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(صوت

د سلمان محمد أحمد سلمان 
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أخيرًا دخلْت اتفاقيُة األمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية
فقد اكتمل هذا األسبوع العدد المطلوب من وثائق التصديق والقبول والموافقة على االتفاقية حيز النفاذ 
والبالغ خمسٌة وثالثون صكًا، بعد أن أودعت دولة فيتنام صك موافقتها على االتفاقية يوم 19 مايو عام 2014.
وأصبحت فيتنام بهذا الدولة الخامسة والثالثين، وهو العدد المطلوب بموجب االتفاقية عليه فسوف يبدأ نفاذ
، أي بعد تسعين يومًا من تاريخ الصك الخامس والثالثين، كما تقضي بذلك االتفاقية في 17 أغسطس عام 2014

االتفاقية 

وهكذا أصبحْت للمجاري المائية الدولية اتفاقيٌة تحكم استخداماتها وحمايتها وإدارتها، وانتفْت عنها أخيراً
صفة أنها المورد الطبيعي الرئيسي الوحيد الذي ال تحكمه اتفاقية دولية، ويعتمد على القانون الدولي العرفي 

سوف نناقش في هذا المقال تاريخ االتفاقية ومعالمها الرئيسية، ونعّدد الدول التي أصبحت أطرافًا في
االتفاقية وسوف نلتفت بعد ذلك إلى مدلوالت دخول االتفاقية حيز النفاذ على حوض النيل ودوله، خاصةً

السودان 
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تقییم

االكثر تفاعًال/ق/ش
المحكمة تصدر حكمًا بإعدام الطبیبة

مریم یحي - صورة -
سعاد الفاتح : ثالثة أرباع السودانیین

«حرامیة»
ردًا على مقال " محامي الشیطان "

!!..عبد الباسط سبدرات یكتب :
الطیب مصطفى الظاهرة الكونیة

الجدیدة "1

االكثر مشاهدًة/ق/ش
االكثر تفاعًال/ش

http://www.alrakoba.net/rate.php?action=content&star=10&id=150288&m=newsm&c=10&v=0&av=0.00&r=1&div=unit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=content&star=9&id=150288&m=newsm&c=10&v=0&av=0.00&r=1&div=unit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=content&star=8&id=150288&m=newsm&c=10&v=0&av=0.00&r=1&div=unit_long
http://www.alrakoba.net/rate.php?action=content&star=7&id=150288&m=newsm&c=10&v=0&av=0.00&r=1&div=unit_long
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CKy5MfLuBU_X2EYr6lwerhYHIBbXNx94ExZDRvK4Bv-EeEAEgovCcDVCHvorW-f____8BYMkGoAGr4sjRA8gBA6kCG7g2q6BPgT6oAwHIA8EEqgSAAU_QMzDGed-nKIikFcW2mhYQIYXPIWx27wxg1UgygLFRCOsQAOgRdgUW5sszuozLHF1bwiZvN4KzW11LJzop3aEP78yKRA7NytwceZ_Gy3zwN_IUUthYok2qQhWYYKLzYGnvKVW62BfU-DIH9P6zblQLrtqTkVXC8P-0G2tuzwEnoAYDgAe9nbcu&num=1&sig=AOD64_3PST7ESdcrlEZIvntWIj9bb7RBQg&client=ca-pub-7507793915806764&adurl=http://www.stylishplus.com/sandals-5%3Fdir%3Ddesc%26order%3Dorder_qty
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-147526.htm
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-146993.htm
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-148985.htm
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.alrakoba.net%2fnews-action-show-id-150288.htm&id=ma-140525054430-5b24ca2f
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

تاريخ االتفاقية
التطور الدورة 25 بعنوان  في 8 ديسمبر عام 1970 اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم 2669 
التدريجي لقواعد القانون الدولي المتعّلقة بالمجاري المائية الدولية وتدوينها أشار القرار إلى المشاكل
القانونية المتعّلقة باستخدام المجاري المائية الدولية، وإلى أن ذلك االستخدام ما يزال يستند إلى قواعد
تباشر دراسة القانون المتعّلق بوجوه استخدام القانون العرفي وطلب القرار إلى لجنة القانون الدولي أن 

المجاري المائية الدولية لألغراض غير المالحية، بقصد تطّوِره التدريجي وتدوينه

3

إعداد االتفاقية
، بدأت لجنة القانون الدولي العمل في موضوع المجاري المائية الدولية في أوائل عمالً بالقرار 2669 لعام 1970
عام 1971 ومن الواضح أن المهمة كانت في غايٍة من التعقيد والصعوبة فقد تطّلب األمر ثالثًة وعشرين عامًا،
وخمسة مقررين، وخمسة عشر تقريرًا قبل أن تتوّصل اللجنة إلى اتفاٍق على المشروع النهائي لمواد االتفاقية

في عام 1994. 

