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مدير معهد بحوث الشواطيء-د محمد سليمان.أ
رأم للتعاون الخارجي قطاع مياه النيل–تهاني سليط /د



تمع يعقد المؤتمر كل عامين و يهدف إلي تسيير الحوار بين الباحثين والحكومات والمج

هدف وي. المدني والمنظمات الدولية وقطاع األعمال في مجال التأقلم علي التغيرات المناخية

دولية المؤتمر إلي تسيير الحوار بين الباحثين والحكومات والمجتمع المدني والمنظمات ال

وقطاع األعمال في مجال التأقلم علي التغيرات المناخية من أجل استمرار نقل قضية 

لتأقلم التغيرات المناخية من إطار تشخيص المشكلة إلي إيجاد حلول مبتكرة وربط أنشطة ا

.علي التغيرات المناخية بالتنمية المستدامة واالستثمار والتخطيط

-:أهداف الدورة الحالية

بينالتنسيقخاللمنالتناغموخلقاألخرىالمجتمعاتمنوالتعلمالتأقلمديناميكية❑
.القرارومتخذيالباحثين

.ومبتكرةجديدةومنتجاتوخدماتأفكاروبحثالتأقلمسبلفياالبتكارأهمية❑

.مرونةأكثرمستقبلخلقفيالفعالةالمشاركةأجلمنالمنتفعينمشاركةأهمية❑

.المناخيةالتغيراتمعللتأقلمحلولفياألعمالقطاعإشراك❑



 قارات ستكون الحكومات 6مشاركاً من 1300في المؤتمر ما يزيد عن شارك

.  والمجتمع المدني واألكاديميين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية

 في المؤتمر من وزارة الموارد المائية والري كل منشارك:

 Adaptation"مدير معهد بحوث الشواطئ بعرض بعنوان –محمد سليمان / السيد األستاذ الدكتور◦
Flow- laying land of Nile Delta from climate change, SLR and 

Extreme Events"

بعرض رئيس اإلدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل،–تهاني سليط / السيدة الدكتورة◦

 "The Nile River Between Conflict and cooperation:"بعنوان 



-:منكلويرعاهالمؤتمرويدعم

التأقلمووآثارهاالمناخيةالتغيراتشاشةفيللبحثالعالمالبرنامج•

(PROVIA)عليها

(ACDI)والتنميةللمناخاألفريقيةالمبادرة•

(SANBI)البيئيةللتنميةالوطنيأفريقياجنوبمعهد•

.أفريقيابجنوبالبيئةوزارة•

والدوليةالوطنيةالمنظماتمنعدد•



:التاليالنحوعليرئيسيةموضوعاتستعليالمؤتمرأشتمل

والتنميةالتأقلم•
شمال–والجنوبجنوب–الجنوبفيوالتعلمالمعرفة•

واحدالالقرنوتحدياتالمناخيةالتغيراتىعلالتأقلمبينالتفاعل•
.والعشرين

.يالعلمالبحثواستخدامللمعرفةالمشتركواالنتاجالتعاون،سبل•
Climateالمرنةوالتنميةالتأقلمتمويل• Resilient

Development
Learningالعملخاللمنالتعلم• from Doing.

.

















:عامةجلساتثالثالمؤتمرتناول

2018يونيو19فياالفتتاحيةالجلسة.

2018يونيو20فيالتأقلمتمويل:بعنوانجلسة.

2018يونيو21فيالختاميةالجلسة.

-:االفتتاحيةالجلسةفعاليات
حاولةموأهميةإفريقيافيالمهمشةالمجتمعاتعلياالفتتاحيةالجلسةركزت

انبعاثاتانخفاضالعملوأهميةمئوية°2عنالحرارةدرجةارتفاعتخطيعدم

والخسائرالمخاطرأعوامأعلي2017عاماعتبارتمحيثالكربونأكسيدثاني

.المناخيةوالتغيرات

عاثاتاالنبخفضفيااللتزاممجالفيالمتحدةالوالياتسلوكالمؤتمرانتقد

.الصينوأوروبابدوروأشادت



ن وما ركزت عمدة كيب تاون في كلمتها علي أزمة الجفاف التي ضربت كيب تاو
.  أعقبها من إجراءات صارمة للتأقلم

 واقع تغيير آليات التخطيط والعمل علي سيناريو الجفاف علي أنه الضرورة
.New Normalالجديد 

 عاماً مضت والذي هدف إلي تقليل 15الحفاظ علي المياه الذي يمتد إلي برنامج
".  Water Conservation Program"استخدامات المياه 

 برنامجC40 مدينة حول العالم والذي فازت فيه 40الذي يضم شبكة لعمد
ة مدن لعبت دوراً رائداً في تقرير البيانات المناخي5مدينة كيب تاون ضمن 

