
 :الىصف الجغرافي لحىض النيل و لنهر النيل 

حوض النٌل هً كٌنٌا وأوغندا وتنزانٌا ورواندا وبوروندى والكونغو دول •

 .الدٌمقراطٌة وأثٌوبٌا إضافة إلى شمال السودان وجنوب السودان، وأخًٌرا مصر

خط عرض من خط االستواء  34نهر النٌل هو اطول انهار العالم حٌث ٌخترق •

 .كم مربع 3.352.710حتى البحر المتوسط وتبلغ المساحة الكلٌة لحوض النٌل 

ٌبلغ طول النهر من أبعد منابعه عند بحٌرة فٌكتورٌا فً قلب القارة األفرٌقٌة حتى •

كم ، ٌمتد حوض  6825مدٌنة رشٌد المصرٌة على ساحل البحر المتوسط حوالً 

.  2ملٌون م  3.4شماال وٌغطً مساحة   32 -جنوبا 4النهر بٌن دائرتً العرض  

وهو بذلك ٌعبر عدة أقالٌم مناخٌة، بدء من إقلٌم المناخ االستوائً حٌث تهطل فً 

األمطار بشكل متواصل على مدار السنة، مرورا بإقلٌم المناخ المداري ذواألمطار 

 .الفصلٌة، وٌستمر فً الجرٌان حتى ٌدخل المناطق شبه الجافة والجافة

 



 المصادر األساسية لمىارد نهر النيل

وتشمل بحٌرات فٌكتورٌا، وألبرت، وإدوارد، : هضبة البحٌرات االستوائٌة  -1•

م فوق مستوى سطح البحر ضمن  2000وجورج، وكٌوجا و تقع على ارتفاع 

 .العظٌمنطاق األخدود األفرٌقً 

 2ملٌارم 71وهى أحد أهم منابع النٌل الذي ٌمده بحوالً : الهضبة األثٌوبٌة  -2•

من متوسط الوارد المائً السنوي، وتتدفق المٌاه إلى المجرى الرئٌسى %  85أي 

عبر ثالث روافد تنبع من منطقة طفوح بركانٌة هً النٌل األزرق الذي ٌبلغ 

من إٌرادات النهر، %  60أو ما ٌشكل  2ملٌار م 50متوسط تصرٌفه السنوي 

، ونهرعطبرة 2ملٌار م 13.5ونهر السوباط  بمتوسط تصرٌف سنوي ٌبلغ 

 .2ملٌار م 10.5ومتوسط تصرٌف السنوي  

تبدأ منابع هذا الحوض من جنوب السودان عند : حوض بحر الغزال  -3•

 الحدود مع الكونغو الدٌمقراطٌة وجمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى



 أهمية نهر النيل األزرق

ٌعد النٌل األزرق أهم الروافد المغذٌة لنهر النٌل، وٌكون مصدر مٌاهه من عٌن •

كم جنوب بحٌرة تانا بعد أن  100كم على بعد  2900صغٌرة تقع على ارتفاع 

ٌترك البحٌرة ٌجرى عبر سلسلة من المنحدرات ثم ٌهبط فجأة لٌجري فً منطقة 

م ضمن خانق عمٌق، فً منطقة تخترقها ودٌان األنهار التً  1200ارتفاعها 

وٌبلغ حجم التصرٌف السنوى بعد خروجه من بحٌرة . تشكل المنابع األخرى للنهر

، بٌنما تغذٌه مجموعة من الروافد عند الروصٌرص لٌصل 2ملٌارم 3.8تانا 

إال أن كمٌة التصرٌف هذه  2ملٌار م  54 -2ملٌارم 50تصرٌفه السنوى بٌن  

عند أسوان بعد الفواقد، وللنٌل األزرق العدٌد من  2ملٌار م 48تنخفض إلى 

الروافد أهمها الدندر والرهد، ولعل األول أكثرها أهمٌة من حٌث مقدار ما ٌحمل 

بٌنما ٌبلغ متوسط التصرٌف  2ملٌار م  3من المٌاه، إذ ٌبلغ تصرٌفه السنوى  

 . 2السنوي لنهر الرهد ملٌار م



 أهمية نهر النيل لمصر 

ٌستمد نهر النٌل أهمٌته لمصر من كونه ٌمثل المصدر الرئٌسى للمٌاه العذبة •

وقد قدرت الموارد المائٌة فى مصر % 96الالزمة لها إذ تعتمد علٌه مصر بنسبة 

ملٌار متر  55.5ملٌار متر مكعب ، تبلغ مٌاه النٌل منها  69بنحو  2007عام 

من اجمالى الموارد المائٌة بٌنما تسهم المصادر األخرى % 79.3مكعب اى نحو 

م هذه % 84وتذهب نحو . كالمٌاه الجوفٌة والمٌاه المعاد استخدامها بالنسبة الباقٌة 

المٌاه للنواحى الزراعٌة والنسبة الباقٌة فى الصناعة واالستخدامات المنزلٌة ، وفى 

ظل التزاٌد المستمر فى عدد سكان مصر أصبح نصٌب الفرد من المٌاه سنوٌا 

متر مكعب وهو بالتالى ال ٌبلغ حد الكفاٌة المتعارف علٌه عالمٌا والذى ٌقدر  700

وبالتالى فإن مصر أصبحت تعانى من العجز المائى . متر مكعب سنوٌا  1000بـ 

والذى من المتوقع أن ٌزداد فى ظل إقامة مشروعات السدود فى دول المنبع والتى 

 .سوف تؤثر على التدفق الطبٌعى للمٌاه فى مصر 



التطىر التاريخى الهتمام المصريين بنهر 

 النيل 
زاد اهتمام المصرٌٌن فى العصر الحدٌث بنهر النٌل ، ففى عهد محمد على قام •

بإرسال بعثات كشفٌة بقٌادة سلٌم قبطان الستكشاف منابع النٌل فتوغل حتى جنوب 

السودان ، وخالل حكم محمد على وخلفائه امتد النفوذ المصرى إلى أعماق 

وظلت مصر " ارٌترٌا الحالٌة " السودان وضمت مصر مٌنائى زٌلع وبربرة 

لسبعٌن عاما قوة مسٌطرة فى حوض النٌل والقرن األفرٌقى ولكن أدى االحتالل 

إلى إضعاف الوجود المصرى فى قارة أفرٌقٌا وحوض  1882اإلنجلٌزى لمصر 

النٌل حٌث حلت القوى االستعمارٌة مكان مصر فى تلك المناطق وأصبح لها 

 .السٌطرة الكاملة على دول الحوض بما فٌها مصر 

أدركت الثورة أهمٌة العالقات المصرٌة  1952ٌولٌو  23وفى أعقاب ثورة •

األفرٌقٌة وأهمٌة عودة دور مصر فى الدول األفرٌقٌة فدعمت ثورة ٌولٌو حركات 

التحرر األفرٌقى خالل خمسٌنات وستٌنات القرن الماضى فى النواحى السٌاسٌة 

 . والعسكرٌة واالقتصادٌة حتى تحررت أغلب دول القارة 



 كيف تتىزع مياه النيل بين دول الحىض؟

فإن دول المصب ( 2007قبل عام )بموجب االتفاقٌات الدولٌة الموقعة حول النٌل •

ملٌار متر  84)من مٌاه النٌل السنوٌة % 90تستأثر بحوالً  -مصر والسودان

 18من إنتاجها المائً، و% 97ملٌار متر مكعب لمصر تمثل  55بواقع ( مكعب

 .من إنتاجها المائً% 77ملٌار متر مكعب للسودان تمثل 

ٌبدو هذا التوزٌع مجحفا لدول المنبع، لكن الحقٌقة تكمن فً أن دول المنبع التعتمد •

على نهر النٌل فً تأمٌن حاجاتها المائٌة ألغراض الزراعة وإنتاج الغذاء بقدر 

اعتمادها على األمطار الموسمٌة التً تقدر بعشرٌن مرة حجم مٌاه النٌل وٌذهب 

 .معظمها هدًرا

األمر الٌمنع أن دول المنبع خاصة أثٌوبٌا ثم كٌنٌا وأوغندا قد بدأت تبدي تذمًرا •

كبًٌرا تجاه استئثار مصر والسودان بنصٌب األسد من مٌاه النٌل وطالبت أكثر من 

مرة باعتماد توزٌع أكثر عدالة لحصص المٌاه وإجراء تعدٌالت على االتفاقٌات 

 .المرتبطة بحوض النٌل

 



