التعاون الثنائى مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية
ترتبط مصر ارتباطا ُ وثيقا مع دول حوض النيل  ،فالنھر الذى يجمع دول الحوض ھو مصدر اساسى لتحقيق التنمية فى مصر  ،بل ھو مصدر وحيد
للحياه فى ربوع المحروسة  .لذلك سعت مصر لحماية مصالحھا مع دول حوض النيل من خالل مسارات متنوعة على رأسھا العالقات الثنائية التى
تربطنا بكل دولة على حدة .
وتھدف مصر من خالل برامج التعاون الثنائية مع دول حوض النيل الى خلق شبكة من العالقات القوية  ،باالضافة الى حرصھا على تنمية ھذه الدول
من خالل مشروعاتھا التى تقوم بتنفيذھا ھناك والتى تعود بالنفع المباشر على مواطنى وشعوب ھذه الدول  .وھى بذلك تعطى رسالة الى افريقيا بصفة
عامة وحوض النيل بصفة خاصة دائما فى قلب مصر .
ومن اھم الثوابت التى نحرص عليھا عند تخطيط وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائى  ،ان مصر ليست ضد التنمية  ،وانھا تسعى دوما الى توثيق
وتدعيم اواصر التعاون والتكامل رغم تواضع المنح المصرية نسبيا )اذا ما قورنت بالمنح التى تقدمھا الدول االجنبية الغنية( اال انھا تعبير عن حرص
مصر على دعم التنمية  .كما تؤكد على سعى وزارة الموارد المائية والرى الى تنفيذ اھداف الوزارة الرامية الى تقديم الدعم الفنى ونقل خبراتھا فى
جميع المجاالت )مثل ادارة الموارد المائية والتطھير وتحسين سبل استخدام المياه  (...من خالل برامج التدريب المتخصصة وبناء القدرات البشرية
والمؤسسية

التحديات التى تواجه مشروعات التعاون الثنائى :
وھناك عدة اعتبارات تحكم عالقات مصر مع جيرانھا من دول حوض النيل لتحقيق اھدافھا االستراتيجية بشان سياستھا المائية اھمھا انتھاء عصر
الوفرة المائية ودخولھا مرحلة الندرة المائية  ،اضافة الى التحديات الطبيعية المتمثلة فى ظاھرة التغيير المناخى  ،حيث يعد االستخدام االمثل للموارد
المائية المتاحة  ،كذلك تنمية موارد حوض النيل وزيادة ايراده ھو المخرج الوحيد لتحقيق االمن المائى لمصر وكذلك لبقية دول حوض النيل فى
مواجھة زيادة عدد السكان ومتطلبات التنمية ورفع مستوى المعيشة لمواطنى الحوض  ،وتواجه مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل
العديد من التحديات التى تتنوع ما ين السياسية االمنية واالقتصادية وكذلك التحديات التنموية مثل رغبة دول الحوض فى التنمية ومايرتبط بذلك من
عملية انشاء السدود والتنمية الزراعية مما تحتم على مصر التحرك  ،اما بالنسبة الى التحديات السياسية والتى تتضمن عدم االستقرار السياسى لبعض
دول حوض النيل ونشوب الصراعات القبلية والسياسية بين الحين واآلخر باالضافة الى عدم سيطرة الحكومات بدول حوض النيل على حركات

