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 الوقدهة

  

  التنمٌةالتنمٌة  عملٌةعملٌة  فًفً  اااستراتٌجٌ  استراتٌجٌ    اادور  دور    ً مصرً مصرفف  الزراعًالزراعً  المطاعالمطاعٌلعب ٌلعب 

فً اإللتصاد فً اإللتصاد واحتل مكانة  بارزة  واحتل مكانة  بارزة    أحد األنشطة الربٌسٌةأحد األنشطة الربٌسٌة، حٌث شكل ، حٌث شكل االلتصادٌةااللتصادٌة

، وركنا أساسٌ ا من مكوناته، ولام بدور متمٌز فً تحمٌك التنمٌة ، وركنا أساسٌ ا من مكوناته، ولام بدور متمٌز فً تحمٌك التنمٌة المومً المصريالمومً المصري

  ً توفٌرً توفٌرااللتصادٌة واالجتماعٌة الشاملة، كما ال ٌزال ٌُمثل الُمساهم الربٌسً فااللتصادٌة واالجتماعٌة الشاملة، كما ال ٌزال ٌُمثل الُمساهم الربٌسً ف

المسبول األول عن المسبول األول عن والكسابٌة البلزمة للمصرٌٌن، ومن ثم ٌعد والكسابٌة البلزمة للمصرٌٌن، ومن ثم ٌعد   الغذابٌةالغذابٌة  االحتٌاجاتاالحتٌاجات

لمصر، كما ٌساهم فً إمداد الكثٌر من الصناعات لمصر، كما ٌساهم فً إمداد الكثٌر من الصناعات   تحمٌك األمن الغذابً المومًتحمٌك األمن الغذابً المومً

ا فً توفٌر فرص عمل لمطاع  ا فً توفٌر فرص عمل لمطاع بالمواد الخام البلزمة لها. ٌساهم هذا المطاع أٌض  بالمواد الخام البلزمة لها. ٌساهم هذا المطاع أٌض 

ا فً توفٌر رإوس األموال البلزمة عرٌض من المصرٌٌن، كما ٌساهم عرٌض من المصرٌٌن، كما ٌساهم  ا فً توفٌر رإوس األموال البلزمة أٌض  أٌض 

فً مصر، فً مصر،   --لتموٌل أعمال التنمٌة االلتصادٌة بشكل عام والصناعٌة بشكل خاص لتموٌل أعمال التنمٌة االلتصادٌة بشكل عام والصناعٌة بشكل خاص 

وذلن عن طرٌك تحوٌل عابدات المطاع زراعً والعابدات الضرٌبٌة المفروضة وذلن عن طرٌك تحوٌل عابدات المطاع زراعً والعابدات الضرٌبٌة المفروضة 

  علٌه، لتموٌل األنشطة غٌر الزراعٌة )الصناعٌة والخدمٌة(.علٌه، لتموٌل األنشطة غٌر الزراعٌة )الصناعٌة والخدمٌة(.

تمٌز بها هذا المطاع، إال أنه ٌواجه بالعدٌد تمٌز بها هذا المطاع، إال أنه ٌواجه بالعدٌد وعلى الرغم من األهمٌة التً ٌوعلى الرغم من األهمٌة التً ٌ

نتٌجة الرتفاع معدالت نتٌجة الرتفاع معدالت   --أهمها "تحدي الفمر المابً أهمها "تحدي الفمر المابً   --من التحدٌات والمعولات من التحدٌات والمعولات 

الطلب على المٌاه نتٌجة للعدٌد من عوامل منها )الزٌادة السكانٌة وارتفاع معدالت الطلب على المٌاه نتٌجة للعدٌد من عوامل منها )الزٌادة السكانٌة وارتفاع معدالت 

عن التحدي عن التحدي   الطلب على الغذاء، واإلدارة غٌر الرشٌدة للموارد المابٌة، ..(. أماالطلب على الغذاء، واإلدارة غٌر الرشٌدة للموارد المابٌة، ..(. أما

ٌتمثل فً تحدي بناء وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوبً ومدي تؤثٌره على ٌتمثل فً تحدي بناء وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوبً ومدي تؤثٌره على   --األخر األخر 

حصة مصر من مٌاه النٌل. وفً ضوء هذه التحدٌات سنحاول فً هذه الدراسة حصة مصر من مٌاه النٌل. وفً ضوء هذه التحدٌات سنحاول فً هذه الدراسة 

منها، ما األهمٌة التً ٌمثلها المطاع منها، ما األهمٌة التً ٌمثلها المطاع   --البحث عن إجابة لعدد من التساإالت الهامة البحث عن إجابة لعدد من التساإالت الهامة 

ي؟ وما هً أهم التحدٌات التً تواجه لطاع ي؟ وما هً أهم التحدٌات التً تواجه لطاع الزراعً فً االلتصاد المومً المصرالزراعً فً االلتصاد المومً المصر

  والحلول الممترحة لمواجهتها؟ والحلول الممترحة لمواجهتها؟   --الزراعة المصري الزراعة المصري 
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  خطة الدراسة: خطة الدراسة:     

لفصل تمهٌدي فصلٌن ربٌسٌٌن، كل فصل منها ُممّسم إلى لفصل تمهٌدي فصلٌن ربٌسٌٌن، كل فصل منها ُممّسم إلى   --تعرض هذا الدراسة تعرض هذا الدراسة                   

  --مبحثٌن، ٌلٌها العرض للخاتمة والنتابج والممترحات. ٌتناول الفصل التمهٌدي مبحثٌن، ٌلٌها العرض للخاتمة والنتابج والممترحات. ٌتناول الفصل التمهٌدي 

نشؤة وتطور النشاط الزراعً المصري عبر العصور. أما عن الفصل األول، نشؤة وتطور النشاط الزراعً المصري عبر العصور. أما عن الفصل األول، لل

فسٌعرض لـ"أهمٌة المطاع الزراعً فً االلتصاد المصري"، ٌعرض المبحث فسٌعرض لـ"أهمٌة المطاع الزراعً فً االلتصاد المصري"، ٌعرض المبحث 

األول من هذا الفصل لحجم اسهام المطاع الزراعً المصري فً الناتج المحلً األول من هذا الفصل لحجم اسهام المطاع الزراعً المصري فً الناتج المحلً 

رجٌة، أما عن رجٌة، أما عن اإلجمالً، معدل اسهام المطاع الزراعً المصري فً التجارة الخااإلجمالً، معدل اسهام المطاع الزراعً المصري فً التجارة الخا

المبحث )الثانً( فسٌتناول بالعرض والدراسة لدور المطاع الزراعً المصري فً المبحث )الثانً( فسٌتناول بالعرض والدراسة لدور المطاع الزراعً المصري فً 

تحمٌك األمن الغذابً وإمداد الكثٌر من الصناعات بالمواد الخام وتوفٌر فرص تحمٌك األمن الغذابً وإمداد الكثٌر من الصناعات بالمواد الخام وتوفٌر فرص 

  عمل لمطاع عرٌض من المصرٌٌن.عمل لمطاع عرٌض من المصرٌٌن.

وبالنسبة للفصل الثانً، فٌنالش التحدٌات التً تواجه لطاع الزراعة وبالنسبة للفصل الثانً، فٌنالش التحدٌات التً تواجه لطاع الزراعة 

همها الفمر المابً"، ٌعرض المبحث األول للعوامل المإدٌة إلى همها الفمر المابً"، ٌعرض المبحث األول للعوامل المإدٌة إلى المصري "وأالمصري "وأ

وأهمها: إرتفاع معدالت الطلب على المٌاه، واإلدارة وأهمها: إرتفاع معدالت الطلب على المٌاه، واإلدارة   --تنامً ظاهرة الفمر المابً تنامً ظاهرة الفمر المابً 

المناخٌة"، العرض المناخٌة"، العرض   تنامً ظاهرة "التغٌراتتنامً ظاهرة "التغٌرات  غٌر الرشٌدة للموارد المابٌة، تحديغٌر الرشٌدة للموارد المابٌة، تحدي

الثانً: فٌعرض للتداعٌات الثانً: فٌعرض للتداعٌات وأهم الحلول والممترحة لمواجهة ذلن. أما عن المبحث وأهم الحلول والممترحة لمواجهة ذلن. أما عن المبحث 

المحتملة لبناء وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوبً على حصة مصر من مٌاه النٌل المحتملة لبناء وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوبً على حصة مصر من مٌاه النٌل 

  "وكٌفٌة معالجته ذلن"."وكٌفٌة معالجته ذلن".
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  فصل تمهٌديفصل تمهٌدي

  نشأة وتطور النشاط الزراعً المصرينشأة وتطور النشاط الزراعً المصري

  

ٌعتبر النشاط الزراعً من ألدم األنشطة التً عرفتها مصر على مر ٌعتبر النشاط الزراعً من ألدم األنشطة التً عرفتها مصر على مر 

ا لتوافر مموماتها تارٌخها، ولامت علٌها حضارتها العرتارٌخها، ولامت علٌها حضارتها العر ا لتوافر مموماتها ٌمة، نظر    التربةالتربة  وخاصةوخاصةٌمة، نظر 

1..... الخ... الخ  المبلبمالمبلبم  والمناخوالمناخ  الوفٌرة،الوفٌرة،  والمٌاهوالمٌاه  الخصبة،الخصبة،
1
وتعتمد الزراعة فً مصر وتعتمد الزراعة فً مصر   

بشكل أساسً على مٌاه نهر النٌل، فنهر النٌل بالنسبة لهذا البلد هو سر حٌاتها. ولد بشكل أساسً على مٌاه نهر النٌل، فنهر النٌل بالنسبة لهذا البلد هو سر حٌاتها. ولد 

منذ ألدم العصور، وارتبطت مصر منذ ألدم العصور، وارتبطت مصر المصرٌون بهذا النهر العظٌم المصرٌون بهذا النهر العظٌم   رتبطرتبطاا

ضارتها بالزراعة، وابتكر المصري المدٌم اآلالت الزراعٌة وآالت الري، ضارتها بالزراعة، وابتكر المصري المدٌم اآلالت الزراعٌة وآالت الري، وحوح

وعنى المصرٌون بتصوٌر العملٌات الزراعٌة من حرث وري وحصاد وتخزٌن وعنى المصرٌون بتصوٌر العملٌات الزراعٌة من حرث وري وحصاد وتخزٌن 

كانت مصر أول كانت مصر أول وبذلن وبذلن على جدران معابدهم، ووضعوا أساس التموٌم الزراعً، على جدران معابدهم، ووضعوا أساس التموٌم الزراعً، 

2..ظمت فٌها الزراعة بمواعٌدظمت فٌها الزراعة بمواعٌدنُ نُ   فً التارٌخفً التارٌخ  دولةدولة
2
لتطور لتطور وفٌما ٌلً نعرض وفٌما ٌلً نعرض   

  الزراعً النشاط الزراعً فً مصر عبر العصور:الزراعً النشاط الزراعً فً مصر عبر العصور:

  [ العصور المدٌمة:[ العصور المدٌمة:22]]

مٌاه النٌل مٌاه النٌل   فً مصر، علىفً مصر، علىالزراعة الزراعة   اعتمدتاعتمدت، ، عصور ما لبل التارٌخعصور ما لبل التارٌخففً ففً 

وغمرها السنوي المستمر لؤلراضً المصرٌة؛ بالفٌضان الذي أمدها بالمٌاه وغمرها السنوي المستمر لؤلراضً المصرٌة؛ بالفٌضان الذي أمدها بالمٌاه 

ن طرٌك ما ن طرٌك ما ا بانتظام عا بانتظام عوالغرٌن )الطمً(. وهكذا، كانت األراضً تروى سنوٌ  والغرٌن )الطمً(. وهكذا، كانت األراضً تروى سنوٌ  

تطورت طرق الري فً مصر تطورت طرق الري فً مصر   --  الزمنالزمن  مرورمرور  ومعومع  "،"،ٌعرف بنظام "ري الحٌاضٌعرف بنظام "ري الحٌاض

                                                             
1
  ..5353ص ص   م،م،42224222اإلسكندرٌة اإلسكندرٌة   ––، دار المعرفة الجامعٌة ، دار المعرفة الجامعٌة ””الجغرفٌا الزراعٌةالجغرفٌا الزراعٌة““د. دمحم خمٌس الزوكه، د. دمحم خمٌس الزوكه،     

2
  :4:4د. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، االلتصاد للجمٌع، د. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، االلتصاد للجمٌع،   

، على الرابط ، على الرابط 42344234إبرٌل إبرٌل 

 hhttttpp::////kkeennaannaaoonnlliinnee..ccoomm//uusseerrss//EEllSShhaahhaawwyy7744//ppoossttss//440099889900التالً:التالً:

  وهو نظام ٌنطوي على تمسٌم األراضً إلى حٌاض الذي هو عبارة عن إلامة حواجز طٌنٌة. وتنساب المٌاه من وهو نظام ٌنطوي على تمسٌم األراضً إلى حٌاض الذي هو عبارة عن إلامة حواجز طٌنٌة. وتنساب المٌاه من
المنوات إلى األحواض. وتحمل كل لناة الماء إلى نحو ثمانٌة من الحٌاض؛ الواحد تلو اآلخر. وبهذه الطرٌمة، المنوات إلى األحواض. وتحمل كل لناة الماء إلى نحو ثمانٌة من الحٌاض؛ الواحد تلو اآلخر. وبهذه الطرٌمة، 

  تً هً أبعد. تً هً أبعد. ٌزٌد نصاب األراضً األلرب إلى شاطا النهر على تلن األراضً الٌزٌد نصاب األراضً األلرب إلى شاطا النهر على تلن األراضً ال

http://kenanaonline.com/users/ElShahawy74/posts/409890
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بهدف الحفاظ على المٌاه الفابضة عن الحاجة بعد بهدف الحفاظ على المٌاه الفابضة عن الحاجة بعد   --  المدٌمة؛ نحو الري الصناعًالمدٌمة؛ نحو الري الصناعً

الفٌضان، فً أحواض لرٌبة من شاطا النهر من أجل االستخدام فً ري مزٌد من الفٌضان، فً أحواض لرٌبة من شاطا النهر من أجل االستخدام فً ري مزٌد من 

تحمك ذلن من خبلل حفر مزٌد من تحمك ذلن من خبلل حفر مزٌد من ولد ولد   ،،األحواض التً لم تصلها مٌاه الفٌضاناألحواض التً لم تصلها مٌاه الفٌضان

  11المنوات والجسور.المنوات والجسور.

مدماء المصرٌٌن تسجٌل مدماء المصرٌٌن تسجٌل الالومنذ استمرار اإلدارة المركزٌة للدولة، واصل ومنذ استمرار اإلدارة المركزٌة للدولة، واصل 

منسوب مٌاه النٌل فً سجبلت رسمٌة. وتظهر ألدم السجبلت لمناسٌب الفٌضان منسوب مٌاه النٌل فً سجبلت رسمٌة. وتظهر ألدم السجبلت لمناسٌب الفٌضان 

لمناسٌب مٌاه لمناسٌب مٌاه   سجبل  سجبل    8585؛ وٌحمل عدد ؛ وٌحمل عدد   على حجر بالٌرمو، من األسرة الخامسةعلى حجر بالٌرمو، من األسرة الخامسة

المٌبلدي؛ حٌن بنً ممٌاس النٌل المٌبلدي؛ حٌن بنً ممٌاس النٌل   937937عام عام الالوتواصل المٌاس وتطور حتً وتواصل المٌاس وتطور حتً   النٌل.النٌل.

أو ممٌاس الروضة، على جزٌرة الروضة. واستمر استخدام هذا الممٌاس حتى أو ممٌاس الروضة، على جزٌرة الروضة. واستمر استخدام هذا الممٌاس حتى 

بداٌة المرن العشرٌن. وكان لرصد منسوب مٌاه النٌل تؤثٌر على تمدٌر لٌمة بداٌة المرن العشرٌن. وكان لرصد منسوب مٌاه النٌل تؤثٌر على تمدٌر لٌمة 

  22الضرابب والمساحات التً ٌمكن رٌها خبلل العام.الضرابب والمساحات التً ٌمكن رٌها خبلل العام.

كل منطمة باعتبارها وحدة كل منطمة باعتبارها وحدة   فًفً  لدمت المعابدلدمت المعابد، ، البطلمًالبطلمًالعصر العصر   وفًوفً

سم الترعة التً تروي المنطمة، والمساحات المنزرعة سم الترعة التً تروي المنطمة، والمساحات المنزرعة اا؛ مبٌنة ؛ مبٌنة   التصادٌة منفصلةالتصادٌة منفصلة

الوالعة على شاطا النهر وتروى مباشرة من مٌاهه، وكذلن حدود األراضً التً الوالعة على شاطا النهر وتروى مباشرة من مٌاهه، وكذلن حدود األراضً التً 

اء اء ٌمكن استصبلحها. ولد سمح نظام ري الحٌاض فمط بزراعة محصول واحد أثنٌمكن استصبلحها. ولد سمح نظام ري الحٌاض فمط بزراعة محصول واحد أثن

فصل الشتاء؛ بٌنما األراضً المرتفعة البعٌدة عن نطاق الفٌضان هً فمط التً فصل الشتاء؛ بٌنما األراضً المرتفعة البعٌدة عن نطاق الفٌضان هً فمط التً 

المصري المصري   عندما اخترععندما اخترعولكن ولكن   33كان من الممكن زراعتها خبلل فصل الصٌف.كان من الممكن زراعتها خبلل فصل الصٌف.

                                                             
1

  الرٌفٌٌنالرٌفٌٌن  للطبلبللطبلب  استشرافٌةاستشرافٌة  رإٌةرإٌة  الشبابالشباب  إلحتٌاجاتإلحتٌاجات  وإشباعةوإشباعة  توشكىتوشكى  مشروعمشروع""  ،،الضبعالضبع  عبدالرءوفعبدالرءوف 

، على الرابط ، على الرابط 66م، ص م، ص :;;3:;;3، الماهرة ، الماهرة المومىالمومى  التخطٌطالتخطٌط  معهدمعهد  الوزراءالوزراء  مجلسمجلس  "،"،والحضرٌٌنوالحضرٌٌن

  hhttttppss::////ssttaaffffssiitteess..ssoohhaagg--uunniivv..eedduu..eegg//uuppllooaaddss//113377//1155551188DD88%%AA88..ppddffالتالً:التالً:
2

م، على الرابط التالً: م، على الرابط التالً: 42324232"، المعرفة، "، المعرفة، الزراعة فً مصرالزراعة فً مصرجرٌدة المعرفة االلكترونٌة، "جرٌدة المعرفة االلكترونٌة، "  

  oorrgg//%%DD88%%AA77%%DD99%%8844hhttttppss::////wwwwww..mmaarreeffaa.. 

3
 ..33د. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، صد. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، ص 

https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/uploads/137/%201551802410%20-B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8.pdf
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84
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ثم تبلها ثم تبلها   --  مثل الشادوفمثل الشادوف، ممثلة ، ممثلة لرفع المٌاهلرفع المٌاه  جدٌدةجدٌدة  وسابلوسابل  --فً هذا العصرفً هذا العصر--المدٌم المدٌم 

أصبح بإمكانه زراعة أصبح بإمكانه زراعة الري، مما الري، مما والتً اعتبرا نملة كبٌرة فً مجال والتً اعتبرا نملة كبٌرة فً مجال   السالٌةالسالٌة

1..محصولٌن فً العام الواحدمحصولٌن فً العام الواحد
1
  

مخزن مخزن عُرفت مصر فً ذلن العصر بؤنها "عُرفت مصر فً ذلن العصر بؤنها "فمد فمد العصر الرومانً، العصر الرومانً،   أما فًأما فً

  أغسطسأغسطس  الرومانٌة"، حٌث لامت مصر فً عهد األمبروطورالرومانٌة"، حٌث لامت مصر فً عهد األمبروطور  غبلل اإلمبراطورٌةغبلل اإلمبراطورٌة

  --  الرومانالرومانٌحصل علٌه ٌحصل علٌه ما ما   كانكان، ف، فمدٌنة روما بثلثً احتٌاجاتها من الممحمدٌنة روما بثلثً احتٌاجاتها من الممح  --بإمداد بإمداد 

مدٌنة روما ومدٌنة اإلسكندرٌة وحامٌتها مدٌنة روما ومدٌنة اإلسكندرٌة وحامٌتها )من الممح( ٌكفً إلمداد )من الممح( ٌكفً إلمداد   كضرٌبة عٌنٌةكضرٌبة عٌنٌة

والجٌش الرومانً المنتشر فً أنحاء مصر والهٌكل اإلداري الضخم الذي ٌدٌر والجٌش الرومانً المنتشر فً أنحاء مصر والهٌكل اإلداري الضخم الذي ٌدٌر 

. هذا إن دل فإنما ٌدل على إزدهار النشاط الزراعً فً ذلن . هذا إن دل فإنما ٌدل على إزدهار النشاط الزراعً فً ذلن شإون الببلدشإون الببلد

2..العصرالعصر
2
حممت مصر فً العصر حممت مصر فً العصر د د فمفم  ،،العصر االسالمًالعصر االسالمًأما عن الزراعة فً أما عن الزراعة فً   

اإلسبلمً تمدما  متواصبل  فً مجال الزراعة، فتم استصبلح األراضً، واستمر اإلسبلمً تمدما  متواصبل  فً مجال الزراعة، فتم استصبلح األراضً، واستمر 

االهتمام بزراعة الحبوب وأدخلت زراعة األرز والذرة الشامٌة وانتشرت زراعة االهتمام بزراعة الحبوب وأدخلت زراعة األرز والذرة الشامٌة وانتشرت زراعة 

3..فً مصرفً مصربشكل كبٌر بشكل كبٌر البمول وزراعة المطن التً ازدهرت البمول وزراعة المطن التً ازدهرت 
3
  

                                                             

ال ٌتطلب فً تشغٌله ألكثر من شخصٌن إلى أربعة أشخاص. وٌتكون الشادوف من عمود ال ٌتطلب فً تشغٌله ألكثر من شخصٌن إلى أربعة أشخاص. وٌتكون الشادوف من عمود وووهو أداة بسٌطة؛ وهو أداة بسٌطة؛  

الشادوف فً عصر الشادوف فً عصر   ولد اخترعولد اخترع، ، عند الطرف اآلخرعند الطرف اآلخر  طوٌل معلك موزون بثمل عند أحد طرفٌه ومثبت به دلوطوٌل معلك موزون بثمل عند أحد طرفٌه ومثبت به دلو

  ..العمارنةالعمارنةأطلك علٌه عصر أطلك علٌه عصر 

 عجلة ضخمة هابلة ثبتت حول محٌطها لدور فخارٌة. وتغطس السالٌة فً الماء، ثم عجلة ضخمة هابلة ثبتت حول محٌطها لدور فخارٌة. وتغطس السالٌة فً الماء، ثم هً عباره عن هً عباره عن   ::السالٌةالسالٌة
  ..تدور؛ لترفع من أربعة إلى ستة أمتار مكعبة من الماءتدور؛ لترفع من أربعة إلى ستة أمتار مكعبة من الماء

1
 ..33"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص مصرمصرالزراعة فً الزراعة فً جرٌدة المعرفة االلكترونٌة، "جرٌدة المعرفة االلكترونٌة، "  

2
  4848دمحم السنً، "االحتبلل الرومانً .. مصر سلة غبلل اإلمبراطورٌة الرومانٌة"، صحٌفة الفراعنة االلكترونٌة، دمحم السنً، "االحتبلل الرومانً .. مصر سلة غبلل اإلمبراطورٌة الرومانٌة"، صحٌفة الفراعنة االلكترونٌة،  

  ، على الراربط التالً: ، على الراربط التالً:   42394239فبراٌر فبراٌر 

hhttttppss::////wwwwww..aallffaarraaeennaa..ccoomm//99--%%DD88%%AA77%%DD99%%8844%%DD88%%AA77%%DD88%%AADD%%DD88%%AAAA%%DD99%%  

8844%%DD88%%   

3
 ..33"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص الزراعة فً مصرالزراعة فً مصرجرٌدة المعرفة االلكترونٌة، "جرٌدة المعرفة االلكترونٌة، "  

https://www.alfaraena.com/9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%25%2084%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-2-2-
https://www.alfaraena.com/9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%25%2084%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-2-2-
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  ::[ عصر الدولة الحدٌثة[ عصر الدولة الحدٌثة00]]

ثورة فً مجال الزراعة ثورة فً مجال الزراعة   ،،ن التاسع عشرن التاسع عشرخبلل المرخبلل المر  --  شهدت مصرشهدت مصر

فمد تم إلامة العدٌد من مشروعات الري الكبري فمد تم إلامة العدٌد من مشروعات الري الكبري )على ٌد دمحم على باشا( )على ٌد دمحم على باشا( والري والري 

مثل الرٌاحات والترع والمناطر والخزانات، مما أدي إلً توفٌر المٌاه البلزمة مثل الرٌاحات والترع والمناطر والخزانات، مما أدي إلً توفٌر المٌاه البلزمة 

لً نظام الري الدابم مما ساهم فً لً نظام الري الدابم مما ساهم فً إإلتحوٌل جزء كبٌر من األراضً الزراعٌة لتحوٌل جزء كبٌر من األراضً الزراعٌة 

لرلعة الزراعٌة، ومن أهم المشروعات التً شهدتها هذه الفترة إنشاء لرلعة الزراعٌة، ومن أهم المشروعات التً شهدتها هذه الفترة إنشاء زٌادة ازٌادة ا

، وحفر الرٌاح البحٌري والتوفٌمً والمنوفً ومبات ، وحفر الرٌاح البحٌري والتوفٌمً والمنوفً ومبات 3:833:83المناطر الخٌرٌة عام المناطر الخٌرٌة عام 

، ، :2;2:3;3، وإنشاء لناطر إسنا عام ، وإنشاء لناطر إسنا عام مم24;243;3الترع، وإنشاء خزان أسوان عام الترع، وإنشاء خزان أسوان عام 

ٌادة مساحة ٌادة مساحة ، وترتب علً تنفٌذ هذه المشروعات ز، وترتب علً تنفٌذ هذه المشروعات ز52;523;3ولناطر نجع حمادي عام ولناطر نجع حمادي عام 

مبلٌٌن فدان فً مبلٌٌن فدان فً   77لً نحو لً نحو إإ  3:353:35ملٌون فدان عام ملٌون فدان عام   44األراضً الزراعٌة من األراضً الزراعٌة من 

  11. بجانب ذلن أرسل البعثات للخارج.. بجانب ذلن أرسل البعثات للخارج.بداٌة الخمسٌنات من المرن العشرٌنبداٌة الخمسٌنات من المرن العشرٌن

تواصل االهتمام بمطاع تواصل االهتمام بمطاع   --  وحتى اآلنوحتى اآلن  مم25202520  عامعام  ثورة ٌولٌوثورة ٌولٌو  لٌاملٌامومع ومع 

تنفٌذ مشروعات الري تنفٌذ مشروعات الري   علىعلى  ت مصرت مصرململ، وع، وعتهتهوتنمٌوتنمٌ  ههالزراعة والعمل على تطوٌرالزراعة والعمل على تطوٌر

من تنفٌذ المرحلة من تنفٌذ المرحلة   نتهاءنتهاءتم االتم االم، م، 82;823;3العمبللة فتم البدء فً إنشاء السد العالً عام العمبللة فتم البدء فً إنشاء السد العالً عام 

. ولد ساهم هذا . ولد ساهم هذا م(م(93;933;3))المرحلة الثانٌة فى المرحلة الثانٌة فى وو  م(،م(،86;863;3))  عامعام  فىفى  منهمنه  ولىولىاألاأل

المشروع فً تحمٌك األمن المابً لمصر مما سمح بتنفٌذ مشروعات التنمٌة األفمٌة المشروع فً تحمٌك األمن المابً لمصر مما سمح بتنفٌذ مشروعات التنمٌة األفمٌة 

2..الزراعٌة بصورة متواصلةالزراعٌة بصورة متواصلةوزٌادة الرلعة وزٌادة الرلعة 
2
حٌث شهدت المساحات الزراعٌة حٌث شهدت المساحات الزراعٌة   

  3354;3354;طفرة كبٌرة خبلل األعوام البلحمة على بناء السد العالً، لتصل إلى طفرة كبٌرة خبلل األعوام البلحمة على بناء السد العالً، لتصل إلى 

ملٌون فدان فً فترة ما لبل بناء السد ملٌون فدان فً فترة ما لبل بناء السد   737737م بدال  من م بدال  من 42394239فً العام فً العام ملٌون فدان ملٌون فدان 

                                                             
1

 ..33االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، صااللتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، صد. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة د. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة   

2
   WWaasseeeemm  ((AA..))  GGaadd,,  ““WWAATTEERR  SSCCAARRCCIITTYY  IINN  EEGGYYPPTT::  CCAAUUSSEESS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS"",,  

AARRTTIICCLLEE,,  RREEGGUULLAARR  IISSSSUUEE  --  IIIIOOAA33  JJoouurrnnaall,,  22001177,,  pp..  44,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttppss::////wwwwww..iiiiooaabb..oorrgg//IIIIOOAABBJJ__88..44__4400--4477..ppddff 

https://www.iioab.org/IIOABJ_8.4_40-47.pdf
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)أنظر الجدول )أنظر الجدول ملٌون فدانملٌون فدان  5356953569  بنحوبنحوالعالً، بما ٌعنً زٌادة الرلعة الزراعٌة العالً، بما ٌعنً زٌادة الرلعة الزراعٌة 

33.).)11  

م )المساحة باأللف م )المساحة باأللف 02220222إلى إلى   25652565(: المساحات المنزرعة فً الفترة ما بٌن (: المساحات المنزرعة فً الفترة ما بٌن 22الجدول )الجدول )

  فدان(.فدان(.

