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جمیع االراضي التي یجري فیھا النھر وروافده التي تنحد نحو وادیھ حتي   حوض النیل
  ولو كانت جافھ مادام انحدارھا نحو مجراه

  المجري الذي یجري علیھ النھر من المنبع حتي المصب  الحوض النھري
  منطقھ تفصل بین نھرین او حوضیین نھریین وھي اراضي مرتفعھ  خط تقسیم المیاه

ھي دول تملك منبع المیاه مثل رواندا وبورندي وكینیا وتنزانیا واثیوبیا   ل المنبعدو
  والكنغو وزائیر

  ھي دول ینتھي عندھا النھر مثل مصر والسودان  دول المصب
 لو یستطع النیل كتل جرانیتیھ صخریھ صلبھ تعوق حركھ المیاه والمالحھ  الجنادل

   منھا في النیل النوبي ٦نحتھا ویوجد 
یمتلئ بالماء مع نزول المطر ولیس لھ مصب ) نھر(مجري مائي قصیر   االخوار

  مثل خور القاش
  )تغیر منسوب الماء من مرتفع الي منخفض(مھاوي مائیھ   الشالل

 القطاع العرضي القطاع الطولي

 منحني مقعر من أعلي نقطة إلي أدني نقطة علي – ١
  .طول النھر

  ھر سرعة  انحدار النھر ھنا یعطي الن– ٢
  .خط  طول وعدة دوائر عرض ب یجري – ٣
  . مائیة النھر تختلف– ٥
   یجري في منطقة مختلفة طبیعیا ومناخیا ونباتیا– ٧

 منحني مقعر من اعلي نقطة الدني نقطة في قاع – ١
  .النھر ثم العلي نقطة علي جانبي النھر 

  . ال یؤثر في السرعة او الجریان – ٢
  .خطوط طول خط عرض وعدة ب یجري - ٣
   مائیة النھر ثابتة – ٤
   یجري في منطقة متماثلة مناخیا ونباتیا- ٥

  التصريف الخارجي  التصريف الداخلي
نھر الفولجا في (ینتھي في بحیره مغلقھ 

  او علي شكل خور) قزوین
  ینتھي بنھر او محیط مثل نھر النیل

  لجنه النیل المشتركه  االندوجو
لیھ وھي الدول تعني االخاء باللغھ الساح

المطلھ علي حوض النیل ولھا مصالح 
  مشتركھ فیما بینھا

 دولة مرتبھ ١١لجنھ مكونھ من دول النیل 
مصر (علي حسب اعتمادھا علي حوض النیل 

  )اوغندا– السودان –
  التحديد السیاسي  التحديد الطبیعي

االرض منخفضة المنسوب التي تحیط بھا 
 نحو القاع المرتفعات من كل الجوانب وتنحدر

  وتنساب فیھا االمطار 

ھي مجموع الدول التي لھا مصالح مشتركھ 
   دولة ١١في النیل وھي 

  غرب بحر الجبل  شرق بحر الجبل
مرتفعات الجون التي تفصل بین بحیرة 

توركانا شرقا وفیكتوریا في الجنوب وكیوجا 
  في الغرب

ھي مرتفعات خط تقسیم المیاه بین نھر النیل 
  ونھر الكنغو

  خور البركة  خور القاش
ضمن حوض النیل لسھولھ توصیلھ بنھر 

  عطبره
ل في حوض النیل النھ یتجھ الي الغرب نحو خال ید

  )تصریفھ خارج النیل(البحر االحمر 
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  المنخفض  الحوض
لھ شكل محدد وغالبا یكون على شكل دائري 

األمطار و V-u مقعرأوعلي شكل حرف
بع و لھا  تكون أنھار لھا منالساقطة علیھ

  .  تصریفھ خارجيمصب و

 األمطار الساقطة علیھ یس لھ شكل محدد ول
 ن مستنقعات لیس لھا منبع وال مصب وتكو

  .تصریفھ داخلي

  كم یبدأ من كاجیرا جنوبا حتي دمیاط شماال ومساحھ الدول المطلھ علیھ ٦٦٧٠یبلغ طول النیل 
  ) .احھ افریقیامن مس% ١٠ (٢ ملیون كم٢٫٩ ومساحھ حوضھ ٢ ملیون كم٨٫٨
  ینتھي خور القاش علي شكل مثلث في مدینھ كسال في دولة السودان ویبدا من اریتریا  
  كم٦٧٠اھم رافد لبحیره فیكتوریا نھر كاجیرا من جھھ الشرق وطولھ  
  تمثل اوغندا المخرج الرئیسي للمنابع االستوائیھ بینما اثیوبیا المخرج الوحید للمنابع الموسمیھ  