اإلطار التاريخى لالتفاقيات الخاصة بنهر 

 النيل 
م وقعت اتفاقٌة بٌن اٌطالٌا وبرٌطانٌا لتحدٌد مناطق النفوذ  1891فً عام  -1•

لكل منهما فى شرق أفرٌقٌا وكانت الجهة المستفٌدة من هذه االتفاقٌة هً مصر 

تتعهد اٌطالٌا بعدم إقامه سدود فوق " وكانت االتفاقٌة تضمنت فى مادتها الثالثة 

نهر عطبرة أو أٌة مشروعات للرى ٌكون من شأنها أن تؤثر تأثٌرا محسوسا على 

 ".كمٌة مٌاه النهر التى تصب فى نهر النٌل 

م حصلت المملكة المتحدة من الحكومة االٌطالٌة ممثلة عن 1894عام  -2•

 .الحبشة وارتٌرٌا على تأكٌدات لضمان حق الدولتٌن العربٌتٌن فى مٌاه النهر

وقعت اتفاقٌة فً أدٌس أبابا بٌن برٌطانٌا واثٌوبٌا بشأن  1902فى عام  -3•

تخطٌط الحدود بٌن أثٌوبٌا والسودان وتطرقت تلك االتفاقٌة الى مسألة مٌاه النٌل  

وتعهدت فٌها أثٌوبٌا بعدم إقامة سدود فوق النٌل األزرق أوفوق هضبة تانا وعلى 

نهر السوباط ٌمكن أن ٌسبب اعتراض سرٌان مٌاهها إلى نهر النٌل مالم توافق 

 .  مقدماعلى ذلك مقدما حكومة برٌطانٌا وحكومة السودان 



اإلطار التاريخى لالتفاقيات الخاصة بنهر 

 النيل 
(  زائٌر )عقدت اتفاقٌة بٌن برٌطانٌا والكونغو البلجٌكٌة  1906فى عام  -4•

لتعٌٌن حدود المناطق التابعة لكل من الدولتٌن فى وسط افرٌقٌا وقد تطرقت هذه 

أن تتعهد الكونغو  بعدم إقامة  " االتفاقٌة لمسألة المٌاه ونصت فى البند الثالث 

منشأت على نهر السملٌكً أو بالقرب منها مما ٌقلل كمٌة المٌاه التً تنساب إلى 

 " . بحٌرة ألبرت مالم ٌتفق مقدماً مع حكومة السودان 

عقدت اتفاقٌة بٌن برٌطانٌا واٌطالٌا فً روما فقد وافقت  1925فى عام  -5•

اٌطالٌا على منح برٌطانٌا حق بناء سد على بحٌرة تانا مع الحفاظ على حقوق 

مصر والسودان ولم تصادق عصبة األمم على االتفاقٌة بعدما تقدمت اثٌوبٌا 

 .بمذكرة احتجاج لدى عصبة االمم بإعتراضها على االتفاقٌة 

عقدت اتفاقٌة بٌن مصر وبرٌطانٌا ودول حوض النٌل  1929فى عام  -6•

الواقعة تحت سٌطرة برٌطانٌا وكانت هذه االتفاقٌة تتضمن تقسٌم المٌاه بٌن مصر 

ملٌارمتر 4ملٌار مترمكعب من المٌاه والسودان   48والسودان حٌث ٌكون لمصر

 .  المٌاهمكعب من 

 