المساحات المساحات   السنةالسنة

  المنزرعةالمنزرعة
المساحات المساحات   السنةالسنة

  المنزرعةالمنزرعة
المساحات المساحات   السنةالسنة

  المنزرعةالمنزرعة

25652565  22222222  25262526  62256225  02220222  22222222  

25222522  22262226  25222522  62626262  02220222  20252025  

25222522  22222222  25222522  62262222  02220222  22222222  

25202520  22202220  25252525  60226022  02260226  22222222  

25222522  22222222  25522552  65226522  02220222  22022202  

25222522  22222222  25522552  22022202  02220222  22202220  

25222522  22262226  25502550  22222222  02250225  22222222  

25262526  22222222  25522552  22252225  02220222  22222222  

25222522  22562256  25522552  22222222  02220222  26252625  

25222522  22222222  25522552  22222222  02200220  22552255  

25252525  22062206  25562556  22622262  02220222  22522522  

25222522  22022202  25522552  22062206  02220222  25262526  

25222522  22262226  25522552  22622262  02220222  52565256  

25202520  22002200  25552555  22222222  02260226  52225222  

25222522  22522252  02220222  22262226  02220222  52205220  

25222522  22222222  02220222  25262526      

25222522  25222522  02200220  22222222      

معلومات عن معلومات عن ، الزراعة : ، الزراعة : مصر فً أرلاممصر فً أرلامالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، "المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، "

، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: 6262م، صم، ص02250225"، إحصاء مصر "، إحصاء مصر الزراعة فً مصرالزراعة فً مصر

hhttttppss::////wwwwww..ccaappmmaass..ggoovv..eegg//PPaaggeess//SSttaattiiccPPaaggeess..aassppxx??ppaaggee__iidd==55003355  

  

بحٌث وصلت بحٌث وصلت   --األراضً الزراعٌة ألكثر من مرة األراضً الزراعٌة ألكثر من مرة زراعة زراعة كما أسهم فً كما أسهم فً 

التوسع فً التوسع فً ، فضبل  عن ، فضبل  عن توفر المٌاهتوفر المٌاهكنتٌجة لكنتٌجة ل  --لثبلث زراعات خبلل العام الواحد لثبلث زراعات خبلل العام الواحد 

                                                             
1
معلومات عن الزراعة فً معلومات عن الزراعة فً ، الزراعة : ، الزراعة : مصر فً أرلاممصر فً أرلامالجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري، "الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري، " 

  ، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: 8383م، صم، ص;423;423"، إحصاء مصر "، إحصاء مصر مصرمصر

hhttttppss::////wwwwww..ccaappmmaass..ggoovv..eegg//PPaaggeess//SSttaattiiccPPaaggeess..aassppxx??ppaaggee__iidd==55003355 
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من المٌاه لرٌها مثل األرز ولصب من المٌاه لرٌها مثل األرز ولصب   ةةزراعة المحاصٌل التى تحتاج كمٌات كبٌرزراعة المحاصٌل التى تحتاج كمٌات كبٌر

ا فً  ،،السكرالسكر ا فًأسهم أٌض  تحوٌل المساحات التى كانت تزرع بنظام الري الحوضً تحوٌل المساحات التى كانت تزرع بنظام الري الحوضً   أسهم أٌض 

انطلك مصر نحو مشروعات التوسع انطلك مصر نحو مشروعات التوسع كما أسهم فً كما أسهم فً   11، ...الخ.، ...الخ.إلى نظام الرى الدابمإلى نظام الرى الدابم

التً ستساهم فً زٌادة الرلعة الزراعٌة، فضبل  عن زٌادة التً ستساهم فً زٌادة الرلعة الزراعٌة، فضبل  عن زٌادة   الزراعً العمبللةالزراعً العمبللة

من من % % ::73::73  أي ما ٌعادلأي ما ٌعادل  --  ملٌون فدانملٌون فدان  3636  منمنالمساحة المؤهولة بالسكان المساحة المؤهولة بالسكان 

م(، م(، 42374237)بتمدٌرات عام )بتمدٌرات عام   ملٌون فدانملٌون فدان  :45:45  الممدرة بحوالًالممدرة بحوالً  المساحة الكلٌة للدولةالمساحة الكلٌة للدولة

وتمدر مساحة وتمدر مساحة   من مساحة مصر،من مساحة مصر،  %%4747  ملٌون فدان أي ما ٌعادلملٌون فدان أي ما ٌعادل  37;377;7  إلىإلى

أي أي   ملٌون فدانملٌون فدان  3354;3354;  بحوالًبحوالًوفم ا لؤلرلام السابمة وفم ا لؤلرلام السابمة األراضً الزراعٌة فً مصر األراضً الزراعٌة فً مصر 

  22مصر.مصر.  من إجمالً مساحةمن إجمالً مساحة  % فمط% فمط53:553:5ما ٌعادل ما ٌعادل 

ومساحة األراضً المزروعة ومساحة األراضً المزروعة   --لتدنً المساحة المؤهولة بالسكان لتدنً المساحة المؤهولة بالسكان   ونتٌجةونتٌجة

  --  للببلدللببلد  إعادة رسم الخرٌطة السكانٌةإعادة رسم الخرٌطة السكانٌة  على النحو المشار إلٌه، بدأت الحكومة فًعلى النحو المشار إلٌه، بدأت الحكومة فً

تنفٌذ سلسلة من المشروعات الزراعٌة العمبللة تنتشر لتغطى كافة أنحاء تنفٌذ سلسلة من المشروعات الزراعٌة العمبللة تنتشر لتغطى كافة أنحاء   من خبللمن خبلل

صر وتمتحم أعماق الصحراء صر وتمتحم أعماق الصحراء وتحمك أهداف التنمٌة المتوازنة بٌن ألالٌم موتحمك أهداف التنمٌة المتوازنة بٌن ألالٌم م  الدولةالدولة

المصرٌة لخلك مجتمعات عمرانٌة جدٌدة تتوفر لها كافة ممومات الحٌاة من بنٌة المصرٌة لخلك مجتمعات عمرانٌة جدٌدة تتوفر لها كافة ممومات الحٌاة من بنٌة 

. فضبل  عن زٌادة الرلعة الزراعٌة من خبلل إضافة . فضبل  عن زٌادة الرلعة الزراعٌة من خبلل إضافة أساسٌة ومرافك وخدماتأساسٌة ومرافك وخدمات

مساحات جدٌدة من األراضً تضاف إلى المساحات المزروعة فعلٌ ا، ومن مساحات جدٌدة من األراضً تضاف إلى المساحات المزروعة فعلٌ ا، ومن 

                                                             
1
  ، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: 44، ص، ص42284228وزارة البٌبة المصرٌة، "تدهور األراضً والتصحر"، التنمٌة المستدامة، وزارة البٌبة المصرٌة، "تدهور األراضً والتصحر"، التنمٌة المستدامة،  

hhttttpp::////wwwwww..eeeeaaaa..ggoovv..eegg//  ppoorrttaallss//00//eeeeaaaaRReeppoorrttss//ssooee22000066//SSOOEE--PPDDFF//33--
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2
معلومات عن الزراعة فً معلومات عن الزراعة فً ، الزراعة : ، الزراعة : مصر فً أرلاممصر فً أرلامالجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري، "الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري، " 

 ..8383"، مرجع سابك، ص"، مرجع سابك، صمصرمصر
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ا  --  سكانسكانللللمناطك جذب مناطك جذب العمرانٌة الجدٌدة العمرانٌة الجدٌدة هذه المجتمعات هذه المجتمعات   تشكلتشكلالطبٌعً أن الطبٌعً أن  انظر    نظر 

    11وجادة للشباب.وجادة للشباب.  لما توفره من فرص عمل جدٌدةلما توفره من فرص عمل جدٌدة

ومن أهم مشروعات التنمٌة الزراعٌة التً لامت بها الحكومة على مدي ومن أهم مشروعات التنمٌة الزراعٌة التً لامت بها الحكومة على مدي 

ألف فدان ألف فدان   762762إضافة إضافة " والذي ٌهدف إلى " والذي ٌهدف إلى توشكىتوشكى"مشروع "مشروع   --السنوات الماضٌة السنوات الماضٌة 

تروى بالكامل بمٌاه تروى بالكامل بمٌاه   --ٌون فدان ٌون فدان مستمببل  إلى ملمستمببل  إلى مل  تصلتصل  --  إلى الرلعة الزراعٌةإلى الرلعة الزراعٌة

  ألفألف  442442  لدرهالدرها  مساحةمساحة  إضافةإضافة" والذي ٌهدف إلى " والذي ٌهدف إلى ترعة السبلمترعة السبلم"مشروع "مشروع   22النٌل،النٌل،

" " مشروع شرق العوٌناتمشروع شرق العوٌنات، "، "المناةالمناة  شرقشرق  فدانفدان  ألفألف  622622السوٌس والسوٌس و  لناةلناة  غربغرب  فدانفدان

  ألف فدان تروى بالكامل من المٌاه الجوفٌة،ألف فدان تروى بالكامل من المٌاه الجوفٌة،  445522ٌهدف إلى استصبلح نحو ٌهدف إلى استصبلح نحو والذي والذي 

ألف فدان من األراضى ألف فدان من األراضى   3434إضافة إضافة   ٌهدف إلىٌهدف إلى" الذي " الذي ٌنٌنمشروع درب األربعمشروع درب األربع""

3..الجدٌدة التى ٌتم استصبلحها وتروى بالكامل من المٌاه الجوفٌةالجدٌدة التى ٌتم استصبلحها وتروى بالكامل من المٌاه الجوفٌة
3
    

الستصبلح واستزراع الستصبلح واستزراع   --فضبل  عن خطة التنمٌة الزراعٌة الشاملة فضبل  عن خطة التنمٌة الزراعٌة الشاملة 

ا الستراتٌجٌة التنمٌة المستدامة "رإٌة مصر  ا الستراتٌجٌة التنمٌة المستدامة "رإٌة مصر مساحة أربعة مبلٌٌن فدان، دعم  مساحة أربعة مبلٌٌن فدان، دعم 

الربٌس عبد الفتاح السٌسً، الهادفة إلى زٌادة المساحة الربٌس عبد الفتاح السٌسً، الهادفة إلى زٌادة المساحة " التً أطلمها " التً أطلمها 42524252

بحلول عام بحلول عام   --% من إجمالً مساحتها % من إجمالً مساحتها 77الزراعٌة والعمرانٌة لمصر بحوالً الزراعٌة والعمرانٌة لمصر بحوالً 

بتنمٌة بتنمٌة   --ولد تم البدأ فً تنفٌذ المراحل األولً من هذا المشروع ولد تم البدأ فً تنفٌذ المراحل األولً من هذا المشروع   44م.م.42524252

                                                             
1
معهد بحوث االلتصاد معهد بحوث االلتصاد "، "، دراسة التصادٌة الستصبلح االراضى فى مصردراسة التصادٌة الستصبلح االراضى فى مصر، "، "السٌدالسٌد  المحسن على عبدالمحسن على عبد  على عبدعلى عبد  

ى الرابط ى الرابط ، عل، عل4747م، ص م، ص 42364236  الزراعٌةالزراعٌة  كز البحوثكز البحوثمرمر  ––الزراعى الزراعى 

التالً:التالً:

eess//UUppllooaaddFFiilleess//DDoowwnnLLooaaddFFiillee..aassppxx??..ddoocchhttttpp::////mmaaiinn..eeuullcc..eedduu..eegg//eeuullcc__vv55//LLiibbrraarrii  

2
م، على الرابط التالً: م، على الرابط التالً: 42264226توشكى وترعة السبلم ولضٌة المٌاه وحك مصر التارٌخى"، توشكى وترعة السبلم ولضٌة المٌاه وحك مصر التارٌخى"،   دمحم زاٌد، "مشروعىدمحم زاٌد، "مشروعى 

hhttttppss::////aatteeff..hheellaallss..nneett//mmeennttaall__rreessppoonnsseess//wwaatteerr__rreessoouurrcceess//ppaaggee33..hhttmm  
3
د. على عبد الرحمن على، "األبعاد االلتصادٌة لظاهرة التصحر فً جمهورٌة مصر العربٌة"، االتحاد العربً د. على عبد الرحمن على، "األبعاد االلتصادٌة لظاهرة التصحر فً جمهورٌة مصر العربٌة"، االتحاد العربً  

، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: 88م، ص م، ص :423:423للتنمٌة المستدامة والبٌبة، للتنمٌة المستدامة والبٌبة، 

hhttttppss::////wwwwww..aaccaaddeemmiiaa..eedduu//aattttaacchhmmeennttss//3344885555441122//ddoowwnnllooaadd__  sswwpp--ssppllaasshh--ppaappeerr--

ccoovveerr  
4

، ص ، ص 42384238، ، ””42524252رإٌة مصر رإٌة مصر   ––استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة ““الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء، الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء،  

، على الرابط التالً:، على الرابط التالً:6767  

= 

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/%20DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=NGIwZWFmYWQtZGYxOC00YTc0LWFiOWYtYzgyOWU0N2Y3ZjUxX2l0ZW1zXzEyMTg4Njg3XzM1Mjg2OV9f&filename=321.doc
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/%20DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=NGIwZWFmYWQtZGYxOC00YTc0LWFiOWYtYzgyOWU0N2Y3ZjUxX2l0ZW1zXzEyMTg4Njg3XzM1Mjg2OV9f&filename=321.doc
https://atef.helals.net/mental_responses/water_resources/page3.htm
https://atef.helals.net/mental_responses/water_resources/page3.htm
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كما هو كما هو   --واستصبلح وزراعة ملٌون ونصف ملٌون فدان، فً العدٌد من المناطك واستصبلح وزراعة ملٌون ونصف ملٌون فدان، فً العدٌد من المناطك 

  اتاتمجتمعمجتمع  إلامةإلامةهذه المشروعات مجتمعة إلى هذه المشروعات مجتمعة إلى   هدفهدف(. وت(. وت44وضح بالجدول رلم )وضح بالجدول رلم )مم

  اإلنتاجاإلنتاج  بزٌادةبزٌادة  الزراعٌةالزراعٌة  مصرمصر  لدراتلدرات  تدعٌمتدعٌم  فًفً  ساهمساهمتت  جدٌدجدٌد  تنموىتنموى  ٌةٌةزراعزراع

1..للسكانللسكان  جاذبةجاذبة  جدٌدةجدٌدة  عمرانٌةعمرانٌة  مجتمعاتمجتمعات  وخلكوخلك  الزراعىالزراعى
1
  

(: خطة التنمٌة الستصالح واستزراع مساحة ملٌون ونصف ملٌون (: خطة التنمٌة الستصالح واستزراع مساحة ملٌون ونصف ملٌون 00الجدول )الجدول )

  ..فدانفدان

  المساحة )باأللف فدان(المساحة )باأللف فدان(  منطفةمنطفةالال
  222222  المغّرة بالصحراء الغربٌةالمغّرة بالصحراء الغربٌة

  2,22,2  لرٌة األمل باإلسماعٌلٌة لرٌة األمل باإلسماعٌلٌة 

  2222  جنوب شرق المنخفض جنوب شرق المنخفض 

  0202  الطور الطور 

  2222  امتداد جنوب المنخفض امتداد جنوب المنخفض 

  2222  شرق سٌوة شرق سٌوة 

    602602  غرب المنٌا غرب المنٌا 

    222222  الفرافرة المدٌمة الفرافرة المدٌمة 

    222222  الفرافرة الجدٌدة الفرافرة الجدٌدة 

  22,222,2  المراشدة المراشدة 

  2222  ة ة امتداد الداخلامتداد الداخل

    0202  وغرب كوم أمبو )جوفً( وغرب كوم أمبو )جوفً( 

    0202  توشكً توشكً 

االقتصاد المصري، االقتصاد المصري،   قطاعاتقطاعات"، "، الزراعةالزراعةالهيئة العامة لالستعالمات المصرية، "الهيئة العامة لالستعالمات المصرية، "المصدر: اعداد الباحث، المصدر: اعداد الباحث، 
م، على الرابط التالي: م، على الرابط التالي:   :423:423يوليو يوليو   1199

hhttttppss::////wwwwww..ssiiss..ggoovv..eegg//SSttoorryy//6611667711//%%DD88%%AA77%%DD99%%8844%%DD88%%BB22%%  

%%BB99%%DD88%%AA99??llaanngg==aarr  

  

                                                             
= 
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1
م، على الرابط م، على الرابط   :423:423ٌولٌو ٌولٌو   1199االلتصاد المصري، االلتصاد المصري،   لطاعاتلطاعات"، "، الزراعةالزراعةالهٌبة العامة لبلستعبلمات المصرٌة، "الهٌبة العامة لبلستعبلمات المصرٌة، " 

 hhttttppss::////wwwwww..ssiiss..ggoovv..eegg//SSttoorryy//6611667711//%%AA99??llaanngg==aarrالتالً: التالً: 

https://www.sis.gov.eg/Story/61671/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/61671/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9?lang=ar
https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowPDF.aspx?page_id=/pdf/Final%20Book%20Mina.pdf
https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowPDF.aspx?page_id=/pdf/Final%20Book%20Mina.pdf
https://www.sis.gov.eg/Story/61671/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9?lang=ar
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من دٌسمبر عام من دٌسمبر عام   5252إنطلمت أولً مشروعات هذه المرحلة فً الـإنطلمت أولً مشروعات هذه المرحلة فً الـ

ا للزراعة وافتتاح   3232م، بتنمٌة م، بتنمٌة 42374237 ا للزراعة وافتتاح آالف فدان فً الفرفرة وتم إعدادها تمام  آالف فدان فً الفرفرة وتم إعدادها تمام 

حدات السكنٌة التً تم االنتهاء منها والتً تضم حدات السكنٌة التً تم االنتهاء منها والتً تضم المري الجدٌدة التً تم إنشاإها والوالمري الجدٌدة التً تم إنشاإها والو

وحدة سكنٌة، باإلضافة إلى المبانً الحكومٌة الكاملة وحدة سكنٌة، باإلضافة إلى المبانً الحكومٌة الكاملة   47224722ما ٌمرب من ما ٌمرب من 

إحداث تنمٌة زراعٌة وصناعٌة متكاملة، من خبلل إحداث تنمٌة زراعٌة وصناعٌة متكاملة، من خبلل   --ٌتضمن المشروع ٌتضمن المشروع   11المرافك.المرافك.

الموفرة للمٌاه، الموفرة للمٌاه،   --زراعة أنواع محددة من المحاصٌل والخضروات والفواكه زراعة أنواع محددة من المحاصٌل والخضروات والفواكه 

كما كما   22صانع للتعببة والتغلٌف وإنتاج الزٌوت ومعالجة النباتات الطبٌة.صانع للتعببة والتغلٌف وإنتاج الزٌوت ومعالجة النباتات الطبٌة.وتؤسٌس موتؤسٌس م

ٌتضمن مشروعات لتربٌة الماشٌة واألغنام واإلبل، فضبل  عن مشروعات لتنمٌة ٌتضمن مشروعات لتربٌة الماشٌة واألغنام واإلبل، فضبل  عن مشروعات لتنمٌة 

الثروة السمكٌة، وذلن بهدف سد الفجوات بٌن الطلب على السلع الغذابٌة الثروة السمكٌة، وذلن بهدف سد الفجوات بٌن الطلب على السلع الغذابٌة 

  33والمعروض منها ومن ثم تملٌل االستٌراد من الخارج.والمعروض منها ومن ثم تملٌل االستٌراد من الخارج.

ب هذه التوسعات التً شهدها هذا المطاع على المستوي األفمً ب هذه التوسعات التً شهدها هذا المطاع على المستوي األفمً وبجانوبجان

ا خبلل  ا خبلل ممثلة فً استصبلع وزراعة مساحات جدٌدة، فمد شهد هذا المطاع أٌض  ممثلة فً استصبلع وزراعة مساحات جدٌدة، فمد شهد هذا المطاع أٌض 

تنمٌة كبٌرة على المستوي الرأسً ممثلة فً زٌادة إنتاجٌة تنمٌة كبٌرة على المستوي الرأسً ممثلة فً زٌادة إنتاجٌة   --السنوات الماضٌة السنوات الماضٌة 

العدٌد من العدٌد من مطاع فً تحمٌك معدالت زٌادة فً إنتاجٌة مطاع فً تحمٌك معدالت زٌادة فً إنتاجٌة هذا الهذا النجح نجح الفدان، حٌث الفدان، حٌث 

  ها،ها،د مند منٌٌعدعدالالالحاصبلت الزراعٌة واحتبلل مراكز متمدمة على مستوى العالم فً الحاصبلت الزراعٌة واحتبلل مراكز متمدمة على مستوى العالم فً 

حٌث حممت مصر المركز األول بٌن دول العالم فً انتاجٌة الفدان من محاصٌل حٌث حممت مصر المركز األول بٌن دول العالم فً انتاجٌة الفدان من محاصٌل 

الثانى فً محصول الثانى فً محصول   لصب السكر واألرز والفول السودانى والسمسم، والمركزلصب السكر واألرز والفول السودانى والسمسم، والمركز

                                                             
1
، مرجع سابك، ، مرجع سابك، ””42524252رإٌة مصر رإٌة مصر   ––استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة ““الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء، الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء،  

  ..6767ص ص 
2

"، "، ٪ من الدخل المومً٪ من الدخل الموم3737ًإلى إلى   3232المطاع الزراعً والداجنً ٌمثل المطاع الزراعً والداجنً ٌمثل «: «: األعمالاألعمال  رجالرجال»»، "، "دمحم عبد العاطًدمحم عبد العاطً  

  ، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: :423:423--2525--2929جرٌدة المصري الٌوم، جرٌدة المصري الٌوم، 

hhttttppss::////wwwwww..aallmmaassrryyaallyyoouumm..ccoomm//nneewwss//ddeettaaiillss//11226677443355 

3
، مرجع سابك، ، مرجع سابك، ””42524252رإٌة مصر رإٌة مصر   ––استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة ““للتعببة العامة واإلحصاء، للتعببة العامة واإلحصاء، الجهاز المركزي الجهاز المركزي  

  ..6767ص ص 

https://www.almasryalyoum.com/editor/details/929
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1267435
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لممح والمركز السادس فً محصول لممح والمركز السادس فً محصول الذرة الرفٌعة والمركز الرابع فً محصول االذرة الرفٌعة والمركز الرابع فً محصول ا

1..الفولالفول
1
  

  الفصل األولالفصل األول

  أهمٌة لطاع الزراعة فً االلتصاد المصريأهمٌة لطاع الزراعة فً االلتصاد المصري

األنشطة الربٌسٌة فً اإللتصاد األنشطة الربٌسٌة فً اإللتصاد أهم أهم أحد أحد   ً فً مصرً فً مصرالزراعالزراعٌشكل المطاع ٌشكل المطاع 

ٌ ا المومً المصريالمومً المصري ٌ ا ، وٌحتل مكانة  بارزة  فً االلتصاد المصري وٌمثل ركنا أساس ، وٌحتل مكانة  بارزة  فً االلتصاد المصري وٌمثل ركنا أساس

تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة الشاملة تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة الشاملة من مكوناته، وٌموم بدور متمٌز فً من مكوناته، وٌموم بدور متمٌز فً 

ولذلن توجد عبللة طرٌة بٌن مستوي االهتمام بالزراعة ودرجة تمدمها ومستوي ولذلن توجد عبللة طرٌة بٌن مستوي االهتمام بالزراعة ودرجة تمدمها ومستوي   --

وٌساهم هذا وٌساهم هذا   22نجاح خطط التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً مجاالتها المختلفة.نجاح خطط التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً مجاالتها المختلفة.

ا هام فً الناتج المحلً اإلجمالً إلى جانب مختلف المطاع ا هام فً الناتج المحلً اإلجمالً إلى جانب مختلف المطاعالمطاع بدور  ات ات المطاع بدور 

  الغذابٌةالغذابٌة  االحتٌاجاتاالحتٌاجات  األخري فً االلتصاد المصري، كما ٌساهم فً توفٌراألخري فً االلتصاد المصري، كما ٌساهم فً توفٌر

البلزمة لئلنسان المصري باإلضافة إلى دوره الهام فً توفٌر المدخبلت البلزمة لئلنسان المصري باإلضافة إلى دوره الهام فً توفٌر المدخبلت   والكسابٌةوالكسابٌة

  خلكخلك  فىفىاإلنتاجٌة البلزمة لمٌام الصناعات التحوٌلٌة المختلفة، فضبل  عن مساهمته اإلنتاجٌة البلزمة لمٌام الصناعات التحوٌلٌة المختلفة، فضبل  عن مساهمته 

ومن ثم فً توفٌر ومن ثم فً توفٌر   السلعٌةالسلعٌة  ادراتادراتالصالص، والزٌادة فً معدل ، والزٌادة فً معدل جدٌدةجدٌدة  عملعمل  فرصفرص

العمبلت األجنبٌة البلزمة لعملٌة التنمٌة، ومن ثم ٌعتبر هذا المطاع أكثر المطاعات العمبلت األجنبٌة البلزمة لعملٌة التنمٌة، ومن ثم ٌعتبر هذا المطاع أكثر المطاعات 

  33أهمٌة فً االلتصاد المومً.أهمٌة فً االلتصاد المومً.

سنعرض لهذا الفصل من خبلل مبحثٌن ٌتناول )األول( معدل اسهام سنعرض لهذا الفصل من خبلل مبحثٌن ٌتناول )األول( معدل اسهام 

فٌعرض لدور فٌعرض لدور المطاع الزراعً المصري فً الناتج المحلً اإلجمالً، أما )الثانً( المطاع الزراعً المصري فً الناتج المحلً اإلجمالً، أما )الثانً( 
                                                             

1
 ..33"، مرجع سابك، ص"، مرجع سابك، صالزراعةالزراعةالهٌبة العامة لبلستعبلمات المصرٌة، "الهٌبة العامة لبلستعبلمات المصرٌة، " 

2
 ..33د. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، صد. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، ص 

3
  ––  الزراعًالزراعً  االلتصادااللتصاد  بحوثبحوث  مصر"، معهدمصر"، معهد  فًفً  الزراعًالزراعً  لبلستثمارلبلستثمار  لٌاسًلٌاسً  دمحم، "تحلٌلدمحم، "تحلٌل  العزٌزالعزٌز  عبدعبد  محمودمحمود  أحمدأحمد 

 ، على التوالً:، على التوالً:33م، ص م، ص ٤١٠٢٤١٠٢الزراعٌة، الزراعٌة،   البحوثالبحوث  مركزمركز

hhttttppss::////aajjaass..jjoouurrnnaallss..eekkbb..eegg//aarrttiiccllee__33550044__cc33cc88ffaa553311bbaa33ff1100ee445566cc33bb  
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المطاع الزراعً المصري فً تحمٌك األمن الغذابً وإمداد الكثٌر من الصناعات المطاع الزراعً المصري فً تحمٌك األمن الغذابً وإمداد الكثٌر من الصناعات 

  بالمواد الخام وتوفٌر فرص عمل لمطاع عرٌض من المصرٌٌن.بالمواد الخام وتوفٌر فرص عمل لمطاع عرٌض من المصرٌٌن.

