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الحقوق المائية لجمهورية جنوب السودان في النيل

وائل أحمد عالم

كلية القانون  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2020-02-28 :

تاريخ القبول2020-04-18 :

ملخص البحث:
مــع نشــأة جمهوريــة جنــوب الســودان أصبحــت الدولــة الحاديــة عشــرة فــي حــوض نهــر النيــل
الــذي تُنَ ِّ
ظ َمــه عــدة اتفاقيــات .ومــن ثــم ،تنشــأ أســئلة تتعلــق بماهيــة الحقــوق المائيــة للدولــة الجديــدة،
ومــا مــدى التزامهــا باتفاقيتــي النيــل لعامــي  1929و1959؟ ومــا حصتهــا المائيــة فــي ميــاه النيــل؟
ومــا جــدوى انضمامهــا لالتفــاق اإلطــاري (اتفــاق عنتيبــي )2010؟
ويَخلُــص البحــث إلــى التــزام جنــوب الســودان بالحقــوق وااللتزامــات اإلقليميــة المنصــوص
عليهــا فــي اتفاقيتــي النيــل  1929و ،1959وعلــى جمهوريتــي الســودان وجنــوب الســودان االتفــاق
علــى تخصيــص الميــاه بينهمــا ،ويمكــن لجنــوب الســودان االنضمــام إلــى االتفــاق اإلطــاري ضمــن
الجــزء المخصــص لــه مــن ميــاه النيــل بموجــب اتفــاق .1959
الكلمــات الدالــة :جنــوب الســودان ،حــوض النيــل ،اتفاقيــة  ،1929اتفــاق  ،1959االتفــاق
اإلطــاري (.)2010
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المقدمة:
فـي  9ينايـر َ ،2005وقَّ َعـت حكومـة السـودان والحركة الشـعبية لتحرير السـودان اتفاقية سلام
شـامل بموجبهـا أنهـت الحـرب األهليـة ،ووضعـت دسـتورا مؤقتـا للسـودان ،واعترفت بحق سـكان
جنـوب السـودان فـي تقريـر المصيـر مـن خلال اسـتفتاء يختـارون فيـه بيـن البقـاء فـي جمهوريـة
السـودان أو االنفصـال عنـه ،وإنشـاء دولـة جديـدة .وبالفعـل ،ص َّوت السـكان بأغلبيـة  99%لصالح
االنفصـال .وفـي  9يوليـو  ،2011أُعلِـن رسـميا قيـام جمهوريـة جنوب السـودان.
ـرض لموضــوع
ورغــم تعــرُّ ض اتفاقيــة الســام الشــامل لموضوعــات عديــدة إال أنهــا لــم تَعـ ِ
الميــاه .ومــن ثــم ،تركــت تنظيمهــا لعــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة والترتيبــات التعاونيــة على مســتوى
الحــوض .وأبــرز هــذه االتفاقيــات ،اتفاقيتــا النيــل لعامــي  1929و ،1959واالتفــاق اإلطــاري
(اتفــاق عنتيبــي .)2010
ولــم يحــظ موضــوع الميــاه باهتمــام الدولــة الناشــئة ،كمــا أنــه نظــرا لألوضــاع غيــر المســتقرة
التــي تمــر بهــا بســبب الحــرب األهليــة ،فــإن موضــوع الميــاه ليــس مــن أولوياتهــا فــي الوقــت
الحالــي .غيــر أنــه مــن المؤكــد عنــد تحقــق االســتقرار ،س ـتُطالب الدولــة الجديــدة بحقوقهــا فــي
االنتفــاع بنهــر النيــل .ولهــذا ،يهــدف هــذا البحــث إلــى تحديــد الحقــوق المائيــة لجنــوب الســودان.
وتأتــي أهميــة البحــث مــن تَ َر ُّكــز معظــم االهتمــام األكاديمــي والسياســي علــى الخالفــات
الســودانية المتعلقــة بالنفــط والحــدود .ومــن ثــم ،لــم يُوجَّــه اهتمــام كاف لتأثيــر نشــأة جمهوريــة
جنــوب الســودان علــى النظــام القانونــي لحــوض النيــل.
ويُقَ َّســم هــذا البحــث إلــى أربعــة فصــول؛ فيُبيــن الفصــل األول أثــر نشــأة جمهوريــة جنــوب
الســودان علــى نظــام االنتفــاع بميــاه النيــل ،وتعــرض الفصــول الثالثــة األخــرى لموقــف جنــوب
الســودان مــن كل مــن اتفاقيــة  ،1929واتفــاق  ،1959واالتفــاق اإلطــاري (.)2010
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الفصــل األول :أثــر نشــأة جمهوريــة جنــوب الســودان علــى نظــام االنتفــاع بميــاه
النيــل
تحظــى عمليــة االنفصــال ،ونشــأة دولــة جديــدة ،بأهميــة سياســية كبيرة ،وتســتتبع نتائــج قانونية
ـزم إقليمهــا .فعندمــا
جوهريــة؛ فــي مقدمتهــا ،موقــف الدولــة الجديــدة مــن األنظمــة اإلقليميــة التــي تُلـ ِ
ـون دولــة جديــدة ،فإنــه يتعيــن عليــه تحديــد موقفــه مــن األوضــاع والمراكــز
ينفصــل إقليــم ويُكـ ِّ
الدوليــة ال ُمنَ ِّ
ظ َمــة لهــذا اإلقليــم .وينطبــق هــذا األمــر علــى جنــوب الســودان الــذي انفصــل عــن
جمهوريــة الســودان ،ومــن ثــم ،ينشــأ تســاؤالن أساســيان :هــل يلتــزم جنــوب الســودان باتفاقيــات
النيــل؟ وهــل يلتــزم بالنظــام اإلقليمــي للنيــل المنصــوص عليــه فــي هــذه االتفاقيــات؟
المبحث األول :انفِصال جمهورية جنوب السودان عن جمهورية السودان
فــي  20يوليــو َ ،2002وقَّ َعــت حكومــة الســودان والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان علــى
بروتوكــول مشــاكوس بـــ (كينيــا) ليُنهــوا بذلــك صراعـا ً مســلحا ً دَاميـا ً اســتمر عشــرات الســنوات،
و َخلَّــفَ اآلالف مــن القتلــى والمصابيــن ،وأ َّدى إلــى نــزوح المالييــن .وكان هــذا البرتوكــول واحــداً
مــن ســت اتفاقيــات تتعلــق بالترتيبــات األمنيــة ،وتَقَا ُســم الثــروة ،وتَقَا ُســم الســلطة ،و َح ْســم النــزاع
فــي جنــوب كردفــان /جبــال النوبــة وواليــة النيــل األزرق ،و َح ْســم النــزاع فــي أبيــي ،ووقــف إطالق
النــار .وقــد أُد ِم َجــت هــذه االتفاقــات فــي اتفاقيــة ســام شــاملةُ ،وقِّ َعــت فــي  9ينايــر  .2005وفــي 9
يوليــو  ،2011فــي احتفــال بجوبــا ،أُعلِــنَ قيــام جمهوريــة جنــوب الســودان .وفــي  14يوليــو ،2011
انضمــت جمهوريــة جنــوب الســودان لألمــم المتحــدة لتُصبِــح الدولــة العضــو  193بالمنظمــة .وفــي
 27يوليــو  ،2011انضمــت إلــى منظمــة االتحــاد األفريقــي لتُصبِــح الدولــة العضــو  54بالمنظمــة.

جنوب السودان الدولة الحادية عشرة على النيل:
تع ّد جمهورية جنوب السودان الدولة الحادية عشرة التي يمر بها النيل باإلضافة إلى :الكونغو،
وبوروندي ،وتنزانيا ،ورواندا ،وكينيا ،وأوغندا ،والسودان ،ومصر ،وإريتريا ،وإثيوبيا.
ويقــع جنــوب الســودان -وهــو دولــة حبيســة (غيــر ســاحلية)  -علــى النيــل االســتوائي الــذي
ينبــع مــن بحيــرة فيكتوريــا حتــى يصــب مياهــه فــي البحــر األبيــض المتوســط .ويدخــل النيــل
جنــوب الســودان فــي مدينــة نيمولــي ويمــر عبــر عاصمتــه جوبــا ،ويتجــاوز الحــدود الســودانية
ليلتقــي فــي الخرطــوم بالنيــل األزرق القــادم مــن هضبــة إثيوبيــا .والنيــل االســتوائي أطــول مــن
النيــل األزرق ،ومــع ذلــك ،متوســطتدفــق الميــاه منــه أقــل بكثيــر .ففــي ســد أســوان ،يبلــغ إجمالــي
تدفــق النيــل  84مليــار متــر مكعــب ســنوياً .وتبلــغ مســاهمة البحيــرات االســتوائية  11.5مليــار متــر
مكعــب أي  14٪فقــط؛ ال تُ َشـ ِّكل إال نســبة صغيــرة مــن الميــاه التــي تنســاب شــماالً نحــو الســودان
ومصــر ،لكنهــا تظــل مســتمرة ومنتظمــة طــوال العــام .وهــذا التدفــق المســتمر مهــم ألن ميــاه النيــل
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األزرق -التــي تغــذي النيــل بنســبة  86٪-تعتمــد علــى األمطــار الموســمية المتغيــرة فــي المرتفعــات
اإلثيوبيــة.

عدم النص على المياه في اتفاقية السالم الشامل
علــى الرغــم مــن اعتمــاد الســودان وجنــوب الســودان علــى النيــل كمــورد رئيــس للميــاه ،إال
أن اتفــاق الســام الشــامل لــم يُشــر إلــى تخصيــص الميــاه بيــن الدولتيــن ،وال إلــى أيــة اتفاقيــة للنيــل.
كذلــك ،أغفــل بروتوكــول "تَقَا ُســم الثــروة" مســألة إدارة الميــاه واســتغالل مــوارد النيــل ،فــي حيــن
ر َّكــز علــى تَقَا ُســم عائــدات النفــط ،باإلضافــة إلــى األراضي والسياســة النقديــة والماليــة واإليرادات
الضريبيــة .ولقــد كان هــذا اإلغفــال مقصــودا إذ كان االنتفــاع بميــاه النيــل والحصــص المائيــة
مصــدرا للخــاف بيــن دول الحــوض علــى مــدار عــدة عقــود ،وكان هنــاك نــزاع علــى الميــاه فــي
الحــرب األهليــة فــي الســودان مــن عــام  1983حتــى عــام  2005حــول مشــروع جونقلــي وحقــوق
رعــي الماشــية .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،ف َّ
ضــل الطرفــان عــدم التعــرُّ ض لموضــوع الميــاه لســببين:
أ-لــم تكــن لــدى جنــوب الســودان أيــة مطالــب عاجلــة للميــاه؛ حيــث إن األمطــار التــي تســقط
عليــه كافيــة لســد احتياجاتــه المائيــة المتعلقــة بالزراعــة والرعــي.
ب-أَ َّجلَــت الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان مطالباتهــا بشــأن حصــص الميــاه لفتــرة مــا بعــد
االنفصــال حتــى ال تُثيــر مخــاوف بعــض دول الحــوض .وتأكيــداً لرغبــة الحركــة الشــعبية فــي
تجنــب التعامــل مــع المســائل المتعلقــة بالنيــل ،عهــد الدســتور المؤقــت إلــى الحكومــة المركزيــة
فــي الخرطــوم ،بــدالً مــن حكومــة جنــوب الســودان ،بالمســؤولية الحصريــة إلدارة اســتخدام مــوارد
(((
النيــل فــي المرحلــة االنتقاليــة (((.وقــد انتهــت هــذه المســؤولية بعــد انفصــال جنــوب الســودان.
المبحث الثاني :مدى التزام جنوب السودان باتفاقيات النيل
تُن ِّ
ظــم االنتفــاع بميــاه النيــل عــدة اتفاقيــات ُعقِـدَت خــال القرنيــن الماضييــن .وقــد اهتمــت هــذه
االتفاقيــات باالســتخدامات غيــر المالحيــة للنهــر ،ولــم تهتــم بجــودة الميــاه ،وال بالميــاه الجوفيــة.
وتر َّكــز اهتمامهــا علــى احتياجــات الــري فــي مصــر والســودان ،ويرجــع ذلــك إلــى وفــرة الميــاه في
((( نصَّ الجدول (أ) من دستور السودان" :تكون االختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية للمستوى القومي
للحكم كما يلي - 33...:هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد
المياه المشتركة فيما بين الواليات الشمالية ،أو أية نزاعات تنشب بين الواليات الشمالية والجنوبية".
((( راجع:
Andreas K. Wendl, International Water Rights on the White Nile of the New State of
South Sudan, Boston College International and Comparative Law Review, Vol. 39,
Issue 1, 2016, p.9.
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دول منابــع النيــل ،بينمــا مصــر والســودان ال يهطــل عليهمــا إال القليــل مــن األمطــار .ويعــد الوضــع
المائــي فــي مصــر أســوأ لغلبــة ال َّ
ص َحــاري عليهــا ،واعتمــاد أكثــر مــن  95%مــن احتياجاتهــا
المائيــة علــى النيــل .ولذلــك ،عملــت مصــر وبريطانيــا -بعــد احتاللهــا لمصــر عــام  - 1882علــى
تأميــن تدفــق ميــاه النيــل .وبالفعــل ،عقــدت بريطانيــا اتفاقيــات مــع القــوى األخــرى فــي المنطقــة.
فبالنســبة للنيــل االســتوائي ،أبرمــت بريطانيــا اتفاق ـا ً فــي  9مايــو  ،1906مــع حكومــة دولــة
الكونغــو المســتقلة .وقــد نصــت المــادة الثالثــة مــن االتفــاق علــى أن "تتعهــد حكومــة دولــة الكونغــو
المســتقلة بعــدم بنــاء ،أو أن تســمح ببنــاء ،أي عمــل علــى ،أو بالقــرب مــن ،نهــر ســيمليكي أو
ايزانجــو ،والــذي مــن شــأنه أن يقلــل مــن حجــم الميــاه التــي تدخــل بحيــرة ألبــرت ،إال باالتفــاق
مــع الحكومــة الســودانية ".وفــي عــام  ،1906وقعــت بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا معاهــدة تعهــدت
فيهــا الــدول الثــاث بحمايــة مصالــح بريطانيــا ومصــر فــي حــوض النيــل .كذلــك ،كانــت هنــاك
مذكــرات متبادلــة بيــن بريطانيــا وإيطاليــا فــي الفتــرة مــن  14إلــى  20ديســمبر  1925تعهــدت فيهــا
الحكومــة اإليطاليــة ،معترفــة بالحقــوق الهيدروليكيــة المســبقة لمصــر والســودان ،بــأال تُنشــئ أي
عمــل علــى ميــاه النيــل األزرق والنيــل األبيــض وروافدهمــا ومصباتهمــا يمكــن أن يُع ـدِّل بشــكل
(((
ملمــوس تدفقهــا إلــى النهــر الرئيــس .وعقــدت بريطانيــا اتفاقيــة مــع مصــر فــي عــام .1929
وفــي  23نوفمبــر  ،1934وقعــت فــي لنــدن اتفاقيــة بيــن بريطانيــا نياب ـةً عــن تنجانيقــا (تنزانيــا
حاليــا) وبلجيــكا نيابــة عــن روانــدا وبورنــدي بشــأن نهــر كاجيــرا أحــد روافــد بحيــرة فكتوريــا
حيــث تعهــدت الدولتــان بإعــادة الميــاه المحولــة إلــى مشــروعات كهربــاء إلــى نهــر كاجيــرا قبــل
أن يصــل إلــى الحــدود المشــتركة بيــن تنجانيقــا وروانــدا وبورنــدي (((.وبعــد اســتقاللهما ،عقــدت
مصــر والســودان اتفاقــا فــي عــام  1959لتنظيــم االنتفــاع بميــاه النيــل التــي تمــر فــي إقليمهمــا.

