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 Abstracts)ملخصات البحوث المقدمة )

 (am 9:30 – 8:30التسجيل واستقبال المدعوين                                ) –أوالً 
     (  9:30- 10:00)        م الرواد فى العلوم المستقبلية الكلمات االفتتاحية، وتكري -ثانياً                                         

 

 كلمة أ.د كمال زكى محمود شعير، مقرر المجلس ومقرر المؤتمر ▪
 كلمة السيد / عبدالحكيم أحمد العطار، العضو المنتدب مجموعة تعمير مصر، راعية المؤتمر ▪

 دولة اإلمارات العربية المتحدة، دبى  -مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرارالسيد كلمة  ▪
 كلمة أ.د محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى ورئيس المؤتمر ▪

 كلمة أ.د خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ▪
 

 ( 10:00 – 10:30) الجلسة العلمية األولى 
 

 الموضوع:
 الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر: لماذا وماذا وكيف؟ 

  2020سيناريوهات مصر والمجتمعات العربية التطبيقية  

Future Studies and Risk Management: Why, What and How? 
 Egypt and the Arab Communities’ Applied Scenarios 2020  

 

 أ.د كمال شعير  المتحدث:
 الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطرمقرر مجلس 

 

 ( am)  11:00-10:30االستراحة األولى والشاى 
 

  (11: 00-(12:30 الجلسة العلمية الثانية 
 

 الموضوع: 
 "منهجيات البحث المستقبلى وتطبيقاته فى معالجة التحديات القومية"

(Applied foresight methodology to national challenges and choices)  

 :دمج الدراسات المستقبلية فى منظومة العلم والتكنولوجيا التحدى األول:
 )منظور منهجى استشرافى(
 زاهر، أمين مجلس الدراسات المستقبلية أ.د ضياء الدين 

(First challenge: Relation between future studies and  
science and technology system (Methodological Forecasting-Approach)   

11:15) -00  :11) 

 تقدير التأثيرالمستقبلى لملوثات الهواء بأنواعها على الصحة العامة فى مصر التحدى الثانى:
 المستقبلية  مجلس الدراساتد. منير لبيب،  

(Third challenge: Air pollution and health risk assessment in Egypt)  
:30)11-15 :11) 

   مؤشرات الحالة العلمية والبحثية االبتكارية المستقبلية فى مصر التحدى الثالث:
 اكاديمية البحث العلمى  -المصرى للعلوم والتكنولوجيا واالبتكارد. محمد رمضان، المرصد 

(Second challenge: state of the future index in Egypt) 

11:45) –(11:30  
 

 ( 11:45- 00:12مناقشة عامة: ) 

 12:00)-(12:20االستراحة الثانية والصالة 

  )12:20-1:20(الجلسة العلمية الثالثة 
 

  منهجيات البحث المستقبلى وتطبيقاته فى معالجة التحديات القومية“ تابع”
(Applied foresight methodology to national challenges and choices, contd.) 

 األمن المائى المصرى: اتجاهات مستقبلية د. نسرين اللحام، مجلس الدراسات المستقبلية التحدى الرابع:  
Fourth challenge: water security of Egypt: future trends) (15 min)) 

  مثال تطبيقى - 2030خطة التنمية المستدامة  محوراً أساسياً فىمتالزمة الماء و الطاقة والغذاء و
  (min 15) مجلس الدراسات المستقبلية د. جاسر الحسين،

12:50)-12:20( 
 : التوجهات المستقبلية فى معالجة الفجوة الغذائية من محصول القمح التحدى الخامس

(Fifth challenge: Future of Wheat Production-Consumption Gap in Egypt) 
 أ.د سميحة عودة، مجلس الدراسات المستقبلية 

1:05)-12:50( 
 التحدى السادس:  منظومة مصر المعرفية )إيكيزس-مصر( – توجهات مستقبلية

(Sixth challenge: RT-Delphi application for Egypt collective integrated synergistic intelligence system, E-CISIS)   
، اكاديمية البحث العلمىمجلس الدراسات، مهندس ماجد الصادقأ.د كمال شعير،    

1:20)-1:05 ( 
 )02:1-5:1(0الجلسة الختامية 

 2017-2018 التشيكية وااليطالية توصيات ختامية وبرامج المشروعات التشاركية الحكومية واألهلية واألجنبية
 

  2017اإلعالن عن المؤتمر الدولى األول للدراسات المستقبلية، نوفمبر

 ( 1:50-2:50ستراحة الغداء )ا
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 الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر: لماذا وماذا وكيف؟ 

  2020سيناريوهات مصر والمجتمعات العربية التطبيقية  

Future Studies and Risk Management: Why, What and How? 

