
 
 توصيات ندوة 

 "سد النهضة: تداعيات األزمة ومقرتحات احللول"
 

 متهيد:
تم عقد ندوة فى كلية الهندسة بالجامعة بالتعاون مع مركز إدارة  7102مارس  5إنه فى يوم 

األزمات بالجامعة وقد حضر الندوة السيد المهندس وكيل وزارة ري الشرقية ومدير إدارة توزيع 

ر من ن بالشرقية وجمع كبير من قيادات كليات الجامعة واألساتذة وعدد كبيالمياه ونقيب المهندسي

الموارد الطبيعية . هذا وقد حاضر فى الندوة األستاذ الدكتور عباس شراقى رئيس قسم الطالب

 أستاذ عير محمد سالمان طاوواألستاذ الدكتد البحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاهرة، بمعه

 .جامعة القاهرة بكلية األقتصاد والعلوم السياسية،  العلوم السياسية

 

 التوصيات:
 التالية:الهامة سفرت الندوة عن التوصيات قد أل

 

دعم توجه الدولة إلى أقصى درجة ممكنة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية والقانونية من  -0

 نهر النيل شريان الحياة المصرية.

 

ية المستدامة دون المساس بالموارد المائية دعم دول حوض النيل من أجل تحقيق التنم -7

 المصرية الواردة من نهر النيل.

 

دة موارد نهر النيل لصالح الجميع التعاون المستمر مع دول حوض النيل من اجل زيا -3

 واستقطاب الفواقد واستكمال قناة جونجلى.

 

 ض النيلبين مصر ودول حووالصناعى والتجاري الزراعى والتقنى ودعم التعاون العلمى  -4

 ثيوبيا والسودان.إ والسيما دول النيل الشرقى

 

سد النهضة  نهيارإتياطات لتأمين السد العالى ضد األخطار التى قد تنتج من حأخذ جميع اال -5

 سبب. مستقبال ألى

عتبار الوجود عند وضع سيناريوهات الحلول ألزمة سد النهضة يجب الوضع فى اال -6

 يوبيا.األمريكى والصهيونى واألجنبى فى أث

 

نائية الدولية األجنبية والعربية للضغط على أثيوبيا لالمتثال لقواعد ثاستثمار العالقات ال -2

 القانون الدولى التى تحكم االستفادة من مياه األنهار الدولية.

 

"  Transboundary river نهر عابر للحدودالحذر كل الحذر من استخدام مصطلح " -8

 International نهر دولى"ى لنهر النيل على انه واستخدام الوصف الحقيقى والطبيع

river  "ومنع استخدام هذا المصطلح الخبيث فى مصر وليس نهرا عابرا للحدود ، 

 



 

 

يوبي الفرصة للهيمنة على نهر النيل بحجة أنه نهر محلى عابر إثلتجنب إعطاء  اربته، ومح

 للحدود.

 

ا على آلية التنسيق المذكورة فى البند ضرورة اتفاق الدول الثالث مصر والسودان وإثيوبي -9

الخامس من إعالن مبادئ سد النهضة: "مبدأ التعاون في الملء األول وإدارة السد" بأسرع 

وقت دون االنتظار إلى االنتهاء من الدراسات الفنية وقبل بدء المرحلة األولى من تشغيل 

 المتوقعة فى يوليو القادم.  والسد 

 

وضع كيفية التعامل المائى بين الدولتين، ؤسس لثيوبيا يإتوقيع اتفاق شامل مع  -01

وهى )ناريوهات التعامل مع اثيوبيا فى حالة قيامها ببناء سدود أخرى على النيل األزرق يس

كاجراء  ،لمنع تكرار اتباع نفس مسار التعامل مع أزمة سد النهضة (خطط لذلك حاليات

 بعد وقوع الحدث.الجية لألزمة على أسلوب اإلدارة الععتماد إلوقائى بدال من ا

 

التطويق السياسى، التوظيف  :تخاذ كل سبل اإلدارة العالجية ألزمة سد النهضةاعلى مصر  -00

قرير اللجنة الدولية الفنية، المقايضة السياسية، التقارب الحذر مع الدول الداعمة، تالسياسى ل

خلق ظهير شعبى لدعم المفاوض المصرى،  األطراف المناهضة لسد النهضة،استقطاب 

  ......الخالسودان،  ءإظهار قدر من القوة الصلبة، احتوا

 

تعاون موسسات وهيئات ووزارت الدولة النشاء خرائط االستخدام لجميع الموارد الطبيعية  -07

ة لتدعم أهداف التنمية بة وصائلى متخذ القرار إتخاذ قرارات سريعالمتاحة ليسهل ع

 بمصر. 7131وتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستندامة  المستدامة

يمكن تحديد المساحات الصالحة للزراعة بمياه تتحمل الملوحة  السابقباستخدام خرائط البند  -03

وتلك التى تصلح للرى بالرش أو التى تصلح للرى بالتنقيط أو الرى السطحى أو تحت 

  بة والمتاحة.السطحى مع معرفة كميات ونوعيات المياه المطلو

ضرورة مراجعة وزارة الزراعة لسياسة التركيب المحصولى المصرى للتوسع  -04

فى المحاصيل ذات االحتياجات المائية األقل واالنتاجية والعائد األعلى والحد من 

 المحاصيل الشرهة للمياه. 

  

دة فى من استخدام للمياه وزياه الستفادة القصوى من تقنيات الزراعة المائية لما توفر -05

 مان.آاإلنتاجية بمحاصيل قابلة للتصدير ب

 

 ، اقتصادى، النوعي، الكمي ى:وم األمن المائى ليشمل جميع مؤشراته الخمسة  وههع مفيتوس -06

 .، و عسكرىسياسى

 

سد النهضة على الموارد المائية المصرية والسيادة  بتأثيراعتماد خطة قومية للتوعية  -02

ا هجميع أجهزة وهيئأت ومؤسسات الدولة وعلى رأس المصرية واألمن المصري تشترك فيها

اإلعالم والفن وإنتاج برامج ترفيهية وأعمال فنية تغرس فى النفوس القيم العليا للحفاظ على 

 الماء وترشيد استخدامها. –أصل الحياه 

 

ودعم البحث العلمى والتطوير فى مجال  المياه المالحه نشاء محطات لتحليةإالتوسع فى  -08

 ات التحلية حتي يتم التوصل إلى أجيال تكنولوجية جديدة للتحلية منخفضة التكاليف.تكنولوجي



 
وتغليظ العقوبات على ملوثى  ثة تشريعات حماية الموارد المائية من التلوعجمرا -09

ا( ه)أو منعلحد من تلوث مياه النيل ل - على المخالفينوصرامة  بحزم المياه وتطبيق القانون

 .تقع على النيل خاصة من المصانع التى

 

العمل على و فضة التكاليف.مياه الملوثة باستخدام تقنيات منخالتوسع فى معالجة ال -71

تحسين شبكة الرى والصرف . معالجة مياه الصرف الزراعى قبل اختالطها بمياه الرى

 لزيادة كفائتها

 

ار لقرلدعم افى كل الجامعات والمؤسسات والنوادى والجمعيات تكرار ندوات التوعية  -70

 .السياسى فى القضايا المصيرية مثل قضية سد النهضة
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