
 
 
 
 
 
 
 

 

 17ضم حاليا ت بالمعرفة تهتم يةعالمشبكة  يتحالف دلتا االنهار ه
 بلدا. وهي مؤسسة مستقلة ال تتبع دول او منظمات. 15جناح في 

 
 
 

 رسالتنا

 دلتا االنھار رفع قدرة مناطق ،أكثر من أي وقت مضى االنمن المھم 
تلك  علىتزايد الضغط و إزاء الظروف المتغیرة على الصمودالقیمة 

صناعي تطور نمو سكاني و منالمدنیة تقدم نتیجة  المناطق الضعیفة
علماء جمع في ذلك بت تحالف دلتا االنھارويساھم . يوتغیر المناخ

وممارسین من مختلف بلدان دلتا االنھار في جمیع أنحاء العالم، 
ھذا معا لبناء قاعدة معرفة ذات صلة بدلتا األنھار. ومن خالل  للتعاون
بعضھم  ات العلماء والممارسینيمكنھم االستفادة من خبر التجمع

في زيادة القدرة على الصمود في منطقة  االسھامالبعض، ومن ثم 
 .دلتاھم

 

 أجنحة تحالف دلتا االنھار
مھتمة  مؤسساتمن عدة  تحالف دلتا األنھاركل جناح من اجنحة  تألفي

 ويكون ھناك على المستوى الوطني دلتا نھر محددةفیما يخص  بالمعرفة
تعمل على تنسیق بین المستوى الوطني والمستوى تنسیق وكالة 

 الباحثین والممارسین وصناعوتلك البنیة توفر رباط فیما بین . العالمي
 القرار.

 

  
  
  

 االنھار دلتا تكیف حسین مرونة"ت
في جمیع أنحاء العالم من خالل 

والخبرات، والبحوث  ةتبادل المعرف
 "مشتركةال

 
 



 
 
 

 برنامجـــــنا
 

  :يعمل أعضائنا معا من أجل
  ،والتي المواضیع العاجلة من خالل طرح تصور وتحديد مرونة التكیف للدلتا

  تجلب أفضل المعرفة
  واإلبالغ عن مرونة التكیف في الدلتاقیاس ورصد  
 توفیر اإللھام والمساعدة لتحسین مرونة التكیف في الدلتا 

 

التعاون وتطوير طرق مبتكرة في إدارة دلتا االنھار سبل يدعم تحالف دلتا االنھار 
من خالل تبادل المعرفة وأفضل الخبرات والمشاريع البحثیة المشتركة. ويوفر 

المعرفة األساسیة للمناقشات فیما بین الحكومات ضمن تحالف دلتا االنھار 
 ائتالف دلتا االنھار.

 
 
 
 

 االنھارتا ـــــدلأسلوب إدارة متكامل لو ــــــــنح
تعمل إدارة تكیف دلتا االنھار كمظلة تشمل مختلف األدوات واالجھزة وأفضل 

 الخبرات المستخدمة في الدلتا
 

  بناء القدرات والحوار 
تبادل المعرفة  فاعلیاتننظم 

 والندوات اإللكترونیة

في إطار موضوعات القیادة  
  .الفكرية

ونحن ندرك أيضا الدور الھام للشباب 
والمھنیین الشباب في إيجاد حلول مبتكرة 
 .للتحديات دلتا االنھار في جمیع أنحاء العالم.

 المعرفة اجندة
نحن نشارك الدروس المستفادة 

 والمعرفة من خالل

الدراسات والمنشورات  
 والمشاريع الدلتا المشتركة، مثل:

 المعرفة مقاالت حالة •
ما الذي يجعل إدارة األراضي والمیاه في الدلتا  •

 )2013مختلفة؟" (
نسخة  -" ومرونة الدلتا"تقییم مقارن لضعف  •

تم تجمیعھا ، منطقة دلتا 14موسعة مع 
 )2014( جنحةباالشتراك مع األ

نداء من أجل وضع مسألة "العمران في دلتا  •
االنھار" على جدول األعمال الحضري الجديد 

)2016( 
 رصد دلتا األنھار وتحديد الثغرات المعرفیة لھا •

أدوات إدارة التكیف 
 الدلتا

إرشادات طرق وتكنولوجیات 
إدارة تكیف الدلتا للحلول 

  .أنحاء العالمالمصممة خصیصا لجمیع 

تتألف أولى أدوات إدارة التكیف وأفضل 
الممارسات على نمط مفھوم "دورة التخطیط" 

.والتي تم نشرھا على موقع تحالف دلتا االنھار

 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
  

 

 
 
 

 

 
 

  
 

  
 

  

 

 
 

  تحالف دلتا االنھارشبكة 
دلتا  17تضم شبكة تحالف دلتا االنھار حالیا 

 15في  موزعة(أجنحة تحالف دلتا األنھار) 
لدى تحالف دلتا االنھار وبلدا لدلتا االنھار. 

استشارية.  مجلس إدارة دولي ولجنة
.تستضیف ھولندا األمانة الدولیة

 
 

 
  

 

 
 

  
 

 
  

  

 
 

 

www.delta-alliance.org info@delta-alliance.org 

دلتا زامبیزي

دلتا تانا (كنیا)
دلتا فولتا (غانا)

 )االرجنتین( برانادلتا

 دلتا بناتانال (البرازيل)

 دلتا میسیسبي (أمريكا) 

خلیج ودلتا سان فرانسیسكو

 ، كالیفورنیا (أمريكا)
 دلتا ابرو (أسبانیا)

میوس  -دلتا راين

 دلتا النیل (مصر)

دلتا أيیارودي (مینمار)

برھمبوترا -دلتا جنجس

 (بنجالدش)

دلتا سیلیونج ودلتا 

 محاكام (أندونیسیا)

 دلتا میكونج (فیتنام)

دلتا  لینینج ودلتا دلتا كییلونج و 

)تايوان( وبنججدلتا تشوشويتشي و 

دلتا ينجتز (الصین)

دلتا النھر االصفر (الصین)