 Egypt and the Arab Communities’ Applied Scenarios 2020  

 أ.د كمال زكى محمود شعير  

 , أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا -مقرر مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى, جمهورية مصر العربية

 تقبليات المصرية العربية )ايافرا(جمعية بحوث المس -رئيس مجلس اإلدارة

 ( Millennium Project, Cairo Node) مشروع األلفية، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية -رئيس مجموعة القاهرة 

 (World Future Society, Egypt Chapter) الجمعية الدولية للمستقبليات –رئيس الفرع المصرى 
  

المغلقة ودوائرها البشرية الضيقة والمستبدة والمحصورة، من محيطات الغرف  وشتى صورها،، فى مجملها خرجت صناعة القرار

المحدودة والمنحصرة، إلى محيطات أرحب ودوائر أكثر إتساعا فى الفضاء اإللكترونى  ومادتها المعلوماتية والمعرفية

(cyberspace, cybernetics ( وثورة االتصاالت والمعلومات ،)informatics - communications , ICT،)  والشبكية

 وغيرها  (Wikipedia)( إلى الويكيبديا google، وإلى آليات ومحركات بحثية إلكترونية من جوجل ) (internet)العنكبوتية

الكثير. فخرجت ثورة األلفية الجديدة فى غالبيتها ثورة معرفية واتصاالتية صناعية، أحاطت بها علوم وتقنيات المستقبليات 

 ومخرجاتها وتطبيقاتها الشاملة والجامعة للمعرفة اإلنساية.

ذلك باإلضافة إلى استدعاء عقول إبداعية أكثر تنوًعا وتعدًدا وابتكاًرا وإبداًعا، وذلك من خالل قواعد معرفية تراكمية وكنوز 

يط بها. غير أن العقول الذكية ( ال قبل للعقل اإلنسانى منفردا أن يحdata-mining, database, data-scienceمعلوماتية )

فخرجت  super-intelligence)وما فوق الذكية االصطناعية التى صنعها اإلنسان، قد زادت عليه وتفوقت فى آونتها األخيرة )

بذاتها من دائرة السيطرة اإلنسانية فى الوقت الراهن إلى إمكانات وقدرات هائلة. فكيف يكون  تصورنا للمستقبل سواءا القريب 

التى  (Work/Technology 2050) 2050منه أو البعيد؟! وكيف تصوره مشروع األلفية فى سيناريوهات العمل/ والتكنولوجيا 

 ؟.      2016أطلقها إلى العالم عام 

 كل ذلك لم يكن ليكون، إال نتاجا لذلك العلم الشامل والمحيط : علوم وتقنيات المستقبليات الوضعية
     “positivistic foresight"    

القاطرة الحاضنة للعلوم أجمعها، سواء منها العلوم الطبيعية أو العلوم اإلنسانية االجتماعية، آخذا منها ومعطيا لها.   

(، وماذا ولماذا thinking and implementationفكيف كانت النشأة والتطور؟، وكيف صارت إنتاجياته فكراً وعمالً ؟ )

صناعة القرار سواء منها القرار الدولى أوالقومى أوالمؤسسى؟ وكيف يمكن االنتفاع به فى تحليل  اتسعت نطاقاته وتطبيقاته فى

(، ثم طرح وإتاحة البدائل من الخيارات فى changes and challengesالمواد العلمية المتعلقة بحقيقة التحوالت والتحديات )

ثاالً يتمثل فى اإلعدادت المقدمة اليوم حول  سيناريوهات مصر ، والتى نسوق لها م(alternative choices)صناعة القرارات 

 . 2020والمجتمعات العربية عام 

 خمسة سيناريوهات، نرى أن المنطقة فى مصر والمجتمعات العربية تدور فى فلكها جيئة وذهابا.
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 دمج الدراسات المستقبلية فى منظومة العلم والتكنولوجيا: منظور منهجى مقارن
 ضياء الدين زاهرأ.د. 