  :فسر
 

      حیث نجد أنھ من بین مراحل شبابھ توجد صفات الشیخوخة والعكس  وذلك بسبب 
  . لم یتكون نھر النیل كنھر واحد بل أنھار منفصلة  ثم اتصلت بعضھا ببعض مكونھ نھرًا واحداً - أ

 فى عصور مختلفة وظھور الجنادل والخوانق والشالالت تعتبر  لم یتكون فى عصر واحد بل -ب
  .حلقات حدیثة التكوین ربطت بین األحواض القدیمة ذات األنھار الناضجة

 
  ).اطدمی( كم إذ یبدأ من نھر كاجیرا جنوبًا حتى مصبھ شماًال ٦٦٧٠ یعتبر أطول أنھار العالم حیث یبلغ طولھ -
  درجھ عرضیة 35  شماًال وھو بذلك یمتد فى حوالي ٣١ ،٣٦ْ  جنوبًا إلى  ٣ ,٣ ٠ یمتد نھر النیل من-
  :یمتد فىوھو بذلك  ال یوجد نھر آخر یشبھ نھر النیل في اختراقھ لھذا العدد من دوائر العرض -
  .المنطقة االستوائیة حیث المناخ االستوائي في ھضبة البحیرات االستوائیة 
  .المناخ شبه الموسمي في ھضبة الحبشة 
  .حیث المطر الصیفي والجفاف شتاًء" السوداني"المناخ المدارى الموسمي  
  .المناخ الصحراوي في شمال السودان ومصر 
 .المناخ شبه البحر المتوسط 

 
ي ألبرت وإدوارد وثلث لھا نصف بحیرتأوغندة  - من المیاه  % ٨٤  مصر من إثیوبیا یصل إلى
وبور  رواندا  - لھا نصف بحیرة ألبرت زائیر  -ثلثي بحیرة فیكتوریا   لھما كینیا وتنزانیا -فیكتوریا

  .السودان یجرى جزء من النیل وروافده فى أرضیھ - كاجیرا ندى یتحكمان فى نھر 

  
 

 كنھر واحد من المنبع الى المصب بل كان عبارة عن انھار مستقلھ عن بعض الن نھر النیل لم یتطور
ثم اتصلت بعد ذلك مع بعضھا ولذلك تبدو مظاھر الشیخوخھ على بعض االجزاء عند المنابع وتبدو 

 .مظاھر الشباب على اجزاء اخرى عند المصب 
 

 علي – وتعتبر الحافھ الغربیھ لھ ھي ھضبة اثیوبیا – الشرق الن االخدود االفریقي یحد الھضبة من
  ذلك اصبحت الھضبة ھي الحدود الشرقیھ لحوض النیل
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الى 
  .كلما اتجھنا شماًالطبیعة انحدار األرض التي یجرى علیھا نھر النیل والتي ترتفع في الجنوب وتقل  - ١
  یبدأ منبعھ من منطقة استوائیة غزیرة األمطار طول العام  -٢

 

 فیظھر أثرھا األرضیة القشرة سطح فوق الجاریة المیاه أنواع لكل الرئیسي المصدر األمطار میاه تعد
 – عندما تنزل علي منخفضات تحولھا الي بحیرات او مستنقعات - ح األرضفى كل مكان على سط

  .تقوم االمطار بتحدید مجري االنھار 
 

  خور– بحیرة –تصب في بحر مغلق : ذات تصریف داخلي   
  تصب في بحر مفتوح او محیط : ذات تصریف خارجي. 