وقد تبّين أن عددًا من المسائل هي في حقيقة األمر مسائل خالفية وتّتسم بالتعقيد حتى بالنسبة ألعضاء لجنة
؛ والمياه المجاري المائية الدولية القانون الدولي نفسها وكان من ضمن تلك المسائل تعريف مصطلح 
الجوفية العابرة للحدود؛ واتفاقات المجاري المائية القائمة وعالقتها باالتفاقية؛ والعالقة بين مبدأ االنتفاع

االكثر مشاهدًة/ش
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المنصف والمعقول وبين االلتزام بعدم التسّبب في ضرٍر ذي شأن، وإجراءات تسوية المنازعات وآلياتها
وانتهى األمر بحلِّ الخالفات حول تلك المسائل، واتفقت لجنة القانون الدولي على مشروع االتفاقية وقّدمتها
اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية ، تحت مسمى  إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 1994

الدولية في األغراض غير المالحية
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إجازة االتفاقية بواسطة األمم المتحدة
، وبعد مناقشٍة مطّولة للمشروع الذي قّدمته لجنة القانون الدولي، بصيغته المعّدلة من في 21 مايو عام 1997
جانب الفريق العامل، أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 51/229 باعتماد االتفاقية وصّوت لصالح
بوروندي وتركيا والصين فقط، مع امتناع سبعٍ االتفاقية مائٌة وثالث من الدول، وصّوتت ضدها ثالُث دوٍل 

وعشرين دولة عن التصويت
وقد صّوت السودان لصالح االتفاقية ومعه كينيا من دول حوض النيل، بينما امتنعت مصر وإثيوبيا وتنزانيا

ورواندا عن التصويت، ولم تشارك يوغندا والكونغو وإريتريا في التصويت، وصّوتت بوروندي ضد االتفاقية
ولم تنضم أٌي من دول حوض النيل لالتفاقية بعد
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المعالم الرئيسية لالتفاقية

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.alrakoba.net%2fnews-action-show-id-150288.htm&id=ma-140525054430-5b24ca2f
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

اتفاقيًة إطارية تهدف إلى كفالة استخدام المجاري المائية الدولية، وتنميتها ُتعدُّ اتفاقية األمم المتحدة 
والحفاظ عليها وإدارتها وحمايتها، وتعزيز استخدامها بصورة مثلى ومستدامة من ِقَبل أجيال الحاضر
والمستقبل واعتبارها اتفاقيًة إطاريًة نابٌع من أنها تتناول بعض الجوانب اإلجرائية األساسية وثّلة قليلة من
الجوانب الموضوعية، وتترك التفاصيل للدول المشاطئة لتكملها في اتفاقاٍت فيما بينها تأخذ في االعتبار

الخصائص المحّددة للمجرى المائي المعني ولتلك االتفاقات أن تتبّنى أحكام االتفاقية أو ُتكّيفها

وتنقسم االتفاقية إلى سبعة أبواب، وتتألف من 37 مادة باإلضافة إلى ذلك، تتضّمن االتفاقية مرفقَا بشأن
المجرى التحكيم يتألف من 14 مادة وتشمل المجاالت الرئيسية التي تتناولها االتفاقية تعريف مصطلح 
، واتفاقات المجرى المائي، واالنتفاع المنصف والمعقول، وااللتزام بعدم التسّبب في ضرٍر ذي شأن، المائي

واإلخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها، والحماية والصون واإلدارة، وتسوية المنازعات
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تتناول المادة 3 من االتفاقية مسألة اتفاقات المجرى المائي وتشير هذه المادة إلى أن االتفاقية ال تؤثر في
حقوق أو التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقات نافذة إال أن المادة تطلب من األطراف النظر، عند
اللزوم، في كيفية مواءمة هذه االتفاقات مع المبادئ األساسية لالتفاقية إضافًة إلى ذلك، تنصُّ المادة على أنه
إذا كان بعض دول مجرى مائي دولي معين، ال كلها، أطرافًا في اتفاٍق ما، فإنه ال يؤثر شيء مما ينّص عليه مثل
ذلك االتفاق في ما لدول المجرى المائي التي ليست أطرافًا في مثل ذلك االتفاق، من حقوق والتزامات بمقتضى
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هذه االتفاقية وهكذا، فإن االتفاقية تحاول التوفيق بين حق الدول في عقد اتفاقات، والمساواة في حق
الدول المشاطئة األخرى في المجرى المائي المشترك