هل خلفت جمهورية جنوب السودان جمهورية السودان باتفاقيات النيل؟
بعــد هــذا العــرض الموجــز لالتفاقيــات التــي تحكــم االنتفــاع بميــاه النيــل اإلســتوائي ،ينشــأ
التســاؤل حــول مــا إذا كانــت قــد انتقلــت هــذه االتفاقيــات إلــى جنــوب الســودان بعــد انفصالــه عــن
الســودان؟ ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل ،يتعيــن الرجــوع لقانــون خالفــة الــدول فــي المعاهــدات
الدوليــة((( الــذي يُســتمد بشــكل رئيــس مــن القانــون الدولــي العرفــي واتفاقيــة فيينــا لخالفــة الــدول
((( راجع :د .أحمد موسى ،على هامش مركز مصر في مسألة مياه النيل ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،المجلد
 ،1958 ،14ص 47 - 46؛ د .عزيزة مراد فهمي ،األنهار الدولية والوضع القانوني الدولي لنهر النيل ،المجلة
المصرية للقانون الدولي ،المجلد  ،1981 ،37ص.149
((( راجع :د .حامد سلطان ،األنهار الدولية في العالم العربي ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،المجلد ،1966 ،22
ص .18 - 17
((( توجد نظريتان أساسيتان لخالفة الدول في المعاهدات الدولية ،أولهما نظرية االستمرارية؛ أي الخالفة التلقائية
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فــي المعاهــدات ( .)1978ويُالحــظ عــدم إدالء المســؤولين فــي جنــوب الســودان -منــذ انفصالــه-
ببيانــات واضحــة حــول خالفــة الدولــة فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الدوليــة واتفاقــات النيــل.
وتُميِّز اتفاقية فيينا((( بين:
•الــدول التــي ولــدت مــن عمليــة إنهــاء االســتعمار ،وتســمى "الــدول المســتقلة حديثــاً"
وهــي دول تابعــة لــدول أخــرى تتولــى المســؤولية عــن عالقاتهــا الدوليــة(((؛ ويشــمل
مصطلــح "التبعيــة" المســتعمرات الســابقة ،واألقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي،
واألقاليــم المشــمولة بالوصايــة.
•الدول التي حصلت على االستقالل من خالل عمليات أخرى ،كاالنفصال.
وق ـرَّرت االتفاقيــة حليــن مختلفيــن" :الصحيفــة البيضــاء أو النظيفــة" تنطبــق علــى "الــدول
المســتقلة حديثــا"((( ،و"االســتمرارية" تنطبــق علــى معظــم األنــواع األخــرى مــن حــاالت الخالفــة،
(((
بمــا فــي ذلــك الحــاالت التــي ينفصــل فيهــا إقليــم ويكـ ِّون دولــة جديــدة.

في المعاهدات .وفي الجانب اآلخر ،نظرية الصحيفة البيضاء؛ أي انتهاء المعاهدات .فوفقا لنظرية الخالفة
التلقائية ،تخلف الدولة الجديدة جميع حقوق والتزامات المعاهدات الدولية لسلفها .وتؤكد هذه النظرية على
استقرار المعاهدات .والعيب الواضح لهذه النظرية هو تقييدها سيادة الدولة الجديدة بالتزامات لم تعقدها .ووفقا
لنظرية الصحيفة البيضاء ،ال تخلف الدولة الجديدة أيا من حقوق أو التزامات سلفها .بمعنى آخر ،ولدت الدولة
الخلف في الحياة الدولية بصحيفة نظيفة خالية من التزامات سلفها .ويؤخذ على هذه النظرية أنها تؤدى إلى عدم
استقرار العالقات الناشئة عن المعاهدات .راجع :د .أحمد أبو الوفا ،القيمة القانونية التفاقات نهر النيل ،آفاق
إفريقية ،المجلد  ،11العدد  ،2013 ،39ص.21
((( تُ َعرِّ ف المادة (1 / 2ب) "خالفة الدولة" بأنها "حلول دولة َم َح َّل دولة أخرى في المسؤولية عن العالقات الدولية
إلقليم.
((( تُ َعرِّف المادة (1 / 2و) "الدول المستقلة حديثا" بأنها" :دولة خلف كان إقليمها ،قبل تاريخ خالفة الدول مباشرة،
إقليما تابعا تتولى الدولة السلف المسؤولية عن عالقاته الدولية".
((( اعتمدت اتفاقية فيينا مبدأ "الصحيفة النظيفة" استنادا لسوابق إنهاء االستعمار في أفريقيا وأمريكا الجنوبية .وهذا
المبدأ ورد في المادة  16من االتفاقية التي تنص على أنه "ال تُلزَم الدول المستقلة حديثا بأن تُبقي على نفاذ أية
معاهدة أو أن تُصبح طرفا فيها لمجرد أن المعاهدة كانت في تاريخ خالفة الدول نافذة إزاء اإلقليم الذي تتناوله
خالفة الدول ".فال تلتزم الدولة المستقلة حديثا بالمعاهدات التي عقدتها السلطات االستعمارية نيابة عنها ،باستثناء
معاهدات الحدود (المادة .)11
((( تنص المادة  1 / 34على أنه "إذا انفصل عن دولة جزء أو أجزاء من إقليمها لتكوين دولة أو أكثر ،سواء استمر
وجود الدولة السلف أو لم يستمر :فإن أية معاهدة كانت ،في تاريخ خالفة الدول ،نافذة إزاء كامل إقليم الدولة
السلف ،تظل نافذة إزاء أية دولة تتكوَّن على هذا النحو".
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

املجلد  19العدد 2

43

الحقوق املائية لجمهورية جنوب السودان يف النيل ( ) 38 - 67
هل جنوب السودان دولة مستقلة حديثا أم انفصال؟
البــد مــن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال؛ ألن تحديــد الحكــم (الصحيفــة البيضــاء أو االســتمرارية)
يترتــب عليهــا.
وفــي الواقــع ،كان انفصــال جنــوب الســودان عــن طريــق نقــل الســلطة؛ إذ كان بموافقــة
الســودان؛ فلــم يصبــح جنــوب الســودان دولــة مســتقلة إال وفقــا ً للدســتور المؤقــت لجمهوريــة
الســودان الــذي منــح ســكان الجنــوب حــق تقريــر المصيــر عــن طريــق اســتفتاء داخلــي يراقبــه
المجتمــع الدولــي ،وهــو إجــراء ســبق تطبيقــه فــي تيمــور الشــرقية عندمــا قــرر شــعبها االنفصــال
عــن إندونيســيا عــن طريــق اســتفتاء لتقريــر المصيــر ( )1999جــرى برعايــة األمــم المتحــدة.
(((
ولذلــكَ ،حــد َ
َث انفصــال جنــوب الســودان عبــر آليــة ســلمية لنقــل الســلطة ،وبرعايــة دوليــة.
ومــع ذلــك ،يــرى البعــض أنــه علــى الرغــم مــن موافقــة الســودان علــى انفصــال الجنــوب،
يمكــن اعتبــار جنــوب الســودان دولــة مســتقلة حديثــا ً حيــث جــاء االســتقالل بعــد حــرب أهليــة
طويلــة مــن أجــل تقريــر المصيــر .فيُشــبه جنــوب الســودان المســتعمرات اإلفريقيــة الســابقة؛ ففــي
معظــم الحــاالت األوروبيــة االســتعمارية للــدول األفريقيــة واآلســيويةَ ،حــد ّ
َث االســتقالل -فــي
نهايــة األمــر -بالتراضــي .ويُــرد علــى ذلــك بأنــه ال يمكــن وصــف العالقــة بيــن الســودان وجنــوب
الســودان علــى أنهــا "اســتعمار"؛ فــا يمكــن اعتبــار الســودان قــوة اســتعمارية ســابقة كانــت تقمــع
جنــوب الســودان ،فلــم يُمــارس جنــوب الســودان ســوى حقــه الدســتوري فــي االنفصــال عــن
الســودان ،والــذي أنشــئ بموجــب الدســتور المؤقــت كجــزء مــن اتفــاق الســام الشــامل .ولذلــك ،ال
يمكــن معاملــة جنــوب الســودان كدولــة مســتقلة حديثــا تنطبــق عليهــا "الصحيفــة النظيفــة" ،وإنمــا
هــو حالــة انفصــال يمكــن أن تســري عليهــا المــادة  34التــي تُقـرِّر اســتمرارية المعاهــدات ،وذلــك
ً (((
إذا كان جنــوب الســودان منضمــا لالتفاقيــة ،أو كانــت المــادة  34عرفــا دولي ـا.
((( شهد التوقيع على اتفاق السالم الشامل ( 9يناير  )2005بين السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ،رئيسا
كينيا وأوغندا ،ووزراء خارجية مصر وإيطاليا والنرويج والواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا ،وممثل لألمين
العام لألمم المتحدة ،واألمين العامة لجامعة الدول العربية ،ورئيس مفوضية االتحاد االفريقي ،وممثل لمنتدى
شركاء اإليقاد ،وممثل لالتحاد األوروبي وغيرهم.
((( يقع جنوب السودان في منطقة وسط بين الفئتين العامتين اللتين أنشأتهما اتفاقية فيينا .فهي ليست تبعية كاالستعمار،
وال هي حالة واضحة لنشأة الدولة من خالل االنفصال .وقد تصورت لجنة القانون الدولي -عند إعداد االتفاقية-
وضعا كوضع جنوب السودان تماما ،لذلك ،اقترحت مشروع المادة  3 / 33التي تنص" :بصرف النظر عن
الفقرة  ،1إذا انفصل جزء من إقليم دولة ما عن ذلك وأصبح دولة في ظروف لها نفس الطابع الموجود في حالة
تكوين دولة مستقلة حديثا ،تُعتبر الدولة الخلف ألغراض هذه المواد من جميع النواحي كدولة مستقلة حديثا".
وقد رفضت الغالبية العظمى من الدول مشروع المادة ألنه قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في العالقات الدولية،
وسيؤدي إلى زعزعة استقرار عالقات المعاهدات ،وسيشجع الحركات االنفصالية .راجع:
Mohamed Helal, Inheriting International Rivers: State Succession to Territorial
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اتفاقية فيينا ال تسري على جنوب السودان لعدم انضمامه إليها
ص ـدِّق الســودان علــى
لــم يوقــع أو يصــدق جنــوب الســودان علــى اتفاقيــة فيينــا ،كذلــك ،لــم يُ َ
االتفاقيــة (((.ولذلــك ،ال تنطبــق اتفاقيــة فيينــا -وال تنطبــق المــادة  - 34علــى جنــوب الســودان؛ ألنــه
ليــس طرفــا فــي اتفاقيــة فيينــا .ومــع ذلــك ،يمكــن أن يســري الحكــم الــوارد فــي المــادة  34وهــو:
الخالفــة التلقائيــة إذا كان عرفــا دوليــا.