اإلطار التاريخى لالتفاقيات الخاصة بنهر 

 النيل 
وبلجٌكا ( تنجانٌقا)عقدت اتفاقٌة لندن بٌن برٌطانٌا باسم  1934فى عام  -7•

وبموجب هذه االتفاقٌة تتعهد روندا وبوروندي بعدم ( رواندا و بروندي)باسم 

بناءأي سد على نهر كاجٌرا وعدم إعاقة جرٌان النهر علماً أن الدول المستفٌدة من 

االتفاقٌة هً مصر والسودان وترى الدول االستوائٌة أنها غٌر سارٌة المفعول مع 

 .  االستعماريانتهاء الحكم 

عقدت اتفاقٌة سمٌت باتفاقٌة شالالت بٌن 1954 -1949اتفاق سد اوٌن  -8•

برٌطانٌا باسم ومصر واوغندا، فقد اقترحت حكومة اوغندا انشاء خزان على 

شالالت اوٌن عند مخرج بحٌرة فٌكتورٌا لتولٌد الطاقة الكهرومائٌة وجرت 

 .مفاوضات بناء السد بٌن برٌطانٌا بصفتها وكٌال عن اوغندا والحكومة المصرٌة 

م 1959تم توقٌع اتفاق بٌن مصر والسودان لإلنتفاع الكامل بمٌاه النٌل سنة  -9•

م بالقاهرة ، وجاءت مكملة التفاقٌة 1959حٌث تم توقٌع اتفاقٌة مٌاه النٌل 

 .  1929سنة



اإلطار التاريخى لالتفاقيات الخاصة بنهر 

 النيل 
وقعت اتفاقٌة كاجٌرا وقد وقعت علٌها الدول األتٌه بورندي  1977فى عام  -10•

م مضمون هذه  1981م إضافة إلى تنزانٌا واوغندا  1977ورواندا فً عام 

االتفاقٌة استغالل متعدد األغراض لنهر كاجٌرا والدول المستفٌدة من هذه االتفاقٌة 

 .روندا

وقعت اتفاقٌة االندوجو وكانت الدول الموقعة على هذه  1983فى عام  -11•

االتفاقٌة هً مصر والسودان و الكونغو وأفرٌقٌا الوسطى وأوغندا وكان مضمون 

هذه االتفاقٌة ٌتضمن االتفاق فً ما بٌن هذه الدول فً مختلف المجاالت 

االقتصادٌة أما الدول المستفٌدة من هذه االتفاقٌة فهو جمٌع الدول الموقعة على هذه 

 .االتفاقٌة

وقعت اتفاقٌة إٌجاد بٌن السودان وأثٌوبٌا والصومال وكان  1990فى عام  -12•

مضمون االتفاقٌة ٌتضمن التنمٌة ومكافحة التصحر وهً اتفاقٌة سالم فً المنطقة 

 .أما الدول المستفٌدة من االتفاقٌة فهً جمٌع الدول الموقعة علٌها



اإلطار التاريخى لالتفاقيات الخاصة بنهر 

 النيل 
وقعت اتفاقٌة بٌن مصر والسودان واوغندا، كٌنٌا، تنزانٌا،  1992عام  -13•

روندا، بورندي ،مضمون هذه االتفاقٌة تعاون فنً لتطوٌر التنمٌة المتكاملة 

والحماٌة البٌئٌة لحوض النٌل أما الدول المستفٌدة من هذه االتفاقٌة فهى جمٌع 

 .الدول الموقعة على هذه االتفاقٌة

عقدت اتفاقٌة بٌن السودان وأثٌوبٌا ومضمون االتفاقٌة كانت  1993عام  -14•

تؤكد الحق المتساوي فً استخدام مٌاه النٌل دون التسبب فً أحداث ضرر كبٌر 

 .بٌنهما

تم عقد اتفاق القاهرة بٌن مصر واثٌوبٌا حٌث وضع هذا  1993ٌولٌو  -15•

االتفاق اطارا عاما للتعاون بٌن مصر واثٌوبٌا لتنمٌة موارد النٌل فقد نصت المادة 

الثامنة منه على أن ٌتعهد الجانبان الموقعان على هذا االتفاق على أن ٌجرى 

التشاور والتعاون فى المشروعات ذات الفوائد المشتركة كتلك المشروعات التى 

 . تزٌد من حجم تدفق مٌاه النٌل أو تقلل من المٌاه التى ٌخسرها النهر 

 