 
  الن معظم میاه مرتفعات درفور تنحدر الى روافد النیل وخاصة بحر العرب و الى وادى الملك 

 
لنیل اما الن منخفض الفیوم یروى بماء نھر النیل عن طریق ترعة بحر یوسف و تربتھ خصبة مثل تربة وادى ا

  الواحات فتعتمد على میاه االبار والعیون وتصریفھا داخلى لذلك تخرج من حدود حوض النیل
 

أكبر من مساحة  ) ٢كم.  م ٨٫٨( ھذه الدول مساحتھــــا .  تشترك دول متعددة فى حوض النیل-
  :فى ذاتھ وتبرز ھذه الظاھرة  )  ٢ م كم٢٫٩( حوض النیل 

 كینیا- أوغندة -تنزانیا :یشترك ثالث دول فى بحیرة فكتوریا وھى :  االستوائیة المنابع  .  
 وتشمل بحیرات ألبرت وإدوارد ونھر سملیكى وھى مشتركة بین :  االستوائیة األخدودیة المنابع

  . بورندى- رواندا -  زائیر -أوغندة 
 بأنھا تقع كاملة تحت سیطرة سیاسة واحدة  تتمیز- فى الحبشة " الموسمیة: "  الصیفیة المنابع 

  .تشقھا المجارى العلیا وأجزاء من المجارى الوسطي لروافد النیل الصیفیة 
  یقع الفاصل المائي في دارفور بالسودان عند جبل مرة ومنھ تنحدر بعض األودیة : القطاع الغربي

  .نحو الجنوب إلى تشاد
 

  .النھا تعترض مجري النھر : نقمھ  -                                دد شباب النھرالنھا تج: نعمھ 
 
  غیر صالح للمالحھ – كثیر التبخر – كثره الشالالت –سریع الجریان : من خصائص الحوض االعلي 

 بینما من – واسع المجري – صالح للمالحھ –معتدل الجریان : بینما من خصائص الحوض االوسط 
  . متعرج – كثره الجنادل – غیر صالح للمالحھ –ضیق : الحوض االدني خصائص 

  بفصل جبل موفمبیرو بین بحیرة كیفو والبحیرات االستوائیھ بینما یفصل جبل الجون بین بحیرة
  .رودلف وكیوجا وبین دولتي اوغندا وكینیا 

 بحیره نویبدا بحر الجبل من بحیرة البرت ویسمي حوضھ االعلي بنیل البرت وینتھي في   
 تقع شالالت ریبون في نیل فیكتوریا بینما تقع شالالت االتا في النیل االزرق  
  تعد جبال مره اعلي جبال مرتفعات دارفور بینما جبل تالودي اعلي مرتفعات كردفان.  
  نھر بحر الجبل صالح للمالحھ في حوضھ االعلي وغیر صالح للمالحھ في حوضھ االدني عكس النیل

  االزرق
 حر الغزال في شرق بحیره نو واكبر نھر حمال للطمي عطبره بینما اطول االنھار الموسمیھ یصب ب

  فیضانا السوباط
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عندما یفیض النیل االزرق وعطبره تقل اھمیھ النیل االبیض والسوباط ویتم حجز میاه النیل 
  .االبیض بسبب تدفق المیاه من ھضبھ الحبشة ویتحول الي خزان طبیعي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
بعد الخرطوم امتدادا للنیل من میاه ویعتبر النیل فیما % ٥٦الن النیل االزرق یمد نھر النیل 

  .االزرق ولیس اى نھر اخر مما ساعد ذلك على وصول میاه النیل الى حوضھ االدنى بمصر
 

  .  شدة انحداره وسرعة تیاره-  لوجود الشالالت -
 

    سبب اقتالع الریاح فى فترة الجفاف النباتات ثم القائھا فى مجرى بحر الجبل حتى مناطق المنحنیات ب
  .حیث تتجمع وتبدأ فى النمو فى قاع المجرى مكونھ سدود نباتیھ تعوق المالحھ فى النھر

 

  م٤٣١١ م ویعلوھا جبال شاھقھ مثل الجون١٥٠٠ سطحھا وارتفاع  ٢ الف كم٣٥٥ اتساع مساحتھا
 

  بسبب قلة سرعة تیار النھر حیث یقل النحت ویزداد اإلرساب فى الشمال ولكنھا تقل فى
  . سرعة تیار النھر حیث یزداد النحت ویقل اإلرسابببالجنوب بس

 
حیث ان مبدأه ونھایتھ ال یختلفان من حیث انحدار المجرى اال قلیال فال یزید انحداره خالل 

