


:مقدمة
التغيراتهذهتهددحيث,اإلفريقيةالقارةدولتواجهالتيالتحدياتأهممنواحدةالمناخيةالتغيراتتعتبر

أكثرتمثلالتيو الجافةوشبهالجافةاألراضيفيوخاصةبالجفافاإلفريقيةالقارةمنكبيرةمساحات
التهديداتإلىإضافة,إنسانمليون 425منألكثروطناتعتبروالتيالقارةمساحةمن%43.00من

بغرق تهددوالتيالمناخيةالتغيراتعلىالمترتبةاآلثاركأحداألرضسطحمنسوبارتفاعيشكلهاالتي
وكذلكألحمرواالمتوسطالبحرينعلىالساحليةالمناطقمنعاليةإقتصاديةقيمةوذاتكبيرةمساحات

مناطقخسارةبتهددوالتيالبحريةالعواصفعلىالحادثوالتغير,والهندياألطلسيالمحيطينعلى
.الشاطئخطوتراجعالبحري النحرظاهرةبفعلواسعةساحلية

بدولةالتحتيالبنيةمشروعاتلتنفيذأمريكيدوالرمليار100حواليإلىحاجةفياإلفريقيةالقارةإن
محطاتمثلرالعمطويلةالتحتيةالبنيةلمشروعاتمطلوبةاألموالهذهوأكثر,القادمالعقدخاللالقارة
المناخيةراتالتغيتؤخذأنيجبالمشروعاتهذه.وغيرهاالري وقنواتالخزانات,الطرق ,الطاقةتوليد
هذهعلىلبيةسآثارالتصميمعنداالعتبارفيأخذهاعدمعلىترتبوإالتصميمهاعنداالعتبارفي

.عامةبصفةاإلفريقيةالقارةفيالتنميةيهددوبماالقريبالمستقبلفيالمشروعات



:والمناخالمرنةالتحتيةلبنيةلالثالثةاإلفريقيةالقمة
يفلهاسابقتيندورتينعقدوتمسبقحيثالثالثةالقمةهي2018مراكشفياإلفريقيةالقمة

السابقتينينالقمتفيوتمسبقماعلىوِبَناء,إثيوبيادولةفيكانتاوكلتاهماالماضيينالعامين
نفيذوتإعدادعلىاإلفريقيةالدولومساعدةبالتحدياتالتعريفإلىلتهدفالثالثةالقمةجاءت

وكذلك,تدامةاالسلضمانالمناخيةالتغيراتمعوالمتوائمةالمرنةالتحتيةالبنيةإلىتنتميمشروعات
.والدوليواإلقليميالمحليالمستوى علىالمجالهذافيالتعاون وتقويةتطوير
شاركالمالمصريالوفدوالريالمائيةالمواردوزيرعبدالعاطيمحمدالدكتورالسيدترأس

يوميالمغربيةكةبالمملمراكشبمدينةوالمناخالمرنةالتحتيةللبنيةالثالثةاإلفريقيةالقمةفي

إدارةعاممديرالقشاوىمحمدالعربى/المهندسالسيدالوفدوضم2018فبراير28و27

.الشواطئلحمايةالعامةبالهيئةوسيناءالدلتاشرق



:اإلفتتاحيةالجلسة 
:حيث تحدث فيها كل من

,وزير الطاقة والتعدين والتنمية المستدامة بالمملكة المغربيةعزيز رباح/ السيد
,د الريفيمفوضة االتحاد اإلفريقي للزراعة واالقتصاجوزيفا ليونيل كوريا ساكو/ السيدةوكذلك 
.نك الدوليالبرنامج اإلقليمي المتكامل لغرب إفريقيا التابع للبرشيد بن مسعود رئيس/ والسيد

2018فرباير 27فعاليات اليوم األول 

:الجلسة الثانية
"تشجيع القطاع الخاص على تمويل مشروعات البنية التحتية في إفريقيا " 

