػػػػػاـي ممهػػػػػػ  رؤ   .ٗٔ
 .ٖٕٔٓ ا   را يمي ي متري

إبػػرا يـ الانػػػانوي   ػػػوي  نزاعػػػات ا ػػػ فدامات ا ن ػػػار الدوليػػػ ي ممهػػػ  الرػػػانوف وال يا ػػػ ي  .٘ٔ
 .ٖٕٔٓي متري ٜٖي الادد ٔٔماما  الرا رةي الممهد 

 ػػػهماف محمػػػد احمػػػد  ػػػهمافي ا قطػػػار الاربيػػػ  وا ياقيػػػ  ا مػػػـ الم حػػػدة لهممػػػار  الما يػػػ   .ٙٔ
 .ٕٛٓٓي ي مترٚٚالدولي ي ممه  الم  ربؿ الاربي ي الادد

 