  . متر فقط لذلك ھو بطىء التیار یشبھ البحیرة الراكدة١٠كیلو متر عن ٨٤٤
 

 على تجدید نشاطھ وتكوین ضفافھ العالیة بسبب وصول بحر الجبل الي بحیرة ألن نھر السوباط یعمل
  نو ویبدو كھال ضعیفا وما ان یتصل بالسوباط  یجدد شبابھ بسبب غزارة میاھھ فیكون النیل االبیض



 

  ٣ ملیار م٢٫٨) البیبور( والموسمي ٣ ملیار م٩٫٢) البارو(تمد میاھھ من المنبع الدائم ألنھ یس
 

  .لكثرة رواسبھ من الطین والتي تفوق رواسب النیل األزرق وذلك  بسبب شدة انحداره واندفاع میاھھ
 

  االمطار الساقطھ علیھ ینحدر جزء نحو ھضبھ البحیرات والجزء االخر نحو بحیرة :الجون 
  توركانا 
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  یفصل ما بین بحیرة كیفو جنوبا وبحیرة ادوارد شماال :موفمبیرو  
  االمطار الساقطھ علیھ تنحدر نحو السملیكي او البرت او ادوارد : رونزوري  

 

  منابعھ حتى بلدة الروصیرص ویتمیزمن ) أباى (  یعرف باسم نھر - :الحوض االعلي:  
  . ضیق وعمیق الجري- ٣.                شدة االنحدار- ٢ سرعة التیار            -١

  . مترا٢٥= ره یعترضھ كثیر من الشالالت والمساقط ومن أشھرھا شالل االتا وانحدا 
  من الروصیرص حتى مصبھ عن الخرطوم ویكون :الحوض االدني :  

 كثرة الرواسب والتي كونت أرض -٣.             اعتدال التیار-٢    . متسع المجرى-١
  ).مرحلة النضوج ( صالح للمالحة   -٤.                         الجزیرة بالسودان

 
  .    جفافھ لمدة خمسة أشھر من ینایر إلى مایو-١
  . عند فیضانھ یكون سریع الجریان شدید االنحدار-٢

 
الن شدة اندفاع وغزارة میاه النیل االزرق تؤدي الي تعطل میاه النیل االبیض عن الجریان ویكون 

 ١ شدید االنحدار حیث یصل متوسط انحداره إلى - حیث أنھ سریع الجریان  شبھ ببحیرة راكدةا
أنقذ : الي .وضیق مجراه.وسرعة تیاره.  متر ویزید فى منطقة الجنادل فادي  شدة انحداره١٨٠٠/م

  میاھھ من الضیاع والفقد بالبخر 
ترتبه علي    :ما النتائج ا

 
عدم صالحیة المالحھ فى الحوض االدنى لبحر الجبل ووقفت عائق امام المستكشفین لمنابع النیل 

الي مصر فقط من % ١٦وضیاع جزء كبیر من میاه النیل فى ھذة السدود النباتیھ ووصول  قدیما
   .٣ ملیار م١٥رة نو  ویصل الي بحی٣ ملیار م٣٠ فیخرج النیل من منجال المنطقھ االستوائیھ

 

  واحتفاظ النھر بمیاھھ حتى المصب  وعدم صالحیتھ للمالحة النھریة. سرعة تیار النھر وشدة انحداره
      ملیار ویصل الي٩٠٫٥مما ادي الي قلھ الفاقد من المیاه فمتوسط التصریف من النیل االبیض وعطبره 

   فوصلت كمیات مناسبھ من الماء الي مصر٣ار م ملی٨٩وادي حلفا 
 

   قلة المستنقعات واالعشاب بھ- حفظ میاه النھر من الفیضان على الجانبین           -
  )كم٦- ٤(عن طریق قناتین ١٩١٠ توصیلة ببحر الجبل من الحكومة المصریة سنة -

 

  .انقاذ النھر من الضیاع بالتبخر ووصولھ بكمیات مناسبھ الى وادیھ فى مصر-
 

 كثرة الجزر كلما اتجھت للشمال –ارتفاع جوانبھ لكثره الترسیب فحافظت علي میاھھ من الضیاع بالتبخر 
  . كثرة االخوار علي الجانبین لكثره تغییره لمجراه –التبحر  بطء الجریان وكثره –