وتحدث فيها جمال الصغير مدير التنمية المستدامة السابق بالبنك الدولي/ وأدار الجلسة البروفيسور
لتكيف مع مؤسسة الشراكة ل, ممثلو عدد من الجهات المانحة مثل مؤسسة التمويل والتنمية لدول الشمال

.والمؤسسة الدولية التعاون المالي, المناخ العالمي



:الجلسة الثالثة
"التعجيل باالنفتاح على الطاقة المتجددة للتكيف مع المناخ " 

يد وزير الطاقة هننج ويستر من مؤسسة الطاقة المتجددة العالمية وتحدث فيها الس/ وأدار الجلسة الدكتور
.الطاقة العالميوممثلو بنك التنمية اإلفريقي ومجلس, والتعدين والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية

:الجلسة الرابعة
"أنظمة الطاقة الهيدروليجية المتولدة من المياه " 

إلفريقي وجامعة لوشيانو كانالي من البنك الدولي وتحدث فيها ممثلو بنك التنمية ا/ وأدار الجلسة السيد
.كارولينا الشمالية وممثلو بعض المؤسسات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة

2018فرباير 27فعاليات اليوم األول 

:الجلسة الخامسة
"ة تقوية وتدعيم الحوار بي القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولي" 

الجاري حيث تم عرض عدد من المشروعات التي تم تنفيذها ببعض دول القارة وبعض المشروعات
.تنفيذها كنماذج لهذه المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تنفيذها



2018فرباير 28الثاني فعاليات اليوم 

:الجلسة السادسة
"جافة إستعادة المناظر الطبيعية واإلدارة المستدامة للمصادر الطبيعية في األراضي ال" 

:ماجدة لوفي ممثلة البنك الدولي وتحدث في الجلسة كل من/ وأدارت الجلسة السيدة 
.يوسف ماكامبا وزير البيئة بجمهورية تنزانيا المتحدة/ السيد
.باتريشيا أبياجي نائب وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية غانا/ السيدة

.وممثلي كل من اإلتحاد اإلفريقي وبنك التنمية اإلفريقي ودولة إثيوبيا



2018فرباير 28الثاني فعاليات اليوم 
:الجلسة السابعة

"نموذج غرب إفريقيا ك–زيادة مرونة المناطق الساحلية وتكيفها مع التغيرات المناخية " 
:منكلالجلسةفيوتحدثالدوليالبنكممثلةالمصريةلوطايفداليا/السيدةالجلسةوأدارت
التحدياتنعسيادتهتحدثحيثبمصروالري المائيةالمواردوزيرالعاطيعبدمحمد/الدكتورالسيد
منسوبفاعارتفيالمتوسطوالمتمثلةالبحرسواحلوخاصةمصرفيالساحليةالمناطقتواجهالتي

المنسوبفضةمنخالساحليةالمناطقمنالكثيريهددمماالنيلنهردلتامناسيبوانخفاضالبحرسطح
وزمنشدةادةزيفيالمناخيةالتغيراتأثرعنكذلكسيادتهوتحدث,البحري الفيضنتيجةبالغرق 

خطوتراجعالبحري النحربظاهرةالساحليةالمناطقمنالكثيريهددالذيبالشكلالبحريةالعواصف
أعدادبتهجيرويهددالتنميةفرصويعيقالساحليةالمناطقمنواسعةمساحاتبفقدانيهددمماالشاطئ

ونظمةالحمايمشروعاتمعمصرتجربةعنسيادتهتحدثثم,الساحليةالمناطقسكانمنكبيرة

تمويلنوع,البحرسطحمنسوبوارتفاعالمناخيةالتغيراتمعالساحليةللمناطقالتكيف

.اإلفريقيةوالدولبمصرالمناخيةالتغيراتمعوالتكيفالحمايةمشروعات



2018فرباير 28الثاني فعاليات اليوم 
:الجلسة الثامنة

"البيانات المناخية المطلوبة لتخطيط االستثمارات والبنية التحتية المرنة " 
ن ممثلي بنك كانتا كوماري ريجود ممثلة البنك الدولي وتحدث في الجلسة كل م/ وأدارت الجلسة السيدة 