الخالفة التلقائية ليست عرفا دوليا
ال يمكــن القــول بــأن اتفاقيــات النيــل التــي أبرمهــا الســودان قــد انتقلــت إلــى جنــوب الســودان إال
إذا كانــت المــادة - 34التــي تُقــرِّر الخالفــة التلقائيــة -عرفــا دوليــا .وحقيقــة األمــر ،ال تعتبــر المــادة
( 34الخالفــة التلقائيــة) قانونـا ً دوليـا ً عرفيـاً .ففــي األحــكام الصــادرة فــي مشــروع غابتشــيكوفو–
ناغيمــاروس عــام ((( 1997والبوســنة والهرســك ضــد يوغوســافيا عــام ((( ،1996لــم توضــح
محكمــة العــدل الدوليــة مــا إذا كانــت المــادة  34مــن اتفاقيــة فيينــا جــزءا مــن القانــون الدولــي
العرفــي .كذلــك ،هنــاك اتفــاق واســع علــى أن اتفاقيــة فيينــا ال تعكــس القانــون الدولــي العرفــي،
ولكنهــا تطويــر تدريجــي للقانــون الدولــي .فممارســات الــدول غيــر متســقة فيمــا يتعلــق بالمــادة
 ،34فتقتــرح أحيانــا خالفــة تلقائيــة ،وتقتــرح أحيان ـا ً حلــوالً أخــرى .وعوملــت كل حالــة معاملــة
مختلفــة مــن قبــل الــدول المعنيــة فيمــا يتعلــق بخالفــة المعاهــدات القائمــة .فلــم تتبــع ممارســات
الــدول نهــج اتفاقيــة فيينــا عنــد تفــكك االتحــاد الســوفيتي ويوغوســافيا وتشيكوســلوفاكيا ،وتوحيــد
ألمانيــا واليمــن ،ونشــأة دول البلطيــق .فتُشــير ممارســات الــدول إلــى أن الخالفــة التلقائيــة ليســت
ً (((
عرفــا دولي ـا.

Obligations, South Sudan, and the 1959 Nile Waters Agreement, Emory International
Law Review, Vol. 27, No. 2, 2013, pp.947 - 948.
((( وقع السودان االتفاقية في  23أغسطس  ،1978لكنه لم يصدق عليها .وصدقت مصر في  17يوليو .1986
((( انظر:
Gabčíkovo-Nagymaros Project, (Hungary/Slovakia), Judgment, ICJ. Reports 1997,
para.123.
((( انظر:
Application of Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide,
Preliminary Objections, Judgment, ICJ. Reports 1996, para.123.
((( دخلت اتفاقية فيينا حيز النفاذ في  6نوفمبر  .1996والدول األطراف  23دولة ،وهناك إحجام من الدول عن
االنضمام إليها.
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خالصــة األمــر ،ال تُ َشـ ِّكل المــادة  34عرفــا دوليــا ،أي ال تســري الخالفــة التلقائيــة ،ومــن ثــم،
ال يمكــن القــول بــأن جنــوب الســودان قــد خلــف الســودان فــي اتفاقيــات النيــل.

هل تلتزم جمهورية جنوب السودان باتفاقيات النيل؟
وفقــا للقانــون الدولــي العرفــي ،ال تســري الخالفــة التلقائيــة فــي حــاالت انفصــال الــدول،
ولذلــك ،ال تلــزم اتفاقيــات الدولــة الســلف الدولــة المنفصلــة ،بغــض النظــر عــن الظــروف الخاصــة
المحيطــة بنشــأة الدولــة (الماضــي االســتعماري أو غيــره).
وفــي المقابــل ،يتطلــب القانــون الدولــي العرفــي أن تعلــن الدولــة المنفصلــة بوضــوح رغبتهــا
واســتعدادها الســتمرار االلتــزام باتفاقيــات معينــة للدولــة الســلف ،وهــذا اإلعــان االنفــرادي ال
ـزم الــدول األطــراف فــي االتفاقيــات ،وإنمــا يُتطلــب موافقتهــا علــى اســتمرار االتفاقيــة بالنســبة
يُلـ ِ
للدولــة المنفصلــة.
وعلــى ذلــك ،لــم يُصبِــح جنــوب الســودان تلقائيـا ً طرفــا فــي اتفاقيــات النيــل بأكملهــا ،فــا تنتقــل
لزمــة للســودان إلــى جنــوب الســودان إال بشــرطين:
اتفاقيــات النيــل ال ُم ِ
•صــدور إعــان مــن جانــب "جنــوب الســودان" برغبتــه واســتعداده الســتمرار االلتــزام
بهــذه االتفاقيــات،
•االتفــاق صراحــة أو ضمنــا بيــن "جنــوب الســودان" والــدول األطــراف فــي هــذه
االتفاقيــات.

المبحث الثالث :التزام جنوب السودان بالنظام اإلقليمي للنيل
حظيــت االتفاقيــات التــي تنشــئ التزامــات ذات طابــع إقليمــي ،باهتمــام علمــي كبيــر .فقــد
أثبتــت الممارســة الدوليــة عــدم إمكانيــة التطبيــق الصــارم للنظريتيــن العامتيــن لخالفــة الدولــة.
ولهــذا ،قــال الفقــه -خالفــا لنظريــة الخالفــة التلقائيــة -بــأن الدولــة الخلــف ليســت ملزمــة باالتفاقيــات
"الشــخصية" للدولــة الســلف .وفــي المقابــل ،ال بــد مــن الحفــاظ علــى الحــد األدنــى مــن القــدرة
علــى التنبــؤ واالســتقرار فــي العالقــات الدوليــة ،ولهــذا -خالفــا لنظريــة الصحيفــة البيضــاء -تنتقــل
االتفاقيــات اإلقليميــة إلــى الــدول الخلــف.
وهكــذا ،ميَّــز الفقــه بيــن فئــات المعاهــدات أو االتفاقيــات الدوليــة علــى أســاس طبيعــة الحقــوق
وااللتزامــات التــي تنشــئها؛ فقســموا االتفاقيــات إلــى:
•اتفاقيــات شــخصية ترتبــط بالشــخصية القانونيــة للدولــة؛ مثــل اتفاقيــات الصداقــة
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والتحالــف .وال تُلــزم االتفاقيــات الشــخصية أو السياســية الدولــة الخلــف؛ فلهــا أن ترفــض
اســتمرارها.
•اتفاقيــات إقليميــة ترتبــط باإلقليــم ،وليــس بالســيادة عليــه؛ ولهــا تأثيــر مباشــر علــى إقليــم
لزمــة للدولــة الخلــف.
الدولــة .واالتفاقيــات اإلقليميــة ُم ِ
ومعيــار التمييــز أنــه فــي االتفاقــات الشــخصية أو السياســية ،تتعلــق الحقــوق وااللتزامــات
الــواردة فيهــا بحكومــات الــدول ،وليــس بإقليمهــا .بينمــا ،فــي االتفاقــات اإلقليميــة تتعلــق الحقــوق
وااللتزامــات الــواردة فيهــا بإقليــم الدولــة .فترتبــط االتفاقيــات اإلقليميــة بشــكل مباشــر بمنطقــة
معينــة ،ومــن ثَ ـ َّم ،ال تتأثــر بتغيــر الســيادة علــى اإلقليــم .فعلــى ســبيل المثــال ،تتعلــق االتفاقيــات
اإلقليميــة بحــق الــدول النهريــة فــي المــرور عبــر المالحــة النهريــة ،وصيــد األســماك ،والــري،
وإمــدادات الميــاه.
ويرتبط ظهور االتفاقيات اإلقليمية بنشأة الدولة القومية وتميزها بهوية قانونية منفصلة ومتميزة
عن هوية السلطة الحاكمة .فاإلقليم مقيد بالتزامات مستقلة عن شخصية الدولة التي تمارس السيادة.
فهذه االتفاقيات تنشئ أو تنقل أو تعترف بوجود بعض الحقوق أو االلتزامات الدائمة التي تكتسب أو
تحتفظ بوجود وصالحية مستقلة عن االتفاقيات التي أوجدتها أو نقلتها.
والعلــة فــي اســتمرار االتفاقيــات اإلقليميــة بالنســبة للدولــة المنفصلــة أنهــا تقــرر ارتفاقــات
دوليــة تظــل ســارية عندمــا تتغيــر الســيادة علــى اإلقليــم مثــل تلــك الحقــوق التــي تبقــى فــي القانــون
الخــاص فــي حالــة نقــل الملكيــة .وهــذه االرتفاقــات يمكــن االحتجــاج بهــا تجــاه الكافــة؛ فهــي تفرض
التزامــات أو قيــودا أو حقوقــا علــى اإلقليــم نفســه ،وليــس علــى الســلطة التــي تُمــارس الســيادة علــى
اإلقليــم .وااللتزامــات اإلقليميــة التــي تفرضهــا هــذه االتفاقيــات علــى الدولــة المنفصلــة تنتقــل إليهــا
(((
بمجــرد توليهــا إدارة اإلقليــم .وانتقــال االلتزامــات اإلقليميــة للدولــة المنفصلــة قاعــدة عرفيــة.
وقــد نصــت اتفاقيــة فيينــا علــى الخالفــة التلقائيــة فــي األنظمــة اإلقليميــة فــي المــادة  12التــي
تُقــرِّ ر أنــه ال تؤثــر خالفــة الــدول علــى االلتزامــات والحقــوق المتصلــة باســتخدام أي إقليــم ،أو
بقيــود علــى اســتخدامه ،والمقــررة بمعاهــدة لصالــح أي إقليــم لدولــة أجنبيــة ،أو لصالــح مجموعــة
دول أو لصالــح جميــع الــدول (((.والقاعــدة العامــة فــي هــذه المــادة هــي "االســتمرارية" التــي
((( راجع:
Mohamed Helal, Inheriting International Rivers, pp.964 - 967.
((( تنص المادة  1 / 12على أنه "ال تؤثر خالفة الدول ،في حد ذاتها ،على االلتزامات المتصلة باستخدام أي إقليم،
أو بقيود على استخدامه ،والمقررة بمعاهدة لصالح أي إقليم لدولة أجنبية ،والمعتبرة لصيقة باإلقليمين المعنيين؛
(ب) الحقوق المقررة بمعاهدة لصالح أي إقليم والمتصلة باستخدام أي إقليم لدولة أجنبية ،أو بقيود على استخدامه،
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تُ َحصِّ ــن االلتزامــات اإلقليميــة مــن آثــار خالفــة الدولــة .وتنطبــق هــذه القاعــدة علــى كل مــن الــدول
المســتقلة حديثــا ،والــدول الناشــئة عــن االنفصــال .وتهــدُف المــادة  12إلــى حمايــة االلتزامــات
اإلقليميــة ،وضمــان اســتمراريتها ،وتعتبــر قانونــا دوليــا عرفيــا .وقــد أ َّكــدت محكمــة العــدل الدوليــة
أن المــادة  12عــرف دولــي فــي الحكــم الــذي أصدرتــه فــي عــام  1997فــي القضيــة المرفوعــة
مــن قِبــل المجــر وســلوفاكيا للنظــر فــي حالــة معاهــدة  1977بيــن الدولتيــن بشــأن بنــاء وتشــغيل
مشــروع غابتشــيكوفو-ناغيماروس .فقــررت المحكمــة أن معاهــدة ســنة  1977أنشــأت نظامــا
إقليميــا فــي إطــار المــادة  12مــن اتفاقيــة فيينــا لخالفــة الــدول فــي المعاهــدات لعــام  .1978فقــد
أنشــأت حقوقــا وواجبــات مرتبطــة بأجــزاء نهــر الدانــوب المتعلقــة بهــا .وبالتالــي ،ال يمكــن أن تتأثر
المعاهــدة نفســها بتغيــر ســيادة الــدول .واعتبــرت المحكمــة أن المــادة  12تعكــس قاعــدة مــن قواعــد
(((
القانــون الدولــي العرفــي.