(.وميكسيكو سيتي–فانكوفر –باريس –سيدني )وهي 

مبادرةإلياالشارةتمتHorizon حيث2027إليامتدتالتي2020
.المناخيةالتغيراتمعللتأقلمميزانيتهمن%25األوروبياالتحادخصص

مليون8,18أنإلياالشارةتمت ً منهجرتهمتمتقدالعالمحولمواطنا
.القصوىالمناخيةاالحداثوالمناخيةالتغيراتآلثرنظراً إقامتهممواطن





أهمهممتوازيةجلسة18وأربعةبينتتراوحمتوازيةخاصةجلساتالمؤتمرتناول
-:كالتالي

"؟للتعاونأمللصراعأداةالتأقلم"

"القرارواتخاذالمياه"

"المياهإدارة"

"والغذاءواالراضيوالطاقةوالمياهالمناخبينالترابط"

"التأقلمتمويل"

"قبليةالمستالصراعاتمنالحديمكنناكيف:والفرصوالتحدياتالتغيرات

"؟االنهاربأحواض

"الجنوبفيالدلتاواتوتجربةالتأقلمتطبيقات"



 مة الجلسة إلي رفع الوعي في إمكانية تفادي الصراع ومساهوتهدف
وأنشطته في دعم التعاون والمبادرات المجتمعية +REDDبرنامج 

.والحكومية

 دراسة من نيبال وبنجالديش بشأن تعليم التأقلم حاالت"Adaptive 
Learning. "

 ات دراسية في غانا وبوركينا فاسو وكينيا في مجال رفع قدرحالة

صانعي السياسات من أجل صنع سياسات تهدئ من الصراع مع 
.التركيز علي المزارعين والرعاة

 حالة دراسية بشأن غابةPrey – Lang(كمبوديا وميانمار ) التي

.تعاني من تدهور شديد حيث أخفق البرنامج في حفظ الغابة



-:أهم الرسائل والتوصيات 

 غياب العدالة  التغيرات )تعدد أسباب الصراع علي الموارد الطبيعية
...(.المناخية

أهمية الحوار واالنتقال من الصراع إلي التعاون.

 رفع قدرات صانعي القرارأهمية.

قليدية إستنباط الدروس المستفادة والخبرات المحلية نابعة عن الممارسات الت.

:الخالصة

رات استغالل الطبقة العليا لفرص االستثمار في مجال التأقلم علي التغي
.المناخية

برى تؤدي الظروف المناخية الصعبة والفجوات في السياسات والتدخالت الك
في تدهور الصراع علي الموارد ( مثل السدود الكبرى علي سبيل المثال)

.الطبيعية 

 فشل مشروعREDD+ إال أنه أدي إلي صراع وجدل سياسي.

تأثر إن الهشاشة ليست أثر للتغيرات المناخية فاألماكن والمجتمعات الهشة ت
.  بالتغيرات المناخية نتيجة ضعفها وهشاشتها



 ا مع حالة دراسية شح المياه في األحداث القصوى بشرق أفريقي: التفاعلية للتأقلم والتنميةالديناميكية
د من خلص العرض إلي أن إدارة شح المياه هي عملية مستمرة تواجه العديوقد " من كينيا وإثيوبيا

لص إلي كما خ. التغيرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية، بعضها سلبي والبعض األخر ايجابي
.صعوبة تحديد إجراءات الحد من الجفاف ولكن هناك فرص لخلق بعض المنافع

 التحديات و"تكنولوجيا نظام تعدد استخدامات المياه للمساهمة في التأقلم علي ندرة المياه في نيبال
وعة التي تواجه هذا النظام من جفاف المنابع والتنمية السريعة التي قد تتعارض مع الخطط الموض

.وضعف البنية التحتية

" هل يستطيع التعليم االجتماعيSocial Learningحيث تطرق " تحفيز التعاون العابر للحدود؟
لتي تؤثر العرض إلي تعريف التعليم االجتماعي وهو تعليم المنتفعين إدارة القضايا الخاصة بهم وا

يخية لها وقد خلص العرض إلي أن مستوى الثقه ما بين المنتفعين، والقيم الثقافية والتار. عليهم
.عرض دراسة حالة عن نهر الزمبيزيمع أهمية في بناء الثقه علي مستوى األحواض 

" هر لعبة القوى ما بين بنجالديش والهند في ن": المناخيةعدم اتخاذ القرارات في ظل التغيرات
لم براهما بوترا وتطرق العرض إلي ازدياد الطلب علي المياه للغذاء والطاقة، تركيز إجراءات التأق