  

  المبحث األولالمبحث األول

  معدل اسهام المطاع الزراعً المصري فً الناتج المحلً اإلجمالًمعدل اسهام المطاع الزراعً المصري فً الناتج المحلً اإلجمالً

الزراعً باعتباره الزراعً باعتباره   اعتمد االلتصاد المصري اعتماد ا شدٌد ا علً المطاعاعتمد االلتصاد المصري اعتماد ا شدٌد ا علً المطاع

ا للنمو، وتعزز هذا الدور بعد لٌام ثورة  ا للنمو، وتعزز هذا الدور بعد لٌام ثورة مصدر  م وخبلل الستٌنات م وخبلل الستٌنات 74;743;3ٌولٌو ٌولٌو   4545مصدر 

والسبعٌنات، إال أن هذا الدور بدأ ٌتنالص خبلل فترة الثمانٌنات عندما اتجهت والسبعٌنات، إال أن هذا الدور بدأ ٌتنالص خبلل فترة الثمانٌنات عندما اتجهت 

مثل المطاعات الصناعٌة مثل المطاعات الصناعٌة   --لتنمٌة الصناعات غٌر الزراعٌةلتنمٌة الصناعات غٌر الزراعٌة--الدولة المصرٌة الدولة المصرٌة 

% % 9292فً بداٌة فترة الخمسٌنات كانت الزراعة تمثل نحو فً بداٌة فترة الخمسٌنات كانت الزراعة تمثل نحو والبترولٌة والسٌاحٌة. فوالبترولٌة والسٌاحٌة. ف

من الناتج المحلً اإلجمالً المصري، ولكن مع دخول مصر مرحلة التحول نحو من الناتج المحلً اإلجمالً المصري، ولكن مع دخول مصر مرحلة التحول نحو 

على على   --التصنٌع فً بداٌة الستٌنات بدأ دور المطاع الصناعً ٌنمو بشكل كبٌر التصنٌع فً بداٌة الستٌنات بدأ دور المطاع الصناعً ٌنمو بشكل كبٌر 

  م( انخفض معدل إسهام هذا المطاع إلىم( انخفض معدل إسهام هذا المطاع إلى42274227حساب المطاع الزراعً. وفً عام )حساب المطاع الزراعً. وفً عام )

  11% من الناتج المحلً اإلجمالً المصري.% من الناتج المحلً اإلجمالً المصري.3737

% من الناتج % من الناتج 3636توالً انخفاض معدل اسهام هذا المطاع لٌصل إلى توالً انخفاض معدل اسهام هذا المطاع لٌصل إلى 

  3643436434  ما ٌمدر بحوالًما ٌمدر بحوالً  اإلنتاجٌة بلغتاإلنتاجٌة بلغت  م، بمٌمةم، بمٌمة:422:422فً عام فً عام   --المحلً اإلجمالً المحلً اإلجمالً 

م( وصل حجم م( وصل حجم 42324232وفً العام )وفً العام )  22م(.م(.:422:422جنٌه )باألسعار الثابتة للعام جنٌه )باألسعار الثابتة للعام   ملٌارملٌار

% من الناتج المحلً اإلجمالً، بمٌمة إنتاجٌة % من الناتج المحلً اإلجمالً، بمٌمة إنتاجٌة 3536535365اع لنسبة اع لنسبة إسهام هذا المطإسهام هذا المط

                                                             
1
 ..33الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، صالزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، ص  د. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دورد. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دور 

2
 ..33"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص الزراعة فً مصرالزراعة فً مصرجرٌدة المعرفة االلكترونٌة، "جرٌدة المعرفة االلكترونٌة، " 
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من إجمالً الناتج المحلً اإلجمالً من إجمالً الناتج المحلً اإلجمالً   --ملٌار جنٌه ملٌار جنٌه   :39739:39739بلغت ما ٌمدر بحوالً بلغت ما ٌمدر بحوالً 

11ملٌار جنٌه.ملٌار جنٌه.  2;3;2352;3;352المصري الممدر بنحو المصري الممدر بنحو 
      

% % 33333333م(، وصل حجم إسهام المطاع الزراعة لنسبة م(، وصل حجم إسهام المطاع الزراعة لنسبة 42394239وفً العام )وفً العام )

%، حٌث %، حٌث 534534ً الكلً لمصر بمعدل نمو حمٌمً لدره ً الكلً لمصر بمعدل نمو حمٌمً لدره من الناتج المحلً اإلجمالمن الناتج المحلً اإلجمال

ملٌار جنٌه )من إجمالً ملٌار جنٌه )من إجمالً   4753847538بلغت لٌمة اإلنتاج الزراعً ما ٌمدر بحوالً بلغت لٌمة اإلنتاج الزراعً ما ٌمدر بحوالً 

باألسعار باألسعار   --ملٌار جنٌه ملٌار جنٌه   :44:638:44:638الناتج المحلً اإلجمالً المصري الممدر بنحو الناتج المحلً اإلجمالً المصري الممدر بنحو 

    22(.(.55)أنظر الجدول )أنظر الجدول   --م( م( 42394239الثابتة للعام الثابتة للعام 

  

  ::  الجارٌة )الوحدةالجارٌة )الوحدة  باألسعارباألسعار  الزراعىالزراعى  الدخلالدخل  وصافىوصافى  إلنتاجإلنتاج  اإلجمالٌةاإلجمالٌة  (: المٌمة(: المٌمة22الجدول )الجدول )

  جنٌه(جنٌه(  بالملٌونبالملٌون

  02220222//02260226  02260226//02220222  نوع اإلنتاج الزراعًنوع اإلنتاج الزراعً

المٌمة اإلجمالٌة لإلنتاج النباتً: المٌمة اإلجمالٌة لإلنتاج النباتً: 

  )المحاصٌل الحملٌة()المحاصٌل الحملٌة(
3393;63393;6  3384;63384;6  

المٌمة اإلجمالٌة إلنتاج الحاصالت الخضر المٌمة اإلجمالٌة إلنتاج الحاصالت الخضر 
  والفاكهة واألشخار الخشبٌةوالفاكهة واألشخار الخشبٌة

893;9893;9  5756257562  

  113344  110000  المٌمة اإلجمالٌة لإلنتاج الحٌوانًالمٌمة اإلجمالٌة لإلنتاج الحٌوانً

      الحشرٌةالحشرٌة  المنتجاتالمنتجات  لٌمةلٌمة  إجمالىإجمالى
  2277771166  2255330000  المٌمة اإلجمالٌة لإلنتاج السمكىالمٌمة اإلجمالٌة لإلنتاج السمكى

  578726578726  55:29455:294  الزراعىالزراعى  اإلنتاجاإلنتاج  لمٌمةلمٌمة  العامالعام  اإلجمالىاإلجمالى

  ;;:324;;:324  7;73238;3238  الزراعىالزراعى  اإلنتاجاإلنتاج  مستلزماتمستلزمات  لٌمةلٌمة  إجمالًإجمالً

  022620226222  026222026222  الزراعىالزراعى  الدخلالدخل  صافىصافى

معلومات عن معلومات عن ، الزراعة : ، الزراعة : مصر فً أرلاممصر فً أرلامالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، "المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، "

، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: 2222وو2222م، ص م، ص 02250225"، إحصاء مصر "، إحصاء مصر الزراعة فً مصرالزراعة فً مصر
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1
  معهدمعهد  "،"،العربٌةالعربٌة  مصرمصر  جمهورٌةجمهورٌة  فًفً  الزراعًالزراعً  االستثماراالستثمار  لكفاءةلكفاءة  تحلٌلٌةتحلٌلٌة  دراسةدراسة، "، "هرٌديهرٌدي  أحمدأحمد  صبرهصبره  عزتعزت. . دد 

  لى الرابط التالً:لى الرابط التالً:، ع، ع33م، ص م، ص 42344234، ، الزراعًالزراعً  االلتصادااللتصاد  بحوثبحوث

 hhttttpp::////wwwwww..aauunn..eedduu..eegg//jjoouurrnnaall__ffiilleess//441166__JJ__11556633..ppddff  
2
، اإلصدار ، اإلصدار ””مم:423:423الزراعة الزراعة   --كتاب اإلحصاء السنوي كتاب اإلحصاء السنوي ““الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري، الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري،  

  ، على الرابط التالً، على الرابط التال33ًم، ص م، ص :423:423(، (، ;32;32التاسع بعد المابة )التاسع بعد المابة )

::hhttttppss::////wwwwww..ccaappmmaass..ggoovv..eegg//PPaaggeess//SSttaattiiccPPaaggeess..aassppxx??ppaaggee__  iidd==55003344    

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
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ومن الجدٌر بالمبلحظة، أن االنخفاض فً معدل إسهام المطاع الزراعً ومن الجدٌر بالمبلحظة، أن االنخفاض فً معدل إسهام المطاع الزراعً 

ال ٌعنً تدنً معدالت اإلنتاج الزراعً على مر ال ٌعنً تدنً معدالت اإلنتاج الزراعً على مر   --فً الناتج المحلً اإلجمالً فً الناتج المحلً اإلجمالً 

السنٌن، وإنما ٌرجع انخفاض معدل إسهام هذا المطاع إلى إرتفاع معدالت النمو السنٌن، وإنما ٌرجع انخفاض معدل إسهام هذا المطاع إلى إرتفاع معدالت النمو 

األخري بشكل أكبر وأسرع من المطاع الزراعً. فضبل  عن تدنً األخري بشكل أكبر وأسرع من المطاع الزراعً. فضبل  عن تدنً   بالمطاعاتبالمطاعات

، وذلن نتٌجة لتوافر ، وذلن نتٌجة لتوافر الزراعىالزراعى  المطاعالمطاعتنمٌة تنمٌة   فىفىالُمتبعة الُمتبعة   االصبلحٌةاالصبلحٌةجودة السٌاسات جودة السٌاسات 

بٌن بٌن   فجوةفجوةالال  تزاٌدتزاٌد، ،   المتاحةالمتاحة  المواردالموارد  محدودٌةمحدودٌةمنها )منها )  --  سبابسباباألاأل  العدٌد منالعدٌد من

  التموٌلٌةالتموٌلٌة  المواردالموارد  عجزعجز  المتاحة والمطلوب منها،المتاحة والمطلوب منها،  المحلٌةالمحلٌة  المواردالمواردالمعروض من المعروض من 

  العلمٌةالعلمٌة  البحوثالبحوث  مستوىمستوى  تدنىتدنى  الزراعٌة ،الزراعٌة ،  االستثمارٌةاالستثمارٌة  واألهدافواألهداف  الخططالخطط  تموٌلتموٌل  عنعن

  ، ..الخ(.، ..الخ(.الزراعىالزراعى  المطاعالمطاع  وتحدٌثوتحدٌث  لتطوٌرلتطوٌر  البلزمةالبلزمة

، ، الزراعٌةالزراعٌة  المواردالموارد  استخداماستخدام  كفاءةكفاءة  انخفاضانخفاضتكون النتٌجة هً تكون النتٌجة هً   وبالتالً،وبالتالً،

إلى المدر والمٌمة إلى المدر والمٌمة   --ع ع بما ٌإدي إلى عدم الوصول باإلنتاجٌة الزراعٌة لهذا المطابما ٌإدي إلى عدم الوصول باإلنتاجٌة الزراعٌة لهذا المطا

حاجة  حاجة    أكثرأكثر  --  المصرىالمصرى  اللتصاداللتصادفٌه افٌه ا  أصبحأصبحالحمٌمٌة له. هذا فً الولت الذي الحمٌمٌة له. هذا فً الولت الذي 

  بهبه  المنوطالمنوط  المتزاٌدةالمتزاٌدة  االحتٌاجاتاالحتٌاجاتوذلن لتلبٌة وذلن لتلبٌة   الزراعٌةالزراعٌة  التنمٌةالتنمٌة  بمعدالتبمعدالت  ئلسراعئلسراعلل

  بلبل  --  المتمدمةالمتمدمة  الدولالدول  التصادٌاتالتصادٌات  وبٌنوبٌن  بٌنهبٌنهوتمرٌب الفارق المتصاعد وتمرٌب الفارق المتصاعد   إشباعها،إشباعها،

1..المنافسةالمنافسة  علىعلىمنه منه   لدرةلدرة  وأكثروأكثر  ألوىألوى  أصبحتأصبحت  لتىلتىااوو  ااأٌض  أٌض    النامٌةالنامٌةوو
1
    

فاالهتمام بالمطاع الزراعً، لد ٌكون سبب ا فً تحمٌك نهضة التصادٌة فاالهتمام بالمطاع الزراعً، لد ٌكون سبب ا فً تحمٌك نهضة التصادٌة 

حمٌمٌة فً هذا البلد، فإذا نظرنا لتارٌخ معظم التصادات الدول الصناعٌة والمتمدمة حمٌمٌة فً هذا البلد، فإذا نظرنا لتارٌخ معظم التصادات الدول الصناعٌة والمتمدمة 

النهضة النهضة   التً نرها اآلن، نجد أنها بدأت نهضتها بالزراعة أوال  ومنها انطلمت إلًالتً نرها اآلن، نجد أنها بدأت نهضتها بالزراعة أوال  ومنها انطلمت إلً

الصناعٌة واآلن هنان نملة أخري فً المعلومات والبرمجٌات ولطاع الخدمات الصناعٌة واآلن هنان نملة أخري فً المعلومات والبرمجٌات ولطاع الخدمات 

                                                             
1
  معهدمعهد  ،،""مصرمصر  فًفً  الزراعًالزراعً  لبلستثمارلبلستثمار  المٌاسًالمٌاسً  االلتصاديااللتصادي  التحلٌلالتحلٌل""  ٌحٌى،ٌحٌى،  الرحمنالرحمن  عبدعبد  وٌحٌىوٌحٌى  دمحمدمحم  ممدوحممدوح  دعاءدعاء 

  ،،42364236  مصرمصر  ٢٤٢٤  الزراعٌة،الزراعٌة،  للبحوثللبحوث  المصرٌةالمصرٌة  مجلةمجلةالال  الزراعٌة،الزراعٌة،  البحوثالبحوث  مركزمركز  --  الزراعىالزراعى  االلتصادااللتصاد  بحوثبحوث

: : التالًالتالً  الربطالربط  علىعلى  ،،33ص ص 

hhttttpp::////wwwwww..aarrcc..ssccii..eegg//eejjaarr//UUppllooaaddFFiilleess//PPuubblliiccaattiioonnss//111155774488%%DD88%%AA77%%DD..ppddff  
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% من % من 6262المساندة بصفة عامة والذي أصبح ٌشكل فً بعض الدول أكثر من المساندة بصفة عامة والذي أصبح ٌشكل فً بعض الدول أكثر من 

  11ناتجها المحلً اإلجمالً.ناتجها المحلً اإلجمالً.
  

  :معدل اسهام المطاع الزراعً المصري فً التجارة الخارجٌة:معدل اسهام المطاع الزراعً المصري فً التجارة الخارجٌة  

للخارج، خاصة للخارج، خاصة   --جارة مصر جارة مصر شكلت التجارة الزراعٌة الخارجٌة معظم تشكلت التجارة الزراعٌة الخارجٌة معظم ت

فٌما لبل فترة الستٌنات، لكن بعد هذه الفترة بدأ دور المطاع الزراعً فً التجارة فٌما لبل فترة الستٌنات، لكن بعد هذه الفترة بدأ دور المطاع الزراعً فً التجارة 

وتوالً وتوالً   22الخارجٌة ٌمل خاصة مع زٌادة الصادرات من المطاعات الصناعٌة.الخارجٌة ٌمل خاصة مع زٌادة الصادرات من المطاعات الصناعٌة.

إلى أن أصبحت إلى أن أصبحت   --انخفاض دور المطاع الزراعً المصري فً التجارة الخارجٌة انخفاض دور المطاع الزراعً المصري فً التجارة الخارجٌة 

  ..الممحالممحوفً ممدمتها وفً ممدمتها   األساسٌةاألساسٌة  الغذابٌةالغذابٌة  سلعسلعللاز ألغلب ااز ألغلب ابمتٌبمتٌ  ةةمستوردمستوردمصر دولة مصر دولة 

ا شدٌد ا   الزراعًالزراعً  التجاريالتجاري  المٌزانالمٌزانعلى أثر ذلن شهد على أثر ذلن شهد  ا شدٌد ا عجز    مدىمدى  علىعلىاستمر استمر   --عجز 

  دوالردوالر  ملٌارملٌار  55,,44  منمن  الزراعًالزراعً  التجاريالتجاري  العجزالعجز  زادزاد، حٌث ، حٌث الماضٌٌنالماضٌٌن  العمدٌنالعمدٌن

بزٌادة بزٌادة   --م( م( 42364236))  فًفً  أمرٌكًأمرٌكً  دوالردوالر  ملٌارملٌار  ::,,3232  إلىإلى  م(م(6;;63;;3))  فًفً  أمرٌكًأمرٌكً

  م(. م(. 6;;63;;3))  عامعام  فًفً  العجزالعجزلٌمة لٌمة   أضعافأضعاف  أربعةأربعة  حوالًحوالًرها رها لدلد

وٌرجع هذا العجز الشدٌد فً المٌزان التجاري الزراعً إلى زٌادة معدل وٌرجع هذا العجز الشدٌد فً المٌزان التجاري الزراعً إلى زٌادة معدل 

  ،،الغذابًالغذابً  استهبلكهااستهبلكها  منمن% % 7272  منمن  أكثرأكثرواردات مصر من السلع الغذابٌة لحوالً واردات مصر من السلع الغذابٌة لحوالً 

  بلبل  --  الغذابٌةالغذابٌة  لموادلموادلل  السوق العالمٌةالسوق العالمٌة  أسعارأسعار  فًفً  للتغٌراتللتغٌراتمما ٌجعل مصر عرضة مما ٌجعل مصر عرضة 

وربما تجد صعوبة فً استٌرادها. هذا وعلى الرغم من وجود هذا العجز الكبٌر وربما تجد صعوبة فً استٌرادها. هذا وعلى الرغم من وجود هذا العجز الكبٌر 

نتٌجة الرتفاع معدل الواردات على الصادرات، نتٌجة الرتفاع معدل الواردات على الصادرات،   --فً المٌزان التجاري الزراعً فً المٌزان التجاري الزراعً 

إال أن عابدات الصادرات الزراعٌة شهدت تزاٌد مستمر بالتوازي مع تزاٌد تكلفة إال أن عابدات الصادرات الزراعٌة شهدت تزاٌد مستمر بالتوازي مع تزاٌد تكلفة 

                                                             
1
دراسة إلتصادٌة للتوزٌع المطاعى لئلستثمارات مع التركٌز دراسة إلتصادٌة للتوزٌع المطاعى لئلستثمارات مع التركٌز ، "، "خبلفخبلف  دمحمدمحم  محمودمحمودود. ود.   د. هبة هللا دمحم السوٌفىد. هبة هللا دمحم السوٌفى  

، على ، على 55، ص ، ص معهد بحوث اإللتصاد الزراعىمعهد بحوث اإللتصاد الزراعى  ،،مركز البحوث الزراعٌةمركز البحوث الزراعٌة"، "، اعى فى مصراعى فى مصرعلى المطاع الزرعلى المطاع الزر

  hhttttpp::////wwwwww..aarrcc..ssccii..eegg//NNAARRIIMMSS__uuppllooaadd//NNAARRIIMMSSddooccss//7755119900//%%DD..ddooccالرابط التالً: الرابط التالً: 
2

 ..33، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، ص، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، صد. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاويد. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي  

http://www.arc.sci.eg/NARIMS_upload/NARIMSdocs/75190/%25D.doc
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بفترة بفترة   ممارنة  ممارنة    والعشرٌنوالعشرٌن  الحاديالحادي  رنرنالمالم  منمن  األولاألول  العمدالعمد  خبللخبللالواردات الزراعٌة الواردات الزراعٌة 

  11(.(.33  الشكلالشكلأنظر أنظر ))  التسعٌنٌاتالتسعٌنٌات

  م.م.02220222--25522552  مصرمصر  فًفً  الزراعٌةالزراعٌة  المنتجاتالمنتجات  فًفً  التجارةالتجارة  تطورتطور: : ((22))  الشكلالشكل

  
SSoouurrccee;;  FFAAOOSSTTAATT  aanndd  wwoorrlldd  bbaannkk  22001166,,  oouutthhoorrss’’  eessttiimmaattiioonnss,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  TTeelllliioogglluu  

((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ""AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  

EEggyypptt"",,  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  ((IICCTTSSDD)),,  UUnniitteedd  

NNaattiioonnss  FFoooodd  aanndd  AAggrriiccuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((FFAAOO)),,  MMaarrcchh  22001177,,  pp..  22,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg//33//aa--ii77111177ee..ppddff  

  

  --  الزراعٌةالزراعٌة  الوارداتالواردات  علىعلى  اإلنفاقاإلنفاقحجم حجم   إجمالًإجمالًم(، كان م(، كان 42374237وفً عام )وفً عام )

  نسبةنسبة  أعلىأعلى  ثانًثانً  --  والخدماتوالخدمات  السلعالسلع  منمنمصر مصر   صادراتصادراتعابدات عابدات   إجمالًإجمالًنسبة إلى نسبة إلى 

  أللألل  الحصةالحصة  هذههذه  وكانتوكانت  ،،((NNEENNAA))  أفرٌمٌاأفرٌمٌا  وشمالوشمال  األدنىاألدنى  الشرقالشرق  منطمةمنطمة  بلدانبلدان  بٌنبٌن

  جمٌعجمٌع  منمن% % 6262  منمن  ٌمربٌمرب  ماما  حٌث لُدر أنحٌث لُدر أن. . الٌمنالٌمن  عنعن  فمطفمط  مبوٌةمبوٌة  نماطنماط  55بـبـ

الواردة من خارج الواردة من خارج   --  الزراعٌةالزراعٌة  الوارداتالواردات  علىعلى  إنفالهاإنفالها  تمتم  مصرمصر  صادراتصادرات  عابداتعابدات

وعلى الرغم مما تمدم، ما زالت الصادرات الزراعٌة تشكل نسبة ال وعلى الرغم مما تمدم، ما زالت الصادرات الزراعٌة تشكل نسبة ال   22  ..الببلدالببلد

                                                             
1 TTeelllliioogglluu  ((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ""AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  iinn  EEggyypptt"",,  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  ((IICCTTSSDD)),,  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  FFoooodd  aanndd  AAggrriiccuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((FFAAOO)),,  

MMaarrcchh  22001177,,  pp..  55,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg//33//aa--ii77111177ee..ppddff  
2 TTeelllliioogglluu  ((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ““AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  iinn  EEggyypptt””,,  iibbiidd,,  pp..  55..  

http://www.fao.org/3/a-i7117e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7117e.pdf
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ٌستهان بها من إجمالً الصادرات المصرٌة، حٌث لُدر حجم الصادرات الزراعٌة ٌستهان بها من إجمالً الصادرات المصرٌة، حٌث لُدر حجم الصادرات الزراعٌة 

% من جملة % من جملة 4237642376سط لدره سط لدره م، بمتوم، بمتو:423:423حتى حتى   42364236خبلل الفترة من خبلل الفترة من 

من إجمالً متوسط لٌمة من إجمالً متوسط لٌمة   ملٌار جنٌهملٌار جنٌه  7338573385بما ٌعادل بما ٌعادل   --  الصادرات الكلٌةالصادرات الكلٌة

  ملٌار جنٌهملٌار جنٌه  4733547335الصادرات الكلٌة فً مصر خبلل تلن الفترة والممدرة بحوالً الصادرات الكلٌة فً مصر خبلل تلن الفترة والممدرة بحوالً 

  11(.(.66مصري )أنظر الجدول مصري )أنظر الجدول 

  الفترةالفترة  تطور مساهمة الصادرات الزراعٌة فى الصادرات الكلٌة فى مصر خاللتطور مساهمة الصادرات الزراعٌة فى الصادرات الكلٌة فى مصر خالل  (:(:22))الجدول الجدول 

((02220222--  02220222.).)  

متوسط متوسط   02220222//02220222  02220222//02260226  02260226//02220222  02220222//02220222  البٌانالبٌان

  الفترةالفترة

الصادرات الصادرات 

  الكلٌةالكلٌة

262,022262,022  002,222002,222  026,62026,62  222,2222,2  022,2022,2  

الصادرات الصادرات 

  الزراعٌةالزراعٌة

22,00222,002  25,22225,222  26,2226,22  62,2662,26  22,6222,62  

  02,2202,22  22,2222,22  22    02,202,2  00,2000,20  00,2200,22  النسبة %النسبة %

م. مشار إلٌه فً: الهٌئة العامة لالستعالمات م. مشار إلٌه فً: الهٌئة العامة لالستعالمات 02220222ح األراضى ح األراضى وزارة الزراعة وإستصالوزارة الزراعة وإستصال  المصدر:المصدر:

م، على الرابط التالً: م، على الرابط التالً:   02220222ٌولٌو ٌولٌو   1199االلتصاد المصري، االلتصاد المصري،   لطاعاتلطاعات"، "، الزراعةالزراعةالمصرٌة، "المصرٌة، "

hhttttppss::////wwwwww..ssiiss..ggoovv..eegg//SSttoorryy//6611667711//%%DD88%%AA77%%DD99%%8844%%DD88%%BB22%%DD88%%BB11%%DD

88%%AA77%%DD88%%BB99%%DD88%%AA99??llaanngg==aarr  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
    أبوحدٌدأبوحدٌد    مابدةمابدة  علىعلى: :     الزراعٌةالزراعٌة        االستثمارٌةاالستثمارٌة    الفرصالفرص  --  المستدامةالمستدامة    الزراعٌةالزراعٌة  التنمٌةالتنمٌة    استراتٌجٌةاستراتٌجٌة""  إسماعٌل،إسماعٌل،  أمانىأمانى  1

  علىعلى  السمكٌة،السمكٌة،  الثروةالثروة  لتنمٌةلتنمٌة  العامةالعامة  الهٌبةالهٌبة  --    األراضىاألراضى  واستصبلحواستصبلح  الزراعهالزراعه  وزارةوزارة  ،،""  آسٌوىآسٌوى    سفٌرسفٌر  4646  بحضوربحضور

  hhttttpp::////wwwwww..ggaaffrrdd..oorrgg//ppoossttss//661155222266: : التالًالتالً  الرابطالرابط

https://www.sis.gov.eg/Story/61671/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/61671/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9?lang=ar
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  المبحث الثانًالمبحث الثانً

دور المطاع الزراعً المصري فً تحمٌك األمن الغذائً وإمداد الكثٌر من دور المطاع الزراعً المصري فً تحمٌك األمن الغذائً وإمداد الكثٌر من 

  الصناعات بالمواد الخام وتوفٌر فرص عمل الصناعات بالمواد الخام وتوفٌر فرص عمل 

  

  للمصرٌٌن:للمصرٌٌن:  الغذائًالغذائً  [ المساهمة فً تحمٌك األمن[ المساهمة فً تحمٌك األمن22]]

البلزمة البلزمة   والكسابٌةوالكسابٌة  الغذابٌةالغذابٌة  االحتٌاجاتاالحتٌاجات  توفٌرتوفٌر  علًعلً  الزراعًالزراعً  طاعطاعالمالم  ٌعملٌعمل

المسبول األول عن تحمٌك األمن الغذابً المسبول األول عن تحمٌك األمن الغذابً هو هو   --مطاع مطاع للمصرٌٌن، حٌث ٌعد هذا الللمصرٌٌن، حٌث ٌعد هذا ال

ا ذاتٌ ا فً كثٌر من المنتجات الزراعٌة   11لمصر،لمصر،  المومًالمومً ا ذاتٌ ا فً كثٌر من المنتجات الزراعٌة ولد حممت مصر اكتفاء  ولد حممت مصر اكتفاء 

على مدخبلت إنتاجٌة مكثفة على مدخبلت إنتاجٌة مكثفة   اعتماد ااعتماد ا  --)النباتٌة والحٌوانٌة( بفضل زٌادة اإلنتاجٌة )النباتٌة والحٌوانٌة( بفضل زٌادة اإلنتاجٌة 

ا ذاتٌ ا فعلى سبٌل المثال، فعلى سبٌل المثال،   22مثل األسمدة واألعبلف.مثل األسمدة واألعبلف. ا ذاتٌ ا استطاعت مصر تحمٌك اكتفاء  استطاعت مصر تحمٌك اكتفاء 

  --%، ومنها )سلعة البطاطس %، ومنها )سلعة البطاطس 322322بنسبة تفوق الـبنسبة تفوق الـ  --فً العدٌد من السلع الزراعٌة فً العدٌد من السلع الزراعٌة 

(، هذا باإلضافة إلى (، هذا باإلضافة إلى منتجات األلبانمنتجات األلبان  --البٌض البٌض   --الموالح الموالح   --الخضروات الطازجة الخضروات الطازجة 

ا ألغلب محصول األرز محصول األرز  ا ألغلب الذي حممت فٌه مصر معدالت إنتاجٌة عالٌة وكان مصدر  الذي حممت فٌه مصر معدالت إنتاجٌة عالٌة وكان مصدر 

ا للعمبلت األجنبٌة فً خبلل األعوام  ا هام  ا للعمبلت األجنبٌة فً خبلل األعوام صادرات الببلد ومن ثم كان مصدر  ا هام  صادرات الببلد ومن ثم كان مصدر 

الماضٌة، ولكن ومع ظهور أزمة سد النهضة األثٌوبً الذي بدأ بناءه فً عام الماضٌة، ولكن ومع ظهور أزمة سد النهضة األثٌوبً الذي بدأ بناءه فً عام 