 

  
  تتكون من صخور اركیھ قدیمھ    الشبه

  في افریقیا 
  )االتا (بھا شالالت  

  تتكون من صخور اركیھ قدیمھ 
  في افریقیا 
  )ریبون(ت بھا شالال 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

   ٧ 

 

 متر ولیس ٢٥٠٠:٢٠٠ ترتفع -١  االختالف
  بھا قمم جبلیھ 

  . بھا بحیرة واحدة تانا -٢
% ٨٤ ممطره صیفیا وتساھم بــ-٣

  من حصھ مصر 
   منحدرة نحو الشمال الغربي للقارة - ٤

 متر وبھا قمم جبلیھ ١٥٠٠ ترتفع -١
  ) موفمبیرو-  رونزوري–الجون (
 – ادوارد –البرت ( بھا بحیرات اخدودیھ -٢

  ) كیوجا–فیكتوریا (وحوضیھ ) جورج
   تمطر طوال العام-٣
   منحدرة نحو الشمال-٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
۩۩ 

  
  
  
  
 مقیاس علي النیل٩٠ ھـ اما حالیا فیوجد ١یعد مقیاس الروضة اقدم مقاییس النیل في ق   
  غربي– موسمي –استوائي ( مصادر ٣للنیل  (  
  حصیلھ االیراد المائي من ھضبة البحیرات عند مدینھ منجال ٣ ملیار م٢٦تعتبر   
  نعمھ ( م میاه السوباط ولكنھا تقوم بردھا مره اخري ٣ ملیار م٤مستنقعات مشار تقوم بتبخیر

  عكس مستنقعات منطقھ السدود التي تقوم بتبخیر نصف ایراد بحر الجبل) ونقمھ
  موسمي السوباط– من مصدرین استوائي بحر الجبل ٣ملیار م ٢٩تتكون میاه النیل االبیض   
  ٣وتصریفھم المائي نصف ملیار م) الجور والتونج(اھم روافد بحر الغزال   
  ملیار١٥ ملیار واقل ایراد عند مدینھ الملكال ٣٠اعلي ایراد لبحر الجبل عند مدینھ منجال  
  ملیار بسبب التبخر ٩٣ار ویفقد ملی١١٤معظم ایراد بحیرة فیكتوریا من االمطار والروافد   
  ١٣ عطبره -% ٥٦االزرق % ( ٨٤والموسمي % ١٦االیراد الكلي للمنبع االستوائي % - 

  % ) ١٥السوباط 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

   ٨ 

 

 : مب تفسر 
 

 التعرف على مستوى النھر اى منسوب الماء فى النیل مما یعنى ارتفاع مقدار الماء فى جزء – ١
  همن أجزاء

 التعرف على تصرف النیل فى كل موقع یوجد فیھ مقیاس اى مقدار الماء الذى یجرى عند ھذا -٢
  الموقع فى وحدة زمنیة معینة شھر أو سنھ ویعرف ذلك باإلیراد المائى للموقع 

 إذا كان المنسوب منخفضًا والتصرف ضعیفًا اصیبت البالد بالفقر والمجاعة كما حدث -٣
  ١٩٤٦ب والتصرف فذلك نذیر خراب ودمار كما حدث وإذا زاد المنسو١٩١٣

  
  

  
  
  
  
  

 

   التبخر وفقد المیاة مع  قلة األمطارةدازیبسبب 
 

 ر والتسرببسبب الروافد الشرقیة باإلضافة لقلة التبخ  
 )جري وسرعھ االنحدار بین نیمولي ومنجالم اللضیق(  

 

    ونیل البرت اكثر ماًء واعلى تصرف من نیل فیكتوریا -                الرتفاع سواحلھا  -
  بحیرة فیكتوریاأكثر مما تتعرض لھلبخرایقل  - 

 

  یتركز سقوط األمطار خالل الصیف وتھبط میاھھا بعد انتھاء موسم المطر  
  مم١٣٠٠یزید المتوسط السنوى لكمیة األمطار الساقطة علیھا  
  فیزداد فى عطبرة اكثر من النیل (تحمل میاھھا كمیات كبیرة من الغرین تزداد كلما اتجھنا شماًال