التمرد باالضافة الى المتغيرات االقليمية والدولية إزاء ما تمر بھا منطقة حوض النيل من اختالفات فى التوازن النسبى بين دول الحوض بعضھا
البعض  ،اضافة الى عالقاتھا بالقوى الدولية .
وعلى الرغم من ھذه التحديات المختلفة  ،فان مصر تسعى بشتى الطرق الى تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل ليس فقط فى مجال الموارد
المائية والرى ولكن فى جميع المجاالت كما وانه ليس بالضرورة ان يكون ھناك مردود مباشر وجدوى اقتصادية تعود على مصر من االنفاق على
مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل  ،اذا ما اعتبر ان التعاون الثنائى ليس له بعد سياسى يھدف الى استمرار فتح قنوات االتصال
والتواصل مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية بعيدا عن مسار التعاون االقليمى من خالل مبادرة حوض النيل واالتفاقية االطارية لحوض
النيل  .كما انه من خالل تلك المشروعات تتواجد بعثات للرى المصرى فى العديد من الدول ،ومنھا السودان وجنوب السودان واوغندا وتنزانيا وقريبا
فى جمھورية الكونغو الديموقراطية
تاريخ التعان الثنائى :
وقد ساھمت مصر فى مشروعات التعاون الثنائية التنموية والتى تحقق العائد السريع والمباشر لمواطنى دول حوض النيل على مستوى المعيشة مثل
مشروعات حفر اآلبار الجوفية ومشروعات انشاء سدود حصاد مياه االمطار ومشروعات تطھير المجارى المائية الى جانب التدريب وبناء القدرات
لرفع كفاءة الكوادر الفنية  .وقد بلغ اجمالى المساعدات والمنح المصرية الى دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية والرى وحدھا منذ عام ١٩٩٣
وحتى اآلن حوالى  ٦٦مليون دوالر
كما تتنوع المجاالت التى تقدم مصر المنح لتنفيذھا مابين انشطة مقاومة الحشائش المائية العائمة والغاطسة  ،انشاء سدود حصاد مياه االمطار
وخزانات االودية  ،حفر وتجھيز آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب للقرى والمدن  ،تأھيل محطات القياس )المناسيب والتصرفات( انشاء موانى
الصيد الصغيرة الغراض التجارة البينية لدول البحيرات العظمى  ،دعم انشاء مركز االرصاد والتنبوء بالفيضان  ،دعم انشاء معامل المحاكاة
الھيدروليكية للمنشآت المائية  ،دعم انشاء مراكز ابحاث لعلوم المياه واالراضى  ،تدريب الكوادر الفنية والمھنية فى مجال الموارد المائية  ،توفير
بعثات الطالب للحصول على درجات البكالوريوس  /الدبلوم  /الماجستير  /الدكتوراه من الجامعات المصرية تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية
قصيرة متخصصة وتبادل باحثين من دول الحوض
أنشطة مقاومة كافة انواع الحشائش المائية العائمة والغاطسة :حيث تم تنفيذ مشروعات التعاون الفنى مع زارة الزراعة والثروة الحيوانية واالسماك –
أوغندا تحت مسمى "المشروع المصرى االوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" منذ عام  ١٩٩٩وحتى االن بمنحة مصرية قدرھا
 ٢٢٫٤مليون دوالر .وكانت النجازات المشروع التأثير المباشر على مواطنى القرى والمدن بأوغندا والتنمية االقتصادية من خالل تطھير مخارج
البحيرات من الحشائش المائية مما ساھم فى تنمية حركة المالحة والثؤوة السمكية  ،كذلك تطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى والذى ادى الى
ازدھار حركة النقل والبضائع وصيد االسماك .باالضافة الى انشاء سدود حصاد مياه االمطار لتوفير مياه الشرب للمناطق النائية البعيدة عن التجمعات

المائية وايضا انشاء المزارع السمكية  ،حيث يمثل صيد االسماك المھنة االساسية بدولة اوغندا  .كما يوجد مشروعات مقاومة الحشائش والتطھيرات
مع جنوب السودان من خالل مشروع التطھيرات لتنمية منطقة حوض بحر الغزال بكافة نواحى التنمية االقتصادية واالجتماعية المتكاملة وتشمل
تحسين االحوال المعيشية والصحية الھالى ھذه المناطق وتحسين االحوال البيئية ومكافحة الفياضانات والحد من غرق القرى الواقعة على ضفاف
االنھار والروافد نتيجة انسداد المجارى المائية ولرتفاع مناسيب المياه  ،وقد قامت مصر بتنفيذ أعمال التطھيرات فى أحد أھم األخوار بمدينة واو
عاصمة والية غرب بحر الغزال مما ساھم فى تحسين األحوال البيئية ومكافحة الفيضانات بالمدينة .