المساحات المساحات م(، كان سبب ا فً إنحصار م(، كان سبب ا فً إنحصار ;423;423م وتم تحوٌل المٌاه فً عام )م وتم تحوٌل المٌاه فً عام )42334233

المزروعة من هذا المحصول ومن ثم تدنً معدالت اإلنتاج كما هو موضح المزروعة من هذا المحصول ومن ثم تدنً معدالت اإلنتاج كما هو موضح 

      33(.(.77بالجدول رلم )بالجدول رلم )

                                                             
1
 TTeelllliioogglluu  ((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ““AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  iinn  EEggyypptt””,,  iibbiidd,,  pp..  44..  
2

 ..33د. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، صد. دمحم إبراهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، ص  

3
معلومات عن الزراعة فً معلومات عن الزراعة فً ، الزراعة : ، الزراعة : مصر فً أرلاممصر فً أرلامللتعببة العامة واإلحصاء المصري، "للتعببة العامة واإلحصاء المصري، "الجهاز المركزي الجهاز المركزي  

 ..8787"، مرجع سابك، ص"، مرجع سابك، صمصرمصر
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إلى إلى   02220222(: نسبة االكتفاء الذاتً لبعض السلع الغذائٌة فً الفترة ما بٌن (: نسبة االكتفاء الذاتً لبعض السلع الغذائٌة فً الفترة ما بٌن 22الجدول )الجدول )

  م.م.02220222

  02220222  02260226  02220222  02220222  02220222  السلع الغذائٌةالسلع الغذائٌة

  %%56375637  %%69396939  %%33;336;6  %%74337433  %%78397839  الممحالممح

  %%69326932  %%78357835  %%78347834  %%87338733  %%:783:783  الذرة الشامٌةالذرة الشامٌة

  %%634;634;  %%39;;39;;  %%220,6220,6  %%222,2222,2  %%222,2222,2  األرزاألرز

  %%52395239  %%42324232  %%53325332  %%:553:553  %%:493:493  الفولالفول

  %%:33:33  %%433433  %%338338  %%335335  %%:23:23  العدسالعدس

  %%226,2226,2  %%222,2222,2  %%222,0222,0  %%220,6220,6  %%222,2222,2  البطاطسالبطاطس

الخضروات الخضروات 

  الطازجةالطازجة
222,6222,6%%  222,2222,2%%  220,6220,6%%  222,2222,2%%  222,2222,2%%  

  %%226,2226,2  %%225,5225,5  %%222,2222,2  %%202,6202,6  %%220,2220,2  لحلحالمواالموا

  %%35;;35;;  %%36:;36:;  %%834;834;  %%34;;34;;  %%:93;:93;  الفواكه الطازجةالفواكه الطازجة

  %%;773;773  %%86388638  %%79377937  %%;933;933  %%96359635  اللحوم الحمراءاللحوم الحمراء

  %%337;337;  %%539;539;  %%532;532;  %%:63;:63;  %%633;633;  لحوم الدواجنلحوم الدواجن

  %%738:738:  %%39;:39;:  %%32;:32;:  %%932:932:  %%;3::;3::  األسمان الطازجةاألسمان الطازجة

  %%222,2222,2  %%222,2222,2  %%222,2222,2  %%222,2222,2  %%222,2222,2  البٌضالبٌض

  %%222,0222,0  %%222,2222,2  %%222,2222,2  %%222,2222,2  %%222,2222,2  اللبن الحلٌباللبن الحلٌب

معلومات معلومات ، الزراعة : ، الزراعة : مصر فً أرلاممصر فً أرلامالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، "  المصدر:المصدر:

، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: 6262م، ص م، ص 02250225"، إحصاء مصر "، إحصاء مصر عن الزراعة فً مصرعن الزراعة فً مصر

hhttttppss::////wwwwww..ccaappmmaass..ggoovv..eegg//PPaaggeess//SSttaattiiccPPaaggeess..aassppxx??ppaaggee__iidd==55003355  

ا فً إنتاج بعض السلع  ا كبٌر  ا فً إنتاج بعض السلع وعلى جانب أخر حمك هذا المطاع عجز  ا كبٌر  وعلى جانب أخر حمك هذا المطاع عجز 

% % 7272بنسبة عجز بلغت نحو بنسبة عجز بلغت نحو   --سلعة الممح سلعة الممح الربٌسٌة واالستراتٌجٌة وعلى رأسها الربٌسٌة واالستراتٌجٌة وعلى رأسها 

اد من الخارج )كما هو موضح بالجدول اد من الخارج )كما هو موضح بالجدول ٌتم تعوٌضه من خبلل عملٌات االستٌرٌتم تعوٌضه من خبلل عملٌات االستٌر

، ولهذا ، ولهذا ملٌون طنملٌون طن  3434  معدل واردات مصر سنوٌ ا من الممح حوالًمعدل واردات مصر سنوٌ ا من الممح حوالً  بلغبلغ(، حٌث ٌ(، حٌث 77ٌ

من خبلل من خبلل   --  الممحالممح  منمن  الذاتًالذاتً  االكتفاءاالكتفاء  تحمٌكتحمٌكجهود ا ُمكثفة نحو جهود ا ُمكثفة نحو   تبزل الدولةتبزل الدولة

ملٌون طن من الممح خبلل عام ملٌون طن من الممح خبلل عام   3333مبلٌٌن فدان إلنتاج مبلٌٌن فدان إلنتاج   66تخصٌص وزراعة تخصٌص وزراعة 

  11من هذه السلعة.من هذه السلعة.  ستٌرادستٌراداالاال  عملٌةعملٌةص ص ٌٌوة الغذابٌة وتملوة الغذابٌة وتمل، لسد الفج، لسد الفجم(م(:423:423))

  زٌادةزٌادةضرورة ضرورة   ،،مم42524252  عامعامبحلول بحلول   --  الممحالممح  منمن  الذاتًالذاتً  االكتفاءاالكتفاء  تحمٌكتحمٌكوٌتطلب وٌتطلب 

على على   الطموحالطموح  هدفهدفهذا الهذا ال  تحمٌكتحمٌك  سٌعتمدسٌعتمد، و، و%%7272  تصل إلىتصل إلى  بنسبةبنسبة  الممحالممح  إنتاجإنتاج
                                                             

1
  مرجعمرجع  ،،""المومًالمومً  الدخلالدخل  منمن٪ ٪ 3737  إلىإلى  3232  ٌمثلٌمثل  والداجنًوالداجنً  الزراعًالزراعً  المطاعالمطاع: : ««األعمالاألعمال  رجالرجال"»"»  العاطً،العاطً،  عبدعبد  دمحمدمحم 

 ..33صص  سابك،سابك،

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035
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  الممبلةالممبلة  3535الـالـ  السنواتالسنوات  مدىمدى  علىعلى% % 3434لحوالً لحوالً   الممحالممح  إنتاجٌةإنتاجٌة  ضرورة رفع معدلضرورة رفع معدل

    11م.م.42524252  إلىإلى  42394239  منمن

ا فً  ا كبٌر  ا فً كما حمك هذا المطاع عجز  ا كبٌر    --  لذرة الصفراء والشامٌةلذرة الصفراء والشامٌةااإنتاج إنتاج كما حمك هذا المطاع عجز 

ا من خبلل عملٌات االستٌراد من 9797بنسبة عجز بلغت نحو بنسبة عجز بلغت نحو  ا من خبلل عملٌات االستٌراد من % ٌتم تعوٌضها أٌض  % ٌتم تعوٌضها أٌض 

. . ااملٌون طن سنوٌ  ملٌون طن سنوٌ    4747,,::نحو نحو   الواردات من هذه السلعةالواردات من هذه السلعةحٌث بلغ إجمالً حٌث بلغ إجمالً الخارج، الخارج، 

"تحمٌم ا "تحمٌم ا --من هذه السلع من هذه السلع   نتاج المحلًنتاج المحلًاإلاإلفً فً ع ع ولهذا تسعً الحكومة نحو التوسولهذا تسعً الحكومة نحو التوس

وتحمٌك االكتفاء الذاتً منها، من وتحمٌك االكتفاء الذاتً منها، من   سد الفجوةسد الفجوةم"، وذلن لم"، وذلن ل42524252لخطتها اإلنمابٌة لخطتها اإلنمابٌة 

  المناطكالمناطك  بعضبعض  وتخصٌصوتخصٌص  ،،المحسنةالمحسنة  البذورالبذور  أصنافأصناف  استخداماستخدام  فًفً  التوسعالتوسعخبلل خبلل 

  إلىإلى  والذرةوالذرة  الممحالممح  إنتاجٌةإنتاجٌة  تزٌدتزٌد  أنأن  المتولعالمتولع  منمنوو  ،،األصنافاألصناف  هذههذه  لزراعةلزراعة  المناسبةالمناسبة

  بحلولبحلول  --  التوالًالتوالً  علىعلى  ((هكتارهكتارلللل  //طنطن  99,,99وو  77,,88  أوأو))  فدانفدانلللل/ / طنطن  4242,,66وو  8282,,55

  22م.م.42524252  عامعام

تملٌص إنتاج تملٌص إنتاج   ها باالتجاه نحوها باالتجاه نحوجهودجهود  الدولة فًالدولة فً  ستمرستمرومن جهة أخري، تومن جهة أخري، ت

رتكز رتكز فإن هذه الجهود تفإن هذه الجهود تبالتالً بالتالً وو، ، )ومنها األرز()ومنها األرز(  للمٌاهللمٌاه  األكثر استهبلك ااألكثر استهبلك االمحاصٌل المحاصٌل 

من من هابلة هابلة ، مما ٌوفر كمٌات ، مما ٌوفر كمٌات للالمزروعة من هذا المحصوالمزروعة من هذا المحصو  مساحةمساحةالالعلى خفض على خفض 

  --  فابض تصدٌريفابض تصدٌري  وتوفٌروتوفٌرالمحافظة على اإلنتاج الكلً المحافظة على اإلنتاج الكلً فضبل  عن فضبل  عن   ،،مٌاه الريمٌاه الري

  33من خبلل زٌادة اإلنتاجٌة واالهتمام بزراعة األرز الهجٌن.من خبلل زٌادة اإلنتاجٌة واالهتمام بزراعة األرز الهجٌن.  وذلنوذلن

أما عن الثروة الحٌوانٌة، فمد حممت مصر طفرة إنتاجٌة كبٌرة خبلل أما عن الثروة الحٌوانٌة، فمد حممت مصر طفرة إنتاجٌة كبٌرة خبلل 

لحٌوانً من الماشٌة ما ٌمدر بحوالً لحٌوانً من الماشٌة ما ٌمدر بحوالً األعوام الماضٌة، حٌث بلغ حجم اإلنتاج ااألعوام الماضٌة، حٌث بلغ حجم اإلنتاج ا

أسهمت أسهمت   ألف مزرعة،ألف مزرعة،  :4:4  بحوالًبحوالًحجم الثروة الداجنة حجم الثروة الداجنة كما لُدر كما لُدر   ملٌون رأس،ملٌون رأس،  55,,44

م(، وترجع هذه الزٌادة فً م(، وترجع هذه الزٌادة فً :423:423)فً )فً   ملٌار طابرملٌار طابر  44,,33  فً إنتاج ما ٌمدر بحوالًفً إنتاج ما ٌمدر بحوالً

معدالت اإلنتاج الحٌوانً إلى تشجٌع الحكومة للعاملٌن فً هذا المطاع من خبلل معدالت اإلنتاج الحٌوانً إلى تشجٌع الحكومة للعاملٌن فً هذا المطاع من خبلل 

                                                             
1 TTeelllliioogglluu  ((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ““AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  iinn  EEggyypptt””,,  iibbiidd,,  pp..  88..  
2 IIbbiidd,,  pp..  99..  

3
أهداف التنمٌة أهداف التنمٌة   لمتابعة مإشراتلمتابعة مإشرات  الوطنًالوطنً  اإلحصابًاإلحصابً  التمرٌرالتمرٌر““الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء، الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء،   

، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: 3636، ص ، ص ;423;423، ، ””فً مصرفً مصر  42524252المستدامة المستدامة 

hhttttppss::////ccaappmmaass..ggoovv..eegg//ppddff//SSDDGG..ppddff  
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التصنٌع التصنٌع وكذلن وكذلن   --  الصغٌرة والمتوسطةالصغٌرة والمتوسطةلمبادرات تنمٌة "المشروعات لمبادرات تنمٌة "المشروعات تبنٌها تبنٌها 

ملٌون ملٌون   498498نحو نحو بمٌمة تموٌل حكومً بلغت بمٌمة تموٌل حكومً بلغت للشباب والمرأة، للشباب والمرأة، " " الزراعً فً اإلللٌمالزراعً فً اإلللٌم

. وعلى الرغم من الزٌادة فً معدالت اإلنتاج المحلً من الثروة الحٌوانٌة إال . وعلى الرغم من الزٌادة فً معدالت اإلنتاج المحلً من الثروة الحٌوانٌة إال جنٌهجنٌه

وٌصل وٌصل حٌث حٌث   --الستهبلن المحلً الستهبلن المحلً أنه ال زالت ال تواكب الزٌادة الكبٌرة فً معدل اأنه ال زالت ال تواكب الزٌادة الكبٌرة فً معدل ا

من أفرٌمٌا وبعض الببلد من أفرٌمٌا وبعض الببلد   ٪٪9292إلى إلى   8282حجم استٌراد اللحوم بنسبة تتراوح ما بٌن حجم استٌراد اللحوم بنسبة تتراوح ما بٌن 

ٌ    77,,33  ما ٌمدر بحوالًما ٌمدر بحوالً  ٌتم ذبحٌتم ذبح، حٌث ، حٌث األوروبٌةاألوروبٌة ٌ  ملٌون رأس ماشٌه سنو   ..ااملٌون رأس ماشٌه سنو

  ملٌونملٌون  :33:33  حوالًحوالًحجم اإلنتاج السمكً حجم اإلنتاج السمكً وبالنسبة للثروة السمكٌة، فمد بلغ وبالنسبة للثروة السمكٌة، فمد بلغ 

ٌ ا فً المركز مصر مصر   وتعتبروتعتبر  ((استزراع سمكًاستزراع سمكً  ااهه٪ من٪ من2:2:))طن من األسمان طن من األسمان  ٌ ا فً المركز حال حال

هذا وتلعب الوزارة هذا وتلعب الوزارة   فً إنتاج سمن البلطً، واألولى فً أفرٌمٌا.فً إنتاج سمن البلطً، واألولى فً أفرٌمٌا.  ٌ اٌ اعالمعالم  ثانًثانًالال

فً تنمٌة الثروة السمكٌة من خبلل زٌادة إنتاج فً تنمٌة الثروة السمكٌة من خبلل زٌادة إنتاج   ا حٌوٌ اا حٌوٌ ادور  دور    بفروعها المختلفةبفروعها المختلفة

وزٌادة وزٌادة ٪، ٪، 99٪ سنوٌا ، بحٌث ٌرتفع اإلنتاج من نهر النٌل إلى ٪ سنوٌا ، بحٌث ٌرتفع اإلنتاج من نهر النٌل إلى 3434األسمان إلى األسمان إلى 

وبفضل هذه الزٌادة فً وبفضل هذه الزٌادة فً   ..%%4242اإلنتاج من البحٌرات واالستزراع البحري إلى اإلنتاج من البحٌرات واالستزراع البحري إلى 

اوأصبحت مصر وأصبحت مصر معدالت اإلنتاج السمكً معدالت اإلنتاج السمكً  ا هام  اُمصدر  ا هام    وروبا والدول العربٌةوروبا والدول العربٌةألأل  ُمصدر 

    11لهذا المنتج.لهذا المنتج.

  المحاصٌلالمحاصٌل  فًفً  الذاتًالذاتً  االكتفاءاالكتفاءٌعتبر الهدف األساسً رفع نسبة ٌعتبر الهدف األساسً رفع نسبة 

من المحاصٌل والمنتجات الزراعٌة من المحاصٌل والمنتجات الزراعٌة وغٌرها وغٌرها ، ، والذرةوالذرة  الممحالممح))  مثلمثل  االستراتٌجٌةاالستراتٌجٌة

  --للمصرٌٌن للمصرٌٌن   الغذابًالغذابً  األمناألمن  منمن  أكبرأكبر  لدرلدر  تحمٌكتحمٌكوالثروة الحٌوانٌة والسمكٌة(، ووالثروة الحٌوانٌة والسمكٌة(، و

  عامعام  حتىحتى  مصرمصر  فًفً  المستدامةالمستدامة  الزراعٌةالزراعٌة  التنمٌةالتنمٌة  استراتٌجٌةاستراتٌجٌةبالتوافك مع تحمٌك بالتوافك مع تحمٌك 

  االستخداماالستخدام  معمع  جنبجنب  إلىإلى  جنب اجنب ام، والتً تستهدف زٌادة اإلنتاجٌة الزراعٌة م، والتً تستهدف زٌادة اإلنتاجٌة الزراعٌة 42524252

  وفًوفً  اآلناآلن، ، )كالمٌاه والتربة الزراعٌة، ..()كالمٌاه والتربة الزراعٌة، ..(  الطبٌعٌةالطبٌعٌة  للمواردللمواردلمستدام لمستدام واوا  الفعالالفعال

2..المستمبلالمستمبل
2
  

  

                                                             
1
  مرجعمرجع  ،،""المومًالمومً  الدخلالدخل  منمن٪ ٪ 3737  إلىإلى  3232  ٌمثلٌمثل  والداجنًوالداجنً  الزراعًالزراعً  المطاعالمطاع: : ««األعمالاألعمال  رجالرجال"»"»  العاطً،العاطً،  عبدعبد  دمحمدمحم  

 ..33صص  سابك،سابك،

2 TTeelllliioogglluu  ((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ““AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  iinn  EEggyypptt””,,  iibbiidd,,  pp..  ::..  



 

 

 

 

  أيون عبد السالم ابراهين علىد/                                            0202يوليو –بع  راالعدد ال

 
022 

 واالقتصادية القانونية للدراسات هجلة حقوق دهياط

 

  [ المساهمة فً إمداد الكثٌر من الصناعات بالمواد الخام:[ المساهمة فً إمداد الكثٌر من الصناعات بالمواد الخام:00]]

ا فً إمداد الكثٌر من الصناعات بالمواد الخام  ا هام  ا فً إمداد الكثٌر من الصناعات بالمواد الخام تلعب الزراعة دور  ا هام  تلعب الزراعة دور 

اعة السكر وصناعة اعة السكر وصناعة مثل صناعة المنسوجات المطنٌة والكتانٌة وصنمثل صناعة المنسوجات المطنٌة والكتانٌة وصن  --البلزمة لها البلزمة لها 

ضرب األرز والزٌت واألعبلف، فضبل  عن التصنٌع الزراعً مثل تعلٌب ضرب األرز والزٌت واألعبلف، فضبل  عن التصنٌع الزراعً مثل تعلٌب 

الخضر والفواكه وتجمٌد المنتجات الغذابٌة بمختلف أنواعها. كما تساهم الزراعة الخضر والفواكه وتجمٌد المنتجات الغذابٌة بمختلف أنواعها. كما تساهم الزراعة 

"كاألرض والعمل ورأس "كاألرض والعمل ورأس   --فً إمداد المطاعات األخرى بعناصر اإلنتاج المختلفة فً إمداد المطاعات األخرى بعناصر اإلنتاج المختلفة 

ل، ٌتولف تحرٌر الموة العاملة الزراعٌة للعمل ل، ٌتولف تحرٌر الموة العاملة الزراعٌة للعمل المال، ...". فبالنسبة لعنصر العمالمال، ...". فبالنسبة لعنصر العم

فً المطاعات الصناعٌة على مدي ارتفاع معدل اإلنتاجٌة الزراعٌة، حٌث أن فً المطاعات الصناعٌة على مدي ارتفاع معدل اإلنتاجٌة الزراعٌة، حٌث أن 

كما رأٌنا فً كما رأٌنا فً   --اإلنتاج فً الكثٌر من الصناعات ٌتولف على ما تنتجه األرض اإلنتاج فً الكثٌر من الصناعات ٌتولف على ما تنتجه األرض 

صناعات مثل صناعة المنسوجات المطنٌة وصناعة السكر وصناعة ضرب األرز صناعات مثل صناعة المنسوجات المطنٌة وصناعة السكر وصناعة ضرب األرز 

  ..الخ. ..الخ. والزٌت، .والزٌت، .

وبالتالً، فإن ارتفاع معدل اإلنتاجٌة الزراعٌة ٌإدي إلً تحرٌر جزء وبالتالً، فإن ارتفاع معدل اإلنتاجٌة الزراعٌة ٌإدي إلً تحرٌر جزء 

كبٌر من الموة العاملة الزراعٌة ٌمكن استخدامها فً المطاع الصناعً، حٌث أنه كبٌر من الموة العاملة الزراعٌة ٌمكن استخدامها فً المطاع الصناعً، حٌث أنه 

تحدث هنان زٌادة موازٌة فً معدل إنتاجٌة تحدث هنان زٌادة موازٌة فً معدل إنتاجٌة   --مع ارتفاع اإلنتاجٌة الزراعٌة مع ارتفاع اإلنتاجٌة الزراعٌة 

تحتاج إلى مزٌد من العمالة. وإن تحتاج إلى مزٌد من العمالة. وإن الصناعات المابمة على هذه الزراعات ومن ثم الصناعات المابمة على هذه الزراعات ومن ثم 

التً تتولف التً تتولف   --كان ذلن ٌتولف إلً حد كبٌر علً مدي حركٌة عنصر العمل كان ذلن ٌتولف إلً حد كبٌر علً مدي حركٌة عنصر العمل 

  11بدورها علً كثٌر من العوامل االجتماعٌة وااللتصادٌة والتنظٌمٌة والمانونٌة.بدورها علً كثٌر من العوامل االجتماعٌة وااللتصادٌة والتنظٌمٌة والمانونٌة.

ا ربٌس  ا ربٌس أما بالنسبة لعنصر رأس المال، فٌعتبر المطاع الزراعً مصدر  أما بالنسبة لعنصر رأس المال، فٌعتبر المطاع الزراعً مصدر 

زمة لتموٌل التنمٌة الصناعٌة سواء فً مصر وغٌرها زمة لتموٌل التنمٌة الصناعٌة سواء فً مصر وغٌرها لتوفٌر رإوس األموال البللتوفٌر رإوس األموال البل

من الدول النامٌة، وٌتحمك ذلن من خبلل إمكان تحوٌل رإوس األموال الناتجة من الدول النامٌة، وٌتحمك ذلن من خبلل إمكان تحوٌل رإوس األموال الناتجة 

وٌتحمك ذلن من خبلل وٌتحمك ذلن من خبلل   22عن المطاع زراعً فً تموٌل األنشطة الصناعٌة.عن المطاع زراعً فً تموٌل األنشطة الصناعٌة.

                                                             
1

 ..33اهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، صاهٌم دمحم الشهاوي، "دور الزراعة فً أحداث التنمٌة االلتصادٌة فً مصر"، مرجع سابك، صد. دمحم إبرد. دمحم إبر  

2
مكان الزراعة فً التنمٌة المستدامة: الطرٌك الى تحمٌك التنمٌة الزراعٌة والرٌفٌة مكان الزراعة فً التنمٌة المستدامة: الطرٌك الى تحمٌك التنمٌة الزراعٌة والرٌفٌة ، "، "  منظمة األمم  المتحدةمنظمة األمم  المتحدة  

  ..::مرجع سابك، ص مرجع سابك، ص "، "، المستدامةالمستدامة
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"الضرابب" المفروضة على األنشطة الزراعٌة، ومن المعروف أن الجزء األكبر "الضرابب" المفروضة على األنشطة الزراعٌة، ومن المعروف أن الجزء األكبر 

اء الضرٌبً فً الببلد النامٌة ٌكون مصدره لطاع الزراعة، حٌث تتولً اء الضرٌبً فً الببلد النامٌة ٌكون مصدره لطاع الزراعة، حٌث تتولً من الوعمن الوع

الدولة استثمار حصٌلتها فً تموٌل المطاعات المختلفة كـ"الجٌش والتعلٌم والصحة الدولة استثمار حصٌلتها فً تموٌل المطاعات المختلفة كـ"الجٌش والتعلٌم والصحة 

العامة وإنشاء الطرق والكباري وغٌر ذلن من البنٌة التحتٌة"، وٌشكل استثمار العامة وإنشاء الطرق والكباري وغٌر ذلن من البنٌة التحتٌة"، وٌشكل استثمار 

ً الذي ٌمكن أن ٌسلكه رأس ً الذي ٌمكن أن ٌسلكه رأس الطرٌك الثانالطرٌك الثان  --المدخرات الزراعٌة خارج الزراعة المدخرات الزراعٌة خارج الزراعة 

  11المال عند تحوله من الزراعة إلً غٌرها من الصناعات.المال عند تحوله من الزراعة إلً غٌرها من الصناعات.
  

  [ دوره فً توفٌر فرص عمل:[ دوره فً توفٌر فرص عمل:22]]

ٌساهم المطاع الزراعً فً توفٌر فرص عمل لمطاع عرٌض من ٌساهم المطاع الزراعً فً توفٌر فرص عمل لمطاع عرٌض من 

وحسب بٌانات الخطة وحسب بٌانات الخطة المصرٌٌن، حٌث بلغت نسبة العاملٌن فً هذا المطاع المصرٌٌن، حٌث بلغت نسبة العاملٌن فً هذا المطاع 

إلى إلى   4949  م من حوالًم من حوال42342399ً//42342388  لمالًلمالًااللتصادٌة واالجتماعٌة لمصر للعام اااللتصادٌة واالجتماعٌة لمصر للعام ا

2،،ملٌون عاململٌون عامل  4848والبالغة نحو والبالغة نحو   --  من الموى العاملة بمصرمن الموى العاملة بمصر  5252٪٪
2
والمسبولة عن والمسبولة عن   

. وبالتالً ٌتضح من ذلن، أن نسبة كبٌرة من . وبالتالً ٌتضح من ذلن، أن نسبة كبٌرة من % من إجمالً السكان% من إجمالً السكان7777إعالة نحو إعالة نحو 

سكان زراعٌٌن، كما أن الزراعة تعتبر سوق رابجة لتروٌج وبٌع سكان زراعٌٌن، كما أن الزراعة تعتبر سوق رابجة لتروٌج وبٌع   --سكان مصر سكان مصر 

مطاعات األخرى سواء كانت هذه المنتجات منتجات استهبلكٌة أو مطاعات األخرى سواء كانت هذه المنتجات منتجات استهبلكٌة أو المنتجات من الالمنتجات من ال

  33(.(.44أدوات إنتاج )أنظر الشكل أدوات إنتاج )أنظر الشكل 

  

)فً توفٌر فرض عمل، واسهامها فً الناتج )فً توفٌر فرض عمل، واسهامها فً الناتج   المصريالمصري  االلتصادااللتصاد  فًفً  الزراعةالزراعة  دوردور: : ((00))  الشكلالشكل

م.م.02220222--25522552  ( فً الفترة من( فً الفترة منصادراتصادراتالمحلً اإلجمالً، والالمحلً اإلجمالً، وال   

                                                             
1
  ..4646، مرجع سابك، ص ، مرجع سابك، ص ””عٌةعٌةالجغرفٌا الزراالجغرفٌا الزرا““د. دمحم خمٌس الزوكه، د. دمحم خمٌس الزوكه،   

2
  مرجعمرجع  ،،""المومًالمومً  الدخلالدخل  منمن٪ ٪ 3737  إلىإلى  3232  ٌمثلٌمثل  والداجنًوالداجنً  الزراعًالزراعً  المطاعالمطاع: : ««األعمالاألعمال  رجالرجال"»"»  العاطً،العاطً،  عبدعبد  دمحمدمحم  

 ..33صص  سابك،سابك،

3
  مرجعمرجعم"، م"، :423:423الزراعة الزراعة   --  كتاب اإلحصاء السنويكتاب اإلحصاء السنويالجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري، "الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري، " 

  . . 33، ص ، ص سابكسابك
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SSoouurrccee;;  WWoorrlldd  BBaannkk  22001166,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  TTeelllliioogglluu  ((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ""AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  

TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  EEggyypptt"",,  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  ((IICCTTSSDD)),,  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  FFoooodd  aanndd  AAggrriiccuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((FFAAOO)),,  MMaarrcchh  22001177,,  
pp..  00,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg//33//aa--ii77111177ee..ppddff  

  

الجهاز المركزى للتعببة العامة الجهاز المركزى للتعببة العامة كما تشٌر البٌانات الصادرة عن كما تشٌر البٌانات الصادرة عن 

الربع الثالث من عام الربع الثالث من عام فً فً   --حول حجم الموة العاملة فً هذا المطاع حول حجم الموة العاملة فً هذا المطاع واإلحصاء واإلحصاء 

من أهم األنشطة اإللتصادٌة التى من أهم األنشطة اإللتصادٌة التى الزراعً ٌعتبر الزراعً ٌعتبر أن النشاط أن النشاط توضح توضح ، ، م(م(42394239))

  ما ٌمدرما ٌمدرمطاع مطاع اجتذبت أكبر نسبة من الداخلٌن فى سوق العمل حٌث اجتذب هذا الاجتذبت أكبر نسبة من الداخلٌن فى سوق العمل حٌث اجتذب هذا ال

عن الربع الثانى من عام عن الربع الثانى من عام   --ألف مشتغل زٌادة خبلل الربع الثالث ألف مشتغل زٌادة خبلل الربع الثالث   534534بـبـ

  11م(.م(.42394239))

  

  

  

  

  

                                                             
1
 ..33"، مرجع سابك، ص"، مرجع سابك، صالزراعةالزراعةستعبلمات المصرٌة، "ستعبلمات المصرٌة، "الهٌبة العامة لبلالهٌبة العامة لبل 

http://www.fao.org/3/a-i7117e.pdf
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  الفصل الثانًالفصل الثانً

التحدٌات التً تواجه لطاع الزراعة المصري "وأهمها تحدي الفمر التحدٌات التً تواجه لطاع الزراعة المصري "وأهمها تحدي الفمر 

  المائً"المائً"

  

"، بعض "، بعض 42524252حددت استراتٌجٌة مصر للتنمٌة المستدامة "رإٌة مصر حددت استراتٌجٌة مصر للتنمٌة المستدامة "رإٌة مصر 

ر، كان أبرزها تحدي "الفمر المابً" موضوع الدراسة، ر، كان أبرزها تحدي "الفمر المابً" موضوع الدراسة، التحدٌات التً تواجه مصالتحدٌات التً تواجه مص

"، للعدٌد من التحدٌات "، للعدٌد من التحدٌات 42524252بجانب ذلن أشارت االستراتٌجٌة "رإٌة مصر بجانب ذلن أشارت االستراتٌجٌة "رإٌة مصر 

األخري التً ٌواجهها المطاع الزراعً المصري، من أهمها: التعدي على األخري التً ٌواجهها المطاع الزراعً المصري، من أهمها: التعدي على 

األراضً الزراعٌة وتآكلها بسبب أعمال البناء، انخفاض معدالت اإلنتاج األراضً الزراعٌة وتآكلها بسبب أعمال البناء، انخفاض معدالت اإلنتاج 

ٌوانً، تدهور نوعٌة المٌاه المستخدمة فً الزراعة بسبب تلوث ٌوانً، تدهور نوعٌة المٌاه المستخدمة فً الزراعة بسبب تلوث الزراعً والحالزراعً والح

الصحً والزراعً الصحً والزراعً   الصناعٌة وصرف مخلفات الصرفالصناعٌة وصرف مخلفات الصرف  المٌاه الناتج عن األنشطةالمٌاه الناتج عن األنشطة

فً مجاري المٌاه السطحٌة العذبة، فضبل  عن تحدي االستخدام المفرط للمبٌدات فً مجاري المٌاه السطحٌة العذبة، فضبل  عن تحدي االستخدام المفرط للمبٌدات 

  11الحشرٌة فً مكافحة اآلفات الزراعٌة، ...الخ.الحشرٌة فً مكافحة اآلفات الزراعٌة، ...الخ.