  )األزرق والسوباط 
 رة األمطار فى الجنوب وتقل فى الشمال فمدة فیضان السوباط أطول من النیل األزرق تطول فت

 .ویجف عطبرة خمسة أشھر من ینایر إلى مایو 
 

صر     ا عشر    بسبب الروافد بینما یفقد نیل فیكتوریا قوتة فى كل خطوة یخطوھا   وت ل فیكتوری یف نی
 تصریف النیل األزرق 
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  االستفاده من ارتفاع جوانب بحیرة :الغرض  –اوغندا عند نیل البرت : الموقع 
  . وھو قرني ٣ ملیار م١٢٫٥البرت وشده االنحدار مما یقلل البخر وسعتھ 

  اذا اقیم سد البرت : لغرض  ا– عند نیل البرت اوغندا علي بحر الجبل: الموقع
  .عند مدینة موتیر یجب اقامھ سد نیمولي لضمان استمرار تسییر المالحھ 

  تعمیق نیل فیكتوریا عند بحیرة  :الغرض  –اوفندا عند نیل كیوجا : الموقع
  كیوجا لتقلیل التبخر واقامھ قناطر عند میناء سندي

 كم من بحر الجبل جنوب منطقھ السدود عند ٦٠ نھر اتم علي بعد تخرج من 
 كم ٣٠٠ شماال وتستمر شماال حتي تصل للسوباط ب٥:٦دائرة عرض 

 م لتفادي منطقھ السدود النباتیھ ووافقت مصر علیھا ٥ م وعمق ١٢٠وعرض 
  .  لقلھ االمكانیات ١٩٨٥ وتوقف في ١٩٧٨ وبدا الحفر في ١٩٧٤في عام 


  ٣ السعھ ملیار م–اسوان عند الجندل االول :  الموقع – ١٩٠٢تاریخھ 

 فساعد علي تولید ٣ ملیار م٥٫٢وتمت التعلیھ امكثر من مرة لیصل الي 
 تحویل بعض – تولید الكھرباء –تخرین المیاه : الغرض  –الكھرباء 

   - االراضي الي ري الدائم 
 كم ٤٠النیل االبیض جنوب الخرطوم :  الموقع – ١٩٣٧ریخھ تا– 

 االستفاده من :الغرض  - ملیار ٢٫٥ ملیار ویصل لمصر ٣: السعھ 
 شھور وحجزه للنیل االبیض فتتحكم مصر في ٨فیضان النیل االزرق 

 قلھ اھمیھ السد بعد بناء –االبیض فیوفر لمصر میاه من فبرایر لیولیو 
وسلمتھ مصر للسودان % ١٠٠الفاقد منھ فیصل الي السد العالي وكثره 

  ١٩٧٧في 
  السعھ –في السودان علي النیل االزرق :   الموقع -  ١٩٢٥: تاریخھ  :

 ٣ تخزین ملیار م:الغرض  – ٣ ملیون م٣١٤ ویفقد ٣ ملیون م٩٣١
ویولد كھرباء )  الف فدان وتصل الي ملیون٣٠٠(لري ارض الجزیرة 

ال ینتفع اال بالجزء االعلي الن قاعھ : عیوبھ  –س / الف ك و١٥
  % .٢٣صخري وفاقد البخر منھ 

  السوادن علي النیل االزرق عند بلده :  موقعھ – ١٩٦٦: تاریخھ
 – ملیار ٧٫٥ ملیار والثانیة ٣المرحلھ االولي :  السعھ –الدمازین 
 –رباء س كھ/ الف ك و ١٥٠ تولید – زراعھ ارض السودان :الغرض 
  %.١٢الفاقد من البخر : عیوبھ 

  ١٫٣: السعھ  –السودان علي نھر عطبره :  موقعھ – ١٩٦٤تاریخھ 
 كان مقیاس القربھ ینبئ مصر بالفیضان ولكن قلھ :الغرض  – ٣ملیار م

 الف فدان لتوطین اھل وادي ٥٠٠اھمیتھ بسبب بناء ھذا السد لزراعھ 
ك ٧٠٠٠مھاجرین بسبب بناء السد العالي وتولید حلفا بمنطقھ البطانھ ال