. المتشاطئةعلي المستوى الوطني وليس علي مستوى الحوض، ومحدودية التعاون بين الدول 
كالمالحة العرض إلي أنه يمكن تعريف نقاط التعاون والتأقلم في األنشطة ذات النفع المشتركخلص 

.اإلقليميالنهرية فضالً عن تبني إجراءات التأقلم علي المستوى 



"الذي تناول استخدام النظائر المشعة " قصص صنابير المياهISOTOPES لالستعالم عن المياه الجوفية في جنوب

.أفريقيا

 " التعاون في مجال المياه الدولية بأفريقيا برنامجCIWA التابع للبنك الدولي وأنشطته في مجال التأقلم علي

تم وضعه مؤكدة أن إدارة الموارد المائية هي النشاط الذيبأفريقيا التغيرات المناخية فيما يخص المياه العابرة للحدود 

اآلن لم يتم تخصيص من صندوق تمويل المناخ األخضر حتى . دولة حول العالم 137في األولوية على مستوى 
GCFعلي المستوى العابر للحدود  .

"ة بمقدار في توليد الطاقة الكهرومائيالتخطيط لزيادة " مخاطر المناخ والطاقة الكهرومائية في شرق وجنوب أفريقيا

علي رأس إثيوبيا . استدامتهاتعرض المشروعات ألثر التغيرات المناخية مما يهدد 2030جيجاوات في عام 31

2030جيجاوات عام 19.5إلي 2015جيجاوات عام 3,7الدول األفريقية في ارتفاع قدرة التوليد الكهرومائية من 

جيجاوات ويحتل حوض نهر النيل المرتبة 34إلي 10سداً تنقل قدرة التوليد بها من 27لـ شرق أفريقيا تخطط . 

االقليمين يشهد %( 85)نهر الزمبيزي المرتبة األولي ويحتل سداً 13، وأن جنوب أفريقيا تخطط لـ %(82)األولى 

في جنوب أفريقيا مما سوف يؤثر علي % 59في شرق أفريقيا و % 70اختالف في معدالت هطول األمطار بنسبة 

.التوليدكفاءة 



 برنامجLEADكل لتقدير الملوثات الهوائية وأثرها علي االنتاجية الزراعية للقمح في
وخلص العرض إلى أن التصدي للملوثات  الهوائية بجب أن يحسب. من الهند ونيبال

.أهداف التنميةضمن 

 اة االجتماعية وعالقتها بالتخطيط العمراني حيث أفاد العرض إلى ضرورة مراعالعدالة
ع العادل البعد االجتماعي والعدالة االجتماعية في التنمية المستدامة بالمدن من خالل التوزي

.لآلثار والمخاطر والمزايا والفرص

 " االنغماس في الـNexus " وتناول العرض حالتين دراسيتين أحدهما في حوض نهر
Couvery زامبيا ، وبحيرة كاريبا ب(المياه والغذاء والمناخ)بالهند  وأولويات المنتفعين

تدخالت الآليات حيث تختلف االوليات في كل مجموعة، وتختلف ( المياه والطاقة والجفاف)
.واالجراءات وطرق قياسها

 من عرضUNDP بخصوص مشروعSPARCالممول منGEF بإندونيسيا و مشروع
.آخر في كمبوديا ومالي وهايتى والنيجر والسودان بشأن المرأة و  االمداد بالمياه



 مليون مواطن يقعون تحت خط الفقر 22ما يزيد عن : البنك الدولي عرض
ثيق بشكل ومتصلة نتيجة للتغيرات المناخية، وأن التأقلم عملية معقدة 

حلول كما طرح بعض ال. بالصحة وليس بالضرورة أن يكون التأقلم مكلفاً 
يل مثل تحريك التمويل الخاص في مجال البنية التحتية، تحسين تحص

.الضرائب وتحسين كفاءة  االنفاق

طرحت المنصة عدة أفكار مثل أهمية المشروعات الصغيرة، ورفع مستوي
73ملف تمويل مشروعات التأقلم المختلفة حيث أن العدد الحالي ال يتعدي

.Accreditedمنها فقط معترف بها 28علي مستوي العالم ، 

 مشروعاً، 76ممثل صندوق المناخ االخضر أن الصندوق يدعم حالياً أشار
منها خاصة بتأقلم% 83نصفها بالدول االكثر فقراً، و



مخاطر السكاني العالمي ولنمو ا: عن محتوى كتاب جغرافية تحديات المياه المستقبلية عرض
مناطق الصراعات المتوقعة باالحواضو فيضانات األنهار و السحب المتزايد من مياه األنهار 

توقع و قد تصدرت افريقيا الزيادة السكانية و تم ذكر نهر النيل ضمن األنهار الم. المختلفة
.نشوب الصراعات بها