 أكاديمية البحث العلمى -أمين مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر 
 

أصبح المكون العلمى والتكنولوجى، تنمية وتوظيفًا، محور اهتمام كافة مخططى السياسات التنموية  فى شتى دول العاالم 
الماضاية توجهاات حاسامة نحاو استشاراف "رؤى إساتراتيجية المتقدم والناامى علاى الساواء ... لاذا تبلاورت خاالل العقاود القليلاة 

ومستقبلية" لمنظومات العلم والتكنولوجيا فى المجتمعات المختلفة ... بغية تعميق الفهام بطبيعاة التغيار العلماى والتكنولاوجى )فاى 
ماعياة المحيطاة بالمنظوماات نماذجه ومساراته المختلفة الممكناة والمحتملاة والمرغوباة( وباات مان المهام دماج االحتياجاات االجت

 العلمية التكنولوجية بالدفع الذاتى لمنظومة العلم والتكنولوجيا.
وقد تبلورت نتيجة للجهود المستمرة منذ الخمسينيات من القرن الماضى فى مجاالت االستشاراف "بيئاة فاعلاة ونشاطة" 

د المنظومااة العلميااة التكنولوجيااة حاليًااا ومسااتقبالً، تساااعد علااى طلااب "االستشاارافات" الطويلااة الماادى واإلفااادة منهااا لتعظاايم جهااو
ولتزويد صناع القرار بما يحتاجوناه ليساتطيعوا التكياف ماع الخطاط الطويلاة المادى وقيادتهاا. وباذا أصابحت الدراساات المساتقبلية 

(F.Sجزًءا ال يتجزأ ليس فقط من منظومة العلم والتكنولوجيا بل أساًسا منهجيًا للتخطيط لهذه المن ).ظومة 

وقد تطورت االستشرافات العلمية والتكنولوجية خالل الثالثين سنة الماضية من مجرد كونها استشارافات مساتقاة أساًساا 
من الديناميكات الداخلية للعلوم والتكنولوجيا لتصبح استشرافات قائمة على عالقة التكنولوجيا بالسوق، ثم قااد التطاور األخيار لهاا 

البعااد االجتماااعى بهااا. كمااا تعااددت األساااليب االستشاارافية لتضاام إلااى جانااب دلفاااى والساايناريوهات  إلااى جياال يقااوم علااى إدمااا 
 ومصفوفات التأثير المتقاطع والنماذ  اإلحصائية والمحاكاة، إلى جانب العديد من المنهجيات واألدوات الكمية والكيفية معًا.

ألسس النظرية والمنهجية لمجمل حركاة "االستشاراف" فاى ( رصد ا1وفى هذه الحدود، فإن الدراسة الحالية تستهدف: )

( التعرف على أهم النماذ  المستقبلية العالمية فى مجال استشراف مستقبل العلم والتكنولوجياا واساتخال  2العلم والتكنولوجيا. )

المختصين، لإلفاادة مان إمكاناات ( تحفيز التفكير والتخطيط اإلستراتيجى لمتخذى القرار من العلميين و3الدروس المستفادة منها. )

األسااليب المنهجيااة فااى مجااال استشاراف مسااتقبل العلاام والتكنولوجيااا فاى ظاال متطلبااات البيئااة المتغيارة باسااتمرار والموازنااة بااين 
 البدائل والخيارات المتاحة.
 منهجية الدراسة وخطتها:

هو فى مضمونه النهائى مطالعة مستقبل منظومة تبنت منهجية مركبة من شقين، أولهما: التحليل المقارن االستشرافى و 
العلام والتكنولوجيااا ضاامن سااياقات مجتمعيااة بنائيااة ووفااق بعال االفتراضااات حااول الماضااى والحاضاار الستكشاااف دخااول عناصاار 

 مستقبلية متطورة فى تلك المنظومة، والتفاول معها من منظور مقارن.
يقااوم علااى أساالوب تكفياار تحليلااى ماانظم قااادر علااى دراسااة  System Approachوثانيهمااا: تسااتند إلااى ماادخل نظمااى  

منظومة العلم والتكنولوجيا فى ترابطها وتشابكها مع باقى المنظومات المجتمعية األخرى فى ضوء عالقة ال تتجاهال طبيعاة البيئاة 
لتحليلياة التركيبياة قاادر علاى المحيطة المؤثرة بكامل مواصفاتها ومؤثراتهاا ومساتجداتها، وأيًضاا باعتباار هاذا المادخل بإمكاناتاه ا