  .س كھرباء /و 


  تولید كھرباء : لغرض  ا– والفعلیھ ملیار ٣لیار مم ١٦٤: سعتھ– 
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 ملیون ٢ زیاده المساحھ الزراعیھ –حمایھ مصر من الجفاف والفیضان 
 الحفاظ –لري الدائم  تحویل ري الحیاض في مصر كلھا الي ا–فدان 

جنوب : الموقع  –علي میاه النیل من الضیاع في البحر المتوسط 
 البعد عن –قریب من االنتفاع بالماء المخزن : وسبب االختیار اسوان  

 القاع صخري یقلل الفاقد من التسریب –حكومات دول حوض النیل 
  وفره– وجود خوانق تسمح بتكوین البحیره –) عمل بحیره للسد(

  .الصخور الجرانتیھ التي تساعد في بنائھ 
  تكلف – كم ٣اوغندا شمال بحیره فیكتوریا :  الموقع - ١٩٥٤:تاریخھ 

 :الغرض  –ملیون جنیھ ٤٫٥ ملیون جنیھ ساھمت مصر بــ ٨السد 
 –س كھرباء / الف ك و١٥٠االستفاده من شالالت ریبون واوین لتولید 

 ومنذ – ٣ ملیار م٢٠٠ متر بما یعادل ٣رفع منسوب بحیرة فیكتوریا 
انشاءه حتي االن تتصرف المیاه بدون سحب او تخزین لحین االتفاق 

  .علي تشغیلھ ھو وبحیرة كیوجا كوحده واحدة
  اثیوبیا عند مخرج بحیره : الموقع  – ویعرف بسد بلیز ٢٠١٠تاریخھ

 ویمكن ان ٣ ملیار م٣٫٥ تخزین :الغرض  –تانا علي النیل االزرق 
یمكن استخدام البحیره في التخزین القرني عند  – ملیار ٥تصل الي 

   .٣ ملیار م٣٫٨سقوط االمطار وتصرف 
 
ن میاة تجرى میاة النیل األزرق من اكتوبر الى دیسمبر ویصل بحیرة ناصر مابین ینایر وفبرایروتكو

  بحر الجبل مخزونة فى بحیرة نو 
 

اكثر الدول احتیاجا لھذه المشروعات ھى مصر ففى الجنوب یقل احتیاج الدول األفریقیة للنیل   الن  
   ألوغندة  وریا  فھو یولد كھرباءفى تولید الكھرباء مثلما حدث فى سد اوین عند بحیرة فكت

 
 توفیر میاة للرى والزراعة  وتولید الكھرباء  
 یر المالحة وحمایة العمران من خطر الفیضانتیس 

 
  ) .علي نھر عطبره(كثره رسوب الطمي في حوض التخرین بسبب 
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  .تدخل جھات أجنبیھ  - ٣       تزاید عدد السكان لدول الحوض - ٢    ثبات حصص المیاه  -١
اتساع مشروع التنمیة الزراعیة و الصناعیة في دول المنبع و التي تطلبت بناء سدود على  -٤

                      البحیرات وروافد النھر 
 

  ر مص السودان عن نیتھا فى بناء سد الروصیرص حیث اعترضت لنت  اعماعند
  :م على١٩٥٩ولكن تم لالتفاق عام  

   الغاء حق مصر فى اعمال الرقابة على المشروعات التى تقام على النیل  -١
    .االتفاق على خزان الروصیرص بالسودان مقابل بناء السد العالى فى مصر -٢

 
  الف فدان ٢٢٧ تقدمت اثیوبیا بطلب الي االمم المتحدة یوضح رغبتھا في استصالح ١٩٨١في عام 

  علي النیل االزرق
 ٣علي ذلك بنت سد فیشا علي النیل االزرق مما یؤثر علي حصة مصر بنصف ملیار متر  
 ٣ ملیار م٧ي حصة مصر بقامت بدراسھ ثالث مشروعات اخري تؤثر عل  
  اثناء مؤتمر الدراسات االفریقیھ في لندن اعلن خبیر المیاه االثیوبي ان مصر ١٩٩٠في مایو 

 ٠٫٦والسودان تتقسما میاه النیل دون التشاور مع دول المنبع واوضح ان اثیوبیا ال تستغل سوي 
   ٣ ملیارم٠٫٥یل تستغل  من النیل رغم تعرضھا لموجات جفاف وكذلك ان باقي دول الن٣ملیار م