ٌة على أهمٌة ملف األمن المابً وتعده من أهم الملفات، ٌة على أهمٌة ملف األمن المابً وتعده من أهم الملفات، وتإكد االستراتٌجوتإكد االستراتٌج

حٌث تعتبر المٌاه هً العنصر األهم واألبرز بالنسبة للمطاع الزراعً المصري، حٌث تعتبر المٌاه هً العنصر األهم واألبرز بالنسبة للمطاع الزراعً المصري، 

حٌث أنه ال ٌمكن الحدٌث عن إلامة نشاط زراعً متمدم ومتطور بدون الحدٌث حٌث أنه ال ٌمكن الحدٌث عن إلامة نشاط زراعً متمدم ومتطور بدون الحدٌث 

حدٌث عن حدٌث عن عن الموارد المابٌة البلزمة إللامة هذا النشاط، كما أنه ال ٌمكن العن الموارد المابٌة البلزمة إللامة هذا النشاط، كما أنه ال ٌمكن ال

إمكانٌة إلامة نشاط زراعً متمدم ومتطور فً دولة تعانً من فمر مابً شدٌد .. إمكانٌة إلامة نشاط زراعً متمدم ومتطور فً دولة تعانً من فمر مابً شدٌد .. 

فالمٌاه هً المحور األساسً للنشاط الزراعً فإن وجدت المٌاه كانت الزراعً فالمٌاه هً المحور األساسً للنشاط الزراعً فإن وجدت المٌاه كانت الزراعً 

    22إذ ا.إذ ا.  --وإن أنعدمت فبل زراعة وإن أنعدمت فبل زراعة 

                                                             
1
"، مرجع سابك،  "، مرجع سابك،  42524252رإٌة مصر رإٌة مصر   ––للتعببة العامة واإلحصاء، "استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة للتعببة العامة واإلحصاء، "استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة المركزي المركزي الجهاز الجهاز  

  ..3737و و   3636ص ص 
2
مرجع مرجع الال"، "، 42524252رإٌة مصر رإٌة مصر   ––للتعببة العامة واإلحصاء، "استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة للتعببة العامة واإلحصاء، "استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة المركزي المركزي الجهاز الجهاز  

  ..5555سابك، ص سابك، ص للاا
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  هذا وتتعدد مصادر المٌاه التً تعتمد علٌها مصر لتلبٌة متطلبات أنشطتهاهذا وتتعدد مصادر المٌاه التً تعتمد علٌها مصر لتلبٌة متطلبات أنشطتها

النٌل" حٌث ٌوفٌر النٌل" حٌث ٌوفٌر   والخدمٌة المختلمة. وٌعد أهمها على اإلطبلق "نهروالخدمٌة المختلمة. وٌعد أهمها على اإلطبلق "نهر  دٌةدٌةااللتصاااللتصا

5مم  ملٌارملٌار  77,,7777حوالً حوالً 
5
ٌ ا وتشكل   ٌ ا وتشكلسنو من إجمالً من إجمالً   ٪٪2;2;  حوالًحوالً  الحصةالحصة  هذههذه  سنو

  المصدرالمصدر  --إمدادات المٌاه فً الببلد ومن ثم ٌعتبر نهر النٌل بالنسبة لدولة كمصر إمدادات المٌاه فً الببلد ومن ثم ٌعتبر نهر النٌل بالنسبة لدولة كمصر 

1..والخدمٌةوالخدمٌة  ةةااللتصادٌااللتصادٌ  األنشطتهااألنشطتها  لجمٌعلجمٌع  المٌاهالمٌاه  إلمداداتإلمدادات  الربٌسًالربٌسً
1
أما عن مصادر أما عن مصادر   

وٌشكل هذا وٌشكل هذا تتجدد سنوٌ ا، تتجدد سنوٌ ا،   --  55ملٌار مملٌار م  77حوالً حوالً المٌاه الجوفٌة، فتوفر لمصر المٌاه الجوفٌة، فتوفر لمصر 

المصدر أهمٌة خاصة بالنسبة لسكان المناطك الصحراوٌة سواء فً صحراء المصدر أهمٌة خاصة بالنسبة لسكان المناطك الصحراوٌة سواء فً صحراء 

النٌل لسكان تلن النٌل لسكان تلن   مٌاهمٌاه  مصر الشرلٌة أو الغربٌة، حٌث ٌكون من الصعب نملمصر الشرلٌة أو الغربٌة، حٌث ٌكون من الصعب نمل

2..للغاٌة لسكان هذه المناطكللغاٌة لسكان هذه المناطك  ثمٌن اثمٌن ا  الموردالمورد  هذاهذا  --  المناطك ومن ثم ٌجعل هذا األمرالمناطك ومن ثم ٌجعل هذا األمر
2
  

  أما عن مصادر المٌاه الجوفٌة "غٌر المتجددة" فٌمكن أن تضٌف حوالًأما عن مصادر المٌاه الجوفٌة "غٌر المتجددة" فٌمكن أن تضٌف حوالً

5مم  ملٌارملٌار  77,,55
5
ٌ ا   ٌ اسنو   الممتد فً طبمةالممتد فً طبمة  --على سبٌل المثال، الخزان الجوفً النوبً على سبٌل المثال، الخزان الجوفً النوبً   ..سنو

  بٌن مصربٌن مصر  NNuubbiiaannفً منطمة النوبة فً منطمة النوبة الوالعة الوالعة   العمٌمةالعمٌمة  النوبٌةالنوبٌة  الجوفٌةالجوفٌة  المٌاهالمٌاه

  آالف عام،آالف عام،  3232الـالـ  والذي ٌزٌد عمره علىوالذي ٌزٌد عمره علىوالجماهٌرٌة اللٌبٌة والسودان وتشاد، والجماهٌرٌة اللٌبٌة والسودان وتشاد، 

تشٌر الدراسات إلى أن مٌاه هذا الخزان غٌر لابلة للتجدد، وٌمد هذا الخزان منطمة تشٌر الدراسات إلى أن مٌاه هذا الخزان غٌر لابلة للتجدد، وٌمد هذا الخزان منطمة 

أما عن مٌاه األمطار أما عن مٌاه األمطار   33الصحراء الغربٌة فً مصر بكمٌات كافٌة من المٌاه.الصحراء الغربٌة فً مصر بكمٌات كافٌة من المٌاه.

كمٌات محدودة من المٌاه كمٌات محدودة من المٌاه   ر سوير سويفتنخفض أهمٌتها بالنسبة لمصر حٌث ال توففتنخفض أهمٌتها بالنسبة لمصر حٌث ال توف

5مم  ملٌارملٌار  55,,33  تمدر بحوالًتمدر بحوالً
5
ٌ ا.   ٌ ا.سنو   44سنو

                                                             
1
 WWaasseeeemm  ((AA..))  GGaadd,,  ""WWAATTEERR  SSCCAARRCCIITTYY  IINN  EEGGYYPPTT::  CCAAUUSSEESS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS"",,  

AARRTTIICCLLEE,,  RREEGGUULLAARR  IISSSSUUEE  --  IIIIOOAA33  JJoouurrnnaall,,  22001177,,  pp..  33,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttppss::////wwwwww..iiiiooaabb..oorrgg//IIIIOOAABBJJ__88..44__4400--4477..ppddff 
2
، "تدهور وإجراءات وتشرٌعات حماٌة األراضً الزراعٌة ، "تدهور وإجراءات وتشرٌعات حماٌة األراضً الزراعٌة لندٌللندٌل  السٌدالسٌد  فتحىفتحى  نبٌلنبٌل  ..ددوو  سالمسالم  السٌدالسٌد  حسٌنحسٌن  دمحمدمحم  ..دد 

، على الرابط ، على الرابط 77م، ص م، ص :423:423، ، الزراعٌةالزراعٌة  البحوثالبحوث  مركزمركز  --  والبٌبةوالبٌبة  والمٌاهوالمٌاه  راضىراضىٔ  ٔ  االاال  بحوثبحوث  معهدمعهد  فً مصر"،فً مصر"،

  hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg//ffiilleeaaddmmiinn//uusseerr__uuppllooaadd//GGSSPP//ddooccss//NNEENNAA22001144//EEggyypptt..ppddff التالً:التالً:
3

  الرٌفٌٌنالرٌفٌٌن  للطبلبللطبلب  استشرافٌةاستشرافٌة  رإٌةرإٌة  الشبابالشباب  إلحتٌاجاتإلحتٌاجات  وإشباعةوإشباعة  توشكىتوشكى  مشروعمشروع""  ،،الضبعالضبع  عبدالرءوفعبدالرءوف 

  ..;;وو  ::مرجع سابك، ص مرجع سابك، ص   "،"،والحضرٌٌنوالحضرٌٌن
4
 GGoolliiaa  ((MM..)),,  ""EEggyypptt  nneeggoottiiaatteess  ttrroouubblleedd  wwaatteerrss"",,    rreeppoorrttss  ffrroomm  CCaaiirroo,,  TThhee  FFrreeee  LLiibbrraarryy,,  

22000088,,  pp..  11,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttppss::////wwwwww..tthheeffrreeeelliibbrraarryy..ccoomm//EEggyypptt++nneeggoottiiaatteess++ttrroouubblleedd++wwaatteerrss%%33AA++rreeppoorrttss++ff

rroomm++CCaaiirroo..--aa00118811662200992255  

https://www.iioab.org/IIOABJ_8.4_40-47.pdf
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5مم  ملٌارملٌار  2525,,22كما تساهم مٌاه البحر المحبلة فً توفٌر ما ٌمدر بحوالً كما تساهم مٌاه البحر المحبلة فً توفٌر ما ٌمدر بحوالً 
5
  

  السٌاحٌةالسٌاحٌة  المرى والمنتجعاتالمرى والمنتجعات  تزوٌدتزوٌدمن المٌاه سنوٌ ا، حٌث ٌساهم هذا المصدر فً من المٌاه سنوٌ ا، حٌث ٌساهم هذا المصدر فً 

  بمابما  مرتفعةمرتفعة  للمٌاهللمٌاه  لتصادٌةلتصادٌةاالاال  المٌمةالمٌمة  تكونتكون  حٌثحٌث  الكافٌةالكافٌة  المنزلٌةالمنزلٌة  المٌاهالمٌاه  بإمداداتبإمدادات

1..الُمعالجةالُمعالجة  تكالٌفتكالٌف  لتغطٌةلتغطٌة  ٌكفًٌكفً
5مم  ملٌارملٌار  2929,,66  بجانب هذه المصادر ٌتوفر حوالًبجانب هذه المصادر ٌتوفر حوالً  1

5  

  من مٌاه الصرف الزراعً التً ٌعاد استخدامها مرة أخري فً الزراعة.من مٌاه الصرف الزراعً التً ٌعاد استخدامها مرة أخري فً الزراعة.  سنوٌ اسنوٌ ا

تعدد المصادر المختلفة للموارد المابٌة فً مصر والكمٌات تعدد المصادر المختلفة للموارد المابٌة فً مصر والكمٌات وعلى الرغم من وعلى الرغم من 

فإنه فإنه  على النحو المشار إلٌه أعبله،على النحو المشار إلٌه أعبله، وز علٌها من تلن المواردوز علٌها من تلن المواردالهابلة التً تستحالهابلة التً تستح

كافة كافة   مصرمصر  فًفً  المٌاهالمٌاه  استخداماستخدام  تجاوزتجاوز، ، العشرٌنالعشرٌن  المرنالمرن  فترة السبعٌنٌات منفترة السبعٌنٌات من  ومنذومنذ

ٌرجع ذلن ٌرجع ذلن   22المتاحة، ومن ثم فإن مصر تعانً من وجود فمر مابً شدٌد،المتاحة، ومن ثم فإن مصر تعانً من وجود فمر مابً شدٌد،  المواردالموارد

( للعوامل المإدٌة ( للعوامل المإدٌة للعدٌد من األسباب نعرض لها فٌما ٌلً. ٌعرض المبحث )األولللعدٌد من األسباب نعرض لها فٌما ٌلً. ٌعرض المبحث )األول

إلى تنامً ظاهرة الفمر المابً وأهم الحلول المطروحة والممترحة لمواجهتها، أما إلى تنامً ظاهرة الفمر المابً وأهم الحلول المطروحة والممترحة لمواجهتها، أما 

عن المبحث )الثانً( فٌعرض للتداعٌات المحتملة بناء وتشغٌل سد النهضة عن المبحث )الثانً( فٌعرض للتداعٌات المحتملة بناء وتشغٌل سد النهضة 

  األثٌوبً على حصة مصر من مٌاه النٌل.األثٌوبً على حصة مصر من مٌاه النٌل.

  

  المبحث األولالمبحث األول

هم الحلول المطروحة هم الحلول المطروحة وأوأالعوامل المؤدٌة إلى تنامً ظاهرة الفمر المائً العوامل المؤدٌة إلى تنامً ظاهرة الفمر المائً 

  والممترحة لمواجهتهاوالممترحة لمواجهتها

  

تتعدد العوامل واألسباب المإدٌة لتنامً ظاهرة الفمر المابً فً مصر، تتعدد العوامل واألسباب المإدٌة لتنامً ظاهرة الفمر المابً فً مصر، 

نتٌجة لـ)ارتفاع نتٌجة لـ)ارتفاع   --منها على سبٌل المثال، إرتفاع معدالت الطلب على المٌاه منها على سبٌل المثال، إرتفاع معدالت الطلب على المٌاه 

معدالت النمو السكانً وارتفاع معدالت الطلب على الغذاء، والتوسعات الزراعٌة معدالت النمو السكانً وارتفاع معدالت الطلب على الغذاء، والتوسعات الزراعٌة 

                                                             
1
 MMiinniissttrryy  ooff  WWaatteerr,,  ""WWaatteerr  SSccaarrcciittyy  iinn  EEggyypptt"",,  MMiinniissttrryy  ooff  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  aanndd  

IIrrrriiggaattiioonn,,  EEggyypptt,,  FFeebbrruuaarryy  22001144,,  pp..  22,,  aavvaaiillaabbllee  

aatt;;hhttttppss::////gglloobbaallhheeaalltthhnneewwsswwiirree..ccoomm//wwpp--

ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001166//0099//EEggyypptt%%2200__22001144..ppddff 
2
"، مرجع سابك، "، مرجع سابك، 42524252رإٌة مصر رإٌة مصر   ––للتعببة العامة واإلحصاء، "استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة للتعببة العامة واإلحصاء، "استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة المركزي المركزي الجهاز الجهاز  
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، وزراعة المحاصٌل األكثر استهبلك ا للمٌاه "كاألرز" بمساحات هابلة، ، وزراعة المحاصٌل األكثر استهبلك ا للمٌاه "كاألرز" بمساحات هابلة، الكبٌرةالكبٌرة

واالعتماد على أسالٌب الري التملٌدٌة المستهلكة للمٌاه(. بجانب ذلن توجد العدٌد واالعتماد على أسالٌب الري التملٌدٌة المستهلكة للمٌاه(. بجانب ذلن توجد العدٌد 

منها، اإلدارة غٌر منها، اإلدارة غٌر   --من العوامل األخري تتسبب فً تنامً ظاهرة الفمر المابً من العوامل األخري تتسبب فً تنامً ظاهرة الفمر المابً 

سنعرض لهذه األسباب بشكل تفصٌلً سنعرض لهذه األسباب بشكل تفصٌلً   المناخً.المناخً.  الرشٌدة للموارد المابٌة، والتغٌرالرشٌدة للموارد المابٌة، والتغٌر

  على النحو التالً:على النحو التالً:

  [ إرتفاع معدالت الطلب على المٌاه:[ إرتفاع معدالت الطلب على المٌاه:22]]

ا  --تبرز إلى السطح مشكلة "المٌاه" فً مصر تبرز إلى السطح مشكلة "المٌاه" فً مصر  انظر  ألن المتاح من هذا ألن المتاح من هذا   نظر 

على على   الطلبالطلب  فًفً  الذي تستمر فٌه الزٌادةالذي تستمر فٌه الزٌادة  الولتالولت  فًفً  ،،الموارد ثابت إلى حد ا كبٌرالموارد ثابت إلى حد ا كبٌر

، بل من المتولع إرتفاع معدالت الطلب على ، بل من المتولع إرتفاع معدالت الطلب على الموارد بما ٌجاوز المتاحة منهاالموارد بما ٌجاوز المتاحة منها  هذههذه

وٌرجع ذلن للعدٌد من وٌرجع ذلن للعدٌد من   11المادمة.المادمة.  السنواتالسنوات  فًفً  ألضعاف الطلب الحالًألضعاف الطلب الحالً  --المٌاه المٌاه 

  األسباب، منها:األسباب، منها:

  

  ( النمو السكانً المتزاٌد وارتفاع معدالت الطلب على الغذاء:( النمو السكانً المتزاٌد وارتفاع معدالت الطلب على الغذاء:2.22.2))

شهدت مصر، وعلى مدى عمود طوٌلة، معدالت نمو كبٌرة فً أعداد شهدت مصر، وعلى مدى عمود طوٌلة، معدالت نمو كبٌرة فً أعداد 

ت مصر بٌن أكثر بلدان العالم نموا  فً أعداد السكان. فمد حلت ت مصر بٌن أكثر بلدان العالم نموا  فً أعداد السكان. فمد حلت السكان، وضعالسكان، وضع

  بنسبة تعادلبنسبة تعادل  --مصر فً المرتبة الرابعة عشر عالمٌا  من حٌث تعداد السكان مصر فً المرتبة الرابعة عشر عالمٌا  من حٌث تعداد السكان 

3،،العربٌةالعربٌة  المنطمةالمنطمةوفً المرتبة األولى فً وفً المرتبة األولى فً   22من إجمالً سكان العالم،من إجمالً سكان العالم،٪ ٪ 55,,33
وفً وفً   3

ولد بلغ التعداد السكانً فً ولد بلغ التعداد السكانً فً   44وإثٌوبٌا.وإثٌوبٌا.نٌجٌرٌا نٌجٌرٌا كل من كل من بعد بعد   إفرٌمٌا ،إفرٌمٌا ،  ةةالثالثالثالث  بةبةرترتممالال

                                                             
1
 WWaasseeeemm  ((AA..))  GGaadd,,  ““WWAATTEERR  SSCCAARRCCIITTYY  IINN  EEGGYYPPTT::  CCAAUUSSEESS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS"",,  IIbbiidd,,  

pp..  33.. 
2
 WWoorrllddoommeetteerrss,,  ""PPooppuullaattiioonn  ooff  EEggyypptt  ((22001199  aanndd  hhiissttoorriiccaall))'',,  22001199,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttppss::////wwwwww..wwoorrllddoommeetteerrss..iinnffoo//wwoorrlldd--ppooppuullaattiioonn//eeggyypptt--ppooppuullaattiioonn//  
3 AAwwaadd  ((AA..))  &&  ZZoohhrryy  ((AA..)),,  ""TThhee  EEnndd  ooff  EEggyypptt  PPooppuullaattiioonn  GGrroowwtthh  iinn  tthhee  2211sstt  CCeennttuurryy::  

CChhaalllleennggeess  aanndd  AAssppiirraattiioonnss'',,  TThhee  3355tthh  AAnnnnuuaall  CCoonnffeerreennccee  OOnn  PPooppuullaattiioonn  aanndd  

DDeevveellooppmmeenntt  IIssssuueess  CCuurrrreenntt  SSiittuuaattiioonn  &&  AAssppiirraattiioonnss,,  2200  --  2222  DDeecceemmbbeerr  22000055,,  pp..  22,,  

AAvvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttpp::////wwwwww..zzoohhrryy..ccoomm//ppuubbss//aallyyaaaa..ppddff  
4
  ::على الرابط التالًعلى الرابط التالًم، م، 42324232ة، ة، "تعداد السكان فً مصر"، الموسوعة الحر"تعداد السكان فً مصر"، الموسوعة الحر  ،،وٌكٌبٌدٌاوٌكٌبٌدٌا 

= 

https://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/
http://www.zohry.com/pubs/alyaa.pdf
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م( حوالً م( حوالً ;423;423مصر وفم ا ألحدث تمدٌرت األمم المتحدة فً أغسطس من عام )مصر وفم ا ألحدث تمدٌرت األمم المتحدة فً أغسطس من عام )

  11نسمة.نسمة.  322322

ومما ٌإكد تصاعد أعداد سكان مصر بشكل كبٌر، تم اجراء ممارنة بٌن ومما ٌإكد تصاعد أعداد سكان مصر بشكل كبٌر، تم اجراء ممارنة بٌن 

م، تبٌن اآلتً: أن م، تبٌن اآلتً: أن :423:423وعام وعام   77;773;3تعداد سكان مصر وألمانٌا فً بٌن عامً تعداد سكان مصر وألمانٌا فً بٌن عامً 

ملٌون ملٌون   77,,9393ملٌون نسمة واأللمان ملٌون نسمة واأللمان   77,,4545ان حوالً ان حوالً تعداد سكان المصرٌٌن كتعداد سكان المصرٌٌن ك

م( م( :423:423م(. ارتفع تعداد السكان فً كبل الدولتٌن فً عام )م(. ارتفع تعداد السكان فً كبل الدولتٌن فً عام )77;773;3))  نسمة فً عامنسمة فً عام

ملٌون نسمة، فً حٌن بلغ ملٌون نسمة، فً حٌن بلغ   9797ملٌون نسمة فً مصر بزٌادة لدرها ملٌون نسمة فً مصر بزٌادة لدرها   77,,:;:;لٌصبح لٌصبح 

ملٌون فمط عن عام ملٌون فمط عن عام   3333ملٌون نسمة بزٌادة لدرها ملٌون نسمة بزٌادة لدرها   77,,4:4:تعداد سكان ألمانٌا تعداد سكان ألمانٌا 

لد لد   --م(. وهذا ٌعنً أن نمو السكانً فً مصر فً الفترة المذكورة أعبله م(. وهذا ٌعنً أن نمو السكانً فً مصر فً الفترة المذكورة أعبله 777;73;3))

  22(.(.88زاد سبعة أضعاف النمو السكانً فً ألمانٌا )أنظر الجدول زاد سبعة أضعاف النمو السكانً فً ألمانٌا )أنظر الجدول 

وٌُرجع البعض الزٌادة الكبٌرة فً عدد السكان المصرٌٌن على مر السنٌن، وٌُرجع البعض الزٌادة الكبٌرة فً عدد السكان المصرٌٌن على مر السنٌن، 

  ،،التعلٌمالتعلٌم  وتزاٌد معدالت األمٌة والتسرب منوتزاٌد معدالت األمٌة والتسرب من  ،،تزاٌد معدالت الفمر والبطالةتزاٌد معدالت الفمر والبطالةإلى إلى 

من العادات االجتماعٌة السابدة فً بعض من العادات االجتماعٌة السابدة فً بعض والذي ال ٌزال والذي ال ٌزال   والزواج المبكر للفتٌاتوالزواج المبكر للفتٌات

بن بن واإلنجاب المتكرر حتى ٌصل األواإلنجاب المتكرر حتى ٌصل األ  والرغبة فً تكوٌن أسر كبٌرةوالرغبة فً تكوٌن أسر كبٌرةالمناطك، المناطك، 

  33ثم اتخاذ هإالء األبناء وسٌلة لجلب الرزق والعمل فً سن مبكرة.ثم اتخاذ هإالء األبناء وسٌلة لجلب الرزق والعمل فً سن مبكرة.  ،،الذكرالذكر

  --  وتطور الرعاٌة الصحٌةوتطور الرعاٌة الصحٌةتحّسن تحّسن فً حٌن ٌرجعها البعض اآلخر، إلى فً حٌن ٌرجعها البعض اآلخر، إلى 

ظل التطور العلمً والتكنولوجً الذي ظهر فً المرن العشرٌن، حٌث ظل التطور العلمً والتكنولوجً الذي ظهر فً المرن العشرٌن، حٌث   خاصة فًخاصة فً

أدى إلى التوسع فً مجال عبلج ومكافحة األمراض الخطٌرة والمزمنة، وما رافك أدى إلى التوسع فً مجال عبلج ومكافحة األمراض الخطٌرة والمزمنة، وما رافك 

                                                             
= 

wwiikkii//  hhttttpp::////aarr..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg// 

%%DD88%%AAAA%%DD88%%BB99%%DD88%%AAFF%%DD88%%AA77%%DD88%%AAFF__%%DD88%%BB33%%DD99%%8833%%DD88%%AA77%%DD99%%8866__
BB11%%DD99%%8855%%DD88%%BB55%%DD88%%  

1
 WWoorrllddoommeetteerrss,,  ""PPooppuullaattiioonn  ooff  EEggyypptt  ((22001199  aanndd  hhiissttoorriiccaall))'',,  iibbiidd,,  pp..  11..  