 عرضين بخصوص حوضHindu_Kush_Himalaya: أهمية الحوض في جنوب شرق
االتفاقيات و آسيا و الذي تتقاسمه أفغانستان و الهند و نيبال و بنجالديش و باكستان مستعرضا

إطار و كانت التوصية بتأسيس. دور المنظمات الدولية و المبادرات المجتمعية و آليات التعاون
.  قانوني تعاوني للحوض لدعم التعاون

تركة أسباب الصراع و محفزات التعاون في االحواض المش:حوض النيل بين الصراع و التعاون
ضع ثم حوض نهر النيل و مدى تعقيده و تباينه هيدرولوجيا مما يصعب عملية التعاون و الو

المائي في مصر و مدى اعتمادها على المياه من خارج الحدود ثم آليات التعاون و آخرها 
جال النقل مشروع الممر المالحي بين بحيرة فيكتوريا و البحر المتوسط كوسيلة للتعاون في م

.النهري و تبادل المنافع بين دول الحوض





 دورمشروعDECCMA تأثير تغير المناخ وغيره من العوامل في تحليل
مستوى اع وارتفالعمليات والمخاطر الساحلية التركيز على -في دلتا نهر البيئية 

-واسععلى نطاق التهجير -أمتار5سطح البحر النسبي تحت الخط الكنتوري 
لرجال هجرة اتأثير االقتصاد على -تغيرالمناخ النقاط الساخنة لتأثير تحديد 

رات وتقييم الهجرة ضمن مجموعة واسعة من خيا. والنساء في دلتا نهر فولتا
.المحتملةالتكيف 

 تحالف الدلتاوات عرضين واحد من غانا وعرضنا حالة التكيف مع عرض
ية التى التغيرات المناخية لدلتا نهر النيل بعرض التحديات والتأثيرات السلب

د تواجهها دلتا النيل من جراء العواصف الجامحة وتغير المناخ وتقلص الموار
رات المائية والجهود المبذولة من مصر لحماية دلتا النيل المنخفضة من التغي

(تقبليةالمنفذة والقائمة والمس)المناخية وندرة الموارد المائية وأساليب التكيف 





تقريرفصولاستعراضIPCCتيجياته،استراوتبنيالتأقلم،تتناولوالتيالقادم

الطاقةونظموالعدالة،والصراعالمنتفعين،ومشاركةالتعاونيوالنهج

.للحدودالعابرالكهرومائية

منتميباريساتفاقيةمعتتماشيقواعدنهوبصددأورباأنالىاإلشارةتمت

سيكون،2020عامبحلولأنهموضحةوفعالةواضحةأهدافوضعخاللها

األثرمنلحداإجراءاتبينالفصلبعدمالتوصيةمعللتأقلمجديدبرنامجألوروبا
Noالوقائيةاإلجراءاتفيوالبدءالتأقلموإجراءات regret actions.

التصاعديالنهجبإتباعالجلسةأوصتBottom up approachفي

.ليالعموالتطبيقالعلميالبحثبينوالتنسيقواالستدامةالتأقلممجال

التأقلممجالفياالستثمارعليشجعت





-:المؤتمرفيالمشاركةمنالمستف ادةالدروسأهم
بهاإن تجربة مدينة كيب تاون في مجال التصدي ألزمة المياه يجب أن يحتذى.

بها احتلت آسيا وأفريقيا الصدارة في الحاالت الدراسية ومشروعات التأقلم

،بالمؤتمر 

 المدعومة بتمويل أجنبي وبخبرات أجنبية دون االستعانة المشروعات

إلي يصل أثرهاوال بالممارسات المحلية التقليدية المتبعة ال تؤتي بثمارها 
.المنتفعين الحقيقيين

 في مجال التأقلم علي أثر التغيرات إليجاد استثمارات فرص عديدة هناك

وزارات المناخية على مستوى العالم مما يستلزم ضرورة التنسيق الجيد بين ال

.المختلفة المعنية 

 من إجراءات كجزء بين الهجرة والتغيرات المناخية ضرورة دراسة الصلة
.التأقلم وليس أثراً للتغيرات المناخية



-:المؤتمرفعالياتفيالمشاركةبالخاصةالتوصياتأهم

 عية االستفادة من تجربة مدينة كيب تاون في مجال نشر األزمة والتوضرورة
.وتطبيقها في مصر التي تعاني من ندرة المياه بشكل أكبر

محافل االستمرار في طرح التحديات المائية المصرية وقضية مياه النيل في ال
.الدولية والحرص علي مناقشة أي ادعاءات مخالفة للحقائق في هذا الشأن

م العمل علي دعم القدرات الوطنية في مجال كتابة مقترحات مشروعات التأقل
.  من أجل الحصول علي التمويالت الدولية المتاحة في هذا االطار