 
 اكدت مصر لجمیع المنظمات الدولیھ ان ھذه االتفاقیھ انتھاكا للقانون الدولي وغیر ملزمھ لمصر -أ

  وتعدیا علي حقوقھا التاریخیھ في النیل
   اكدت مصر اصرارھا علي حصتھا التقلیدیھ في النیل-ب
  یل من عقد اتفاقیات ال تكون مصر طرفا فیھا  حذرت دول حوض الن–ج 
   اعتبار القضیھ مسألھ امن قومي وانھا ستخافظ علي حصتھا في النیل–د 
 اكدت مصر انھا ستتصل بدول حوض النیل للمفاوضات والتوصل الي حل واكدت انھا ستلجأ -ھـ

  الي القانون الدولي لحسم ھذه المسألھ
 

 اعتبار اتفاقیات المیاه تورث من السلف الي الخلف  
  في حكمھا في نزاع بین المجر وسلوفاكیا ١٩٩٧اكدت محكمھ العدل الدولیھ في : مثال علي ذلك 

  ول احدي مشرعات نھر الدانوبح
 

 ا لحقوق مصر التاریخیھ في میاه النیل اري ان اتفاقیھ عنتیبي وبناء اثیوبیا لسد النھضھ انتھاك
   لتقلیل حصة مصر من میاه النیل ١٩٥٩ – ١٩٢٩وانتھاكا التفاقیھ 

 البد من الجلوس علي مائده المفاوضات النھاء الخالف بین دول المنبع والمصب  
 

  : منذ القدم -١
 حتى البحر  د اتصل البرتغالیون بملك الحبشة القناعھ بشق مجرى یمتد من منابع النیل االزرقفق

  .حمر لحرمان مصر من المیاه اال
  : فى العصر الحديث -٢
  تدخلت شركات امریكیة وصھیونیة لعرض اقامة سدود على نھر النیل لصالح اثیوبیا مما یؤثر على

  میاه الواصلة لمصر والسودان
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

   ١٢ 

 

  ١٩٦٤ترجع ايل استقالل دولة ترتانيا يف عام 
اصدر الرئیس التنزاني في ذلك التاریخ اعالنھ بعدم التزام تنزانیا باي اتفاقیھ ابرمت لحوض  -١

 ایدت ھذا المبدا كال من كینیا واوغنداو١٩٢٩النیل قبل االستقالل ومن بینھا اتفاقیھ 
التي تتضمن ) اتفاقیھ نھر كاجیرا (١٩٧٧رواندا وبورندي في عام وقعت تنزانیا اتفاقیھ مع  -٢

 ١٩٢٩عدم االعتراف باتفاقیھ 
 علي ١٩٨٤ وقامت بتنفیذ سد فیشا في عام ١٩٥٩ – ١٩٢٩اعالن اثیوبیا رفضھا التفاقیتي  -٣

یؤثر علي حصة مصر من المیاه بمقدار (روافد النیل االزرق بتمویل من البنك االفریقي للتنمیھ 
 )٣ملیار مترنصف 

 بان ٢٠٠٤عودة التوتر بین مصر وتنزانیا بسبب اعالن وزیر الماءئھ التنزاني تصریحاتھ في  -٤
 كم من بحیرة فیكتوریا الي المناطق التنزانیھ المحرومة ١٧٠بالده ترغب في توصیل انبوب طولھ 

 من المیاه  بدون راي دول حوض النیل 
 

  مشروعا الي بریطانیا بتحویل جزء من میاه النیل ١٩٠٣في عام ) زعیم الصھیونیھ(قدم ھرتزل 
  الي اسرائیل عبر صحراء النقب 

  مشروع لجلب میاه النیل السرائیل من ) الیشع كالي( صمم المھندس االسرائیلي ١٩٧٤في عام
  میاه فیھا وسحبھا من تحت قناة السویسخالل توسیع ترعھ االسماعیلیھ لیزید معدل تدفق ال

  والذي رفضتھ مصر طبقا التفاقیھ حوض ١٩٧٩تكرر طلب المشروع بعد عقد اتفاقیھ كامب دیفید 
  .النیل في عدم امداد اي دولة خارج دول حوض النیل بمیاھھ اال بموافقھ دول النیل 
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