2
 EEggyypptt  TTooddaayy,,  ""EEggyypptt  aammoonngg  ttoopp  88  ccoouunnttrriieess  iinn  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  22001188--5500'',,  WWeedd,,  

MMaayy..  1155,,  22001199,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttppss::////wwwwww..eeggyyppttttooddaayy..ccoomm//AArrttiiccllee//44//7700443311//EEggyypptt--

aammoonngg--ttoopp--88--ccoouunnttrriieess--iinn--ppooppuullaattiioonn--ggrroowwtthh--22001188--5500  
3
 AAwwaadd  ((AA..))  &&  ZZoohhrryy  ((AA..)),,  ""TThhee  EEnndd  ooff  EEggyypptt  PPooppuullaattiioonn  GGrroowwtthh  iinn  tthhee  2211sstt  CCeennttuurryy::  

CChhaalllleennggeess  aanndd  AAssppiirraattiioonnss'',,  iibbiidd,,  pp..  44.. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.egypttoday.com/Editor/1
https://www.egypttoday.com/Editor/1
https://www.egypttoday.com/Article/4/70431/Egypt-among-top-8-countries-in-population-growth-2018-50
https://www.egypttoday.com/Article/4/70431/Egypt-among-top-8-countries-in-population-growth-2018-50
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للكشف المبكر عن تلن األمراض، مما للل من للكشف المبكر عن تلن األمراض، مما للل من   متطورةمتطورة  ذلن من أجهزة طبٌةذلن من أجهزة طبٌة

    11، وبالتالً زاد من عدد السكان.، وبالتالً زاد من عدد السكان.كنكنمممم  معدالت الوفٌات إلى ألصى حدمعدالت الوفٌات إلى ألصى حد

م والتعداد م والتعداد 02250225وحتً وحتً   25222522(: تعداد سكان مصر فً الفترة مابٌن (: تعداد سكان مصر فً الفترة مابٌن 66الجدول )الجدول )

  م.م.02220222المتولع حتً عام المتولع حتً عام 

مم91559155وحتً وحتً   55115511تعداد سكان مصر فً الفترة مابٌن تعداد سكان مصر فً الفترة مابٌن      

  
مم91119111التعداد المتولع لسكان مصر حتً عام التعداد المتولع لسكان مصر حتً عام    

    التغٌر السنوي )%(التغٌر السنوي )%(  عدد السكانعدد السكان  السنةالسنة

  
  التغٌر السنوي )%(التغٌر السنوي )%(  عدد السكانعدد السكان  ةةالسنالسن

11995555  2233,,222233,,112244  22..5577  %%    22002200  110022,,333344,,440044  22..0055  %%  

11996600  2266,,663322,,889944  22..7788  %%    22002255  111111,,772277,,882222  11..7777  %%  

11996655  3300,,443333,,002222  22..7700  %%    22003300  112200,,883311,,555577  11..5588  %%  

11997700  3344,,551133,,885500  22..5555  %%    22003355  113300,,334400,,336644  11..5533  %%  

11997755  3388,,554499,,114422  22..2244  %%    22004400  114400,,335500,,338811  11..4499  %%  

11998800  4433,,330099,,006633  22..3366  %%    22004455  115500,,335555,,005533  11..3399  %%  

11998855  4499,,225588,,773322  22..6611  %%    22005500  115599,,995566,,880088  11..2255  %%  

11999900  5566,,113344,,447755  22..6655  %%          

11999955  6622,,333344,,003344  22..1122  %%          

22000000  6688,,883311,,556611  22..0000  %%          

22000055  7755,,552233,,556699  11..8877  %%          

22001100  8822,,776611,,223355  11..8855  %%          

22001155  9922,,444422,,554477  22..2244  %%          

22001166  9944,,444477,,007733  22..1177  %%          

22001177  9966,,444422,,559911  22..1111  %%          

22001188  9988,,442233,,559988  22..0055  %%          

22001199  110000,,338888,,007733  22..0000  %%          

SSoouurrccee::  WWoorrllddoommeetteerrss,,  ""PPooppuullaattiioonn  ooff  EEggyypptt  ((22001199  aanndd  hhiissttoorriiccaall))'',,  22001199,,  

aavvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttppss::////wwwwww..wwoorrllddoommeetteerrss..iinnffoo//wwoorrlldd--ppooppuullaattiioonn//eeggyypptt--

ppooppuullaattiioonn//  

  

التطور الكبٌر فً جانب العناٌة بالصّحة اإلنجابٌة للمرأة، حٌث التطور الكبٌر فً جانب العناٌة بالصّحة اإلنجابٌة للمرأة، حٌث فضبل  عن فضبل  عن 

ّور ّور ظهرت المراكز المتخصصة فً متابعة حاالت النساء الحوامل ورعاٌتهم وتطظهرت المراكز المتخصصة فً متابعة حاالت النساء الحوامل ورعاٌتهم وتط

                                                             
  التالى التالى م، على الرابط م، على الرابط ٤١٤١٤١٤١ماٌو ماٌو   ١٠١٠"، نشر فً "، نشر فً الزٌادة السكانٌةالزٌادة السكانٌة، "، "رزان صبلحرزان صبلح  1

  

hhttttppss::////mmaawwddoooo33..ccoomm//%%DD88%%AA88%%DD88  

%%AADD%%DD88%%AABB__%%DD88%%BB99%%DD99%%8866__%%DD88%%AA77%%DD99%%8844%%DD88%%BB22    

https://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/
https://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%20%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%20%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2
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وعلى جانب أخر ٌُرجع وعلى جانب أخر ٌُرجع   عملٌّات الوالدة، مّما شّجع من زٌادة عدد الوالدات.عملٌّات الوالدة، مّما شّجع من زٌادة عدد الوالدات.

عجز فً التواصل الفعال بٌن الدولة المصرٌة بما عجز فً التواصل الفعال بٌن الدولة المصرٌة بما الالإلى إلى الزٌادة السكانٌة، الزٌادة السكانٌة،   البعضالبعض

تمدمه من برامج توعوٌة وإعبلمٌة وبٌن األسرة فً فهم أبعاد المضٌة ومشاركة تمدمه من برامج توعوٌة وإعبلمٌة وبٌن األسرة فً فهم أبعاد المضٌة ومشاركة 

ٌشٌر تمرٌر "المجلس ٌشٌر تمرٌر "المجلس   --ات والمعتمدات ات والمعتمدات ونتٌجة لكل هذه الموروثونتٌجة لكل هذه الموروث  11..الجمٌع فٌهاالجمٌع فٌها

طفبل  فً المتوسط، وهو معدل طفبل  فً المتوسط، وهو معدل   537537المومً للسكان" إلى "أن المرأة المصرٌة تلد المومً للسكان" إلى "أن المرأة المصرٌة تلد 

  22طفبل  لكل امرأة،... الخ.طفبل  لكل امرأة،... الخ.  437437أعلى من متوسط االنجاب فً العالم البالغ أعلى من متوسط االنجاب فً العالم البالغ 

فً فً   --وتشٌر التمدٌرات المستمبلٌة الصادرة عن المجلس المومً للسكان وتشٌر التمدٌرات المستمبلٌة الصادرة عن المجلس المومً للسكان 

م، بؤن مصر ستكون من بٌن الدول األولى من حٌث النمو م، بؤن مصر ستكون من بٌن الدول األولى من حٌث النمو ;;423423  ماٌو من عامماٌو من عام

م، حٌث تحتل مصر فً م، حٌث تحتل مصر فً 42724272وو  :423:423السكانً المتولع حدوثه فً الفترة ما بٌن السكانً المتولع حدوثه فً الفترة ما بٌن 

ملٌون نسمة تلٌها الوالٌات ملٌون نسمة تلٌها الوالٌات   77,,;8;8  المرتبة السابعة بزٌادة لدرهاالمرتبة السابعة بزٌادة لدرها  --هذه التمدٌرات هذه التمدٌرات 

  ولى فهً: الهندولى فهً: الهندأما عن المراكز الستة األأما عن المراكز الستة األ. . ملٌون نسمةملٌون نسمة  88,,8383  المتحدة بارتفاع لدرهالمتحدة بارتفاع لدره

  ملٌون، الكونغو الدٌممراطٌةملٌون، الكونغو الدٌممراطٌة  99,,436436  نٌجٌرٌانٌجٌرٌا  ملٌون نسمة،ملٌون نسمة،  ::,,:52:52  بزٌادة لدرهابزٌادة لدرها

3..ملٌونملٌون  ;9;9  وتنزانٌاوتنزانٌا  ملٌون،ملٌون،  66,,5:5:  وإثٌوبٌاوإثٌوبٌا  ملٌون،ملٌون،  328328  باكستانباكستان  ملٌون،ملٌون،  88,,353353
3
  

ال تسٌر بنفس ال تسٌر بنفس على مستوٌاتها المختلفة على مستوٌاتها المختلفة معدالت التنمٌة معدالت التنمٌة ومن الملفت لبلنتباه أن ومن الملفت لبلنتباه أن 

ومن ثم تستمر األزمة االلتصادٌة وتردى ومن ثم تستمر األزمة االلتصادٌة وتردى   ٌة،ٌة،لسكانلسكانزٌادة ازٌادة امعدالت المعدالت السرعة سرعة 

مستوى الخدمات الممدمة للمواطن واألسرة من غذاء ومسكن وتعلٌم وصحة مستوى الخدمات الممدمة للمواطن واألسرة من غذاء ومسكن وتعلٌم وصحة 

وخبلفه وترتفع األسعار وتزداد المشكبلت األسرٌة والسلوكٌة والطبلق والجرابم وخبلفه وترتفع األسعار وتزداد المشكبلت األسرٌة والسلوكٌة والطبلق والجرابم 

4..بؤنواعهابؤنواعها
4
،،1

1
  

                                                             
1

 ..33"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص حلول عاجلة لمواجهة الزٌادة السكانٌةحلول عاجلة لمواجهة الزٌادة السكانٌة  --  ملٌون نسمةملٌون نسمة  322322مصر ومصر و، "، "دمحم الجعفريدمحم الجعفري  

2
  ..33مرجع سابك، ص مرجع سابك، ص   "، "، رإٌة ممترحة لحل المشكلة السكانٌة فً مصررإٌة ممترحة لحل المشكلة السكانٌة فً مصر، "، "د. دمحم عزد. دمحم عزوود. أحمد موسى بدوي د. أحمد موسى بدوي   

3
 EEggyypptt  TTooddaayy,,  ""EEggyypptt  aammoonngg  ttoopp  88  ccoouunnttrriieess  iinn  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  22001188--5500'',,  iibbiidd,,  pp..  11..    

4
، األربعاء ، األربعاء العٌن اإلخبارٌةالعٌن اإلخبارٌة"، "، هة الزٌادة السكانٌةهة الزٌادة السكانٌةحلول عاجلة لمواجحلول عاجلة لمواج  --  ملٌون نسمةملٌون نسمة  322322مصر ومصر و، "، "دمحم الجعفريدمحم الجعفري  

 hhttttppss::////aall--aaiinn..ccoomm//aarrttiiccllee//eeggyypptt--ssoolluuttiioonnss--ppooppuullaattiioonn، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: 3434//44//42424242

https://www.egypttoday.com/Editor/1
https://www.egypttoday.com/Editor/1
https://al-ain.com/article/egypt-solutions-population
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أن ٌصاحبه أن ٌصاحبه ومع االرتفاع المتولع فً معدالت الزٌادة السكانٌة، فإنه ٌتولع ومع االرتفاع المتولع فً معدالت الزٌادة السكانٌة، فإنه ٌتولع 

سواء لبلستخدامات المنزلٌة أو سواء لبلستخدامات المنزلٌة أو   --إرتفاع ا مماثبل  فً معدالت الطلب على المٌاه إرتفاع ا مماثبل  فً معدالت الطلب على المٌاه 

الزراعٌة لتلبٌة الطلب المتزاٌد على الغذاء، ومن ثم تكون النتٌجة الحتمٌة إلرتفاع الزراعٌة لتلبٌة الطلب المتزاٌد على الغذاء، ومن ثم تكون النتٌجة الحتمٌة إلرتفاع 

معدالت الطلب على المٌاه الناتج عن الزٌادة السكانٌة، إنخفاض معدل نصٌب معدالت الطلب على المٌاه الناتج عن الزٌادة السكانٌة، إنخفاض معدل نصٌب 

إنخفض معدل نصٌب الفرد من إنخفض معدل نصٌب الفرد من فعلى سبٌل المثال: فعلى سبٌل المثال:   22الفرد من المٌاه فً مصر.الفرد من المٌاه فً مصر.

5مم  5;:53;:3  المٌاه من أكثر منالمٌاه من أكثر من
حوالً حوالً   م( إلىم( إلى;7;3;7;3عام )عام )  المٌاه فً السنة فًالمٌاه فً السنة فً  منمن  5

5مم  32223222
5
5مم  22;22;  حوالًحوالً  إلىإلى  م(،م(،9;;93;;3))  عامعام  المٌاه فًالمٌاه فً  منمن  

5
م(، م(، 42224222))  عامعام  فًفً  

5مم  922922  إلىإلى
5
م(، وهذا االنخفاض المتوالً فً معدل نصٌب الفرد م(، وهذا االنخفاض المتوالً فً معدل نصٌب الفرد 42344234))  عامعام  فًفً  

ٌوحً بوجود فمر ٌوحً بوجود فمر   --مٌاه فً مصر والذي وصل إلً ألل من المعدل العالمًمٌاه فً مصر والذي وصل إلً ألل من المعدل العالمًمن المن ال

  ..مابً فً هذا البلد، ٌعد نتٌجة مباشرة للزٌادة المتوالٌة فً عدد السكانمابً فً هذا البلد، ٌعد نتٌجة مباشرة للزٌادة المتوالٌة فً عدد السكان

  بلغ حوالًبلغ حوالً  الفعلً للمٌاه فً مصرالفعلً للمٌاه فً مصر  هذا وتشٌر الدراسات إلى االستخدامهذا وتشٌر الدراسات إلى االستخدام

  مصرمصر  أنأن  ٌعنًٌعنً  م(، وهذام(، وهذا42394239فً عام )فً عام )  --المابٌة المابٌة   إجمالً مواردهاإجمالً مواردها  منمن٪ ٪ 349349

  الغذابٌةالغذابٌة  الموادالمواد  خبللخبلل  وذلن منوذلن من  --المستخدمة المستخدمة   مٌاههامٌاهها  منمن٪ ٪ 4949  تستورد حوالًتستورد حوالً

من الخارج، وهذا الرلم سٌكون مرشح للزٌادة إذا لم تتخذ من الخارج، وهذا الرلم سٌكون مرشح للزٌادة إذا لم تتخذ   والمنتجات المستوردةوالمنتجات المستوردة

الدولة إجراءات حازمة تجاه مشكلة الزٌادة السكانٌة. كما تشٌر التمدٌرات الصدرة الدولة إجراءات حازمة تجاه مشكلة الزٌادة السكانٌة. كما تشٌر التمدٌرات الصدرة 

م(، م(، 42474247))  عامعام  جه فمر مابً شدٌد بحلولجه فمر مابً شدٌد بحلولعن األمم المتحدة إلى أن مصر ستواعن األمم المتحدة إلى أن مصر ستوا

وذلن على أثر النمو السكانً المتزاٌد وما ٌصاحبه زٌادة رلعة األراضً وذلن على أثر النمو السكانً المتزاٌد وما ٌصاحبه زٌادة رلعة األراضً 

  بالفعلبالفعل  خاصة وأن مصر تستوردخاصة وأن مصر تستورد  --المنزرعة لتلبٌة الطلب المتزاٌد على الغذاء المنزرعة لتلبٌة الطلب المتزاٌد على الغذاء 

3..تستهلكهاتستهلكها  التًالتً  الحبوبالحبوب  منمن٪ ٪ 7272  منمن  أكثرأكثر
3
وعلٌه، فإنه ومن خالل ما سبك وعلٌه، فإنه ومن خالل ما سبك   

                                                             
= 
1

  للبحوثللبحوث  المركز العربًالمركز العربً  "، "، شكلة السكانٌة فً مصرشكلة السكانٌة فً مصررإٌة ممترحة لحل المرإٌة ممترحة لحل الم، "، "د. دمحم عزد. دمحم عزوود. أحمد موسى بدوي د. أحمد موسى بدوي   

  hhttttpp::////wwwwww..aaccrrsseegg..oorrgg//4400551111  م، على الرابط التالً:م، على الرابط التالً:42394239/ماٌو//ماٌو/4545الثبلثاء الثبلثاء ، نشر فً ، نشر فً والدراساتوالدراسات

2
 WWoorrllddoommeetteerrss,,  ""PPooppuullaattiioonn  ooff  EEggyypptt  ((22001199  aanndd  hhiissttoorriiccaall))'',,  iibbiidd,,  pp..  11..  

3
  WWaasseeeemm  ((AA..))  GGaadd,,  ““WWAATTEERR  SSCCAARRCCIITTYY  IINN  EEGGYYPPTT::  CCAAUUSSEESS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS"",,  IIbbiidd,,  

pp..  66.. 

http://www.acrseg.org/40511
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الكبٌرة الكبٌرة السكانٌة السكانٌة الزٌادة الزٌادة   للحد منللحد من  --الضرورٌة الضرورٌة اإلجراءات اإلجراءات اتخاذ اتخاذ   تتضح أهمٌةتتضح أهمٌة

  ها، ومن أهم هذه اإلجراءات ما ٌلً:ها، ومن أهم هذه اإلجراءات ما ٌلً:الخطٌرة الناجمة عنالخطٌرة الناجمة عنلتالفً اآلثار لتالفً اآلثار 

األمٌة والتسرب من التعلٌم األمٌة والتسرب من التعلٌم   المضاء علىالمضاء علىمعدالت الفمر والبطالة ومعدالت الفمر والبطالة و  الحد منالحد من  --

الخاطبة لدي الخاطبة لدي   والمعتمداتوالمعتمداتالحد من العادات الحد من العادات والزواج المبكر للفتٌات ووالزواج المبكر للفتٌات و

من خبلل تمدٌم برامج توعوٌة تبرز مخاطر اإلنجاب المتكرر من خبلل تمدٌم برامج توعوٌة تبرز مخاطر اإلنجاب المتكرر   --واطنٌن واطنٌن المالم

ومخاطر الزٌادة السكانٌة على مستوي األسرة وبل وعلى مستوي الدولة ومخاطر الزٌادة السكانٌة على مستوي األسرة وبل وعلى مستوي الدولة 

  11ككل.ككل.

  فً توفٌرفً توفٌر  --منظمات المجتمع المدنً والمإسسات األهلٌة منظمات المجتمع المدنً والمإسسات األهلٌة أهمٌة مشاركة أهمٌة مشاركة   --

ف ف تكثٌتكثٌ  وذلن من خبللوذلن من خبلل  --بمخاطر الزٌادة السكانٌة بمخاطر الزٌادة السكانٌة   الوعً المجتمعًالوعً المجتمعً

حمبلت الدعاٌة والتوعٌة ضد أخطار الزٌادة السكانٌة فً مختلف وسابل حمبلت الدعاٌة والتوعٌة ضد أخطار الزٌادة السكانٌة فً مختلف وسابل 

2..اإلعبلم، وعودة برامج التوعٌة الهادفةاإلعبلم، وعودة برامج التوعٌة الهادفة
2
  

  المسلسبلتالمسلسبلتمن خبلل من خبلل   --استخدام وسابل األعبلم والدراما التلفزٌونٌة استخدام وسابل األعبلم والدراما التلفزٌونٌة   ٌمكنٌمكن  --

واألفبلم المصٌرة، والفٌدٌوهات وأفبلم الكارتون واألفبلم المصٌرة، والفٌدٌوهات وأفبلم الكارتون ، ، االجتماعًاالجتماعً  المحتوىالمحتوى  ذاتذات

  تشجٌعتشجٌعوو  ،،والعادات المدٌمةوالعادات المدٌمة  سلوكٌاتسلوكٌاتالال  تغٌٌرتغٌٌرفً فً ٌم األسرة، ٌم األسرة، للتوعٌة بتنظللتوعٌة بتنظ

  حجمحجم  منمن  والحدوالحد  الوالداتالوالدات  بٌنبٌن  المباعدةالمباعدة  فوابدفوابد  فًفً  النظرالنظر  علىعلى  األزواجاألزواج

3..األسرةاألسرة
3
  

الندوات التثمٌفٌة واألنشطة االجتماعٌة والصحٌة والتى تستهدف تملٌل الندوات التثمٌفٌة واألنشطة االجتماعٌة والصحٌة والتى تستهدف تملٌل عمد عمد   --

ى سوق ى سوق نسبة النمو السكانً، وتفعٌل برامج محو األمٌة وتمكٌن المرأة فنسبة النمو السكانً، وتفعٌل برامج محو األمٌة وتمكٌن المرأة ف

4..العملالعمل
4
  

                                                             
  ..33"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص الزٌادة السكانٌةالزٌادة السكانٌة، "، "رزان صبلحرزان صبلح  1
2

 ..33"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص حلول عاجلة لمواجهة الزٌادة السكانٌةحلول عاجلة لمواجهة الزٌادة السكانٌة  --  ملٌون نسمةملٌون نسمة  322322مصر ومصر و، "، "دمحم الجعفريدمحم الجعفري  

3 WWaallkkeerr  ((RR..)),,  ""HHooww  ttoo  mmeeeett  tthhee  cchhaalllleennggeess  ppoosseedd  bbyy  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh"",,  1199  JJuunnee  

22001155,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttppss::////wwwwww..ddeevveexx..ccoomm//nneewwss//hhooww--ttoo--mmeeeett--tthhee--cchhaalllleennggeess--

ppoosseedd--bbyy--ppooppuullaattiioonn--ggrroowwtthh--8866337777    
44
  AAnnddrriieeuu  ((MM..)),,  ""PPooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh::  ffaacciinngg  tthhee  cchhaalllleennggee'',,  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFuuttuurreess  

= 

https://www.devex.com/news/how-to-meet-the-challenges-posed-by-population-growth-86377
https://www.devex.com/news/how-to-meet-the-challenges-posed-by-population-growth-86377
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  من خبللمن خبلل  --رفع مستوي الوعً المجتمعً بمدي خطورة هذه المضٌة رفع مستوي الوعً المجتمعً بمدي خطورة هذه المضٌة   --

للتعلٌم ما لبل الجامعً للتعلٌم ما لبل الجامعً   --  فً المناهج التعلٌمٌةفً المناهج التعلٌمٌة  ""المضٌة السكانٌةالمضٌة السكانٌة""تدرٌس تدرٌس 

، وٌساهم فً بناء ، وٌساهم فً بناء المضٌةالمضٌةأهمٌة أهمٌة ٌدرن ٌدرن واعً واعً إلعداد جٌل إلعداد جٌل والتعلٌم الجامعً، والتعلٌم الجامعً، 

  11ة السكانٌة.ة السكانٌة.كامل لخطورة الزٌادكامل لخطورة الزٌادبوعً وفهم بوعً وفهم أسرته المستمبلٌة أسرته المستمبلٌة 

تطبٌك سٌاسات تحفٌزٌة للحد من الزٌادة السكانٌة وزٌادة تطبٌك سٌاسات تحفٌزٌة للحد من الزٌادة السكانٌة وزٌادة   نحونحوسعى سعى الال  أهمٌةأهمٌة  --

نسبة استخدام وسابل تنظٌم األسرة وإتاحة خدمات تنظٌم األسرة خاصة نسبة استخدام وسابل تنظٌم األسرة وإتاحة خدمات تنظٌم األسرة خاصة 

بالمناطك النابٌة والمحرومة إلى جانب التوعٌة بخطورة الزٌادة السكانٌة بالمناطك النابٌة والمحرومة إلى جانب التوعٌة بخطورة الزٌادة السكانٌة 

2..بكافة محافظات الجمهورٌةبكافة محافظات الجمهورٌة
2
  

إعادة صٌاغة الخطاب الدٌنى داخل إعادة صٌاغة الخطاب الدٌنى داخل فً فً ور رجال الدٌن ور رجال الدٌن تعزٌز دتعزٌز دأهمٌة أهمٌة   --

ا لتغٌٌر المفاهٌم  ا لتغٌٌر المفاهٌم المرى والنجوع األكثر فمر  المعتمدات الخاطبة عن المعتمدات الخاطبة عن ووالمرى والنجوع األكثر فمر 

3..اإلنجاباإلنجاب
3
فً فً على األسرة والرجل خصوصا  على األسرة والرجل خصوصا  فضبل  عن تؤثٌرهم البالغ فضبل  عن تؤثٌرهم البالغ   

4..عدد األبناء، مثل حملة )ٌكفً طفبلن(عدد األبناء، مثل حملة )ٌكفً طفبلن(تحدٌد تحدٌد إلناعه بدوره مع زوجته فً إلناعه بدوره مع زوجته فً 
4
  

أهمٌة إصدار "لانون الطفلٌن"، بفلسفة تموم على مكافبة الذٌن أهمٌة إصدار "لانون الطفلٌن"، بفلسفة تموم على مكافبة الذٌن   ٌمترح البعضٌمترح البعض  --

ٌطبمون هذا المانون "مكافبة متمٌزة وثابتة وممتدة عبر الزمن". كٌف؟ ٌطبمون هذا المانون "مكافبة متمٌزة وثابتة وممتدة عبر الزمن". كٌف؟ 

وذلن من خبلل التزام الدولة بتمدٌم الدعم والحوافز بشكل مستمرة لكافة وذلن من خبلل التزام الدولة بتمدٌم الدعم والحوافز بشكل مستمرة لكافة 

                                                             
= 

PPrrooggrraammmmee,,  OOEECCDD  OObbsseerrvveerr,,  11999999,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  
hhttttppss::////ooeeccddoobbsseerrvveerr..oorrgg//nneewwss//aarrcchhiivveessttoorryy..pphhpp//aaiidd//3399//PPooppuullaattiioonn__ggrroowwtthh::__ffaacciinngg__tthhee__cchhaalllleennggee..hhtt

mmll    

1
ٌناٌر ٌناٌر   ;2;2الخمٌس، الخمٌس، "، جرٌدة أخبار الٌوم، "، جرٌدة أخبار الٌوم، حلول والعٌة لمواجهة شبح الزٌادة السكانٌةحلول والعٌة لمواجهة شبح الزٌادة السكانٌة، "، "أحمد عبدالهاديأحمد عبدالهادي  

 م، على الرابط التالً:م، على الرابط التالً:42424242

hhttttppss::////aakkhhbbaarreellyyoomm..ccoomm//nneewwss//nneewwddeettaaiillss//22997788339911//11//%%DD88%%AADD%%DD99%%8844%%DD99%%8888

%%DD99%%   

2
 ..33"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص حلول عاجلة لمواجهة الزٌادة السكانٌةحلول عاجلة لمواجهة الزٌادة السكانٌة  --  ملٌون نسمةملٌون نسمة  322322مصر ومصر و، "، "دمحم الجعفريدمحم الجعفري  

33
    AAnnddrriieeuu  ((MM..)),,  ""PPooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh::  ffaacciinngg  tthhee  cchhaalllleennggee'',,  iibbiidd,,  pp..  11..  

4
 ..33"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص لزٌادة السكانٌةلزٌادة السكانٌةحلول عاجلة لمواجهة احلول عاجلة لمواجهة ا  --  ملٌون نسمةملٌون نسمة  322322مصر ومصر و، "، "دمحم الجعفريدمحم الجعفري  

https://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/39/Population_growth:_facing_the_challenge.html
https://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/39/Population_growth:_facing_the_challenge.html
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لصحٌة، لصحٌة، كالرعاٌة اكالرعاٌة ا  --أفراد األسرة الُمطبمة لهذا المانون، فً كافة المٌادٌن أفراد األسرة الُمطبمة لهذا المانون، فً كافة المٌادٌن 

والتعلٌم ورعاٌة الشباب، وااللتزام بتوفٌر فرص عمل ألبناء األسرة، والتعلٌم ورعاٌة الشباب، وااللتزام بتوفٌر فرص عمل ألبناء األسرة، 

...الخ. بما ٌساهم فً دفع األسر حدٌثة الزواج إلى اتخاذ لرارها الطوعً، ...الخ. بما ٌساهم فً دفع األسر حدٌثة الزواج إلى اتخاذ لرارها الطوعً، 

بتطبٌك المانون لبلستفادة من هذه الحوافز األكٌدة. ومن ثم فإن المانون بتطبٌك المانون لبلستفادة من هذه الحوافز األكٌدة. ومن ثم فإن المانون 

ونشر ثمافة جدٌدة ونشر ثمافة جدٌدة   ٌستهدف إعادة تشكٌل عادات وتمالٌد االنجاب فً مصر،ٌستهدف إعادة تشكٌل عادات وتمالٌد االنجاب فً مصر،

  تصب فً صالح الفرد والمجتمع.تصب فً صالح الفرد والمجتمع.

وبجانب ذلن، توجد العدٌد من التجارب الدولٌة فً هذا الشؤن والتً وبجانب ذلن، توجد العدٌد من التجارب الدولٌة فً هذا الشؤن والتً 

اسهمت بشكل كبٌر فً حل المشكلة السكانٌة، كان فً ممدمتها التجربة الصٌنٌة اسهمت بشكل كبٌر فً حل المشكلة السكانٌة، كان فً ممدمتها التجربة الصٌنٌة 

م( إلى تطبٌك سٌاسة م( إلى تطبٌك سٌاسة ;9;3;9;3حٌث اتجهت الصٌن فً عام )حٌث اتجهت الصٌن فً عام )  11على سبٌل المثال،على سبٌل المثال،

بطرٌمة إجبارٌة، مما أسهم فً عدم ولوع الصٌن من كارثة محممة، بطرٌمة إجبارٌة، مما أسهم فً عدم ولوع الصٌن من كارثة محممة،   الطفل الواحدالطفل الواحد

( ملٌون نسمه عن ( ملٌون نسمه عن 622622فلو تُركت المسؤلة السكانٌة دون تدخل لزاد الصٌنٌون لـ)فلو تُركت المسؤلة السكانٌة دون تدخل لزاد الصٌنٌون لـ)

باتباع باتباع   --وعلٌه، فإن المكافحة المستمرة والدإبة للزٌادة السكانٌة وعلٌه، فإن المكافحة المستمرة والدإبة للزٌادة السكانٌة     22تعدادهم الحالً.تعدادهم الحالً.