حفر وتجھيز أبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب للقرى  :حيث تقوم مصر من خالل برامجھا للمنح مع دول حوض النيل بحفر وتجھيز األبار
الجوفية لتوفير مياه الشرب للقرى والمدن المحرومة من المياه وقد تم البدء فى مثل ھذه البرامج فى كينيا منذ عام  ١٩٩٣حيث تم االنتھاء من حفر
 ١٨٠بئر جوفى بالمناطق القاحلة بكينيا من منحة مصرية بمبلغ  ٦٫١٦١مليون دوالر على أربع مراحل وتم االنتھاء منھا فى عام  . ٢٠٠٩ثم تبعھا
تنفيذ ھذا المشروع فى السودان بوالية دارفور عام  ٢٠٠٧حيث تم حفر عدد  ١٠ابار جوفية بمليون دوالر فى الوالية وفى إطار استراتيجية المبادرة
المصرية لتنمية دول حوض النيل تم إدراج مشروعات التعاون الثنائى الفنى مع السودان بتكلفة  ٧مليون دوالر لمدة خمس سنوات وتشمل حفر ٥٠
بئر مياه جوفية فى الوالية  ،كذلك فى تنزانيا من خالل حفر وتجھيز  ٣٠بئر بمنحة مصرية قدرھا ) (١مليون دوالر وقد تم االنتھاء منھا فى سبتمبر
 ، ٢٠٠٩كما يجرى حاليا حفر المرحلة القانية من األبار الجوفية لحوالى  ٣٠بئر جوفى فى المقاطعات المحرومة من المياه وكذلك تم االھتمام بجنوب
السودان فى ھذا المجال من حفر وتجھيز  ٣٠بئر جوفى مزودة بشبكة توزيع المياه وخزان علوى لتأمين مياه الشرب النقية بجنوب السودان بمبلغ ٦
مليون دوالر  .وأوغندا من خالل حفر وتجھيز  ٧٥بئر جوفى مزود بمضخات يدوية فى أنحاء أوغندا بمنحة قدرھا مليون دوالر  ،ويجرى حاليا
التخطيط لبدء مشروع حفر  ٣٠بئر جوفى فى جمھورية الكونغو الديمقراطية .
إنشاء سدود حصاد مياه االمطار وخزانات األودية  :حيث تقوم الوزارة حاليا ّ باالنتھاء من كراسة الشروط والمواصفات الفنية لعملية انشاء  ٥سدود
حصاد مياه األمطار لتوفيرھا للشرب واالستخدامات المنزلية فى القرى والمدن المحرومة فى أوغندا  ،باإلضافة الى التخطيط لمثل ھذا المشروع فى
جنوب السودان لالستفادة من مياه األمطار المھدرة وتوفيرھا فى استخدامات مياه الشرب والثروة الحيوانية .
الدراسات والبحوث المتعلقة بالموارد المائية والرى  :حيث تھتم مصر بنقل خبراتھا فى مجاالت الموارد المائية والرى والطاقة الى أشقائھا من
دول حوض النيل  ،فمثال تقوم مصر حاليا ّ باالنتھاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية لمشروع سد واو المتعدد االغراض بجنوب السودان لتوفير
حوالى ٢مليار م ٣ولتوليد  ٨ميجاوات باإلضافة الى توفير مياه الشرب لحوالى  ٥٠٠ألف نسمة واالستفادة من المياه فى الرى التكميلى لحوالى -٣٠