اإلفريقي لألرصاد الفضاء األوروبي والمركزسسة ؤ ومالتنمية اإلفريقي وجامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا 
.وتطبيقات التنمية

:الجلسة التاسعة
"مرونة الطرق ووسائل المواصالت للتغيرات المناخية " 

عمارةلقادراعبد/السيدالجلسةفيوتحدثالدوليالبنكممثللوسوسأندرو/السيدالجلسةوأدارت
األشغالوزيرنانتونزوينيمابوسكوجان/السيدوكذلكالمغربيةبالمملكةوالخدماتوالمياهالنقلوزير

.األوروبيتثماراالسوينكاإلفريقيالتنميةبنكمنكلممثليوكذلكبورونديبجمهوريةوالنقلالعامة



مشروعات اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ
ملعاجلة ظاهرة النحر بسواحل البحر املتوسط



Rosetta

4.5 km shoreline retreat at the East of the Promontory through the last 
Century.

Erosion process at Rosetta Estuary



Erosion process at Damietta Estuary

1949

2006





Baltim



Ras El Bar City

3 queues of building collapsed and coastal flooding during storms





• At Rosetta: Revetment and system of groins east and west of the promontory.

• At Damietta: Revetment east of the promontory and system of detached

breakwaters and sand nourishment west of the promontory (Ras Elbar city).

• At Baltim: system of detached breakwaters and system of groins.

• At Borulloss: Revetment and system of detached breakwaters.

• At Port Said: System of detached breakwaters and system of groins with sand

nourishment.

• At Alexandria: Sand nourishment and system of submerged breakwaters.

• At Elareesh: Sand nourishment and system of groins.



Rosetta Revetment



Ras Elbar beaches



Baltim beaches



Elareesh beaches



مشروعات اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ
تكيف الدلتا والسواحل الشمالية مع التغريات املناخية وارتفاع منسوب سطح البحر

2010–2017



مشروع تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر 

من منظور اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية



مشروع تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر 

من منظور اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية



مشروع تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر 

من منظور اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
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مشروع تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر 

من منظور اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية



مشروعات اهليئة املصرية العامة حلماية الشواطئ
تعزيز التكيف مع التغريات املناخية لسواحل مصر الشمالية على البحر املتوسط

2018–2025



Climate 

ChangeErosion and land loss

Sedimentation 

http://www.bing.com/images/search?q=Alexandria+floods+2015&view=detailv2&adlt=strict&id=D041137E21345C971438EA89B070EEF9B736EEAB&selectedIndex=16&ccid=eft3dv0w&simid=608037060839803919&thid=OIP.M79fb7776fd30751ab2b256673975eafdo0


Deterioration of the defences

Competing 

demands Degradation 

and pollution 



1. Enhance the resilience of the Northern
coast and Nile Delta in Egypt through
integrated coastal zone management

2. Scale up the use of soft engineering
solutions and ecosystem-based adaptation
measures.

3. Establish a national observation system
and an early warning system



Component 1: Establishing a full ICZM Plan for the
Northern Egyptian coastal zone
 Shoreline management plans 
 Coastal protection measures 
 Land use plan for coastal zone.
 Establish the road for a full ICZM plan



Component 2: Up scaling and replication of the 
adaptation measures undertaken by ACCNDP

 Construction of Dike protection for low laying areas in the 
Nile Delta at 5 hot spots



Figure 1a: Map of priority hotspot locations

Kafr Elsheikh

Port Said

Behira

Dameitta

Daqahlya



Component 3: Complete the establishment of a National 
Observation System and Establishing an early warning 
system 
 For oceanographic and climate parameters 
 Along Northern Egyptian coastal zone including the Nile 

Delta Region





 Project duration is 7 years

Outputs Year 
1

Year 
2

Year 
3

Year 4 Year 5 Year 6 Year 7

ICZM Plan x x x x x x x
Reducing 
vulnerabilities
through the use of soft 
approaches

x x x x x x

Improved information 
and early

warning system

x x x x




