
مؤتمر حول األول بريتوريا إعالن  GERD 27 أفريقيا جنوب  ، بريتوريا 2020 يونيو  

 

وإيسواتيني وموزمبيق ومدغشقر وناميبيا وبوتسوانا أفريقيا جنوب في المقيمين إثيوبي أصل من المنحدرين واألشخاص اإلثيوبيين ، نحن  
الديمقراطية إثيوبيا جمهورية لسفارة العميق تقديرنا عن نعرب وإذ ، 2020 يونيو 27 في  عقد الذي االجتماع إلى انضممنا ، وليسوتو  

سد " المعنون اإلقليمي المؤتمر هذا بنجاح لتنظيمها األفريقي الجنوب في األكاديميين والمهنيين األكاديميين ورابطة بريتوريا في  االتحادية  

مثل ، مجاالت ثالثة حول  شاملة مناقشات  إجراء ، "المضللة والمعلومات  واألساطير الحقائق  :الكبير اإلثيوبي النهضة  GERD وطني كنز  

الحكوميون المسؤولون  قدمها كما الدولية  والعالقات  اإلثيوبية المائية والموارد ، المستدام التعاون وضرورة ، النيل نهر وحوض  ، وإقليمي  
يلي بما تسلم  وإذ ، المجال  هذا  في والعلماء : 

سكان من ٪ 40 من أكثر ويخدم ، إثيوبيا أراضي ثلث ويغطي ، إلثيوبيا السنوية السطحية المياه من ٪  70 يمثل األزرق النيل  أن حقيقة (أ  

السودان إلى تتدفق التي الغنية والتربة المياه من ٪ 86 مصدر هو .إثيوبيا ، إثيوبيا في الكهرومائية الطاقة إمكانات ثلثي ويمثل ، إثيوبيا  

الحديثة الطاقة مصادر إلى الوصول  إمكانية دون يعيشون اإلثيوبيين السكان من نسمة مليون 110 من ٪ 60 من أكثر وأن ومصر  ، 

؛ عام كل  ٪ 19 بنسبة  الطاقة على الطلب في سريعة بزيادة مصحوبة   

إلى إثيوبيا تطمح حيث ، وجودية أولوية  ذات مسألة هو بل ، اختيار مسألة ليس واستخدامها النيل مياه موارد  إلى  الوصول أن حقيقة (ب   

؛  المدقع الفقر من للخروج الماليين ورفع الغذائي األمن واحتياجات  والمياه الطاقة من والمقبلة الحالية  األجيال  احتياجات تلبية  

أن حقيقة  (ج  GERD  وبدون اإلثيوبيين لجميع المباشرة المساهمات خالل من فقط بناؤه تم الكهرومائية اقة الط لتوليد وطني مشروع هو  

عبر أنفسهم بتعبئة قاموا الذين واإلثيوبيين ، السد بناء دعم من الدولية المالية المؤسسات  باستمرار منعت مصر أن حيث ، خارجية مساعدة  
اكتماله حتى العلمي البحث خالل من ذلك في  بما شامل بشكل المشروع دعم في وتستمر غيور  بحراسة المشروع بناء لدعم الدولة ستقوم  ، 

الحوض دول سكان انتشال في المساهمة  على القدرة  لديه المشاطئة الدول جميع بين الصحيح بالتعاون - النيل بأن القوي إيماننا (د ؛ بعده وما  

؛ الفقر من  

الطبيعية مواردنا استغالل في اإلثيوبي للشعب المشروعة الحقوق عن للدفاع الدبلوماسية السبل في اإلثيوبية الحكومة بتعهدات واإلشادة  (هـ  

دوليًا بها المعترف المبادئ أساس على  النهضة سد بناء تنفيذ لضمان اإلثيوبية الحكومة تبذلها التي بالجهود  نشيد ، ذلك على عالوة  (و .  

" بشأن المبادئ إعالن في  عليه منصوص هو كما التي التعاون روح  وضمن  "كبير ضرر  في التسبب عدم" و "والعقالني المنصف االستخدام  

2015 مارس  23 في الخرطوم في  ومصر والسودان إثيوبيا حكومات بين الموقّع النهضة  سد  

على العادلة غير امتيازاتها على  للحفاظ المفاوضات طوال ضرورية غير عوائق  تخلق مصر بأن األفارقة من العديد اعتراف تقدير  (ز .  