 ٤٠ألف فدان مما يتيح فرصة لالستثمار الزراعى لمصر فى جنوب السودان  ،كذالك يجرى حاليا ّ مع الكونغو الديمقراطية تفعيل مشروع اعداد
دراسات الجدوى إلنتاج الطاقة الكھرومائية من نھر السلميكى بالكونغو  .باإلضافة الى دولة اثيوبيا والتى تقوم مصر بالمساھمة فى انشاء معمل
لألبحاث الھيدروليكية بأديس أبابا لتطوير نظم االبحاث الھيدروليكية والنماذج الفزيائية والمحاكاة الھيدروليكية للمنشأت المائية  .وأيضا ّ تقوم مصر
حاليا ّ بإنشاء مركز للتنبؤ باألمطار والتغيرات المناخية فى العاصمة الكونغولية كينشاسا
تأھيل محطات القياس ) المناسيب والتصرفات ( :تقوم مصر سواء من خالل الھيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ) بين مصر والسودان ( أو
من خالل مشروعات التعاون الفنى مع جنوب السودان بتنفيذ عدد من المشروعات لتأھيل وصيانة محطات قياس المناسيب والتصرفات المنتشرة
على النيل فى السودان وجنوب السودان وذلك لجمع البيانات والمعلومات
الھيدرولوجية التى ستساھم فى إعداد الدراسات والبحوث الھيدرولوجية .
دعم إنشاء معامل لتحليل نوعية المياه  :حيث تدعم مصر دول حوض النيل فى مجال نوعية المياه من خالل البرامج التدريبية المكثفة التى يتم
تنظيمھا فى معامل الوزارة بالمركز القومى لبحوث المياه باإلضافة الى المساھمة إنشاء معمل مركزى لتحليل
نوعية المياه بجنوب السودان والذى يعد أول معمل لتحليل نوعية المياه ھناك مجھز بكافة األجھزة والمعدات للرصد البيئى وتحليل نوعية المياه .
مجال التدريب والمنح الدراسية  :حيث تقوم الوزارة سنويا ّ بتنظيم العديد من الدورات التدريبية القصيرة والمتوسطة المدى مع جميع دول الحوض
والتى يتم تنظيمھا بناءا ّ على اولويات واحتياجات دول حوض النيل  ،ھذا باإلضافة الى تقديم العديد من
المنح الدراسية ) دبلوم الموارد المائية المشتركة – منح ماجيستير  -منح دكتوراه ( للطلبة الراغبين من دول حوض النيل

ايفاد الخبراء والفنيين الى دول حوض النيل  :وھو ما تحرص عليه دائما وزارة الموارد المائية والرى فى إفادة دول حوض النيل بالخبرات
المصرية باإلضافة الى االستفادة من خبرات دول الحوض فى العديد من المجاالت  ،وتقوم الوزارة بصفة دورية بإرسال العديد من الخبراء والفنيين
من الوزارة الى دول الحوض والذين يساھمون احيانا ّ فى وضع الخطط واستراتيجيات الموارد المائية فى تلك الدول  ،ھذا باإلضافة الى استضافة
الخبراء من دول حوض النيل فى القاھرة

الرؤية المستقبلية :
وختاما ّ فإن وزارة الموارد المائية والرى تحرص على تبنى رؤية شاملة ومتكاملة للتعاون مع دول حوض النيل من خالل تعزيز فرص التعاون
الفنى الثنائى بحيث تساھم فى إيجاد مصالح مشتركة ومتبادلة ترفع من كلفة المساس بالمصالح المصرية  ،كما تعمل الوزارة على تطوير عالقات
التعاون الثنائى مع دول الحوض عن طريق تنسيق كافة أوجه التعاون والدعم الفنى الذى تقدمه الجھات المصرية الى دول حوض النيل  ،وتكوين
كيانات اقتصادية إقليمية ) التجارة البينية وتبادل المصالح ( وأيضا خلق ودعم الروابط االقتصادية بين مصر ودول حوض النيل بما يخدم المصالح
المائية لمصر .
وربما يكون من المناسب تكثيف الجھود والعمل بشكل متكامل من جميع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بحيث أن تحذو نفس النھج الذى تنتھجه
وزارة الموارد المائية والرى تجاه التركيز فى المرحلة القادمة على تكثيف تقديم الدعم فى المناحى التنموية المختلفة ) تعليم – صحة كھرباء – طاقة
– موارد مائية – زراعة – إتصاالت – سياحة  -أديان  (.... -للنھوض بشعوب دول الحوض وكسب ودھم تجاه مصر مما يكمن أن يمثل عامال
إيجابيا لعدم اإلضرار بالمصالح المصرية وال باألمن المائى المصرى .

مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية و الرى من خالل المبادرة المصرية لتنمية دول الحوض او غيرھا
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مشروعات قائمة

مشروعات مقترحة )المبادرة المصرية لتنمية دول الحوض(
مشروع االدارة المتكاملة للموارد المائية )سدود حصادامطار ،تدريب ،مصارف

تدريب سواء بمراكز التدريب او دبلوم جامعة القاھرة
لمياه االمطار ( بمنحة مصرية بقيمة  ١٠مليون دوالر
مشروع لالدارة الموارد المائية )سدود حصاد االمطار  ،تدريب  ،حفر ابار مياه جوفية  ،دراسة جدوى لسدود صغيرة( بمنحة مصرية بقيمة  ١٠٫٥مليون دوالر
باالضافة الى التدريب المستمر سواء بمراكز التدريب او دبلوم جامعة القاھرة

مشروع لتنمية الموارد البشرية فى مجال الموارد المائية و الرى بقيمة  ٦مليون دوالر و جارى التنسيق مع الجانب االثيوبى لتنفيذ مكونات المشروع باالضافة
الى التدريب المستمر سواء بمراكز التدريب او دبلوم جامعة القاھرة
مشروع لتنمية الموارد المائية )سدود حصاد امطار ،تدريب  ،حفر آبار جوفية ،
منحة مصرية لحفر  ١٨٠بئر جوفى بتكلفة اجمالية ) ٦٫١مليون دوالر(
مزرعة نموذجية( بمنحة مصرية بقيمة  ٥٫٥مليون دوالر
تم التنفيذ على ثالث مراحل ) (٢٠٠٩-١٩٩٦باالضافة الى التدريب المستمر سواء
بمراكز التدريب او دبلوم جامعة القاھرة
تم توفير التمويل الالزم بقيمة  ٥مليون دوالر لبناء القدرات و لحفر عدد  ٧٠بئر جوفى و جارى تنفيذ المرحلة االولى لحفر  ٣٠بئر
منحة مصرية بقيمة  ٣مليون دوالر لبناء القدرات وإنشاء مركز بحثى لمدة
تدريب سواء بمراكز التدريب او دبلوم جامعة القاھرة
خمس سنوات من خالل المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل
مشروع تطھير البحيرات العظمى من الحشائش مع وزار الزراعة االوغندية على اربع مراحل بقيمة اجمالية  ٢٢٫٤مليون دوالر و تم توفير التمويل الالزم لھا
مشروع التعاون الفنى فى مجال الموارد المائية مع وزارة المياه االوغندية بقيمة  ٤٫٥مليون دوالر )سدود حصاد االمطار  ،تدريب  ،ابار مياه جوفية (
باالضافة الى التدريب المستمر سواء بمراكز التدريب او دبلوم جامعة القاھرة
الھيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ن تدريب سواء بمراكز التدريب او دبلوم جامعة
القاھرة  ،تم انتھاء من حفر ابار جوفية بدارفور بقيمة مليون دوالر
مشروعات التعاون الفنى مع جنوب السودان بقيمة  ٢٦٫٦مليون دوالر و تشمل تطھير
المجارى المائية و دراسات جدوى القامة سد على نھر سيوٮو تاھيل محطات القياس و تدريب

حفر  ٥٠بئر جوفى بدارفور بقيمة  ٧مليون دوالر على  ٥سنوات
من خالل المباردة المصرية لتنمية دول حوض النيل
منحة مصرية بقيمة  ٧٢مليون دوالر على مدار خمس سنوات و تشمل
دراسات لتطھير المجارى لمائية و حفر آبار جوفية و انشاء مراسى

و حفر ابارمياه جوفية و انشاء معامل نوعية مياه و اعمال مساحية و انشاء مزرعة نموذجية

و محطات رفع مياه و تاھيل محطات القياس

81.1

97.5