االلتزام باالتفاقية كاملة ،أم بالحقوق وااللتزامات اإلقليمية الواردة فيها؟
ينبغــي التمييــز بيــن االتفاقيــة نفســها والحقــوق وااللتزامــات التــي تنــص عليهــا .فتنطبــق قاعــدة
االســتمرارية علــى االلتزامــات اإلقليميــة ،وليــس علــى االتفاقيــات المنشــئة لتلــك االلتزامات.
فيمكــن أن تتضمــن االتفاقيــة حقوقــا والتزامــات إقليميــة ،وغيــر إقليميــة .لكــن ،إذا كانــت جميــع
أحــكام االتفاقيــة تقريبــا لهــا صلــة إقليميــة ،فــإن هــذا التمييــز ســيفقد مــن الناحيــة العمليــة أهميتــه.
وتلتــزم الدولــة المنفصلــة فقــط بااللتزامــات اإلقليميــة المقــرررة فــي االتفاقيــة ،وليســت
االتفاقيــة كاملــة والتــي يمكــن أن تتضمــن التزامــات وحقوقــا غيــر إقليميــة .ولهــذا ،يتعيــن إثبــات
االلتــزام اإلقليمــي علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة .فعلــى ســبيل المثــال ،ليســت كل اتفاقيــة للميــاه
تنــص فحســب علــى حقــوق والتزامــات إقليميــة ،وإنمــا يمكــن أن تنــص علــى أمــور أخــرى.
وعلــى ذلــك ،لــم يصبــح جنــوب الســودان تلقائيــا طرفــا فــي اتفاقيــات النيــل حيــث تتضمــن
أيضــا أحكامــا ذات طبيعــة غيــر إقليميــة .فيلتــزم جنــوب الســودان فقــط بالحقــوق وااللتزامــات
اإلقليميــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات النيــل ،مثــل تخصيــص الميــاه؛ فهنــاك خالفــة تلقائيــة
(((
لتلــك الحقــوق وااللتزامــات اإلقليميــة.
والمعتبرة لصيقة باإلقليمين المعنيين".
((( الفقرة  ،123ص .69–68وقد أعطت محكمة العدل الدولية األسبقية للحكم العرفي للمادة  12على المادة  34التي
لم تعتبرها من القانون الدولي العرفي لعدم توافر الركن المادي للعرف (الممارسة الدولية).
((( راجع:
Andreas K. Wendl, International Water Rights on the White Nile of the New State of
South Sudan, pp.24 - 27.
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الفصل الثاني :جمهورية جنوب السودان واتفاقية 1929
تعــد اتفاقيــة النيــل لعــام  1929االتفاقيــة الرئيســة المنظمــة لالنتفــاع بميــاه النيــل االســتوائي،
ـزم التزاماتهــا اإلقليميــة جنــوب الســودان.
والتــي ال تــزال ســارية حتــى اليــوم ،وتُلـ ِ
المبحث األول :مضمون اتفاقية 1929
أولــت بريطانيــا -التــي كانــت تحتــل مصــر -اهتمامــا خاصــا لتأميــن المــرور عبــر قنــاة
الســويس ،أقصــر طريــق بحــري بيــن أوروبــا والهنــد الخاضعــة لبريطانيــا .ولذلــك ،صاغــت
أحــكام اتفاقيــة تضمــن االســتقرار لمصــر .فقــد كانــت شــبكة الــري المصريــة غيــر كافيــة لنمــو
االقتصــاد ،واالســتقرار السياســي .ولهــذا قامــت لجنــة مــن الخبــراء بوضــع توصيــات ،ووافقــت
الحكومــة المصريــة علــى تقريــر لجنــة النيــل عــام  1925المشــكلة مــن ثالثــة خبــراء القتــراح
ض َعــت اتفاقيــة النيــل لعــام  1929بيــن مصــر وبريطانيــا
قواعــد للــرى .وبنــاء علــى هــذا التقريــرُ ،و ِ
بشــأن اســتخدام ميــاه النيــل للــري .ويظهــر تقريــر لجنــة الخبــراء فــي الملحــق ،والــذي يعتبــر أنــه
يشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذا االتفاقيــة .واالتفاقيــة عبــارة عــن خطابــات متبادلــة –فــي  7مايــو
 - 1929بيــن مصــر وبريطانيــا التــي صدقــت نيابــة عــن الســودان وأوغنــدا وكينيــا وتنجانيقــا
(((
(تنزانيــا حاليــا).
وفــي االتفاقيــة ،اعترفــت مصــر بــأن التنميــة االقتصاديــة فــي الســودان بحاجــة إلــى كميــة مــن
ميــاه النيــل أكبــر ممــا يســتخدمه الســودان ،واســتعدادها لالتفــاق مــع بريطانيــا علــى زيــادة هــذه
الكميــة بقــدر مــا ال تُ َشـ ِّكل تعديــا علــى حقــوق مصــر فــي ميــاه النيــل وال علــى التنميــة الزراعيــة.
ولمزيــد مــن حمايــة الحقــوق المصريــة فــي ميــاه النيــل ،منحــت االتفاقيــة مصــر حــق االعتــراض
أي مــن هــذه الــدول األربــع ،قــد ينتــج
علــى أي مشــروع علــى نهــر النيــل ،أو أحــد روافــده ،فــي ٍ
عنــه ضــرر علــى نحــو ملمــوس بمصــر .وقــد وافقــت ،واعترفــت ،بريطانيــا بالحــق الطبيعــي
والتاريخــي لمصــر فــي ميــاه النيــل.
وأعطــت اتفاقيــة  1929للســودان أربعــة مليــارات متــر مكعــب مــن الميــاه ،وحصلــت مصــر
علــى الحصــة المتبقيــة البالغــة  48مليــار متــر مكعــب.
وتتعلَّــق معظــم أحــكام اتفاقيــة  1929باســتخدام ميــاه النيــل فــي الســودان ،وقــد طُبقــت أيضــا
فــي أوغنــدا .ففــي الفتــرة مــا بيــن يوليــو  – 1952ينايــر  ،1953وقعــت مذكــرات متبادلــة مــا بيــن
((( راجع بخصوص اتفاقية  :1929د .أحمد موسى ،على هامش مركز مصر في مسألة مياه النيل ،ص54 - 48؛
Sayed Hosni, The Nile Regime, Revue Egyptienne De Droit International, Vol.17,
1961, pp. 80 – 99; Abd El-Fattah Ibrahim El-Sayed Baddour, Sudanese-Egyptian
Relations, Martinus Nijhoff, The Hague, 1960, pp. 201–241.
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الحقوق املائية لجمهورية جنوب السودان يف النيل ( ) 38 - 67
مصــر وبريطانيــا نيابــة عــن أوغنــدا بشــأن اشــتراك مصــر فــي بنــاء خــزان أويــن لتوليــد الطاقــة
الكهربائيــة فــى أوغنــدا ،واتفــق الطرفــان علــى تعليــة خــزان أويــن لرفــع منســوب الميــاه فــي
بحيــرة فكتوريــا ،وعلــى التعويضــات التــي تمنــح ألهالــي أوغنــدا الذيــن ينــال أراضيهــم الضــرر.
وتؤكــد هــذه المذكــرات علــى اتفاقيــة 1929؛ فقــد جــاء بهــا" :إن الحكومــة المصريــة الملكيــة
وحكومــة صاحــب الجاللــة البريطانيــة وفقــا لــروح اتفاقيــة ميــاه النيــل عــام  ،1929وافقتــا علــى
(((
بنــاء ســد علــى شــاالت أويــن فــي أوغنــدا إلنتــاج طاقــة كهربائيــة وللســيطرة علــى النيــل".
المبحث الثاني :التزام جنوب السودان باتفاقية  1929اإلقليمية
عندمــا اســتقلت تنجانيقــا عــام  ،1961أعلــن رئيســها جوليــوس نيريــري فــي الجمعيــة الوطنيــة
فــي  30نوفمبــر  1961أن تنجانيقــا ستســتمر لمــدة عاميــن فــي تطبيــق المعاهــدات الثنائيــة التــي
أبرمتهــا المملكــة المتحــدة (الدولــة ال ُمســتع ِمرة) نيابــة عنهــا خــال مرحلــة االســتعمار .وخــال
هذيــن العاميــن ،ســتنظر فــي اســتمرار هــذه المعاهــدات ،أو العــدول عنهــا .ويُعــارض هــذا األمــر
نظريــة الخالفــة التلقائيــة .فقــد انطلــق مبــدأ نيريــري مــن نظريــة الصحيفــة البيضــاء؛ لكنــه لــم يكــن
تأييــدا كامــا لهــا .فالــدول حديثــة االســتقالل ،لهــا الخيــار ،فــي أن تُبقــي علــى ســريان االتفاقيــات
الســابقة التــي عقدهــا االســتعمار بشــأنها ،أو أن تُعلــن عــدم التزامهــا بهــا.
وال يُفــرِّق مبــدأ نيريــري بيــن االلتزامــات اإلقليميــة وغيــر اإلقليميــة؛ فجميعهــا ال تلتــزم بــه
الدولــة المســتقلة حديثــا.
وبالفعــل ،أعلنــت تنجانيقــا انقضــاء اتفاقيــة  ،1929وأرســلت -فــي  4يوليــو  - 1962مذكــرات
دبلوماســية إلــى بريطانيــا ومصــر والســودان .وقــد عارضــت مصــر بشــدة المبــدأ ،وردا علــى
تنزانيــا ،قالــت بالخالفــة التلقائيــة بســبب الطبيعــة اإلقليميــة التفاقيــة  ،1929وأنهــا انتقلــت إلــى
الــدول األخــرى بعــد اســتقاللها .كذلــك ،عندمــا اســتقلت أوغنــدا ( )1962وكينيــا ( ،)1963اتبعتــا
مبــدأ نيريــرى إزاء االتفاقيــات التــي أبرمتهــا بريطانيــا نيابــة عنهمــا.
وقد أثرت هذه المواقف على النظام القانوني الذي ينظم استخدام نهر النيل.
ومــن األهميــة اإلشــارة إلــى أن الربــع األخيــر مــن القــرن الماضــي قــد شــهد نشــأة دول
جديــدة ،ولــم يتبــع أغلبهــا مبــدأ الصحيفــة البيضــاء؛ فاســتمرت إريتريــا فــي المعاهــدات التــي
أبرمتهــا إثيوبيــا ،كذلــك ،األمــر بالنســبة للــدول الخلــف لالتحــاد الســوفيتي الســابق ،فقــد اســتمرت
فــي التزامهــا بالمعاهــدات خاصــة معاهــدات خفــض التســليح .كذلــك ،عنــد انحــال تشيكوســلوفاكيا،
اتفقــت الدولتــان الجديدتــان (التشــيك وســلوفاكيا) علــى أن تســتمر المعاهــدات متعــددة األطــراف
((( راجع :د .حامد سلطان ،األنهار الدولية في العالم العربي ،ص .18
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لز َمــة لــكل واحــدة منهمــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،اعتبــرت
التــي كانــت تشيكوســلوفاكيا طرفــا فيهــا ُم ِ
كل دولــة نفســها موقعــة علــى كل المعاهــدات متعــددة األطــراف التــي كانــت تشيكوســلوفاكيا
موقعــة عليهــا قبــل االنحــال ،ولــم تكــن قــد صدقــت عليهــا .أمــا بالنســبة للمعاهــدات الثنائيــة النافــذة
علــى تشيكوســلوفاكيا ،فاعتبرتهــا الدولتــان مســتمرة فــي التطبيــق ،باســتثناء مــا إذا كان مــن غيــر
المناســب تطبيقهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال ،كان تطبيــق بعــض المعاهــدات متعلقــا بإقليــم ســلوفاكيا؛
علــى وجــه الخصــوص المعاهــدة التشيكوســلوفاكية المجريــة  1977المتعلقــة بمشــروع ســد نهــر
الدانــوب ،ولذلــك ،قــررت محكمــة العــدل الدوليــة – فــي القضيــة المتعلقــة بمشــروع جابتشــيكوفو
– ناجيمــاروس  -أن المــادة ( 12النظــم اإلقليميــة) تعكــس قاعــدة عرفيــة وتنطبــق علــى اتفاقيــة
لز َمــة لهــا وحدهــا .وبالفعــل ،كانــت للدولتيــن محادثــات مــع
 1977بالنســبة لســلوفاكيا وأنهــا ُم ِ
الدولــة األخــرى (الطــرف الثانــي فــي المعاهــدة) مــن حيــث مــا إذا كان مناســبا االســتمرار ،أم
انتهــاء المعاهــدة ،أو أن تحــل محلهــا معاهــدة أخــرى ،بســبب التغيــرات السياســية الناتجــة عــن
(((
انهيــار النظــام الشــيوعي.