 تقديم منظور متعمق ومتسع فى آن واحد.
 وعليه فخطة الدراسة سوف تتطور على النحو التالى 

 األهمية التنموية للعلم والتكنولوجيا. -
 الدراسات المستقبلية ودراسات العلم والتكنولوجيا: شركاء فى التقدم. -
 التطور الدولى لالستشراف العملى والتكنولوجى. -
 أجيال االستشراف التكنولوجى. -
 موجز خريطة التقنيات المستقبلية الفاعلة. -
 نماذ  دولية وعبر دولية الستشراف مستقبل العلم والتكنولوجيا. -
 مالمح إلطار إستراتيجى مقترح. -

تحديااد  وانتهات الدراساة إلاى تأكياد الحاجاة ماسااة إلاى مراجعاة واساتبدال األسااليب المنهجيااة التقليدياة التاى تساتخدم فاى
السياسات والرؤى والتوقعات المساتقبلية للعلام والتكنولوجياا لادينا.. حتاى نعياد لتلاك الارؤى والسياساات فاعليتهاا، ونحسان تعبئاة 

 مواردنا، وتوظيفها مجتمعيًا وتنمويًا ومستقبليًا.
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القرار صنع في المستقبلية الدراسات دور  

 "اتجاهات مستقبلية -الهواء فى مصردراسة تقييم المخاطر الصحية لملوثات "

و إدارة المخاطر  عضو مجلس الدراسات المستقبلية -د. منير وهبه لبيب   

 
 يكاون أن يمكان الذي و المناخ وتغير الهواء تلوث نتيجة للخطر المعرضة الرئيسية المؤشرات أهم من واحدة األنسان صحة تعتبر
 والبحااوث البيانااات فاا  نقاا  هناااك ياازال ال ، مصاار وفاا .  صااحة األنسااان علااى مباشاارة غياار أو مباشاارة مسااتقبلية تااأثيرات لااه

 سارطان و الحرارياة، الساكتات فا  المتمثلاة ؛ الحارارة درجاات وبارتفااع الهاواء بتلاوث المرتبطة الطبية الظواهر على اإلحصائية
 عاان الناجمااة الوفيااات و اإلصااابات فاا  الزيااادة مااع دائمااا المناااخ تغياار وياارتبط. والوفيااات العااين، واإلصااابات عدسااة وإعتااام الجلااد

 تادمير إلاى تاؤدي قاد والتا  ، الشاديدة المناخياة الظاواهر فا  والزياادة البحار ميااه منسوب ارتفاع مثل ؛ الكوارث البيئية المختلفة
 . األساسية الخدمات من غيرها و الطبية االحتياجات ف  وزيادة ، السكنية الفقيرة واألحياء الريفية المناطق

 باااقى وكاذا(  Criteria pollutantsوالمرجعيااة ) االساساية الملوثااات تاأثيرات عاان متعمقاة دراسااة ومان األهمياة بمكااان، إعاداد

علاا  هااذه الدراســــااـة  فااى جمهوريااة مصاار العربيااة ، ويطلااق االنسااان صااحة ومصااادرها علااى أنواعهااا بمختلااف الهااواء ملوثااات
 نوعياة لتحدياد  Health Risk Assessment Study (HRAS)مصار"   فاى الهاواء لملوثاات الصاحية المخااطر تقيايم "دراساة

باالهواء.  المختلفاة للملوثاات تعرضاه فى مختلاف األعماار السانية والناوع، نتيجاة االنسان صحة الحالية والمستقبلية على االخطار
 لمحتملة، والتى يجب إدراجها بخطة الدولة. وهذه الدراسة تتيح إعداد إستراتيجية وطنية مستقبلية لمواجهة األخطار ا

 واألتحااد WHO العالمياة الصاحة ومنظماة USEPA األمريكياة البيئاة شائون وكالاة لمراجاع طبقاا مصر فى الهواء ملوثات وتتنوع

  :إلى  EU األوروبى

 المختلفة المتطايرة فى الهواء.وكذا مركبات وأكاسيد المعادن .  Criteria Pollutantsالقياسية  أو  المرجعية الملوثـــات