7

االنتفاع والمشاركة المنصفان والمعقوالن وتنّص المادة ويتناول الباب الثاني مبادئ عامة تبدأ بمبدأ 
الخامسة من االتفاقية على حق كل دولة من دول المجرى في أن تنتفع في إقليمها بالمجرى المائي الدولي
بطريقٍة منصفٍة ومعقولة وُتلزم االتفاقية هذه الدول بأن تستخدم المجرى المائي الدولي وُتنّميه بغية االنتفاع
به بصورٍة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنّية، على نحوٍ
يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي وتجمع هذه المادة بين حقوق وواجبات دول المجرى وتشير
إلى الحق في أن تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة
منصفة ومعقولة، على أن تشمل هذه المشاركة حق االنتفاع بالمجرى المائي، وواجب التعاون في حمايته

وتنميته على النحو المنصوص عليه في االتفاقية

وُتفصِّل المادة 6 عوامل وظروف محّددة ينبغي أخذها في االعتبار لتحديد مفهوم االنتفاع المنصف والمعقول
وتنّص هذه المادة على أن االنتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة يتطّلب أخذ جميع العوامل

والظروف ذات الصلة في االعتبار، ومنها ما يلي 
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(1 العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية واإليكولوجية وغيرها من العوامل ذات

الصفة الطبيعية؛ 
(2 الحاجات االجتماعية واالقتصادية لدول المجرى المائي المعنية؛ 

(3 السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولٍة من دول المجرى المائي؛ 

(4 آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى

المائي؛ 
(5 االستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي؛

(6 حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها واالقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المّتخذة

في هذا الصدد؛ 
(7 مدى توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة، الستخدام معين مزمع أو قائم 

وتنص المادة 6 أيضًا على أن الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل ُيحّدد وفقًا ألهميته مقارنًة بأهمية العوامل
األخرى ذات الصلة

وتتناول االتفاقية أيضا، في المادة 7، مسألة االلتزام بعدم التسّبب في ضرٍر ذي شأن، وتستوجب أن تتخذ دول
المجرى المائي، عند االنتفاع بالمجرى المائي المشترك، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسّبب في ضرٍر ذي

شأن لغيرها من دول المجرى المائي
8

االنتفاع المنصف والمعقول وعدم التسّبب في ضرر 
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االنتفاع المنصف والمعقول أم عدم التسبب في ضرٍر ذي اتضح بدايًة صعوبة االتفاق على أٍي من القاعدتين 
شأن لها األولوية على األخرى وشغل ذلك األمر لجنة القانون الدولي طيلة فترة عملها على االتفاقية
وتعامل كل مقرٍر مع هذه المسألة بشكٍل مختلف، وذلك إما بالمساواة بين المبدأين أو بإخضاع أحدهما لآلخر

وفي هذا الصدد ينبغي توضيح أن الدول المشاطئة السفلى تميل إلى تفضيل قاعدة عدم إلحاق الضرر، ذلك
ألن هذه القاعدة توّفر الحماية لالستخدامات القائمة من اآلثار الناجمة عن األنشطة التي تقوم بها الدول
الواقعة في أعالى المجرى وعلى عكس ذلك، فإن الدول المشاطئة العليا تميل إلى تفضيل مبدأ االنتفاع
المنصف والمعقول، ألنه يتيح مجاالً أكبر للدول لالنتفاع بحّصتها من المجرى المائي من خالل أنشطٍة قد تؤّثر

على الدول الواقعة في أسفل المجرى 

غير أن القناعة التي تسود اآلن بين خبراء قانون المياه الدولي هي أن االتفاقية قد جعلت االلتزام بعدم
التسّبب في ضرٍر ذي شأن خاضعًا لالنتفاع المنصف والمعقول ويرتكز هذا االستنتاج على القراءة المتمّعنة
والمتأّنية للمواد 5 و6 و7 من االتفاقية فالمادة 6 ُتوِرد عددا من العوامل لتحديد مفهوم االنتفاع المنصف
آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى  1 والمعقول وتشمل هذه العوامل 
االستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي عليه فإن  2  ، المائي على غيرها من دول المجرى المائي