اض مماثل فً الطلب على المٌاه. اض مماثل فً الطلب على المٌاه. ٌصاحبها انخفٌصاحبها انخف  --اإلجراءات المشار إلٌها أعبله اإلجراءات المشار إلٌها أعبله 

وبالتالً ٌسهم ذلن فً إحداث وفر كبٌر من المٌاه ٌمكن استخدامه فً التوسعات وبالتالً ٌسهم ذلن فً إحداث وفر كبٌر من المٌاه ٌمكن استخدامه فً التوسعات 

  الزراعٌة المخطط لها من لبل الدولة المصرٌة.الزراعٌة المخطط لها من لبل الدولة المصرٌة.

  

  ( االعتماد على زراعة محاصٌل مستهلكًة للمٌاه )كاإلرز(:( االعتماد على زراعة محاصٌل مستهلكًة للمٌاه )كاإلرز(:0.20.2))

ال ال   ةةتركٌبة محصولٌتركٌبة محصولٌ  --المطاع الزراعً المصري فً مجمله المطاع الزراعً المصري فً مجمله تبنً تبنً ٌٌ

حٌث تعتمد هذه التركٌبة على محاصٌل ذات حٌث تعتمد هذه التركٌبة على محاصٌل ذات   ،،المابٌةالمابٌةتتناسب ومشكلة مصر تتناسب ومشكلة مصر 

عن اعتماد نسبة كبٌرة من األراضً الزراعٌة عن اعتماد نسبة كبٌرة من األراضً الزراعٌة   استهبلن مرتفع من المٌاه، فضبل  استهبلن مرتفع من المٌاه، فضبل  

وٌعد محصول األرز من أكثر المحاصٌل الزراعٌة وٌعد محصول األرز من أكثر المحاصٌل الزراعٌة   33على طرٌمة الري بالغمر.على طرٌمة الري بالغمر.

                                                             
1

 ..33"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص رإٌة ممترحة لحل المشكلة السكانٌة فً مصررإٌة ممترحة لحل المشكلة السكانٌة فً مصر، "، "د. دمحم عزد. دمحم عزوود. أحمد موسى بدوي د. أحمد موسى بدوي   

22     
WWaasseeeemm  ((AA..))  GGaadd,,  ""WWAATTEERR  SSCCAARRCCIITTYY  IINN  EEGGYYPPTT::  CCAAUUSSEESS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS'',,  iibbiidd,,  

pp..  66..  
3 
  ..33، مرجع سابك، ص ، مرجع سابك، ص ””ررالزراعة فً مصالزراعة فً مص““جرٌدة المعرفة االلكترونٌة، جرٌدة المعرفة االلكترونٌة،  
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ذا المحصول من المٌاه ما ذا المحصول من المٌاه ما استهبلك ا للمٌاه فً مصر حٌث ٌبلغ معدل استهبلن هاستهبلك ا للمٌاه فً مصر حٌث ٌبلغ معدل استهبلن ه

سنوٌ ا. حٌث ٌستهلن إنتاج الكٌلو جرام الواحد من سنوٌ ا. حٌث ٌستهلن إنتاج الكٌلو جرام الواحد من   55ملٌار مملٌار م  :33:33ٌمدر بحوالً ٌمدر بحوالً 

5مم  336336)أي ما ٌمدر بحوالً )أي ما ٌمدر بحوالً   المٌاهالمٌاه  منمن  لترلتر  36223622األرز ما ٌمدر بحوالً األرز ما ٌمدر بحوالً 
5
من من   

مساحات كبٌرة من هذا المحصول بلغت مساحات كبٌرة من هذا المحصول بلغت   زراعةزراعةعلى على   مصرمصر  اعتادتاعتادتالمٌاه(. ولد المٌاه(. ولد 

  األراضًاألراضًمن من   هكتارهكتار  9655:79655:7ساحة تمدر بحوالً ساحة تمدر بحوالً م( بمم( بم:422:422ألصاها فً عام )ألصاها فً عام )

  فدان.فدان.  339923222339923222أي ما ٌعادل حوالً أي ما ٌعادل حوالً   الزراعٌةالزراعٌة

م( لدر حجم المساحات المزروعة من األرز بحوالً م( لدر حجم المساحات المزروعة من األرز بحوالً 42394239وفً عام )وفً عام )

فدان وهو ما فدان وهو ما   3352:32223352:3222هكتار من األراضً أي ما ٌعادل حوالً هكتار من األراضً أي ما ٌعادل حوالً   ;56;76;56;76

مصر والممدرة فً مصر والممدرة فً % من إجمالً المساحة المزروعة فً % من إجمالً المساحة المزروعة فً 3635436354ٌعادل حوالً ٌعادل حوالً 

ولد تراوحت معدالت ولد تراوحت معدالت   11(،(،99ملٌون فدان )أنظر الجدول ملٌون فدان )أنظر الجدول   113322,,99نفس العام بحوالً نفس العام بحوالً 

البالغ لدره البالغ لدره   المحلًالمحلً  الطلبالطلب  ٌلبًٌلبً  هذاهذاوو  ،،سنوٌ اسنوٌ ا  طنطن  ملٌونملٌون  66,,66اإلنتاج فً حدود اإلنتاج فً حدود 

2..للتصدٌرللتصدٌر  البالًالبالً  ٌترنٌترنالذي الذي وو  طنطن  ملٌونملٌون  ::,,55
2
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 الهكتارالهكتار  ((HHeeccttaarree)) : : فدانفدان( ( 5:35:3,,44))  مساحةمساحةهتكار هتكار   33وٌعادل وٌعادل متر مربع متر مربع   323222323222هو وحدة مساحة تساوي هو وحدة مساحة تساوي..  
1
 ..99ص ص   مرجع سابك،مرجع سابك،م"، م"، :423:423  السنويالسنوي  كتاب اإلحصاءكتاب اإلحصاءالجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري، "الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري، " 

2
 AAbbddeell  ZZaahheerr  ((HH..)),,  ""AAddaappttiinngg  ttoo  wwaatteerr  sshhoorrttaaggeess,,  EEggyypptt  rreedduucceess  rriiccee  ccuullttiivvaattiioonn'',,  TThhee  

AArraabb  WWeeeekkllyy,,  SSuunnddaayy  1111//0033//22001188,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttppss::////tthheeaarraabbwweeeekkllyy..ccoomm//aaddaappttiinngg--wwaatteerr--sshhoorrttaaggeess--eeggyypptt--rreedduucceess--rriiccee--

ccuullttiivvaattiioonn  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://thearabweekly.com/adapting-water-shortages-egypt-reduces-rice-cultivation
https://thearabweekly.com/adapting-water-shortages-egypt-reduces-rice-cultivation
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ٌة فً الفترة ما بٌن ٌة فً الفترة ما بٌن (: المساحات المزروعة من بعض المحاصٌل الصٌف(: المساحات المزروعة من بعض المحاصٌل الصٌف22لجدول )لجدول )اا

  م.م.02220222إلى إلى   02220222
  

  السنةالسنة
  المساحات المزروعة من بعض المحاصٌل الصٌفٌة )باألف فدان(المساحات المزروعة من بعض المحاصٌل الصٌفٌة )باألف فدان(

  الزرة الشامٌةالزرة الشامٌة  الزرة الرفٌعة الزرة الرفٌعة   المطنالمطن  لصب السكرلصب السكر  األرزاألرز

91119111  2,2252,225  202202  622622  222222  2,2522,252  

91129112  2,2522,252  202202  226226  262262  2,2662,266  

91139113  2,6222,622  222222  222222  222222  2,6222,622  

91149114  2,2222,222  202202  222222  262262  2,6222,622  

91159115  2,2652,265  222222  022022  222222  2,2222,222  

91519151  2,2522,252  202202  265265  205205  2.6522.652  

91559155  2,2252,225  202202  202202  222222  2,2202,220  

91599159  2,2202,220  206206  222222  222222  2,2252,225  

91529152  2,2252,225  205205  022022  222222  2,2022,202  

91529152  2,2622,262  220220  265265  220220  2,2222,222  

91519151  2,0262,026  202202  022022  222222  2,2222,222  

91529152  2,2222,222  206206  220220  222222  0,0220,022  

91539153  11,,330088  332266  026026  222222  0,0220,022  

م"، اإلصدار التاسع بعد المائة م"، اإلصدار التاسع بعد المائة 02220222  كتاب اإلحصاء السنويكتاب اإلحصاء السنويالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، "المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، "

، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: 22م، ص م، ص 02220222(، (، 225225))

hhttttppss::////wwwwww..ccaappmmaass..ggoovv..eegg//PPaaggeess//SSttaattiiccPPaaggeess..aassppxx??ppaaggee__iidd==55003344  
  

ا لمحدودٌة الموارد المابٌة  ا لمحدودٌة الموارد المابٌة ونظر  لررت الحكومة ممثلة فً وزارة لررت الحكومة ممثلة فً وزارة   --ونظر 

الزراعة والري بتخفٌض المساحات المزروعة من محصول األرز فً الموسم الزراعة والري بتخفٌض المساحات المزروعة من محصول األرز فً الموسم 

. . الزراعٌةالزراعٌة  األراضًاألراضً  منمن  فدانفدان  4:63224:6322  م(، بمساحات لدرهام(، بمساحات لدرها:423:423الزراعً )الزراعً )

  غٌرغٌر  المناطكالمناطك  فًفً  األرزاألرز  ٌزرعونٌزرعون  الذٌنالذٌن  المزارعٌنالمزارعٌن  بتغرٌمبتغرٌم  الحكومةالحكومة  هددتهددتكما كما 

وكان وكان   ..المادمالمادم  للموسمللموسم  األرزاألرز  تصدٌرتصدٌر  علىعلى  حظرا  حظرا    فرضتفرضت  كماكما، ، تهتهلزراعلزراع  المخصصةالمخصصة

حول ضرورة تخفٌض المساحات حول ضرورة تخفٌض المساحات   --تبرٌر وزارة الري والموارد المابٌة تبرٌر وزارة الري والموارد المابٌة 

المدر المدر   لدٌهالدٌها  أنأنالمزروعة من محصول األرز، أنه كان على مصر التؤكد أوال  من المزروعة من محصول األرز، أنه كان على مصر التؤكد أوال  من 

المحاصٌل الزراعٌة األخري بجانب األرز، فضبل  عن المحاصٌل الزراعٌة األخري بجانب األرز، فضبل  عن   اعةاعةلزرلزر  المٌاهالمٌاهالكافً من الكافً من 

  فمٌرةفمٌرة  مصرمصراالستخدام المنزلً. ومن هنا ٌري بعض خبراء الري، أنه إذا كانت االستخدام المنزلً. ومن هنا ٌري بعض خبراء الري، أنه إذا كانت 

  كمٌاتكمٌات  إلىإلى  تحتاجتحتاج  التًالتً  المحاصٌلالمحاصٌل  زراعةزراعة  فًفً  االستمراراالستمرار  ٌمكنهاٌمكنها  الالفإنه فإنه   بالمٌاهبالمٌاه  حم احم ا

                                                             
 " ،معلومات عن الزراعة فً معلومات عن الزراعة فً ، الزراعة : ، الزراعة : مصر فً أرلاممصر فً أرلامالجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري، "الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء المصري

 ..8484"، مرجع سابك، ص"، مرجع سابك، صمصرمصر

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
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، ، المٌاهالمٌاه  تصدٌرتصدٌر  ٌشبهٌشبه  وتصدٌرهوتصدٌره  األرزاألرز  مثلمثل  --  محاصٌلمحاصٌل  زراعةزراعة، آلن ، آلن المٌاهالمٌاه  منمن  هابلةهابلة

    11  ..مصرمصر  مثلمثل  لبلدلبلد  بهابها  السماحالسماح  ٌنبغًٌنبغً  الال  التًالتً

وعلٌه، ٌمترح البعض اتخاذ العدٌد من اإلجراءات الضرورٌة للحد من وعلٌه، ٌمترح البعض اتخاذ العدٌد من اإلجراءات الضرورٌة للحد من 

  للتغلب على مشكلة الفمر المائً، وأهمها:للتغلب على مشكلة الفمر المائً، وأهمها:  --الزراعات األكثر استهالًكا للمٌاه الزراعات األكثر استهالًكا للمٌاه 

وعلى رأسها وعلى رأسها   لمٌاهلمٌاهلل  ااهلك  هلك  استاست  األكثراألكثر  المحاصٌلالمحاصٌل  زراعةزراعة  تعلٌكتعلٌك  أهمٌة االتجاه نحوأهمٌة االتجاه نحو  --

)األرز( واتخاذ التدابٌر الصارمة لتحمٌك ذلن، حٌث أنه لٌس من المنطمً أن )األرز( واتخاذ التدابٌر الصارمة لتحمٌك ذلن، حٌث أنه لٌس من المنطمً أن 

  وإنشاءوإنشاء  البحرالبحر  مٌاهمٌاه  تحلٌةتحلٌة  مشارٌعمشارٌع  بناءبناء  علىعلى  الدوالراتالدوالرات  ملٌاراتملٌاراتحكومة حكومة الال  تنفكتنفك

، ثم ٌتم إهدار هذا المورد النادر فً ، ثم ٌتم إهدار هذا المورد النادر فً الصحًالصحً  الصرفالصرف  مٌاهمٌاه  لمعالجةلمعالجة  محطاتمحطات

ومن ثم فإلدام الحكومة ومن ثم فإلدام الحكومة   22ٌاه.ٌاه.زراعة محاصٌل األرز األكثر إهبلك ا للمزراعة محاصٌل األرز األكثر إهبلك ا للم

ٌعد أكثر جدوي من الناحٌة االلتصادٌة ٌعد أكثر جدوي من الناحٌة االلتصادٌة   المحاصٌلالمحاصٌلالمصرٌة على استٌراد هذه المصرٌة على استٌراد هذه 

  33  ..زراعتهازراعتها  منمن  تكلفةتكلفة  أللأللٌعتبر استٌرادها ٌعتبر استٌرادها   حٌثحٌث  --

األعلً إنتاجٌة واألكثر لٌمة التصادٌة األعلً إنتاجٌة واألكثر لٌمة التصادٌة أهمٌة االتجاه نحو زراعة المحاصٌل أهمٌة االتجاه نحو زراعة المحاصٌل   --

لولت ألل استهبلك ا للمٌاه، مما لولت ألل استهبلك ا للمٌاه، مما وفً نفس اوفً نفس ا  --  وذات المٌمة التصدٌرٌة العالٌةوذات المٌمة التصدٌرٌة العالٌة

من أمثلة هذه من أمثلة هذه   44عمل على رفع المٌمة االلتصادٌة للمٌاه المحدودة والنادرة،عمل على رفع المٌمة االلتصادٌة للمٌاه المحدودة والنادرة،ٌٌ

  ،،والبرتمالوالبرتمال  ،،العنبالعنبكـ"كـ"  الطازجةالطازجة  والخضرواتوالخضروات  الفواكهالفواكهمحاصٌل محاصٌل   --المحاصٌل المحاصٌل 

عالٌة المٌمة، ..."، خاصة أن مصر تمتلن مٌزة عالٌة المٌمة، ..."، خاصة أن مصر تمتلن مٌزة   العطرٌةالعطرٌة  النباتاتالنباتات، ، والتمروالتمر

                                                             
1 TTeelllliioogglluu  ((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ""AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  iinn  EEggyypptt"",,  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  ((IICCTTSSDD)),,  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  FFoooodd  aanndd  AAggrriiccuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((FFAAOO)),,  

MMaarrcchh  22001177,,  pp..  22;;,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg//33//aa--ii77111177ee..ppddff  
2
 AAbbddeell  ZZaahheerr  ((HH..)),,  ""AAddaappttiinngg  ttoo  wwaatteerr  sshhoorrttaaggeess,,  EEggyypptt  rreedduucceess  rriiccee  ccuullttiivvaattiioonn'',,  iibbiidd,,  

pp..  11.. 
3
 TTOORRAAYYEEHH  ((NN..  MM..)),,  ""TTHHEE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVEENNEESSSS  OOFF  TTHHEE  EEGGYYPPTTIIAANN  AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  EEXXPPOORRTT  

IINN  TTHHEE  EEUU  MMAARRKKEETT;;  SSHHOOUULLDD  EEGGYYPPTT  DDIIVVEERRSSIIFFYY  IITTSS  TTRRAADDEE  PPAATTTTEERRNN??"",,  AApppplliieedd  

EEccoonnoommeettrriiccss  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt,,  22001133,,  pp..  22,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttppss::////wwwwww..uusscc..ggaall//eeccoonnoommeett//rreevviieewwss//aaeeiidd1133221100..ppddff  
4 AAGGQQ,,  ""EEggyyppttiiaann  CCiittrruuss  EExxppoorrttiinngg  SSeeaassoonn::  CChhaalllleennggeess  aanndd  OOppppoorrttuunniittiieess"",,  AAggrroonnoommyy,,  

22001155,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttpp::////wwwwww..aaggqq..ccoomm..eess//aarrttiiccllee--eenn//eeggyyppttiiaann--cciittrruuss--eexxppoorrttiinngg--

sseeaassoonn--cchhaalllleennggeess--aanndd--ooppppoorrttuunniittiieess  

http://www.fao.org/3/a-i7117e.pdf
https://www.usc.gal/economet/reviews/aeid13210.pdf
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" ٌُمّكنها من الزٌادة " ٌُمّكنها من الزٌادة فرٌدفرٌد  ومولعومولع  مناخمناخمثلة فً "بٌبة ومثلة فً "بٌبة ومتمت  --غٌر مستغلةغٌر مستغلة--نسبٌة نسبٌة 

1..((::عالٌة المٌمة. )أنظر الجدول عالٌة المٌمة. )أنظر الجدول   منتجاتمنتجاتهذه الهذه ال  وتصدٌروتصدٌر  إنتاجإنتاجفً فً 
1
  

  والتغذوٌةوالتغذوٌة  والبٌولوجٌةوالبٌولوجٌة  االلتصادٌةااللتصادٌة  الناحٌةالناحٌة  منمن  --  المٌاهالمٌاه  إنتاجٌةإنتاجٌةمعدل معدل   (:(:22))  الجدولالجدول

..مختارةمختارة  لسلعلسلع
    

  الفرعٌةالفرعٌة  المجموعةالمجموعة/ / المنتجالمنتج

  
  مترمتر  لكللكل  بروتٌنبروتٌن  امامجرجر  رام لكل متر مكعبرام لكل متر مكعبكٌلو جكٌلو ج  دوالر لكل متر مكعبدوالر لكل متر مكعب

  مكعبمكعب
  لكللكل  الحرارٌةالحرارٌة  السعراتالسعرات

  مكعبمكعب  مترمتر

  الحبوبالحبوب  

  22222222  --  662662    222222  --  2222  2.02.0  --  2.02.0  2.222.22  --  2.222.22    دوالر لكل كٌلو جرام(دوالر لكل كٌلو جرام(  1,91,9الممح )الممح )

  02220222  --  222222  2222  --  2020  2.62.6  --  2.222.22  2.222.22  --  2.222.22  دوالر لكل كٌلو جرام(دوالر لكل كٌلو جرام(  1,251,25))  األرزاألرز

  22222222  --22222222  022022  --  2222  0.220.22  --  2.222.22  2.002.00  --  2.222.22  الر لكل كٌلو جرام(الر لكل كٌلو جرام(دودو  1111..00الزرة الصفراء )الزرة الصفراء )

  البمولٌاتالبمولٌات  

  22222222  --  22622262  222222  --  5252  2.22.2  --  2.22.2  2.222.22  --  2.252.25  دوالر لكل كٌلو جرام(دوالر لكل كٌلو جرام(  3300..00العدس )العدس )

  22622262  --  20622062  222222  --  222222  2.22.2  --  2.22.2  2.022.02  --  2.252.25  ((لكل كٌلو جراملكل كٌلو جرام  دوالردوالر  13211321))  الفولالفول

  الفواكه والخضرواتالفواكه والخضروات  

  22222222  --22222222  202202  --  2222    22  --  22  2.22.2  --  2.22.2  ((لكل كٌلو جراملكل كٌلو جرام  دوالردوالر  1100..00))بطاطسبطاطس

  22222222  --  22222222  022022  --2222  0202  --  22  2.22.2  --  2.222.22  ((لكل كٌلو جراملكل كٌلو جرام  دوالردوالر  1155..00))طماطم طماطم 

  06220622  --  202202  ضئٌلةضئٌلة  2.22.2  --  2.22.2  2.22.2  --  2.22.2  ((لكل كٌلو جراملكل كٌلو جرام  دوالردوالر  8800..00))تفاح تفاح 

  22222222  --  22222222  2222  --  2222  22.0.0  --  2.22.2  2.22.2  --  2.22.2  ((لكل كٌلو جراملكل كٌلو جرام  دوالردوالر  00..11))  الزٌتونالزٌتون

  00220022  --  22022202  2626  --  22  2.22.2  --  2.22.2  2.62.6  --  2.22.2  ((لكل كٌلو جراملكل كٌلو جرام  دوالردوالر  931931))  التمورالتمور

SSoouurrccee::  MMoollddeenn  eett  aall..  22001100,,  wwhhoo  aaddaapptteedd  ffrroomm  MMuuiirr  11999933,,  VVeerrddeeggeemm  eett  aall..  22000066,,  

RReennaauulltt  aanndd  WWaalllleennddeerr  22000000,,  OOwweeiiss  aanndd  HHaacchhuumm  22000033,,  aanndd  ZZwwaarrtt  aanndd  BBaassttiiaaaannsssseenn  
22000044..  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  TTeelllliioogglluu  ((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ""AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  TTrraaddee  aanndd  

SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  EEggyypptt"",,  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  ((IICCTTSSDD)),,  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  FFoooodd  aanndd  AAggrriiccuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((FFAAOO)),,  

MMaarrcchh  22001177,,  pp..  2266,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg//33//aa--ii77111177ee..ppddff  
  

ممثلة فً وسابل ممثلة فً وسابل   --أهمٌة توفٌر البنٌة التحتٌة المبلبمة لزراعة هذه المنتجات أهمٌة توفٌر البنٌة التحتٌة المبلبمة لزراعة هذه المنتجات   --

  منمن  االستفادةاالستفادة  عنعن  فضبل  فضبل  . . الحدٌثةالحدٌثة  اإلنتاجاإلنتاج  تمنٌاتتمنٌات  وإدخالوإدخالالري الحدٌث، الري الحدٌث، 

، والذي لد ٌساهم فً رفع ، والذي لد ٌساهم فً رفع التجارٌةالتجارٌة  االتفالٌاتاالتفالٌات  التً توفرهاالتً توفرها  الحالٌةالحالٌة  االمتٌازاتاالمتٌازات

وتشٌر البٌانات وتشٌر البٌانات 22  ..مٌمةمٌمةالال  عالٌةعالٌة  المحاصٌلالمحاصٌل  هذههذه  منمن  الببلدالببلد  صادراتصادراتمعدل معدل 

                                                             
1 TTeelllliioogglluu  ((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ""AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  iinn  EEggyypptt"",,  iibbiidd,,  pp..  11..  
2 TTOORRAAYYEEHH  ((NN..  MM..)),,  ""TTHHEE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVEENNEESSSS  OOFF  TTHHEE  EEGGYYPPTTIIAANN  AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  EEXXPPOORRTT  

IINN  TTHHEE  EEUU  MMAARRKKEETT;;  SSHHOOUULLDD  EEGGYYPPTT  DDIIVVEERRSSIIFFYY  IITTSS  TTRRAADDEE  PPAATTTTEERRNN??"",,  iibbiidd,,  pp..  33..  

http://www.fao.org/3/a-i7117e.pdf
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  فًفً  والتعمٌروالتعمٌر  لئلنشاءلئلنشاء  األوروبًاألوروبً  والبننوالبنن  والزراعةوالزراعة  األغذٌةاألغذٌة  منظمةمنظمةالصادرة عن الصادرة عن 

  --م(، إلً زٌادة معدل الصادرات الزراعٌة المصرٌة بشكل كبٌر م(، إلً زٌادة معدل الصادرات الزراعٌة المصرٌة بشكل كبٌر 42374237))  عامعام

  الفواكهالفواكه، حٌث حمك تصدٌر ، حٌث حمك تصدٌر الطازجةالطازجة  والخضرواتوالخضروات  الفواكهالفواكهخاصة منتجات خاصة منتجات 

  الصادراتالصادرات  عابداتعابدات  مالًمالًإجإج  نصفنصف  منمن  ٌمربٌمرب  ماما  --  الطازجةالطازجة  والخضرواتوالخضروات

  والخضرواتوالخضروات  الفاكهةالفاكهة  منتجاتمنتجاتوو  األلباناأللبانٌة، ٌلٌها منتجات ٌة، ٌلٌها منتجات مصرمصرالال  الزراعٌةالزراعٌة

  تتمتعتتمتع  زراعٌةزراعٌة  منتجاتمنتجات  خمسةخمسة  أهمأهم  ( عن( عن;;))  وٌكشف الجدول رلموٌكشف الجدول رلم  11  ..المصنعةالمصنعة

2..فٌهافٌها  نسبٌةنسبٌة  بمٌزةبمٌزة  مصرمصر
2
  

  خالل العامخالل العام  إنتاجهاإنتاجها  فًفً  نسبٌةنسبٌة  بمٌزةبمٌزة  مصرمصر  تتمتعتتمتع  منتجاتمنتجات  خمسةخمسة  أهمأهم(: (: 55))  الجدولالجدول

  م.م.02220222

  المكشوفةالمكشوفة  الممارنةالممارنة  المٌزةالمٌزة  نسبةنسبة  اسم المنتجاسم المنتج  المنسكالمنسك  التعرٌفةالتعرٌفة  جدولجدول  كودكود  تبة/ التصنٌفتبة/ التصنٌفالمرالمر

  7744..55  خضراوات طازجة خضراوات طازجة   0077  األولًاألولً

فواكه ومكسرات طازجة فواكه ومكسرات طازجة   0088  الثانٌةالثانٌة   33..2244  

  3399..22  الصمخ الطبٌعً والراتنجاتالصمخ الطبٌعً والراتنجات  1133  الثالثةالثالثة

والفواكهوالفواكه  الخضارالخضار  محضراتمحضرات  2200  الرابعة الرابعة    
PPrreeppaarraattiioonnss  ooff  vveeggeettaabblleess,,  ffrruuiitt  

22..0088  

والحلوٌاتوالحلوٌات  السكرٌاتالسكرٌات  1177  الخامسةالخامسة   22..0055  

SSoouurrccee::  RReepprroodduucceedd  ffrroomm  FFAAOO  aanndd  EEBBRRDD  22001155,,  uussiinngg  FFAAOOSSTTAATT  ddaattaa..  AAvvaaiillaabbllee  aatt;;  
TTeelllliioogglluu  ((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ""AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  iinn  EEggyypptt"",,  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  

((IICCTTSSDD)),,  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  FFoooodd  aanndd  AAggrriiccuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((FFAAOO)),,  MMaarrcchh  22001177,,  pp..  2222,,  

aavvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg//33//aa--ii77111177ee..ppddff  

أن تحممها المنتجات أن تحممها المنتجات التً ٌمكن التً ٌمكن   لتصادٌةلتصادٌةاالاال  مكاسبمكاسبالال  منمنإن االستفادة إن االستفادة 

الزراعٌة عالٌة المٌمة والموفرة للمٌاه التً تحمك مصر مٌزة نسبٌة فً إنتاجها الزراعٌة عالٌة المٌمة والموفرة للمٌاه التً تحمك مصر مٌزة نسبٌة فً إنتاجها 

بالطبع بالطبع   --  المحاصٌلالمحاصٌل  هذههذهمثل مثل   إنتاجإنتاج)وفم ا للجدول السابك(، وتحول المزارعٌن نحو )وفم ا للجدول السابك(، وتحول المزارعٌن نحو 

ا منفرد ا من  ا منفرد ا من لن ٌكون لرار  وحدهم، وإنما ٌتجلً دور الحكومة فً هذا وحدهم، وإنما ٌتجلً دور الحكومة فً هذا   المزارعٌنالمزارعٌنلن ٌكون لرار 

توفٌر الدعم واإلمكانٌات المادٌة واإلرشادٌة البلزمة، وتوفٌر توفٌر الدعم واإلمكانٌات المادٌة واإلرشادٌة البلزمة، وتوفٌر الشؤن من خبلل الشؤن من خبلل 

ٌ ا وسهولة  ٌ ا وخارج ٌ ا وسهولة األسواق لهذه المنتجات داخل ٌ ا وخارج إلٌها، إلٌها،   المزارعٌنالمزارعٌن  ووصولووصولاألسواق لهذه المنتجات داخل

                                                             
1 AAGGQQ,,  ""EEggyyppttiiaann  CCiittrruuss  EExxppoorrttiinngg  SSeeaassoonn::  CChhaalllleennggeess  aanndd  OOppppoorrttuunniittiieess"",,  iibbiidd,,  pp..  11..  
2 TTeelllliioogglluu  ((II..))  &&  KKoonnaannddrreeaass  ((PP..)),,  ""AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliicciieess,,  TTrraaddee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  iinn  EEggyypptt"",,  iibbiidd,,  pp..  2233..  

http://www.fao.org/3/a-i7117e.pdf
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  والمٌود واالشتراطاتوالمٌود واالشتراطات  والحواجزوالحواجزباإلضافة إلى دورها فً المساهمة تخفٌف باإلضافة إلى دورها فً المساهمة تخفٌف 

  11  ..المستوردةالمستوردةالدول الدول   فًفً  الجمركٌةالجمركٌة  غٌرغٌروو  الجمركٌةالجمركٌة
  

  لى أسالٌب الري التملٌدٌة المستهلكة للمٌاه:لى أسالٌب الري التملٌدٌة المستهلكة للمٌاه:( االعتماد ع( االعتماد ع2.22.2))

ٌ  شهد المرن الماضً تغٌر  شهد المرن الماضً تغٌر   ٌ  ا جذر   تحولتحول  فً مصر، فمدفً مصر، فمدا فً أسالٌب الري ا فً أسالٌب الري ا جذر

الدابم، ومن زراعة الدابم، ومن زراعة   الريالري  إلىإلى  الحوضً المدٌمالحوضً المدٌم  ري األراضً الزراعٌة من الريري األراضً الزراعٌة من الري

محصول واحد على مدار العام إلً زراعة العدٌد من المحاصٌل فً العام الواحد. محصول واحد على مدار العام إلً زراعة العدٌد من المحاصٌل فً العام الواحد. 