 .  Volatile Organic Compounds (VOCs)المتطايرة  الهيدروكربونات

 .Poly-cyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) الحلقات متعددة العطرية الهيدروكاربونات
هااذه الدراسااة وإعااداد النتااائج  دقيقااة لكيفيااة تنفيااذ  Methodologyوقااد قاماات الجهااات الدوليااة السااالفة الااذكر بإعااداد منهجيااة 

 والتوصيات الواجب تنفيذها من خالل خطة مستقبلية متكاملة طبقا لتوفر األمكانيات والموارد بأنواعها لتنفيذ ذلك.
 مجاناا وأتاحت.. عديدة سنوات مر على متعاقبة بجهود( USEPA) األمريكية البيئة شئون وكالة ومن المفيد فى هذا الخصو  أن

 ويمكان   US Environmental Protection Agency وهى  الدول كل من والباحثين..  العالم دول لكل البيئية وماتالمعل كافة

 صاحة األنساان علاى التلاوث وتاأثيرات..  العاالم فاى الملوثاات لكافة بيانات قاعدة بها ويتواجد www.usepa.gov عليها الدخول

 – Digestion الطعاام طرياق عان – Drinking الشارب طرياق عان – Inhalation التانفس طرياق عان) التعرل لطريقة طبقا

 ........(.  Eye العين طريق عن -Skin الجلد طريق عن

وقامات بننفياذ دراساة مبدئياة عان ذلاك بادون  1994عاام  USAIDوقد قامت مصر بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمياة الدولياة 

قياس كافة الملوثات، وإنما جزء بسيط من الملوثات المرجعية فقط.. وحاليا تام تنفياذ كافاة القياساات لكال الملوثاات علاى مارحلتين 
ستقبلية والواجب تنفياذها مان فى التأثيرات، وأيضا إقتراح التوصيات الم  Trendحتى يمكن بعد تنفيذ الدراسة تحديد معدل التغير 

 خالل الخطة القومية والتى تقوم بتنفيذها الجهات المعنية المختلفة فى مصر. 
 
 

 ة المستقبلية فى مصرالحالة العلمية والبحثي مؤشرات
 د. محمد رمضان

 المشرف على المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا
 

تعدددر صد ادددر  وعلدددول و وتهىووودىدددد ادددل   دددرد  فرو د  وتدددل ت دددتورل  دددل  ر د  صى وصددد   وعلدددول 
 وت لىدددل دادددر و وتهىووودىدددد صدددد ودددال رد  ددد   ووشدددا  و ددددول فىلدددا   وعلدددول و وتهىووودىدددد و

  فقتاددر علل  وعلصل  وب ث تأثىد و صدرور قىدس وص دوو  و فبتهدد و وتهىووودىد  وعلول صودددد
  ألر   وقىددس  وصقددىد   وت دوىدل و ددد    وصوتلفد   وصدددفد  ي و وتهىووودي  وعلصي  وتاود ودار

 ألودددد وتعددر صتلددد د  وعلددول و وتهىووودىددد اددل   ددرد  وو ددديل  وتددل تعتصددر على ددد   وبلددر د صددا
 ورد  دد  وص تقبلى  ورد     ووشا  و دول ووشا تاود ص تقبلل و وف ت تعدض  وصر ولد  رود 

  وصدار  وصادد ولعلول و وتهىووودىد و فبتهدد و ىتدج  وصتلد د.
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 اتجاهات مستقبلية -أمن مصر المائ 
 د. نسرين اللحام
 و إدارة المخاطر عضو مجلس الدراسات المستقبلية

 
اتجاهات مساتقبلية إحادى منهجياات الدراساات المساتقبلية األكثار شايوعا فا  هاذا المجاال وها :  -أمن مصر المائ يتناول عرل 

السيناريوهات المستقبلية. ويبين العرل أهمية هذه المنهجية ف  تناول العديد مان القضاايا والتحاديات التا  تواجاه مصار، ومنهاا 
 قضية األمن المائ .

اول عاادة مسااتقبالت أو مسااتقبالت بديلااة هاا  :المسااتقبالت الممكنااة والمحتملااة والمرغوبااة، وهاادف فالدراسااات المسااتقبلية تتناا
الدراسات المستقبلية هو تحسين احتمالة مستقبالتنا المرغوبة، والسيناريوهات المستقبلية ه  منهجية مستقبلية يمكن من خاللها 

 المستقبل وليس التنبؤ به.دعم اتخاذ القرار من خالل طرح تصور منطق  لما قد يحدث ف  
ويعرف السيناريو على أنه صورة منطقية للمستقبل يمكن من خالله إدراك المشاكل والتحديات الت  تفرضها البيئة، والفر  التا  
تتيحها. فالسيناريوهات تصف األحداث واالتجاهات كما يمكن أن تحدث. وال يمكن التعرف على المستقبل بصورة دقيقة بسبب تعدد 

عقيااد وتااداخل القااوى المااؤثرة فاا  تشااكيله، إنمااا يمكاان تحديااد عاادد ماان الساايناريوهات أشااهرها: الساايناريو المتفائاال والساايناريو وت
المتشائم وسيناريو اساتمرار الوضاع الاراهن. وياتم صاياغة السايناريوهات المساتقبلية مان خاالل تحدياد عادد مان القاوى المحركاة 

تملة، باإلضاافة إلاى استشاراف األحاداث الشاوارد التا  يمكان ان تحادث فا  المساتقبل وها  واستشراف احتماليتها وتأثيراتها المح
األحداث متدنية االحتمالية وعظيمة التأثير. والهدف مان بنااء السايناريوهات المساتقبلية هاو محاولاة بياان القارارات االساتراتيجية 

 ستقبلية وعدم اليقين المستقبل . الهامة الت  لها أثارا مستقبلية إيجابية ف  مواجهة التحديات الم
وتعتبر قضاية أمان مصار الماائ  قضاية شاديدة األهمياة بالنسابة لمصار، تتاداخل فيهاا األبعااد السياساية واالقتصاادية واالجتماعياة 
اذ والبيئية والتكنولوجية. ولتناول هاذه القضاية مان منظاور شامول  يمكان اساتخدام منهجياة السايناريوهات المساتقبلية كاأداة التخا

القرارات االستراتيجية الت  تعمل على مواجهة التحديات واقتناا  الفار  الكامناة بماا يحقاق أمان مصار الماائ . ولصاياغة هاذه 
الساايناريوهات  يجااب تحديااد القااوى المحركااة لقضااية أماان مصاار المااائ  ماان جااانب  العاارل والطلااب، والتعاارف علااى االتجاهااات 

يين المحل  والعالم ، واستشراف تأثيراتها المستقبلية، وإحتمالياة حادوثها. ويمكان هناا المستقبلية ف  كافة المجاالت على المستو
استخدام تقنية دلف  الت  توفر آلية يمكن من خاللها التوصل إلى إجمااع الخباراء مان مجااالت متعاددة كالميااه واإلنشااءات المائياة 

ل السيناريوهات المختلفة لقضية أمن مصر المائ  يمكن تحدياد والسياسة واالجتماع والتكنولوجيا وغيرها من المجاالت. ومن خال
 بدائل السياسات الت  يمكن لمتخذ القرار اتخاذها مع بيان التأثيرات المستقبلية لهذه القرارات.
 -قبليةومنهاا السايناريوهات المسات -ومن هنا يمكن القول بأن الدراساات المساتقبلية يمكان أن تقادم مان خاالل منهجياتهاا المتعاددة 

أدوات تساعد المتخصصين من األكاديميين والمهنيين ف  كافة المجاالت على اتخاذ القرارات مان منظاور مساتقبل  وشامول ، بماا 
 يسهم ف  صياغة المستقبل الذي نرغب فيه. 
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 مثال تطبيقى - 2030متالزمة الماء و الطاقة والغذاء احد المحاور االساسية لخطة التنمية المستدامة 
 و إدارة المخاطر عضو مجلس الدراسات المستقبلية –د/ جاسر الحسين حسن 

Water-Energy-Food Nexus as one of the main themes of sustainable development 
plan 2030 – Applicable Example 

 
للدول المتقدمة او النامياة. اهام هاذه التحاديات هاى التاى تمثال (SDGs) كثير من التحديات تواجه تحقيق اهداف التنمية المستدامة 

وهاى التغيارات  االحتياجات االساساية للمعيشاة وهاى الميااه و االمان الغاذائى و الطاقاة و  كاذلك االثاار الجانبياة للثاورة الصاناعية 
ميااه و اعاادة اساتخدام الميااه عان طرياق المناخية. كثير من التكنولوجيات قد تم تطويرها للتغلب على هاذه التحاديات مثال تحلياة ال

المعالجااة انظمااة الصااوب الزراعيااة الذكيااة و مصااانع النباتااات و اسااتخدامات الطاقااة النظيفااة و المتجااددة. بااالرغم ان معظاام هااذه 
يااة التكنولوجيااات اصاابحت قابلااة للتطبيااق مازالاات تكلفااة اسااتخدامها اعلااى ماان الطاارق و التكنولوجيااات العاديااة. ان ادراك محدود

الموارد يجعل التواصل بين متخذى القرار و المجتمع العلمى ضرورة و يعتبر اولى خطوات للتغلب على هاذة التحاديات و الوصاول 
الى التوزيع العادل للموارد المشتركة. ان الهادف االساساى لهاذا التواصال هاو الوصاول الاى توصايات و الخطاوط االساساية لخطاة 

التكنولوجيات الحديثة عن التكنولوجيات المعتادة. هذا ياتم عان طرياق تقليال التكلفاة وتقلاي  فتارة استراتيجية لزيادة افضلية هذه 
اسااتعادة االسااتثمارات و كااذلك التكاماال بااين هااذه التكنولوجيااات الحديثااة لتكااوين انظمااة مركبااة. واحاادة ماان هااذه االنظمااة المبتكاارة 

طاقة و مياة الرى عن طريق مصادر الطاقاة المتجاددة و تحلياة ميااه البحار المتكاملة هى الصوب الزراعية الذكية المكتفية ذاتيا بال
 و هو مشروع بحثى ممول من صندوق دعم التكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى و الذى اقوم باالشراف عليه كباحث رئيسى.

 
Many challenges face the sustainable development goals for either developing or developed 
countries.   The main challenges which represent the basic needs for human being and side effects 
of the industrial revolution are water, food security, energy and climate change. Many 
technologies are developed to overcome these challenges such as water reuse and desalination, 
smart greenhouse and plant factories and renewable and clean energy resources. Although most 
of these technologies are valid and applicable, they are still expensive compared with 
conventional technologies. Recognizing that our world has increasingly limited shared resources, 
the dialogue between the decision makers and scientific community becomes very important and 
considered as the first step to overcome our challenges and fair sharing of our global resources. 
The main target of this dialogue is to put down recommendations and the outlines of the strategic 
global plan to increase the applicability of these new technologies over the conventional 
technologies. This can be performed by reducing the cost or payback time of these new 
technologies and the integration of these new technologies in combined new systems. One of 
these proposed innovative combined systems is Solar-Greenhouse-Desalination System Self 
productive of Energy and Irrigating Water Demand which is an ongoing research project funded by 
the Egyptian government and supervised by myself as a PI. 
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 التوجهات المستقبلية فى معالجة الفجوة الغذائية من محصول القمح 
 أ.د. سميحه عوده

 مجلس الدراسات المستقبليه و إدارة المخاطر
 

، وهو: "إنهاء الجوع 2030يوضح الهدف الثان  من أجندة أعمال األمم المتحدة  من أجل التنمية المستدامة فى عام  

وتحقيق األمن الغذائ ، وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة"، ضمنا العالقة الشديده بين األمن الغذائ  والنمو السكان  
تم دراسة العالقة المتبادلة بين السكان و لذلك ها  مشكلة الزيادة السكانية مثل مصر. ف  معظم البلدان النامية و التى عند

)المستهلك من القمح(، موارد األرل والمياه، باإلضافه الى  موارد الطقس لنجد حلول  لتقليل الفجوة بين إنتا  واستهالك القمح 
و سيناريو الطقس ف  المستقبل وثالثة سيناريوهات لفجوة القمح  ف  المستقبل. وكذلك تم إستخدام سيناريو للسكان ف  المستقبل،

مع أربعة بدائل إلنتا  القمح للحد من الفجوة القمح ف  المستقبل. وكانت هذه البدائل زراعة على مصاطب ، واستخدام نظام الري 
بديل يمكن أن يوفر كميه من مياه  بالرش للري القمح واستخدام مجموعة من ممارسات اإلدارة المحسنة. حيث تم أثبات أن  كل

٪ على التوال . كما تم دراسة  بديل آخر، وهو تأثير خمسة أنظمة للتحميل للقمح 30و  25و  20الري المضافه للقمح، وهما 

 على محاصيل أخرى )بنجر السكر والطماطم والقطن وأشجار الفاكهة وقصب السكر(.
يفترل السيناريو األول لفجوة القمح أن اإلنتا  القومى من حيث  لقمحوتم دراسة تأثير ثالثة سيناريوهات لفجوة ا 

. حيث  يحدث إنخفال ف  المساحة 2030القمح سوف تتأثر سلبا من جراء الزيادة ف  االحتياجات المائية القمح ف  عام 

كمية مياه الري المخصصة يفترل السيناريو الثان  فجوة القمح السابق، باإلضافة إلى انخفال ف  .و المزروعة من القمح 
٪ ف  عام 10٪. يفترل السيناريو الثالث فجوة القمح السابق، باإلضافة إلى انخفال ف  إنتاجية القمح بنسبة 10للزراعة بنسبة 

وعالوة على ذلك، تم إجراء تقييم اقتصادي لكل بديل فيما يتعلق بآثاره على صاف  دخل المزارعين والدخل الزراع   .2030

 القومى.
حجم السكان ف  مصر ف  عام و أن  ٪53ف  سنة األساس كانت فجوة بين اإلنتا  و االستهالك  و أظهرت النتائج ان 

أظهرت النتائج أن أستخدام المماراسات الزراعيه المحسنه مع نظم التحميل المختلفه  . كمامليون نسمة  125ستكون  2030

ستهالكه و زيادة دخل المزارع و الدخل القومى الزراعى تحت الظروف الحاليه سوف تؤدى الى تقليل الفجوه بين إنتا  القمح و إ
 و يلخ  الشكل التالى حجم الفجوه تحت هذه البدائل و السيناريوهات المختلفه و تحت التغير فى المناخ .

 
محاصيل المقترحه سويا تعميم إستخدام المماراسات الزراعيه المحسنه مع تطبيق نظم تحميل القمح على اللذلك نحن ننصح ب

تدريب العاملين ف  مجال اإلرشاد الزراع  على نقل كما ننصح ب لتوفير المياه و زيادة اإلنتا  من القمح  لوحدة المساحه .
التوصيات الفنية باستخدام الممارسات الزراعية المحسنة فى زراعة القمح ، واستخدام نظم تحميل القمح مع المحاصيل 

يجب العمل على إيجاد تكنولوجيا كما  أثبتت جدواها االقتصادية و ذلك قبل موسم زراعة القمح بوقت كافى. اإلقتصاديه والت 
جزء فى المليون وعندها يمكن استخدامها فى رى القمح بدون إجهاد مائى  2000رخيصه لتحلية مياه البحر لتصل الى 

خدام مياه الشرب وتقليل الفواقد منها عن طريق إعادة استخدام ترشيد استباإلضافه الى  وبالتالى زيادة المساحه المنزرعه .
 .المياه الرماديه
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 أصولها البحثية وتطبيقاتها المستقبلية  – مصر(-التحدى السادس: منظومة مصر المعرفية )إيكيزس

(Sixth challenge: RT-Delphi application for Egypt collective integrated synergistic intelligence 

system, E-CISIS, E-ISIS)     

 وحدة النشر العلمى  –مجلس الدراسات، والمهندس ماجد الصادق  -أ.د كمال شعير  
 اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

مستقبلية، استطرادا وتواكبا مع ما بدأناه وقدمناه من قبل من إجابات حول التساؤالت: لماذا وماذا وكيف يستوجب للدراسات ال

وكيف يفكر ويتخاطب ويبحث الرائى المستقبلى سواًء منه الشمولى الموسوعى أو التخصصى والثقافى، نطرح اليوم واحدة من 

بشأن ماهيتها   (Delphi methods)والمتعلقة بالوسائل الدلفية(methodologies) مناهج البحث المستقبلى وآلياته البحثية 

 positivistic foresight)  وماهية طبيعيتها، وماذا تكون إيجابياتها وسلبياتها فى عملية االستشراف وكيفية تطبيقاتها تاريخياً،

and forecasting)  وبناء السيناريوهات التطبيقية(applied scenario building)  والتى نسوق لها مثاالً اليوم فى منظومة

 (E-CISIS, E-ISISمصر( ) مصر، ايزيس مصر المعرفية التكاملية والدعمية )إيكيزس
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