ً  إثيوبيا ليست التي االستعمارية والمعاهدات  الحالي واالستخدام التاريخية للحقوق  القديم المهيمن المفهوم إلى استناداً  ؛ النيل فيها طرفا . 

 

يلي ما المؤتمر في  المشاركون قرر ، أعاله الحقائق  مالحظة  بعد : 

تفاوض عملية متابعة إلى الحياة مناحي جميع في بالوالدة واإلثيوبيين اإلثيوبيين جميع ندعو .1   GERD  متحدين والوقوف كثب عن  

المواهب جميع وتعبئة الخاصة بمواردهم  النهضة سد ببناء الثاني العدوة فوز  اإلثيوبيون سيكرر .هو كما ، مضى  وقت أي من أكثر وحازمين  

االستعمارية الموروثات من تنبثق التي الضرورية غير والسياسية الدبلوماسية التصعيدات ضد بشراسة فيه تقاتل الذي  الوقت  في ؛  ..  

النهضة بشأن المبادئ إعالن ألحكام ووفقًا المشروع لجدول  وفقًا النهضة  سد ملء لبدء إثيوبيا موقف  بقوة ندعم نحن .2 .  

العادل االستخدام تتبنى التي النيل لحوض التعاوني اإلطار  اتفاقية  من االنتهاء النيل حوض مبادرة دول جميع من بشدة نطلب كما .3  

لألطراف كبير ضرر  دون المياه لموارد والتعاوني والمنصف . 

إلى تتدفق  التي والتربة للمياه رئيسي كمصدر بأنه لالعتراف لحكوماتهم المشورة تقديم في وإفريقي بناء دور لعب إلى مصر شعب ندعو .4   

يقف  كما .أيًضا الكاملة إثيوبيا بحقوق االعتراف  يجب  ، مصر  

الظالمة االستعمارية المعاهدات في  الخوض عن واالمتناع للتعاون والدولية القارية المبادئ . 



تحت إثيوبيا في الركوع على إثيوبيا إجبار إلى تهدف التي المضللة والمعلومات والسياسي  الدبلوماسي للتصعيد جهود أي بشدة ندين - 5   

عن فوًرا التوقف إلى  المصرية الحكومة بشدة  ندعو .6 .الفرعية وترتيباته األفريقي االتحاد روح تماما تتجاهل  التي لمصر الخفية  األجندة  

المستقبلية التنمية مساعي في االعتراض عدم مخطط تقديم خالل من خفية مستعمرة بإنشاء المطالبة عن واالمتناع االستعماري اإلرث تغذية  
 .إلثيوبيا

المفاوضات  في ، مراقب بصفة  ، األفريقي لالتحاد الحالي الرئيس ، أفريقيا جنوب  جمهورية حكومة بمشاركة حارا ترحيبا نرحب - 7   

لالتفاقيات  الخضوع وعدم الخاصة مواردها استخدام في إلثيوبيا المشروعة  الحقوق تتفهم أفريقيا جنوب بأن اقتناعنا عن ونعرب ، الجارية  
فيها طرفا ليست إثيوبيا التي االستعمارية . 

األوروبي واالتحاد األمريكية المتحدة والواليات المتحدة واألمم األفريقي االتحاد) الصلة ذات والهيئات والدولي القاري المجتمع ندعو - 8  

والمنصات الثالثية المفاوضات إلى  والعودة والتضليل التصعيد لوقف مصر حكومة على الضغط  ممارسة  إلى (إلخ ، العربية والجامعة  

الثقة على القائمة  المستدامة للحلول  األفريقية .  

مصر على للهيمنة النيل مياه منح ومحاولة إثيوبيا سيادة تقويض إلى تهدف  التي الدول أو للمراقبين دور أي بشدة نعارض .9 . 

نعرب فإننا ، األفارقة واألخوات  لألخوة العنصري  والفصل االستعمار ضد النضال  في إثيوبيا لعبته الذي الحاسم الدور إلى نشير وإذ  - 10   

الخاص حقنا استخدام في السيادي  حقنا عن هوادة  بال فيه ندافع الذي الوقت في إثيوبيا جانب إلى ستقف أفريقيا بأن الراسخة قناعتنا عن . 

وتقدير التنمية في  لشعبنا المشروعة المطالب  تلبية وبالتالي ، الطبيعية الموارد  GERD  األفريقية القدرات نحو  يحتذى  نموذج هو . 