اتفاقية  1929اتفاقية إقليمية
اتفاقيــة  1929معاهــدة إقليميــة (أو عينيــة) ترتبــط بإقليــم الســودان ومســتعمرات بريطانيــا
فــي شــرق أفريقيــا ،أي ـا ً كانــت الدولــة التــي تُمــارس الســيادة عليهــا .وقــد ذكــرت لجنــة القانــون
الدولــي –عنــد إعدادهــا مشــروع اتفاقيــة فيينــا لخالفــة الــدول فــي المعاهــدات" :-تعتبــر المعاهــدات
المتعلقــة بحقــوق الميــاه أو المالحــة فــي األنهــار كمرشــحين عــادة إلدراجهــا فــي فئــة المعاهــدات
اإلقليميــة .وبالنســبة لحقــوق الميــاه ،أشــارت اللجنــة إلــى اتفاقيــة ميــاه النيــل لعــام  1929المبرمــة
(((
بيــن المملكــة المتحــدة ومصــر".

((( كذلك ،في معاهدة التوحيد التي أبرمتها جمهورية ألمانيا االتحادية (الغربية) وجمهورية ألمانيا الديمقراطية
(الشرقية) ،تَقَرَّر -من حيث المبدأ -أن معظم المعاهدات التي أبرمتها جمهورية ألمانيا االتحادية ستسري على
الدولة الموحدة بأكملها ،وستُجرى مشاورات مع األطراف األخرى في المعاهدات التي كانت جمهورية ألمانيا
لزم األطراف األخرى ،إال أن معظمهم قبلوا
الديمقراطية فقط طرفا فيها .وعلى الرغم من أن معاهدة التوحيد ال تُ ِ
ق عليه .وفي الواقع ،انتهت معظم المعاهدات الثنائية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) .وأصبحت
ما اتُّفِ َ
ألمانيا طرفا في عدد قليل من المعاهدات المتعددة األطراف التي كانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية وحدها طرفا
فيها .كذلك ،أبلغت البوسنة والهرسك وكرواتيا ومقدونيا وسلوفانيا األمين العام لألمم المتحدة بأنها تعتبر نفسها
ُملزَمة باالتفاقيات متعددة األطراف التي كان االتحاد اليوغسالفي ُملت َِزما بها .راجع :د .محمد السعيد الدقاق،
القانون الدولي العام ،وزارة الخارجية ،اإلمارات ،الجزء األول ،2017 ،ص.170 - 169
((( انظر:
Yearbook of International Law Commission, 1974, vol 2, part 1, pp. 203–204, paras.
26–28.
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وعلــى ذلــك ،فــإن اتفاقيــة  1929هــي اتفاقيــة إقليميــة تضــع نظامــا إقليمي ـا ً لالســتفادة بميــاه
النيــل ،وترتــب حقوقــا والتزامــات علــى الســودان ،وعلــى مســتعمرات بريطانيــا فــي شــرق أفريقيــا
(تنزانيــا وكينيــا وأوغنــدا) .وخالصــة األمــر ،مازالــت االلتزامــات اإلقليميــة باتفاقيــة  1929نافــذة
(((
وملزمــة ألطرافهــا مصــر والســودان وتنزانيــا وكينيــا وأوغنــدا.
ويلتــزم جنــوب الســودان بااللتزامــات اإلقليميــة فــي اتفاقيــة 1929؛ فــا يمكــن لــه أن يحتــج
بمبــدأ نيريــري لدحــض الحقــوق وااللتزامــات اإلقليميــة .فــا ينطبــق مبــدأ نيريــري علــى جنــوب
الســودان ألن جنــوب الســودان يفتقــر إلــى الماضــي االســتعماري؛ فلــم يكــن الســودان مســتعمرا
لجنــوب الســودان .كمــا أنــه وفقـا ً لمبــدأ نيريــري ،يتعيــن علــى الدولــة الجديــدة أن تُحــدد موقفهــا مــن
المعاهــدات الســابقة فــي خــال مــدة عاميــن مــن نشــأتها .وقــد انقضــت هــذه المــدة بالنســبة لجنــوب
الســودان فــي عــام .2013

الفصل الثالث :جمهورية جنوب السودان واتفاق 1959
فــي  8نوفمبــر ُ 1959عقِــ َد اتفــاق بيــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة (مصــر) وجمهوريــة
الســودان للتعــاون فــي مجــال إنشــاء وإدارة مشــروعات لضبــط ميــاه نهــر النيــل لزيــادة ايــراده.
وعلــى خــاف اتفاقيــات النيــل التــي ُعقِـدَت فــي فتــرة االحتــال (االســتعمار)ُ ،عقِـ َد اتفــاق 1959
بيــن دولتيــن مســتقلتين (مصــر والســودان) ،وهــو اتفاقيــة ثنائيــة ال تــزال تحكــم توزيــع الميــاه بيــن
الدولتيــن .وتمنــح االتفاقيــة حقــوق الميــاه للســودان ،والتــي تنطبــق أيضــا علــى جنــوب الســودان.
المبحث األول :مضمون اتفاق 1959
بعــد اســتقالل الســودان ( ،)1956أعلــن أنــه علــى الرغــم مــن أنــه لــم يتخــل رســميا عــن
اتفاقيــة  ،1929فإنــه يدعــو إلــى إعــادة النظــر فــي أحكامهــا لزيــادة حصتــه مــن ميــاه النيــل .فــي
المقابــل ،كانــت مصــر ،تحتــاج لبنــاء ســدود إذ أن النيــل ال يمكــن التنبــؤ بــه ،فكميــة الميــاه إلــى
مصــر تختلــف اختالفــا كبيــرا مــن موســم إلــى آخــر .وشــعرت مصــر بأنهــا مضطــرة إلعــادة
التفــاوض علــى معاهــدة جديــدة مــع الســودان .وبالفعــل ،جــرت مفاوضــات بيــن الدولتيــن بهــدف
تمديــد االســتخدام الجزئــي لميــاه النيــل وفقــا التفاقيــة  1929إلــى االســتخدام الكامــل؛ إذ كان هنــاك
فاقــد كبيــر فــي ميــاه النيــل يذهــب هبــاء إلــى البحــر األبيــض المتوســط .وأثنــاء المفاوضــات،
طالبــت بريطانيــا بحفــظ الحقــوق المائيــة لــكل مــن كينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا.

((( راجع:
Sayed Hosni ,The Nile Regime ,pp. 197 - 232.
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وبالفعــلُ ،عقِـ َد فــي القاهــرة اتفــاق  (((.1959فيجــوز لدولتيــن فــي حــوض الصــرف الدولــي أن
تعقــدا فيمــا بينهمــا اتفاقــا ال يســري علــى كامــل الحــوض ،وإنمــا يســري علــى جــزء مــن الحــوض
أو بمشــروع معيــن ،وذلــك بشــرط أال يضــر هــذا االتفــاق بــدول الحــوض األخــرى .وبســبب موقــع
(((
مصــر والســودان فــي نهايــة النهــر ،مــن الصعــب أن تُثبــت دول المنابــع حــدوث ضــرر لهــا.
ويؤكــد اتفــاق  1959علــى أنــه مبنــي علــى اتفاقيــة  .1929وهكــذا ،فــإن اتفــاق  1959لــم يحــل
محــل ســلفه بالكامــل ،وظلــت المســتعمرات البريطانيــة ُملزَمــة باتفاقيــة  .1929ويبقــى الســودان
ومصــر ُملزَميــن بــكل مــن اتفاقيــة  ،1929واتفــاق  .1959ووفقــا التفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات
(– ((()1969المنضمــة لهــا مصــر والســودان– ،فإنــه فــي العالقــة بيــن الســودان ومصــر ،يســري
اتفــاق  ،1959وال تســري اتفاقيــة  1929إال فيمــا لــم تتضمنــه اتفاقيــة  .1959وفــي عالقة الســودان
ومصــر مــع أوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا ،تســري اتفاقيــة .1929
ويتضمــن اتفــاق  1959مبــادئ المســاواة والتعويــض عــن األضــرار واحتــرام الحقــوق
المكتســبة .ولــم يُشــر االتفــاق إلــى الميــاه الجوفيــة ،وال إلــى جــودة الميــاه ،ولكنــه ر َّكــز بشــكل
أساســي علــى تخصيــص الميــاه .ويتضمــن االتفــاق ثالثــة أحــكام رئيســة:
1.تخصيص المياه
نــص اتفــاق  1959علــى حصــص مائيــة جديــدة حلَّــت محــل الحصــص المنصــوص عليهــا
فــي اتفاقيــة  .1929فمنــذ اتفاقيــة  ،1929كان متوســطتدفــق النهــر عنــد ســد أســوان  84مليــار
متــر مكعــب ســنويا .تُقـ َّدر نســبة التســرب والتبخــر بحوالــي  10مليــار متــر مكعــب ،ممــا يتــرك 74
مليــار متــر مكعــب قابلــة للتقســيم .وبموجــب اتفاقيــة  ،1929كان لمصــر  48مليــار متــر مكعــب
ســنويا وللســودان  4مليــارات متــر مكعــب ســنويا .وقُـدِّر فائــض الميــاه الــذي ســيكون متاحــا بعــد
صــص للســودان حصــة قدرهــا  14.5مليــار
بنــاء الســد العالــي بحوالــي  22مليــار متــر مكعــبُ ،خ ِّ
متــر مكعــب ،ولمصــر  7.5مليــار متــر مكعــب .وبذلــك تصــل حصــة مصــر إلــى  55.5مليــار متــر
(((

راجع بخصوص اتفاق  :1959د .حامد سلطان ،األنهار الدولية في العالم العربي ،ص23 - 19؛
Gamal Moursi Badr, The Nile Waters Question Background and Recent Development, Revue Egyptianne de Droit International, vol. 15, 1959, pp.110 - 117.

((( تنص المادة  4 / 3من اتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية (" )1997عندما يُعقد اتفاق مجرى مائي بين
دولتين أو أكثر من دولتين من دول المجرى المائي ،يحدد االتفاق المياه التي يسري عليها .ويجوز عقد مثل هذا
االتفاق فيما يتعلق بكامل المجرى المائي الدولي ،أو بأي جزء منه ،أو بمشروع أو برنامج أو استخدام معين ،إال
بقدر ما يضر هذا االتفاق ،إلى درجة ذات شأن ،باستخدام مياه المجرى المائي من جانب دولة أو أكثر من دولة
من دول المجرى المائي األخرى ،دون موافقة صريحة منها".
((( المادة ( 30تطبيق المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد).
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مكعــب ســنويا ،والســودان  18.5مليــار متــر مكعــب ســنويا.

(((

2.مشروعات استغالل المياه الضائعة
يحــدد االتفــاق سلســلة مــن محطــات الميــاه ومشــاريع الحفــظ التــي تتعهــد الدولتــان القيــام بهــا
بشــكل مشــترك لزيــادة غلــة النهــر .فوافــق الســودان علــى بنــاء الســد العالــي فــي أســوان ،ووافقــت
مصــر علــى أن ينشــئ الســودان خــزان الروصيــرص علــى النيــل األزرق وأي أعمــال أخــرى.
وتســتغني مصــر عــن التخزيــن فــي جبــل األوليــاء .كمــا اتفقــت الدولتــان علــى أن تدفــع مصــر
لحكومــة الســودان مبلــغ خمســة عشــر مليونــا مــن الجنيهــات المصريــة تعويضــا عــن األضــرار
التــي تلحــق بالممتلــكات الســودانية الخاصــة نتيجــة التخزيــن فــي الســد العالــي .وتتعهــد حكومــة
الســودان بــأن تتخــذ إجــراءات ترحيــل ســكان حلفــا وغيرهــم مــن الســكان الســودانيين الذين سـتُغمر
(((
أراضيهــم بميــاه التخزيــن.
ونظــرا ألنــه تضيــع كميــات مــن ميــاه النيــل فــي مســتنقعات بحــر الجبــل وبحــر الــزراف وبحر
الغــزال ونهــر الســوباط ،تتولــى جمهوريــة الســودان –باالتفــاق مــع مصــر -إنشــاء مشــروعات
لزيــادة إيــراد النيــل عــن طريــق منــع هــدر الميــاه فــي منطقــة المســتنقعات الكبــرى فــي النيــل
األبيــض ،الواقعــة فــي إقليــم جنــوب الســودان اليــوم .ويــوزع صافــي فائــدة هــذه المشــروعات
مناصفــة بيــن الجمهوريتيــن ،ويســهم كل منهمــا فــي جملــة التكاليــف بهــذه النســبة أيضــا.
3.اللجنة الفنية المشتركة
لم يهدف االتفاق إلى إنشاء سدين (السد العالي والروصيرص) فحسب ،وإنما هدف أيضا إلى
إنشاء طريقة عمل جديدة في حوض النيل .فق َّدم اتفاق  1959فكرة اإلدارة المشتركة للموارد .فأنشأ
االتفاق لجنة فنية مشتركة دائمة لإلشراف على تنفيذ المشروعات واإلدارة المشتركة لموارد النهر.
وبالفعل ،أبرمت الدولتان في القاهرة ( 17يناير  )1960البروتوكول الخاص بإنشاء اللجنة الفنية
المشتركة الدائمة والتي تتك َّون من عدد متساو من الدولتين.

((( نص اتفاق ( 1959الفقرة  4من مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين) على أن يكون نصيب
الدولتين "من صافى إيراد النيل بعد تشغيل السد العالي الكامل يصبح  18.5مليار لجمهورية السودان و 55.5
مليار للجمهورية العربية المتحدة".
((( نص اتفاق ( 1959الفقرة  6من مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين) على" :توافق حكومة
الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع لحكومة السودان مبلغ خمسة عشر مليونا من الجنيهات المصرية
تعويضا شامال عن األضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية الخاصة نتيجة التخزين فى السد العالى لمنسوب
 182ويكون دفع هذا التعويض بالطريقة التي اتفق عليها الطرفان والملحقة بهذا االتفاق".
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وباإلضافــة إلــى مــا تقــدم ،نــص االتفــاق علــى تبنــي موقــف موحــد خــال أي مفاوضــات مــع
دول الحــوض األخــرى .وإذا أدت هــذه المفاوضــات إلــى تخصيــص حصــص مائيــة لــدول أخــرى،
تخصــم هــذه الكميــة مــن حصــص الدولتيــن.
المبحث الثاني :التزام جنوب السودان بالنظام اإلقليمي في اتفاق 1959
كمــا جــاء ســابقا ،ال يعتبــر جنــوب الســودان ُملزَمــا بكامــل اتفــاق  ،1959وإنمــا يلتــزم فقــط
بالنظــام اإلقليمــي الــوارد فيهــا.
وبالفعــل ،يتضمــن اتفــاق  1959عــدة أجــزاء تن ِّ
ظــم الحقــوق وااللتزامــات بيــن مصــر
والســودان؛ منهــا حقــوق والتزامــات إقليميــة ،فمحــور االتفــاق هــو الحكــم بتخصيــص ميــاه النيــل
بيــن الطرفيــن ،والــذي يعتبــر بمثابــة التــزام إقليمــي .كذلــك ،ينــص االتفــاق علــى إنشــاء المزيــد
مــن محطــات الميــاه فــي الســودان ،وإنشــاء لجنــة فنيــة دائمــة لــإدارة المشــتركة لمــوارد النهــر.
ويُالحــظ أنــه فــي القضيــة المتعلقــة بمشــروع غابتشــيكوفو-ناغيماروس ،ذكــرت محكمــة
العــدل الدوليــة" :تؤكــد دراســة معاهــدة  ،1977عــاوة علــى طبيعتهــا غيــر المشــكوك فيهــا
كاســتثمار مشــترك ،أن عناصرهــا الرئيســة هــي البنــاء المقتــرح واإلدارة المشــتركة لمجموعــة
كبيــرة مــن اإلنشــاءات والمنشــآت متكاملــة وغيــر قابلــة للتجزئــة فــي أجــزاء محــددة مــن إقليمــي
المجــر وتشيكوســلوفاكيا علــى طــول نهــر الدانــوب .وأنشــأت المعاهــدة أيضــا نظامــا للمالحــة
فــي جــزء مهــم مــن طريــق مائــي دولــي ،ال ســيما نقــل خــط المالحــة الدولــي الرئيــس إلــى القنــاة
الفرعيــة .وبعملهــا هــذا ،لــم يكــن ثمــة مهــرب مــن إيجــاد وضــع تأثــرت فيــه مصالــح جهــات أخــرى
مســتفيدة مــن نهــر الدانــوب ".واســتنتجت المحكمــة أن معاهــدة عــام  1977تنشــئ نظامــا إقليميــا فقد
أوجــدت حقوقــا والتزامــات تتصــل بأجــزاء مــن نهــر الدانــوب تتعلــق بهــا المعاهــدة .ولذلــك تســتنتج
(((
المحكمــة أن معاهــدة  1977أصبحــت ملزمــة لســلوفاكيا.
ومفــاد مــا تقــدم ،أن معاهــدة  1977تتضمــن نظامــا إقليميــا ،ومــن ثَــ َّم ال يمكــن أن تتأثــر
بخالفــة الــدول .واتفــاق  1959يُشــبه معاهــدة 1977؛ فقــد أجــازت كلتــا المعاهدتيــن إنشــاء محطات
مائيــة رئيســة فــي دولتيــن علــى ضفــاف النهــر ،وأنشــأتا نظــام إدارة مشــترك ألجــزاء مــن المجاري
المائيــة الدوليــة ،وتضمنتــا أحكامــا تؤثــر علــى مصالــح األطــراف الثالثــة .باختصــار ،مثــل معاهــدة
 ،1977أنشــأ اتفــاق  1959نظامــا إقليميــا إلدارة نهــر النيــل فــي مصــر والســودان .ومــن ثــم،
فــإن اتفــاق  1959ينشــئ نظامــا إقليميــا ال يتأثــر بخالفــة الــدول .وكمــا انتهــت المحكمــة إلــى أن
ســلوفاكيا (الدولــة الخلــف) ُملزَمــة بالنظــام اإلقليمــي التفاقيــة  ،1977فــإن جنــوب الســودان (الدولــة
الخلــف) ُملـزَم بالنظــام اإلقليمــي التفــاق .1959
((( الفقرة  ،123ص .69 – 68
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الحقوق املائية لجمهورية جنوب السودان يف النيل ( ) 38 - 67
النظام اإلقليمي التفاق 1959
ينص اتفاق  1959على ثالثة حقوق والتزامات إقليمية مختلفة لجنوب السودان:
أوال -يعــد حكــم تخصيــص الميــاه مثــاال نموذجيــا علــى الحــق وااللتــزام اإلقليمييــن؛ ولهــذا،
لزمــة لمصــر والســودان وجنــوب الســودان .فتبقــى لمصــر
تظــل أحــكام تخصيصــات الميــاه ُم ِ
حصتهــا المائيــة ( 55.5مليــار متــر مكعــب ســنويا) ،ويشــترك جنــوب الســودان مــع الســودان فــي
حصــة األخيــر ( 18.5مليــار متــر مكعــب ســنويا).
ثانيــا -ينــص اتفــاق  1959علــى إنشــاء مشــاريع للحفــاظ علــى الميــاه .وتقــع أغلــب هــذه
المشــاريع فــي إقليــم جنــوب الســودان .وهكــذا ،أنشــأ االتفــاق حقــا إقليميــا لجنــوب الســودان
والســودان ومصــر فــي تنفيــذ هــذه المشــاريع .وإذا أرادت مصــر أو الســودان المضــي قُدُمــا فــي
مشــروع للحفــاظ علــى الميــاه علــى أراضــي جنــوب الســودان ،فيجــب أن تتوصــا إلــى اتفــاق مــع
جنــوب الســودان .وتتمتــع حكومــة جنــوب الســودان ذات الســيادة بســلطة تقديريــة بشــأن الموافقــة
علــى هــذا المشــروع .وإذا وافقــت جنــوب الســودان ،فإنــه فوفقــا التفــاق  ،1959يتعيــن تَقَاسُــم
تكاليــف وفوائــد هــذه المشــروعات .ويمكــن تنفيــذ المشــروعات المائيــة مــن خــال اللجنــة الفنيــة
(((
المشــتركة.
ثالثــا -يشــترك جنــوب الســودان فــي أعمــال اللجنــة الفنيــة المشــتركة فيمــا يتعلــق بااللتزامــات
اإلقليميــة (تخصيــص الميــاه ومشــاريع الحفــاظ علــى الميــاه) ،أمــا أعمــال اللجنــة الفنيــة المشــتركة
األخــرى فــا يشــترك فيهــا .ويمكــن لجنــوب الســودان ومصــر والســودان أن يتفقــوا علــى انضمــام
جنــوب الســودان لكامــل أعمــال اللجنــة.
ويتمتــع جنــوب الســودان بهــذه الحقــوق وااللتزامــات اإلقليميــة فحســب .وال يســتطيع جنــوب
الســودان تغييــر الحقــوق وااللتزامــات اإلقليميــة إال بموافقــة مصــر والســودان؛ فــا يمكــن إبطــال
االلتزامــات اإلقليميــة مــن جانــب واحــد ،وهــذا مماثــل لوضــع الحــدود الدوليــة .فعلــى جنــوب
الســودان التفــاوض مــع مصــر والســودان بشــأن تغييــر الحقــوق وااللتزامــات اإلقليميــة .ويمكــن لــه
أيضــا أن يتفــاوض مــع الســودان ومصــر لكــي يُصبــح طرفــا فــي كامــل اتفــاق  ،1959مــع إجــراء
بعــض التعديــات الضروريــة لضــم طــرف ثالــث لهــذا االتفــاق الثنائــي ،أو تتفــق الــدول الثــاث
علــى وضــع اتفــاق جديــد يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة الحديثــة الســيما فــي مجــال البيئــة(((؛
((( راجع:
Mohamed Helal, Inheriting International Rivers, p.983.
((( راجع:
Andreas K. Wendl, International Water Rights on the White Nile of the New State of
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وقــد قالــت محكمــة العــدل الدوليــة" :بإدراجهمــا هــذه األحــكام المتطــورة فــي المعاهــدة ،يعتــرف
الطرفــان بإمكانيــة حصــول ضــرورة لتعديــل المشــروع .ومــن ثَ ـ َّم ،فــإن المعاهــدة ليســت ثابتــة،
(((
وإنمــا عرضــة للتكيــف مــع معاييــر القانــون الدولــي التــي تنشــأ الحقــا".
ويهــم الســودان ومصــر أن يعرفــا اتجــاه السياســة المائيــة لجنــوب الســودان الــذي يمــر بــه
النيــل األبيــض أوال ،كمــا أن جنــوب الســودان هــو المــكان الــذي يصلــح لمشــروعات زيــادة غلــة
النهــر بالتخزيــن أو بشــق التــرع مثــل مشــروع جونقلــي ،كمــا يصلــح أيضــا لمشــروعات توليــد
الطاقــة الكهربائيــة.
المبحث الثالث :تخصيص المياه بين السودان وجنوب السودان
لـم يتعـرض اتفـاق السلام الشـامل لموضـوع حصـص الميـاه مخافـة أن يـؤدي هـذا الموضوع
إلـى التراجـع عـن اتفاق السلام بأكمله .ولكن بعد االنفصال ،يتعين على السـودان وجنوب السـودان
االتفـاق علـى كيفيـة تقاسـم الحصـة المائية بينهمـا ( 18.5مليار متر مكعب سـنويا) ،مـع األخذ بعين
االعتبـار كميـة ميـاه النيـل األبيـض -القادمـة للسـودان عبـر جنوب السـودان -ال تً َشـ ِّكل نسـبة كبيرة
فـي هـذه الحصـة .ويمكـن أن تسـاعد المفاوضـات حـول اتفـاق ملـزم إلـى تعزيـز التفاهـم والثقة بين
الدولتيـن ،ومـن ثـم ،العمـل على حـل الخالفات األخـرى؛ كالحـدود والنفط.
وليســت الدولتــان طرفيــن معــا فــي اتفاقيــة مائيــة؛ بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون
اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي األغــراض غيــر المالحيــة لعــام  ،1997ولذلــك ،فــإن
المبــادئ التــي تحكــم االتفــاق بيــن الدولتيــن تســتمد مــن مبــادئ القانــون الدولــي العرفــي الــواردة
فــي قواعــد هلســنكي ( ،)1966وقواعــد برليــن ( )2004لرابطــة القانــون الدولــي ،وكذلــك ،فــي
اتفاقيــة األمــم المتحــدة .والهــدف مــن هــذه المبــادئ هــو مســاعدة الــدول علــى الوصــول إلــى اتفــاق،
وليــس الهــدف هــو تقســيم محــدد لميــاه النهــر .وهنــاك مبــدآن رئيســان:
1.مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول((( من خالل األخذ بعدة عوامل؛ من بينها:
•العوامــل الطبيعيــة (الجغرافيــة والهيدروغرافيــة والهيدرولوجيــة والمناخيــة
واإليكولوجيــة) ككميــة ونوعيــة الميــاه ،ومواســم هطــول األمطــار ،والعالقــة الماديــة
South Sudan, pp.28 - 31.
((( القضية المتعلقة بمشروع غابتشيكوفو-ناغيماروس ،الفقرة  ،112ص .65
((( راجع:
Margaret Vick, The Law of International waters: Reasonable Utilization, Chicago–Kent Journal of International and Comparative Law, Spring, 2012, vol.12, pp. 123
124.
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بيــن النهــر وكل دولــة ،وطــول النهــر فــي إقليــم كل دولــة ،ومســاهمة كل دولــة فــي
الميــاه .فــي هــذا الخصــوص ،ال يُس ـ ِهم الســودان فــي ميــاه النهــر.
•الحاجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة لــدول المجــرى المائــي المعنيــة؛ أي درجــة
اعتمــاد الدولــة علــى النهــر .وقــد فَقَ ـ َد الســودان الكثيــر مــن ثروتــه النفطيــة ،ومــن
ثــم ،فهــو يريــد تعويــض ذلــك بالتوســع الزراعــي؛ أي الحصــول علــى حصــة أكبــر
مــن الميــاه.
•الســكان الذيــن يعتمــدون علــى المجــرى المائــي فــي كل دولــة؛ أي حجــم الســكان
الذيــن يعتمــدون علــى المجــرى المائــي ،ودرجــة ومــدى اعتمادهــم .فيَن ُعــم جنــوب
الســودان بكثــرة هطــول األمطــار وتعــدد األنهــار ،ممــا يجعلــه أقــل اعتمــادا علــى
النيــل ،فــي حيــن أن النيــل هــو مصــدر الميــاه الوحيــد للســودان.
•آثــار اســتخدام أو اســتخدامات النهــر فــي إحــدى دول حــوض النيــل علــى غيرهــا
مــن دول الحــوض :وهــذه اآلثــار قــد تكــون إيجابيــة أو ســلبية .فــي هــذا الخصــوص،
ســيكون لســد النهضــة اإلثيوبــي -الــذي يُبنــى علــى النيــل األزرق -أثــر إيجابــي
للســودان حيــث ســيغير نمــط تدفــق النيــل ،وفــي المقابــل ،يمكــن أن يكــون لــه أثــر
ســلبي إذا مــا احتفظــت إثيوبيــا بحصــة مــن الميــاه خصمــا مــن نصيــب الســودان
ومصــر.
•االســتخدامات الســابقة والقائمــة والمحتملــة؛ مــن ذلــك ،أن الســودان ال يســتخدم
حصتــه كاملــة ،ولهــذا ،يمكــن تخصيــص حصــة الســودان غيــر المســتخدمة مــن
الميــاه لجنــوب الســودان.
•حفــظ المــوارد المائيــة لنهــر النيــل وحمايتهــا وتنميتهــا؛ أي أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار
أن يــؤدي االنتفــاع إلــى حفــظ المــوارد المائيــة.
2 .مبــدأ عــدم التســبب فــي ضــرر ذي شــأن ،وهــو واحــد مــن المبــادئ العامــة األساســية
التــي تحكــم عالقــات الجــوار ،وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن القانــون الدولــي البيئــي .وقــد
نُــصَّ علــى مبــدأ عــدم اإلضــرار فــي العديــد مــن الوثائــق الدوليــة .ومــن أمثلــة الضــرر،
تلــوث الميــاه ،ونقــص كميــة الميــاه أو ســحب الميــاه الجوفيــة ،ومنــع وعرقلــة هجــرة
األســماك ،وزيــادة ترسُّــب الطمــي بســبب إزالــة الغابــات أو بســبب الممارســات غيــر
الســليمة للرعــي ،والتدخــل فــي نظــام جريــان الميــاه ،وانفجــار ســد.
وعنــد التفــاوض ،يجــب أن تأخــذ الدولتــان فــي االعتبــار هذيــن المبدأيــن المقبوليــن كقانــون
دولــي عرفــي .وال شــك أن جنــوب الســودان سيستشــهد بمبــدأ االنتفــاع المنصــف والمعقــول ،فــي
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حيــن أن الســودان ســيؤكد علــى مبــدأ عــدم التســبب فــي ضــرر ذي شــأن.
ومع ذلك ،هناك حاجة إلى التوفيق بين المبدأين.

(((

فيجــب علــى الســودان مراعــاة حاجــة جنــوب الســودان للتنميــة مــن خــال االنتفــاع المنصــف
والمعقــول لميــاه النهــر ،وفــي المقابــل علــى جنــوب الســودان بــذل العنايــة الواجبــة لمنــع إلحــاق
ضــرر ذي شــأن بالســودان.

الفصل الرابع :جنوب السودان واالتفاق اإلطاري (اتفاق عنتيبي)
نظــراً ألنــه ال يوجــد نظــام قانونــي شــامل لتنظيــم االنتفــاع بالنيــل ،فقــد ســعت دول الحــوض
لوضــع اتفاقيــة عامــة فــي عــام 2010؛ وهــي اإلتفــاق اإلطــاري ،والــذي وضــع قبــل انفصــال
جنــوب الســودان ،ومــن ثــم ينشــأ التســاؤل عــن موقفــه مــن االتفــاق.
المبحث األول :مضمون االتفاق اإلطاري
يواجــه حــوض النيــل العديــد مــن التحديــات التــي تتطلــب اتبــاع نهــج مشــترك .فيوجــد مــا
يقــرب مــن  300مليــون نســمة فــي دول حــوض النيــل ،ويتوقــع أن يتضاعــف عــدد الســكان إلــى
 600مليــون شــخص فــي عــام  .2050وتــؤدي الزيــادة الســكانية والحاجــة إلــى التنميــة إلــى مشــاكل
مائيــة ،خاصــة فــي مواســم الجفــاف .كذلــك ،يمكــن أن يــؤدي تغيُّــر المنــاخ فــي حــوض النيــل إلــى
انخفــاض هطــول األمطــار ،ومــن ثــم ،نقــص إيــراد النهــر .ويؤخــذ علــى اتفاقيــات النيــل أنهــا نظــرا
لعقدهــا منــذ فتــرة طويلــة ،فإنهــا ال تأخــذ فــي االعتبــار التطــورات األخيــرة فــي مجــال القانــون
الدولــي البيئــي ،وقانــون المجــاري المائيــة الدوليــة .ولهــذا ،يحتــاج حــوض النيــل إلــى التعــاون بيــن
(((
دولــه لمواجهــة التحديــات.
وهنــاك آليــات للتعــاون الجماعــي بيــن دول حــوض النيــل؛ وهــي :مشــروع الدراســات
الهيدرومترولوجيــة (هيدروميــت) ،وتج ّمــع األندوجــو ،ولجنــة التعــاون الفنــي لتعزيــز تنميــة
حــوض النيــل والحفــاظ علــى بيئتــه (التيكونيــل) ،ومبــادرة حــوض النيــل.
((( د .علي إبراهيم ،قانون األنهار والمجاري المائية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1997 ،ص- 596
597؛
Stephen McCaffrey, The Law of International Watercourses, Oxford University
Press, 2001, p.380.
((( راجع:
John Waterbury, The Nile Basin, National determinants of Collective Action, Yale
University Press, New Haven and London, 2002, p.166.
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وقــد عملــت مبــادرة حــوض النيــل علــى وضــع اتفــاق شــامل يحكــم اســتخدام المــوارد المائيــة
للنيــل ويضــم جميــع دول الحــوض .ففــي عــام  ،2007بعــد مرحلــة طويلــة مــن المفاوضــات الشــاقة
بيــن دول المنابــع ودولتــي المصــب (مصــر والســودان) ،وضعــت مبــادرة حــوض النيــل مشــروع
اتفــاق إطــاري للتعــاون بيــن دول حــوض النيــل .وقــد نوقــش هــذا المشــروع فــي عنتيبــي (أوغنــدا)
فــي يونيــو  .2007ونظــرا لوجــود خالفــات ،دعــت الكونغــو الجتمــاع فــي كينشاســا فــي يوليــو
 2008حيــث نوقــش المشــروع مــرة أخــرى ،وال ســيما الفقــرة المتعلقــة باألمــن المائــي .وانعقــد
اجتمــاع آخــر فــي اإلســكندرية فــي يوليــو  2009وانتهــى بإعطــاء مهلــة ســتة أشــهر لمزيــد مــن
المشــاورات .وبالفعــلُ ،عقِــد اجتمــاع فــي شــرم الشــيخ فــي إبريــل  2010حيــث لــم يســتطع أن يحــل
الخــاف بيــن دولتــي المصــب ودول المنابــع .وانتهــى االجتمــاع بإعــان دول المنابــع فتــح بــاب
التوقيــع علــى االتفــاق اإلطــاري.
وفــي عنتيبــي ( 14مايــو  ،)2010فتــح بــاب التوقيــع علــى االتفــاق حيــث وقعــت أثيوبيــا،
وأوغنــدا ،وروانــدا ،وتنزانيــا .وفــي  19مايــو  ،2010وقعــت كينيــا .وفــي  28فبرايــر ،2011
وقعــت بورونــدي .ومــن بيــن الــدول الســت الموقعــة ،لــم تصــدق علــى االتفاقيــة ســوى ثــاث
دول؛ وهــي :إثيوبيــا ( 13يونيــو  )2013وروانــدا ( 28أغســطس  ،)2013وتنزانيــا ( 26مــارس
(((
 .)2015ولــم يدخــل االتفــاق حيــز النفــاذ حيــث يُتطلــب تصديــق ســت دول.
وقــد رفضــت مصــر والســودان -اللتــان تبنتــا خــال المفاوضــات موقفــا موحــدا وفقــا التفــاق
 - 1959التوقيــع علــى االتفــاق العتراضهمــا علــى ثــاث مــواد؛ وهــي:
•المــادة  8حيــث لــم تتضمــن اإلخطــار المســبق عــن المشــروعات الجديــدة التــي قــد تكــون
لهــا آثــار ســلبية علــى الــدول األخــرى فــي الحــوض .وقــد طالبــت مصــر والســودان
بالنــص علــى اإلخطــار المســبق.
•المــادة  / 14ب (األمــن المائــى) حيــث لــم تُشــر إلــى االســتخدامات الحاليــة ،فنصــت
المــادة علــى اســتخدام المجــرى المائــي بطريقــة "ال تؤثــر تأثيــرا ذا شــأن علــى األمــن
المائــي أليــة دولــة أخــرى فــي حــوض النيــل" وقــد وافقــت جميــع الــدول علــى هــذا
االقتــراح باســتثناء مصــر والســودان .واقترحــت مصــر" :ال تؤثــر ســلبا علــى األمــن
المائــي واالســتخدامات الحاليــة وحقــوق أيــة دولــة أخــرى فــي حــوض النيــل".
•المــادة  35حيــث ال تتضمــن األغلبيــة المطلوبــة للتعديــل دولتــي المصــب .فقــد عارضــت
مصــر والســودان نظــام التصويــت باألغلبيــة ،وطالبتــا بــأن تكــون التعديــات عــن طريــق
((( تنص المادة  42على أن "يبدأ نفاذ هذا اإلطار في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع الصك السادس للتصديق أو
االنضمام لدى االتحاد األفريقى".
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التوافــق العــام أو األغلبيــة المتضمنــة الدولتيــن.

(((

وحقيقــة األمــر ،لــو كان االتفــاق اإلطــاري يحظــى بقبــول جميــع دول الحــوض ،لــكان انضمــام
جنــوب الســودان أمــرا متوقعــا .ولكــن فــي الواقــع ،يتمشــى االتفــاق مــع دول المنابــع؛ لهــذا تفضــل
أن يدخــل االتفــاق اإلطــاري حيــز النفــاذ ،للتأكيــد علــى حقوقهــا المائيــة .وتعــارض جمهوريتــا
مصــر والســودان االتفــاق اإلطــاري ،وأعلنتــا أنهمــا ال تلتزمــان بأحكامــه ،وال تــزاالن تتمتعــان
بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات النيــل.
ويتضمن االتفاق األمرين اآلتيين:
1 .وضع إطار لتنظيم استخدام وتنمية وحماية وحفظ وإدارة حوض نهر النيل وموارده،
2 .إنشــاء آليــة مؤسســية للتعــاون بيــن دول الحــوض؛ وهــي" :مفوضيــة حــوض نهــر النيــل"
(((
والتــي ســتحل محــل مبــادرة حــوض النيــل عنــد دخــول االتفــاق حيــز النفــاذ.
وقــد أورد االتفــاق اإلطــاري قائمــة طويلــة تتضمــن خمســة عشــر مبــدأ؛ جــاءت علــى غــرار
نصــوص اتفاقيــة قانــون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي األغــراض غيــر المالحيــة
( (((.)1997وهــذه المبــادئ هــى :التعــاون ،والتنميــة المســتدامة ،والتبعيــة ،واالنتفــاع المنصــف
والمعقــول ،وااللتــزام بعــدم التســبب فــي ضــرر ذي شــأن ،وحــق دول حــوض النيــل فــي اســتخدام
الميــاه داخــل أقاليمهــا ،والحمايــة والصــون ،والمعلومــات المتعلقــة بالتدابيــر المزمــع اتخاذهــا،
والمصلحــة المشــتركة ،والتبــادل المنتظــم للبيانــات والمعلومــات ،وتقييــم األثــر البيئــي والتدقيــق،
وتســوية المنازعــات بالوســائل الســلمية ،والميــاه كمــورد محــدود قابــل للنفــاد ،والمــاء قيمــة
(((
اجتماعيــة واقتصاديــة ،واألمــن المائــي لجميــع دول حــوض النيــل.
المبحث الثاني :موقف جمهورية جنوب السودان من االتفاق اإلطاري
يقــع جنــوب الســودان بيــن دولتــي المصــب ودول المنبــع .ويرتبــط جنــوب الســودان تاريخيــا
بالســودان ومصــر اللتيــن تأمــان أن يتعاونــوا جميعــا فــي المشــاريع المائيــة .وفــي الوقــت نفســه،
يشــعر جنــوب الســودان بوجــود صلــة قويــة بــدول المنابــع التــي تشــجع انضمــام جنــوب الســودان
إلــى االتفــاق اإلطــاري.
((( تجدر مالحظة أنه وفقا للمادة  38من االتفاق "ال يجوز إبداء أي تحفظات على هذا اإلطار".
((( المادة .30
((( صدقت على اتفاقية  36 ،1997دولة ،ليس من بينها أية دولة في حوض النيل.
(((

المادة .3
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وبعض المبادئ الواردة في االتفاق اإلطاري لها أهمية خاصة بالنسبة لجنوب السودان:
•فوفقــا لمبــدأ التبعيــة ،يكــون تخطيــط وتنفيــذ عمليــة تنميــة وحمايــة المــوارد المائيــة
لحــوض نهــر النيــل علــى أدنــى مســتوى مناســب؛ أي مــع مراعــاة مــن قــد يتأثــر بهــذا
التخطيــط أو التنفيــذ (((.فعنــد تخطيــط وتنفيــذ مشــروع مــا فــي جنــوب الســودان يتعيــن
الســماح لجميــع الســكان المحلييــن الموجوديــن داخــل منطقــة المشــروع والذيــن ســوف
يتأثــرون أو يمكــن أن يتأثــروا بالمشــروع فــي هــذه الدولــة بالمشــاركة بطريقــة مناســبة
فــي عمليــة التخطيــط والتنفيــذ((( ،وهــذا يضمــن مراعــاة اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة للســكان المحلييــن.
•وفقــا لمبــدأ االنتفــاع المنصــف والمعقــول ،يحــق لــكل دولــة فــي الحــوض حصــة منصفــة
ومعقولــة فــي االســتخدامات المفيــدة للمــوارد المائيــة .ولضمــان أن يكــون انتفاعهــا
بالمصــادر المائيــة لنظــام نهــر النيــل منصفــا ومعقــوال ،تأخــذ دول حــوض النيــل جميــع
العوامــل والظــروف ذات الصلــة فــي االعتبــار ،بمــا فــي ذلــك" ،مــدى ونســبة منطقــة
الصــرف فــي إقليــم كل دولــة حــوض"((( وهــذا األمــر فــي صالــح جنــوب الســودان
حيــث يوجــد حوالــي  20%مــن حــوض النيــل داخــل جنــوب الســودان ،فــي حيــن يوجــد
 97.5%منــه فــي حــوض النيــل.
•ووفقــا لمبــدأ الحمايــة والصــون ،تتخــذ دول حــوض النيــل كل التدابيــر المناســبة ،منفــردة،
أو مشــتركة مــع غيرهــا عنــد االقتضــاء ،مــن أجــل حمايــة وصــون حــوض نهــر النيــل
وأنظمتــه اإليكولوجيــة ،وحمايــة التنــوع البيولوجــي واألراضــي الرطبــة وإصــاح
قاعــدة المــوارد الطبيعيــة المتدهــورة (((.وكذلــك ،حمايتــه مــن حــدوث األحــوال الضــارة،
أو للتخفيــف منهــا ،ســواء كانــت ناتجــة عــن ســلوك بشــري أو أســباب طبيعيــة ،مثــل
ظــروف الفيضانــات ،أو األعشــاب المائيــة الغازيــة ،أو األمــراض المنقولــة الميــاه ،أو
ترســب الطمــي (الغريــن) ،أو التحــات أو الجفــاف أو التصحــر (((.وحمايتــه فــي حالــة
((( تنص المادة  3 / 3على "مبدأ التبعية؛ أي تنمية وحماية الموارد المائية لحوض نهر النيل يُخطط لها وتنفذ على
أدنى مستوى مناسب".
((( تنص المادة  / 10أ على أنه :في تخطيط وتنفيذ مشروع ما وفقا لمبدأ التبعية المنصوص عليه في المادة ،)3( 3
يتعين على دول حوض النيل( :أ) السماح لجميع الموجودين داخل الدولة والذين سوف يتأثرون أو يمكن أن
يتأثروا بالمشروع في هذه الدولة بالمشاركة بطريقة مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ.
((( المادة ( 2 / 4ز).
((( المادة .6
((( المادة .11

62

يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

املجلد  19العدد 2

وائل أحمد عالم ( ) 38 - 67
الطــوارئ (((،ووقــت النزاعــات المســلحة (((.وســوف يســتفيد جنــوب الســودان مــن هــذه
اإلجــراءات لحمايــة البيئــة ال ســيما عندمــا ينــوي القيــام بمشــروعات للحفــاظ علــى الميــاه،
والحــد مــن التبخــر ،وتعزيــز التدفــق الكلــي فــي مســتنقعات الســد .كذلــك ،سيســتفيد مــن
الحمايــة الخاصــة لمناطــق األراضــي الرطبــة المحميــة بموجــب اتفاقيــة رامســار بشــأن
األراضــي الرطبــة .وســيضمن أن أيــة مشــاريع مائيــة فــي دول المنابــع ســتكون مســبوقة
بتقييــم لهــا مــن حيــث آثارهــا البيئيــة علــى جنــوب الســودان (((،فكمــا ذكــرت محكمــة
العــدل الدوليــة" :فــي الممارســة العمليــة ،التــي اكتســبت فــي الســنوات األخيــرة الكثيــر
مــن القبــول بيــن الــدول ،يمكــن اآلن أن يعتبــر إجــراء تقييــم األثــر البيئــي شــرطا بموجــب
القانــون الدولــي العــام ،عندمــا يكــون هنــاك خطــر ،يتمثــل فــي أن النشــاط الصناعــي
المقتــرح قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي كبيــر عابــر للحــدود ،وعلــى وجــه الخصــوص،
علــى مــورد مشــترك .وعــاوة علــى ذلــك ،لــن يُعتبــر أنــه قــد تمــت مراعــاة العنايــة
الواجبــة ،وواجــب اليقظــة والوقايــة ،إذا كانــت األعمــال المخططــة لهــا مــن قبــل طــرف،
ـر تقييــم األثــر البيئــي
والمســؤولة عــن التأثيــر علــى نظــام النهــر أو نوعيــة مياهــه ،لــم تجـ ِ
(((
علــى اآلثــار المحتملــة لمثــل هــذه األعمــال".
ويتمتــع جنــوب الســودان – بمــا لــه من ســيادة كاملــة – بقراره المســتقل تجاه االتفــاق اإلطاري؛
فلــه أن ينضــم إليــه مــادام ال ينتهــك التزاماتــه اإلقليميــة فــي اتفاقيــات النيــل .وعلــى جنــوب الســودان
قبــل انضمامــه لالتفــاق اإلطــاري أن يتفــاوض مــع الســودان حول حصتــه المائية.
وال شــك ســيكون لموقــف جنــوب الســودان دور مهــم بالنســبة لنظــام حــوض نهــر النيــل .فقــد
يختــار جنــوب الســودان التعــاون مــع الســودان ومصــر وفــق اتفــاق  1959أو أيــة آليــة أخــرى،
أو االنضمــام إلــى االتفــاق اإلطــاري ،ومــن ثــم ،زيــادة عــدد التصديقــات وتشــجيع الــدول األخــرى
علــى التصديــق بحيــث يحصــل االتفــاق اإلطــاري فــي النهايــة علــى عــدد التصديقــات الالزمــة
لدخولــه حيــز التنفيــذ.

((( المادة .12
((( المادة .13
((( راجعCharles L. Katz, Another Cup at The Nile’s Crowded Spigot: South Sudan And Its :
.Nile Water Rights, Georgetown Journal of International Law, vol. 44, 2013, pp.13 - 22
((( انظر:
Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J Reports
2010, Judgment of 20 April 2010, p.64, Para.204.
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الخاتمة:
تجنَّبت الحركة الشعبية لتحرير السودان -أثناء مفاوضات تقرير المصير -الموضوع الصعب
والحساس للمياه .كذلك ،بعد انفصال جنوب السودان ،ليست المياه من أولوياته بسبب الحرب األهلية
الواقعة فيه منذ ديسمبر .2013
وحتى اآلن ،لم يُعلِن جنوب السودان موقفه الرسمي تجاه اتفاقيات النيل لعامي  1929و1959
واالتفاق اإلطاري ( .)2010غير أنه نظرا لحاجة جنوب السودان للتنمية ،فإنه سيعتمد على النيل
إلقامة مشاريع مائية لتوليد الطاقة والزراعة .ولهذا ،سيتعين على جنوب السودان توضيح سياسته
المائية .وال شك أن السياسة المائية المعتدلة لجنوب السودان سيكون لها مردود جيد على حوض النيل.
ويخلص البحث إلى النتائج اآلتية:
1 .وفقا للقانون الدولي العرفي ،فإن جنوب السودان -كما هو الحال في حاالت انفصال الدولة-
غير ُملزَم باالتفاقيات السابقة التي عقدها السودان؛ ومن بينها اتفاقيات النيل .وإذا أراد
جنوب السودان أن يستمر في هذه االتفاقيات؛ أي يكون طرفا فيها ،فعليه أن يُعلن ذلك،
ويُخطر الدول األطراف في هذه االتفاقيات ،ويتعين أن توافق الدول األطراف على ذلك.
2 .يلتزم جنوب السودان بالحقوق وااللتزامات اإلقليمية المنصوص عليها في اتفاقيتي النيل
لعامي  .1929وذلك ألن االلتزامات اإلقليمية ،كتلك المتعلقة باستخدام المجاري المائية
الدولية ،ملزمة ،وال تتأثر بتغير السيادة .وعلى وجه الخصوص ،يتمتع جنوب السودان
في اتفاق  1959بالحقوق وااللتزامات اإلقليمية اآلتية:
 .أالحق في الحصول على حصة عادلة من المياه البالغة  18.5مليار متر مكعب سنويا
المخصصة للسودان ،مع األخذ بعين االعتبار محدودية مياه النيل األبيض القادمة
للسودان عبر جنوب السودان.
 .بالمشاركة في مشاريع الحفاظ على المياه في أراضيه،
 .جالمشاركة في اللجنة الفنية المشتركة فيما يتعلق بالحقوق وااللتزامات اإلقليمية.
3 .يمكن لجنوب السودان االنضمام إلى االتفاق اإلطاري في إطار مخصصاته المائية مع
السودان ،التي يجب أن يتفاوض عليها قبل االنضمام.

التوصيات:
1 .يجــب علــى جنــوب الســودان الدخــول فــي مفاوضــات لالتفــاق مــع الســودان بشــأن ميــاه
النيــل .ويجــب أن يتــم هــذا االتفــاق فــي ضــوء احتــرام مبــدأ االنتفــاع المنصــف والمعقول،
ومبــدأ عــدم اإلضــرار ،ومــع مراعــاة قواعــد القانــون الدولــي للبيئــة.
64

يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

املجلد  19العدد 2

وائل أحمد عالم ( ) 38 - 67
2 .يتعيــن علــى جنــوب الســودان والســودان ومصــر التعــاون فــي مشــروعات حفــظ الميــاه
والتقليــل مــن التبخــر فــي جنــوب الســودان ممــا يــؤدي إلــى زيــادة إيــراد النيــل األبيــض،
وهــو مــا يعــود بالفائــدة علــى الــدول الثــاث.
3 .يتعين على دول حوض نهر النيل – على غرار أحواض األنهار الدولية -وضع اآلليات
المناسبة للتعاون بينها في االنتفاع بموارد النهر وتنميتها والحفاظ على بيئته.
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Water Rights of the Republic of South Sudan in the
Nile

Wael Ahmed Allam
College of Law - University of Sharjah
Sharjah - U.A.E.

Abstract:
With the establishment of the Republic of South Sudan, the latter
became the eleventh country in the Nile River Basin, which is regulated by
several conventions. The questions that arise here are the following: what
are the water rights of the new state? To what extent is it bound by the Nile
conventions of 1929 and 1959? What is its water share in the Nile water?
And what is the benefit of joining the Framework Agreement (Entebbe
Agreement 2010)?
The research concludes with the commitment of South Sudan to the
regional rights and obligations stipulated in the Nile Agreements of 1929
and 1959. Accordingly, the Republic of Sudan and South Sudan should
agree to allocate water between them, and South Sudan can join the
Framework Agreement within the part allocated to it from the Nile waters
under the 1959 agreement.
Keywords: South Sudan, Nile Basin, 1929 Convention, 1959
Agreement, Framework Agreement (2010).
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