هذه االستخدامات القائمة والمحتملة هي عوامل لتحديد االنتفاع المنصف والمعقول 
إضافًة إلى ذلك، فإن المادة 7 (1 من االتفاقية تلزم دول المجرى المائي، عند االنتفاع بمجرى مائي دولي داخل

أراضيها، باتخاذ كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسّبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي األخرى
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ومع ذلك، فعند حدوث ضرٍر ذي شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي، فإن المادة 7 (2 تقتضي أن تتخذ
الدولة التي تسّببت في الضرر مراعاة مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول 

عليه، فإن القراءة المتأنية للمواد 5 و 6 و 7 من االتفاقية من شأنها أن تفضي إلى استنتاج أن االلتزام بعدم
التسّبب في ضرٍر ذي شأن قد ُأْخِضَع بالفعل لمبدأ االنتفاع المنصف والمعقول وبالتالي، يمكن استخالص أن
مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول هو المبدأ األساسي والتوجيهي التفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية

وللقانون الدولي للمياه

9

وقد أّيدت هذا الرأي محكمة العدل الدولية في قضية نهر الدانوب بين هنغاريا وسلوفاكيا وقد بّتت المحكمة
، أي بعد أربعة أشهٍر فقط من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لألمم في هذه القضية في شهر سبتمبر عام 1997
المتحدة التفاقية المجاري المائية الدولية ففي هذه القضية أّكدت المحكمة على مفهوم االنتفاع المنصف
يتم تنفيذ البرنامج المتعدد األغراض، في شكل وحدة منفردة منسقة، الستخدام والمعقول حين قضت بأن 
المجرى المائي وتنميته وحمايته، بشكٍل منصٍف ومعقول ولم تشر المحكمة إلى االلتزام بعدم التسّبب في

ضرر كما أّكدت المحكمة على أنه لكل دولٍة حٌق أساسٌي في المجرى المائي المشترك
10

تناولت االتفاقية أيضًا مبدأ اإلخطار المسبق وفصّلت في عّدة مواد واجبات الدولة التي تنوي إقامة المشروع
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في إخطار بقية الدول المشاطئة ومّدها بالمعلومات المتعّلقة بالمشروع بما في ذلك تقرير التقييم البيئي
ويجب توضيح أن إلزامية اإلخطار تنطبق على كل الدول سواءٌ كانت في أسافل المجرى أم في أعاليه كما
تناولت االتفاقية مسألة حماية بيئة المجرى المائي الدولي ومنع التلوث وتخفيضه ومكافحته واختتمت بمادةٍ

مطولة عن تسوية المنازعات، مع ملحٍق لالتفاقية عن التحكيم 
11

الدول األعضاء في االتفاقية
كما ذكرنا أعاله، فقد قامت خمٌس وثالثون دولة من أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط وآسيا بالتصديق أو قبول

أو الموافقة على االتفاقية حتى اآلن، مما أدخل االتفاقية حيز النفاذ وهذه الدول هي
من أوروبا فنلندا، النرويج، المجر، السويد، هولندا، البرتغال، المانيا، اسبانيا، اليونان، فرنسا، الدنمارك،

لكسمبرج، ايطاليا، الجبل األسود، المملكة المتحدة، ايرلندا
من أفريقيا جنوب افريقيا، ناميبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، نيجيريا، النيجر، بنين، تشاد، وساحل العاج

من الشرق األوسط سوريا، لبنان، األردن، العراق، ليبيا، تونس، قطر، المغرب
من آسيا أوزبكستان وفيتنام 

ولم تنضم لالتفاقية حتى اآلن أي دولة من األمريكتين
ومن المؤّكد أن دخول االتفاقية حيز النفاذ سوف يدفع بالكثير من الدول باالنضمام إليها، مثلما حدث ويحدث

مع االتفاقيات الدولية األخرى فالنجاح له الكثير من اآلباء، بينما الفشل دائمًا يتيم األبوين
12
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االتفاقية ودول حوض النيل
لقد ظّلت المجاري المائية الدولية بال اتفاٍق دولي يوضح حقوق وواجبات دول المجرى، وظلت المحاكم الدولية
ولجان التحكيم تعتمد على القانون العرفي عليه فإن دخول اتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية
حيز النفاذ بعد سبعة عشر عامًا من إجازتها بواسطة الجمعية العامة لألمم المتحدة هو إنجاٌز ضخم وإضافةٌ
كبيرة للقانون الدولي كما أن دخول االتفاقية حيز النفاذ هو تأكيٌد لتبّني دول االتفاقية لمبدأ التعاون حول

المجاري المائية الدولية 
إن القانون الدولي للمياه هو قانون التعاون فالتعاون هو الوسيلة الوحيدة لالستفادة القصوى من المجرى
المائي المشترك وإدارته وحمايته وقد شّددت االتفاقية على ضرورة وأهمية التعاون، واشتملت على كلمة
تعاون ومشتقاتها خمس عشرة مرة عليه فيبدو غريبًا أن ال تكون هناك دولة نيلية واحدة بين الدول التي
صادقت أو وافقت على اتفاقية األمم المتحدة رغم الحديث المتواصل والمكّرر لهذه الدول عن ضرورة وحتمية

التعاون حول مياه النيل 
غير أن إصرار مصر والسودان على إلزامية اتفاقيات عام 1902، و1929 و1959 هو السبب الرئيسي إلحجام
دول المنبع عن االنضمام لالتفاقية بسبب حق النقض الذي تدعيه مصر والسودان بموجب هذه االتفاقيات على
مشاريع دول المنبع وتتخّوف دول المنبع من أن أي إخطاٍر لمصر والسودان من جانبها بموجب االتفاقية سوف

يتم تفسيره بواسطة مصر والسودان كقبوٍل من دول المنبع لهذه االتفاقيات، بما في ذلك حق النقض 
، و1959 سّدًا ضخمًا في وجه التعاون، ليس فقط في المحيط اإلقليمي ، و1929 وهكذا تقف اتفاقيات 1902

لحوض النيل، بل تتعداه إلى المحيط الدولي المتمّثل في اتفاقية المجاري المائية الدولية 

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.alrakoba.net%2fnews-action-show-id-150288.htm&id=ma-140525054430-5b24ca2f
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

13

السودان واالتفاقية
لقد صّوت السودان لصالح االتفاقية في جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة في 21 مايو عام 1997، وأشاد بها
كتابًة إلى احدى لجان االتفاقية لكن وفده عاد إلى الخرطوم وبدا عليه االرتباك والتخّبط لم يوِص الوفد
بتوقيع السودان على االتفاقية، ثم بدأ يتراجع ويتخذ منها موقفًا منتقدًا يوضح عدم الفهم بأساسيات
االتفاقية فقد ظّل بعض المستشارين الحكوميين السابقين يكّررون أن تعريف المجرى المائي الدولي بمقتضى
االتفاقية يفتح الباب إلسرائيل لتصبح دولًة مشاطئة لنهر النيل وهذا جهٌل كامٌل باالتفاقية التي صارت ثماني

دول عربية حتى اليوم أطرافًا فيها، بينما ترفضها إسرائيل التي يّدعي مستشارونا أنها المستفيد األول منها
وكانت مصر قد تبّنت ذلك التفسير في الماضي ولكنها تراجعت عنه 

كما يّدعي بعض هؤالء المستشارين السودانيين أن االتفاقية تضع تسعيرة للمياه وتفّصل أسس بيعها وشرائها
بين الدول وهذا محض هراء فليست هناك مثل هذه النصوص في االتفاقية 

وال بد للقارئ أن يتساءل لماذا صّوت وفد السودان لصالح االتفاقية وأشاد بها ابتداءً إذا كان لديه مثل هذه
التفسيرات لنصوصها؟ ال بد أن الضغوط المصرية على السودان بأن ال يوّقَع أو ينضَم لالتفاقية هي السبب
التي امتنعت عن التصويت تعارض االتفاقية الرئيسي لهذا الموقف السوداني المضطرب والمرتبك فمصر 
ألنها تعتقد أن االتفاقية ال تعطي الوزن الالزم للحقوق المكتسبة، وأن االتفاقية ترّجح مبدأ االنتفاع المنصف

والمعقول
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وال بد من التذكير أن اتفاقية األمم المتحدة اتفاقيٌة إطارية تترك للدول المشاطئة مجمل الحرية للتفاوض على
التفاصيل وتضمين ما اتفقت عليه في اتفاقاٍت تأخذ في االعتبار الخصائص المحّددة للمجرى المائي المعني

14

إنني آمل أن يراجع القانونيون في وزارتي الخارجية والعدل، والفنيون في وزارة الموارد المائية، موقف
السودان من هذه االتفاقية وأوصي بشّدة أن يوافق السودان على االتفاقية على وجه السرعة لكي نلحق

بركب الدول المتحّضرة التي انضّمت وستنضمُّ إليها 
وقد أّكدت تلك الدول بذلك االنضمام قناعتها بضرورة التعاون في مجال المجاري المائية الدولية بغرض
وتعزيز استخدامها بصورٍة مثلى ومستدامة من ِقَبِل أجيال الحاضر والمستقبل وهذه حمايتها وإدارتها 
قناعاٌت يجب أن يتبّناها السودان أيضًا باالنضمام لهذه االتفاقية، وليس بالشعارات الجوفاء والهتافات التي

أضّرت وُتِضرُّ كثيرًا بمصداقية السودان اإلقليمية والدولية 
15

لمزيٍد من المعلومات حول اتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية الدولية راجع المحاضرة التي ألقاها الكاتب،
انجليزية، عربية، فرنسية، بناءً على طلب األمم المتحدة، عن القانون الدولي للمياه، والمنشورة بستِّ لغاٍت 
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التعلیقات
1015039#  [خالد الدارفورى] 

AM 11:25 05-25-2014

السید سلمان لم یعد احد یعتقد او یصدقك فى حكایة االنهار بسبب موقفك من سد النهضة وانحیازك الغیر مقبول والذى سوف یؤدى الى هالك
السودان وقد اید هذا الموقف الكثیر من ذوى االختصاص مما اثبت انك اما فقیه فى المهلبیة او البتنجان كل عیش یازول واسكت ساى فضحتنا

وفضحت السودان وانتم سبب خرابها وتخلفها

الرد على [خالد الدارفورى]

خدمات المحتوى

[حفظ PDF][حفظ بإسم][طباعة][إرسال لصدیق][أضف تعلیق]أدوات :

مواقع النشر :

Real Energy Independence
growthenergy.org

Find out how America is becoming energy independent with renewables
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راسلنا | لألعلى | الفیدیو  | الصور  | األخبار  | المقاالت  | الرئیسة 

صحیفة الراكوبة السودانیة... راكوبة األغاني السودانیة، في رحاب الراكوبه ستجد السودان بمختلف مناطقه وعاداته وموروثاته خالل أقسام منتدیاته المتعددة مثل المنتدى العام، العنقریب،
المدائح ومنتدى التالوة الذي یحتوي على تالوة للشیوخ: صدیق أحمد حمدون , عوض عمر , الفاتح محمد عثمان الزبیر , محمد عبدالكریم , نورین محمد صدیق , عبداللطیف العوض ,
صالح الدین الطاهر سعد , الزین محمد أحمد الزین , وأحمد محمد طاهر. إلى جانب هذا هنالك منتدى مخصص للمدائح النبویة، هنالك المادح: االمین احمد قرشى وعلى الشاعر , الشیخ

مصطفي محي الدین ابوكساوي , أوالد حاج الماحي , عبداهللا محمد عثمان الحبر , اسماعیل محمد علي , السماني أحمد عالم , الجیلي الصافي , خالد محجوب (الصحافة) , علي المبارك , حاج
التوم من اهللا , عبدالعزیز قورتي , ثنائي الصحوة , فیحاء محمد علي , الجیلى الشیخ , نبویة المالك , عبدالعظیم الفاضل , عاصم الطیب , فرقة عقد الجالد , سیف الجامعة , عثمان محمد علي

, المدائح النبویة , فرقة الكوثر. علمًا بأن المشاركات واآلراء المنشورة في منتدیات الراكوبة سواء كانت بأسماء حقیقیة أو مستعارة ال تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي إلدارة الموقع بل
تـمـثـل وجهة نظر كاتبیها. 

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0

 .Copyright© Dimensions Of Information Inc

Copyright © 2014 alrakoba.net - All rights reserved

http://www.h7d7.net/
https://www.dimofinf.net/
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-150288.htm
http://www.alrakoba.net/articles-action-listarticle.htm
http://www.alrakoba.net/news-action-listnews.htm
http://www.alrakoba.net/albums-action-listalbum.htm
http://www.alrakoba.net/videos-action-listvideo.htm
http://www.alrakoba.net/mailbox-action-newmail.htm
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.alrakoba.net%2fnews-action-show-id-150288.htm&id=ma-140525054430-5b24ca2f
http://pdfcrowd.com