  ممدمتهاممدمتها  فًفًٌؤتً ٌؤتً ، ، فً المٌاهفً المٌاه  ذلن إلى بناء العدٌد من نظم التحكمذلن إلى بناء العدٌد من نظم التحكمضل فً ضل فً الفالفوٌرجع وٌرجع 

لري األراضً لري األراضً   --بفضل هذه النظمبفضل هذه النظم--حٌث توافرت المٌاه حٌث توافرت المٌاه أسوان، أسوان،   العالً فًالعالً فً  سدسدالال

، ومن ثم تنفٌذ العدٌد من مشروعات استصبلح ، ومن ثم تنفٌذ العدٌد من مشروعات استصبلح ة على مدار السنةة على مدار السنةٌٌلزراعلزراعاا

2..األراضًاألراضً
2
  

الٌب الري الٌب الري ولد اعتمدت أغلب األراضً الزراعٌة فً مصر على أسولد اعتمدت أغلب األراضً الزراعٌة فً مصر على أس

٪ من األراضً ٪ من األراضً 77;;  السطحً التملٌدٌة )الري بالغمر( بنسبة تصل حالٌ ا لحوالًالسطحً التملٌدٌة )الري بالغمر( بنسبة تصل حالٌ ا لحوالً

الزراعٌة الزراعٌة األراضً األراضً لرى لرى   --المزروعة. وغالب ا ما ٌستخدم هذا النوع من نظم الري المزروعة. وغالب ا ما ٌستخدم هذا النوع من نظم الري 

  أي ما ٌعادلأي ما ٌعادلملٌون هكتار )ملٌون هكتار )  9595,,44والتً تبلغ مساحتها اإلجمالٌة حوالً والتً تبلغ مساحتها اإلجمالٌة حوالً المدٌمة المدٌمة 

٪ ٪ 8282والتً تمثل نحو والتً تمثل نحو ضً وادي النٌل والدلتا، ضً وادي النٌل والدلتا، ، وتتمثل فً أرا، وتتمثل فً أرافدان(فدان(  لٌونلٌونمم  77,,88

لتمرٌر منظمة األغذٌة لتمرٌر منظمة األغذٌة   طبم اطبم اوذلن وذلن   ،،المزروعة بمصرالمزروعة بمصر  األراضًاألراضًإجمالً إجمالً من من 

التى تم التى تم   --  األراضى الجدٌدةاألراضى الجدٌدةم. ٌضاف إلٌها م. ٌضاف إلٌها 42334233عام عام الصادر الصادر   والزراعة )الفاو(والزراعة )الفاو(

على الجانبٌن الشرلً والغربً من الدلتا وتنتشر على الجانبٌن الشرلً والغربً من الدلتا وتنتشر التً تمع التً تمع وو  ،،ستصبلحها حدٌثا  ستصبلحها حدٌثا  اا

  33مساحات مختلفة من الببلد.مساحات مختلفة من الببلد.على على 

                                                             
1 TTOORRAAYYEEHH  ((NN..  MM..)),,  ""TTHHEE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVEENNEESSSS  OOFF  TTHHEE  EEGGYYPPTTIIAANN  AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  EEXXPPOORRTT  

IINN  TTHHEE  EEUU  MMAARRKKEETT;;  SSHHOOUULLDD  EEGGYYPPTT  DDIIVVEERRSSIIFFYY  IITTSS  TTRRAADDEE  PPAATTTTEERRNN??"",,  iibbiidd,,  pp..  33..  
2
 WWaasseeeemm  ((AA..))  GGaadd,,  ““WWAATTEERR  SSCCAARRCCIITTYY  IINN  EEGGYYPPTT::  CCAAUUSSEESS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS"",,  IIbbiidd,,  

pp..  55..  
3
  مشروعمشروع  ::البستانٌةالبستانٌة  للمحاصٌلللمحاصٌل  المزرعةالمزرعة  مٌاهمٌاه  إدارةإدارة  فًفً  التوجٌهٌةالتوجٌهٌة  المبادئالمبادئد. محمود مدنً ود. مٌبلد زكً، "د. محمود مدنً ود. مٌبلد زكً، " 

مرجع سابك، ص مرجع سابك، ص   ،،""مصرمصر  فًفً  ٌرةٌرةالصغالصغ  الحٌازاتالحٌازات  ألصحابألصحاب  البستانٌةالبستانٌة  للمحاصٌلللمحاصٌل  الجٌدةالجٌدة  الزراعٌةالزراعٌة  الممارساتالممارسات

77..  
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وتتمثل الطرق الربٌسٌة للري السطحً فً مصر بالرى )باألحواض، وتتمثل الطرق الربٌسٌة للري السطحً فً مصر بالرى )باألحواض، 

وبالشرابح، وبالخطوط(، وتتمٌز هذه الطرق التملٌدٌة بإنخفاض معدالت الكفاءة وبالشرابح، وبالخطوط(، وتتمٌز هذه الطرق التملٌدٌة بإنخفاض معدالت الكفاءة 

  للمٌاه نحوللمٌاه نحو  --  الريالرينظم نظم ستهبلن هذا النوع من ستهبلن هذا النوع من فً استخدام المٌاه، حٌث ٌشكل افً استخدام المٌاه، حٌث ٌشكل ا

  منمن  مصرمصر  إجمالً حصةإجمالً حصة  منمن٪ ٪ 7:7:  منمن  وأكثروأكثر  المابٌةالمابٌة  نانا٪ من إجمالً موارد٪ من إجمالً موارد8383

ممثلة فً ممثلة فً   --سنوٌ ا. وفً الممابل ٌتم االعتماد على أسالٌب الري الحدٌثة سنوٌ ا. وفً الممابل ٌتم االعتماد على أسالٌب الري الحدٌثة   النٌلالنٌل  مٌاهمٌاه

بشكل محدود للغاٌة، بنسبة تصل إلى بشكل محدود للغاٌة، بنسبة تصل إلى   --طرق "الري بالرش، والري بالتنمٌط" طرق "الري بالرش، والري بالتنمٌط" 

  جدٌدةجدٌدةالالمناطك مناطك الالفً فً زروعة فً مصر، خاصة زروعة فً مصر، خاصة من إجمالً المساحة الممن إجمالً المساحة الم% فمط % فمط 88

    ..دلتادلتاوالوالالنٌل النٌل أطراف وادى أطراف وادى   فًفً  الموجودةالموجودة

وعلٌه، فإن التوسع فً استخدام أو احبلل أسالٌب الري الحدٌث المشار وعلٌه، فإن التوسع فً استخدام أو احبلل أسالٌب الري الحدٌث المشار 

إلٌها محل أسالٌب الري التملٌدٌة )الري بالغمر(، ٌمكن أن ٌساهم فً خفض إلٌها محل أسالٌب الري التملٌدٌة )الري بالغمر(، ٌمكن أن ٌساهم فً خفض 

زٌادة زٌادة باإلضافة إلى الباإلضافة إلى ال  ،،أو أكثرأو أكثر  %%7272تصل لحوالً تصل لحوالً   بنسبةبنسبةمعدالت استهبلن المٌاه معدالت استهبلن المٌاه 

مظلة مظلة من خبلل تحسٌن إدارة المٌاه واألسمدة تحت من خبلل تحسٌن إدارة المٌاه واألسمدة تحت اصٌل اصٌل فً معدل إنتاجٌة المحفً معدل إنتاجٌة المح

كمٌات كبٌرة من مٌاه الري كمٌات كبٌرة من مٌاه الري   الحدٌث. فضبل  عن المساهمة فً توفٌرالحدٌث. فضبل  عن المساهمة فً توفٌر  الريالرينظم نظم 

  11بعد للتوسع األفمً.بعد للتوسع األفمً.فٌما فٌما ٌمكن استخدامها ٌمكن استخدامها 
  

من األسباب الرئٌسٌة للفمر من األسباب الرئٌسٌة للفمر   --اإلدارة غٌر الرشٌدة للموارد المائٌة اإلدارة غٌر الرشٌدة للموارد المائٌة [ [ 00]]

  المائً:المائً:

رشٌدة للموارد المابٌة فً مصر، فً عدة أوجه، منها رشٌدة للموارد المابٌة فً مصر، فً عدة أوجه، منها تتمثل اإلدارة غٌر التتمثل اإلدارة غٌر ال

تدهور مستوي شبكات مٌاه الشرب المستخدمة فً المطاع المنزلً، )ثانٌ ا( تدهور مستوي شبكات مٌاه الشرب المستخدمة فً المطاع المنزلً، )ثانٌ ا( )أوال ( )أوال ( 

إهدار كمٌات كبٌرة من مٌاه النٌل العذبة والنادرة بتصرٌفها فً مٌاه البحر إهدار كمٌات كبٌرة من مٌاه النٌل العذبة والنادرة بتصرٌفها فً مٌاه البحر 

تدنً للغاٌة، تدنً للغاٌة، شبكات مٌاه الشرب مستوي مشبكات مٌاه الشرب مستوي مالمتوسط. بالنسبة للعامل )األول(، تشهد المتوسط. بالنسبة للعامل )األول(، تشهد 

ا لما تمتلكه من شبكة ا لما تمتلكه من شبكةنظر  متدهورة، مما ٌإدي إلى خسارة كمات متدهورة، مما ٌإدي إلى خسارة كمات   مٌاهمٌاه  أنابٌبأنابٌب  نظر 

  ٌعادلٌعادل  ماما  أيأي  --٪ ٪ 5757  إلىإلى  5656  بٌنبٌن  تتراوح ماتتراوح ما  لمٌملمٌم  تصلتصلضخمة من المٌاه والتً ضخمة من المٌاه والتً 

5مم  ملٌونملٌون  3;39;9  حوالًحوالً
5
السنة، والتً إن توفرت بشكل صالح للشرب السنة، والتً إن توفرت بشكل صالح للشرب   من المٌاه فًمن المٌاه فً  

                                                             
1
  مشروعمشروع  ::البستانٌةالبستانٌة  للمحاصٌلللمحاصٌل  المزرعةالمزرعة  مٌاهمٌاه  إدارةإدارة  فًفً  التوجٌهٌةالتوجٌهٌة  المبادئالمبادئ""  زكً،زكً،  مٌبلدمٌبلد  //ودود  مدنًمدنً  محمودمحمود  //دد..أأ 

المرجع السابك، المرجع السابك،   ،،""مصرمصر  فًفً  الصغٌرةالصغٌرة  الحٌازاتالحٌازات  ألصحابألصحاب  البستانٌةالبستانٌة  للمحاصٌلللمحاصٌل  الجٌدةالجٌدة  الزراعٌةالزراعٌة  الممارساتالممارسات

  ..3232ص ص 
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إضافٌة من سكان مصر. إضافٌة من سكان مصر.   نسمةنسمة  لٌونلٌونمم  3333تكفً لتلبٌة احتٌاجات ما ٌمارب تكفً لتلبٌة احتٌاجات ما ٌمارب 

باإلضافة إلى ذلن، ٌساهم المستوي والمتدنً والمتدهور لشبكة أنابٌب مٌاه الشرب باإلضافة إلى ذلن، ٌساهم المستوي والمتدنً والمتدهور لشبكة أنابٌب مٌاه الشرب 

المزٌج المزٌج   فً مصر، فً تلوث مٌاه الشرب بجانب ضخامة الفالد منها. وٌعد هذافً مصر، فً تلوث مٌاه الشرب بجانب ضخامة الفالد منها. وٌعد هذا

  المواردالموارد  أزماتأزمات  أسوأأسوأ  أحدأحد  المتاحةالمتاحة  المابٌةالمابٌة  المواردالموارد  وتلوثوتلوث  المٌاهالمٌاه  المتمثل فً ندرةالمتمثل فً ندرة

1..مصرمصر  اجههااجههاتوتو  التًالتً
1
  

أما بالنسبة للعامل )الثانً( المتمثل فً إهدار مصر لكمٌات هابلة من مٌاه أما بالنسبة للعامل )الثانً( المتمثل فً إهدار مصر لكمٌات هابلة من مٌاه 

ودمٌاط، تفمد ودمٌاط، تفمد   بتصرٌفها فً مٌاه البحر عبر فرعً رشٌدبتصرٌفها فً مٌاه البحر عبر فرعً رشٌد  --النٌل العذبة والنادرة النٌل العذبة والنادرة 

  66مصر خبللها مبلٌٌن األمتار المكعبة من المٌاه العذبة سنوٌ ا، لدرت بحوالً مصر خبللها مبلٌٌن األمتار المكعبة من المٌاه العذبة سنوٌ ا، لدرت بحوالً 

  معالجة ذلن اتباع اإلجراءات التالٌة:معالجة ذلن اتباع اإلجراءات التالٌة:وٌتطلب وٌتطلب   22سنوٌ ا.سنوٌ ا.  55ملٌارات مملٌارات م

من خبلل إجراء عملٌات من خبلل إجراء عملٌات   --إصبلح شبكات مٌاه الشرب المتهالكة إصبلح شبكات مٌاه الشرب المتهالكة أهمٌة أهمٌة   أوالً(أوالً(

الصٌانة الدورٌة لها، مما ٌملل الفالد من المٌاه، وٌتحمك ذلن من خبلل الصٌانة الدورٌة لها، مما ٌملل الفالد من المٌاه، وٌتحمك ذلن من خبلل 

استخدام أحدث التمنٌات العلمٌة والتكنولوجٌة فً مجال فحص وصٌانة استخدام أحدث التمنٌات العلمٌة والتكنولوجٌة فً مجال فحص وصٌانة 

كات المٌاه .. كتلن المستخدمة من لبل إحدى كات المٌاه .. كتلن المستخدمة من لبل إحدى وإصبلح وإعادة تؤهٌل شبوإصبلح وإعادة تؤهٌل شب

الشركات  العاملة فً هذا المجال "شركة عرمون الدولٌة المحدودة" والتً الشركات  العاملة فً هذا المجال "شركة عرمون الدولٌة المحدودة" والتً 

  وإصبلحهاوإصبلحها( ( ظاهرةظاهرة  والغٌروالغٌر  الظاهرةالظاهرة))  التسرباتالتسربات  كشفكشف  أعمالأعمال  بتنفٌذبتنفٌذلامت لامت 

  منمن  وأكثروأكثر  المٌاهالمٌاه  خطوطخطوط  منمن  كمكم  ألفألف  3434  منمن  ررثثألكألك  المٌاهالمٌاه  توزٌعتوزٌع  بشبكاتبشبكات

العربٌة السعودٌة. العربٌة السعودٌة.   المملكةالمملكةبب  كبريكبري  مدنمدن  ;;  فًفً  منزلٌةمنزلٌة  وصلةوصلة  ملٌونملٌون  نصفنصف

صٌانة وتؤهٌل شبكات الصرف الصحً لمنع اختبلط مٌاه صٌانة وتؤهٌل شبكات الصرف الصحً لمنع اختبلط مٌاه كما تبرز أهمٌة كما تبرز أهمٌة 

الصرف الصحً بالمٌاه الجوفٌة، وذلن باستخدام تمنٌات متمدمة كتلن الصرف الصحً بالمٌاه الجوفٌة، وذلن باستخدام تمنٌات متمدمة كتلن 

المستخدمة من لبل "شركة عرمون"، ممثلة فً صٌانة وعبلج خطوط المستخدمة من لبل "شركة عرمون"، ممثلة فً صٌانة وعبلج خطوط 

                                                             
1
 WWaasseeeemm  ((AA..))  GGaadd,,  ““WWAATTEERR  SSCCAARRCCIITTYY  IINN  EEGGYYPPTT::  CCAAUUSSEESS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS"",,  IIbbiidd,,  

pp..  66.. 
2  

  "،"،المتوسطالمتوسط  البحرالبحر  فىفى  سنوٌاسنوٌا  النٌلالنٌل  مٌاهمٌاه  منمن  مكعبمكعب  مترمتر  ملٌاراتملٌارات  66  إهدارإهدار  منمن  تحذٌراتتحذٌرات، "، "الجلٌلالجلٌل  عبدعبد  هشامهشام

م، على الرابط التالً: م، على الرابط التالً: 42394239  ماٌوماٌو  5252  الثبلثاء،الثبلثاء،

hhttttppss::////wwwwww..yyoouumm77..ccoomm//ssttoorryy//22001177//55//3300//%%DD88%%AAAA%%DD88%%AADD%%DD88%%BB00%%DD99%%88AA%%  
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  الكلًالكلً  تبطٌنتبطٌنجراء عملٌة الجراء عملٌة المن خبلل إمن خبلل إ  (،(،حفرحفر  بدونبدونالصرف الصحً )الصرف الصحً )

1..البنفسجٌةالبنفسجٌة  فوقفوق  باألشعةباألشعة  المعالجةالمعالجة  التبطٌنالتبطٌن  موادمواد  باستخدامباستخدام
1
  

أهمٌة وضع خطة لومٌة لمنع إهدار وتصرٌف مٌاه النٌل العذبة فً مٌاه أهمٌة وضع خطة لومٌة لمنع إهدار وتصرٌف مٌاه النٌل العذبة فً مٌاه ثانًٌا( ثانًٌا( 

  منخفضمنخفض  فىفى  النٌلالنٌل  مٌاهمٌاه  تخزٌنتخزٌنالبحر المتوسط، من خبلل تفعٌل مشروع البحر المتوسط، من خبلل تفعٌل مشروع 

  الممامالممام  فىفى  المشروعالمشروعدف هذا دف هذا وٌستهوٌسته  مرات،مرات،  عدةعدة  عنهعنه  اإلعبلناإلعبلن  تمتم  الذىالذى  المطارةالمطارة

ٌ    المتوسطالمتوسط  البحرالبحر  ٌبتلعهاٌبتلعها  التىالتى  المهدرةالمهدرة  المٌاهالمٌاه  منمن  الستفادةالستفادةاا  األولاألول ٌ  ٌوم   وٌبلغوٌبلغ  ا،ا،ٌوم

  مرتفعة،مرتفعة،  بطالاتبطالات  الكهرباءالكهرباء  تولٌدتولٌد  إلىإلى  إضافةإضافة  مكعب،مكعب،  مترمتر  ألفألف  722722  حجمهاحجمها

4مم  كٌلوكٌلو  ألفألف  4848  حوالىحوالى  إلىإلى  المطارةالمطارة  منخفضمنخفض  مساحةمساحة  تصلتصل  إذإذ
4
  حولهاحولها  وماوما  ،،  

2..واألرزواألرز  والذرةوالذرة  بالممحبالممح  زراعتهازراعتها  ٌمكنٌمكن  فدانفدان  ملٌونملٌون  77,,99  إلىإلى  ٌصلٌصل
2
  

  علىعلى  الحالًالحالً  الطلبالطلب  كما تتمثل اإلدارة الجٌدة للموارد المابٌة فً دراسة معدلكما تتمثل اإلدارة الجٌدة للموارد المابٌة فً دراسة معدل  ثالثًا(ثالثًا(

كـ)المطاع كـ)المطاع   --  المختلفةالمختلفة  المطاعاتالمطاعات  األغراض واالستخدامات فًاألغراض واالستخدامات فً  لجمٌعلجمٌع  المٌاهالمٌاه

على على   الطلبالطلب  لتحدٌد مدي تؤثر معدالتلتحدٌد مدي تؤثر معدالت  ،،المنزلً والزراعً والصناعً ..(المنزلً والزراعً والصناعً ..(

بمعدالت النمو فً هذه المطاعات، ومن ثم بمعدالت النمو فً هذه المطاعات، ومن ثم   المختلفةالمختلفة  اعاتاعاتالمطالمط  المٌاه فًالمٌاه فً

ٌمكن تولع ما سٌكون علٌه الطلب على المٌاه فً األجل المصٌر وفً ٌمكن تولع ما سٌكون علٌه الطلب على المٌاه فً األجل المصٌر وفً 

  المستمبل البعٌد .. المستمبل البعٌد .. 

فعلى سبٌل المثال، تتطلب اإلدارة الجٌدة للموارد المابٌة فً المطاع فعلى سبٌل المثال، تتطلب اإلدارة الجٌدة للموارد المابٌة فً المطاع 

ٌ ا، دراسة معدالت استهبلن الفرد للمٌاه فً األغراض المدراسة معدالت استهبلن الفرد للمٌاه فً األغراض الم  --المنزلً المنزلً  ٌ ا، نزلٌة ٌوم نزلٌة ٌوم

فضبل  عن دراسة نسب ومعدالت نمو السكانً ومدي تؤثٌره على إرتفاع معدالت فضبل  عن دراسة نسب ومعدالت نمو السكانً ومدي تؤثٌره على إرتفاع معدالت 

الطلب على المٌاه، فضبل  عن ضروة تحمٌك التوزٌع العادل للمٌاه لكل المناطك فً الطلب على المٌاه، فضبل  عن ضروة تحمٌك التوزٌع العادل للمٌاه لكل المناطك فً 

ا دراسة معدل االستهبلن الحالً  ا دراسة معدل االستهبلن الحالً مصر. أما عن المطاع الزراعً، فٌتطلب أٌض  مصر. أما عن المطاع الزراعً، فٌتطلب أٌض 

                                                             
1
م، ص م، ص 42364236"، "، المحدودةالمحدودة  الدولٌةالدولٌة  عرمونعرمون  شركةشركة، "صٌانة شبكات المٌاه والصرف الصحً : ، "صٌانة شبكات المٌاه والصرف الصحً : المفتًالمفتً  بشاربشار  دمحمدمحم. . دد 

  hhttttppss::////wwwwww..kkuuttuubb..iinnffoo//lliibbrraarryy//bbooookk//1144000022، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: 44وو  33
2  

مرجع مرجع   "،"،توسطتوسطالمالم  البحرالبحر  فىفى  سنوٌاسنوٌا  النٌلالنٌل  مٌاهمٌاه  منمن  مكعبمكعب  مترمتر  ملٌاراتملٌارات  66  إهدارإهدار  منمن  تحذٌراتتحذٌرات، "، "الجلٌلالجلٌل  عبدعبد  هشامهشام

  ..33سابك، ص سابك، ص 
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  ممثبل  فً مشارٌعممثبل  فً مشارٌع  --تطلبات التوسع األفمً تطلبات التوسع األفمً لهذا المطاع من المٌاه، وحجم ملهذا المطاع من المٌاه، وحجم م

  11الصحراوٌة، ... الخ.الصحراوٌة، ... الخ.  األراضًاألراضً  استصبلحاستصبلح
  

  وتنامً ظاهرة االحتباس الحراري:وتنامً ظاهرة االحتباس الحراري:  --المناخً المناخً   التغٌرالتغٌر  [ تحدي[ تحدي22]]

، بؤنه اختبلل فى ، بؤنه اختبلل فى ""CClliimmaattee  CChhaannggeeالتغٌر المناخى "التغٌر المناخى "ٌعرف ٌعرف 

ز كل ز كل الظروف المناخٌة المعتادة كـ)الحرارة وأنماط الرٌاح واألمطار( التى تمٌالظروف المناخٌة المعتادة كـ)الحرارة وأنماط الرٌاح واألمطار( التى تمٌ

منطمة على سطح األرض، وعندما نتحدث عن تغٌر المناخ على صعٌد الكرة منطمة على سطح األرض، وعندما نتحدث عن تغٌر المناخ على صعٌد الكرة 

األرضٌة نعنى تغٌرات فى مناخ األرض بصورة عامة، وتإدى وتٌرة وحجم األرضٌة نعنى تغٌرات فى مناخ األرض بصورة عامة، وتإدى وتٌرة وحجم 

التغٌرات المناخٌة الشاملة على المدى الطوٌل إلى تاثٌرات هابلة على األنظمة التغٌرات المناخٌة الشاملة على المدى الطوٌل إلى تاثٌرات هابلة على األنظمة 

  GGlloobbaallرى رى االحتباس الحرااالحتباس الحراالحٌوٌة الطبٌعٌة. أما عن تعرٌف ظاهرة الحٌوٌة الطبٌعٌة. أما عن تعرٌف ظاهرة 

WWaarrmmiinngg،،   فهً "عبارة عن زٌادة درجات حرارة الغبلف الجوى المرٌبة من فهً "عبارة عن زٌادة درجات حرارة الغبلف الجوى المرٌبة من

سطح األرض". وٌستخدم هذا المصطلح لظاهرة إرتفاع درجات حرارة األرض سطح األرض". وٌستخدم هذا المصطلح لظاهرة إرتفاع درجات حرارة األرض 

التى حدثت )وٌتولع زٌادتها فى المستمبل( نتٌجة زٌادة انبعاث غازات الصوبة التى حدثت )وٌتولع زٌادتها فى المستمبل( نتٌجة زٌادة انبعاث غازات الصوبة 

األحفوري فى المصانع األحفوري فى المصانع   الزجاجٌة، وهى الغازات التى تنبعث من حرق الولودالزجاجٌة، وهى الغازات التى تنبعث من حرق الولود

  22ومحطات تولٌد الطالة ووسابل النمل.ومحطات تولٌد الطالة ووسابل النمل.

ولد توصل العلماء المعاصرون إلى أن معدالت درجات حرارة األرض ولد توصل العلماء المعاصرون إلى أن معدالت درجات حرارة األرض 

سنة الماضٌة بممدار درجة فهرنهاٌت. ولد خلصت اللجنة سنة الماضٌة بممدار درجة فهرنهاٌت. ولد خلصت اللجنة   041041لد زادت خبلل لد زادت خبلل 

ى ى فً تمرٌرها حول االحتباس الحرارى، إلفً تمرٌرها حول االحتباس الحرارى، إل  --التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة 

ومن أهمها "غاز ثانً أكسٌد ومن أهمها "غاز ثانً أكسٌد --أن زٌادة تركٌزات غازات الصوبة الزجاجٌة أن زٌادة تركٌزات غازات الصوبة الزجاجٌة 

الكربون" تسبب فى زٌادة درجات حرارة سطح األرض، ومن ثم ارتفاع معدل الكربون" تسبب فى زٌادة درجات حرارة سطح األرض، ومن ثم ارتفاع معدل 

وبالتالً فإنه من المتولع أن ٌكون لهذا الظواهر وبالتالً فإنه من المتولع أن ٌكون لهذا الظواهر   33التبخر من مٌاه األنهار العذبة.التبخر من مٌاه األنهار العذبة.

ا بالغة السوء على المستوٌٌن اال ا بالغة السوء على المستوٌٌن االالمناخٌة آثار  لتصادي واالجتماعً لكافة دول لتصادي واالجتماعً لكافة دول المناخٌة آثار 

                                                             
1
 MMiinniissttrryy  ooff  WWaatteerr,,  ""WWaatteerr  SSccaarrcciittyy  iinn  EEggyypptt"",,  iibbiidd,,  pp..  44.. 

2
  --النٌل النٌل   عهد البحوث والدراسات االستراتٌجٌة لدول حوضعهد البحوث والدراسات االستراتