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 األمـانـــة العامـــة
 أمانة شؤون مجلس الجامعة

 ـــــــــــــ

 

 

 الصادر عن 8524القرار رقم 
 اجتماع

 ه غري العاديـة ـفـي دورت

 الفيديو كونفرانس(تقنية )املنعقدة عرب 
 بشأن

 ســــــــــــــــد النهضـــــــــــــــــــــة االثيوبـــــــــــــــــــــــــي
 

 



  

 سد النهضة االثيوبي

 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس

الوزير المسؤول عن  -برئاسة معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد هللا  23/6/2020يوم الثالثاء 

الشؤون الخارجية لسلطنة عمان وبمشاركة السادة وزراء الخارجية والسيد األمين العام لجامعة الدول 

 العربية، بطلب من جمهورية مصر العربية وتأييد الدول األعضاء،

لإلحاطة التي قدمها السيد وزير خارجية جمهورية مصر العربية بشأن آخر التطورات بعد االستماع  -

المرتبطة بملف سد النهضة االثيوبي ونتائج جوالت المفاوضات التي ُعقدت مؤخراً بمبادرة من 

 جمهورية السودان للتوصل الى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة،

( لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 153لدورة )وبعد استذكار القرار الصادر عن ا -

 حول سد النهضة االثيوبي، 2020مارس  4الصادر في 

 يقــــرر:

التأكيد على أن االمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء ال يتجزأ  -1

 كافة األطراف في مياه النيل. من االمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو اجراء يمس بحقوق

االعراب عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جوالت المفاوضات التي أجريت  -2

من أجل التوصل الى اتفاق حول قواعد ملء  2020يونيو  17الى  2020مايو  25خالل الفترة من 

 وتشغيل سد النهضة.

تحدة لحث الدول الثالث على التوصل الى اتفاقية الترحيب بدعوة السيد األمين العام لألمم الم -3

 مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.

االعراب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر  -4

كيد على ضرورة العربية وجمهورية السودان وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتأ

 استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل الى اتفاق عادل يُراعي مصالح كافة األطراف.

التأكيد على ضرورة امتناع كافة األطراف عن اتخاذ اية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع  -5

حول قواعد  اثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب

ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا االجراء من خرق صريح التفاق اعالن المبادئ المبرم بين الدول 

 .2015مارس  23الثالث في الخرطوم بتاريخ 

التأكيد على ضرورة التزام الدول الثالث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ االلتزام بعدم احداث ضرر  -6

ل والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ االخطار جسيم، ومبدأ االستخدام المعقو

 المسبق والتشاور.

التأكيد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة باآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لهذا  -7

 السد على دولتي المصب.

وصل الى توافق يفضي الى دعوة الدول الثالث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للت -8

استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حالة قيام اثيوبيا باإلعالن عن عدم بدء الملء بشكل أحادي 

 لحين التوصل الى اتفاق.

تشكل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس االمن باألمم المتحدة حول كافة تطورات  -9

العراق واألمانة  –المغرب  –السعودية  –: األردن الموضوع على أن تتألف عضويتها من كل من

 العامة.

852412362020

 ـــــــــــــ
 على الفقرة الخامسة من القرار. جمهورية الصومال الفيدراليةتتحفظ  - على الفقرة الخامسة من القرار. جمهورية جيبوتيتتحفظ  -


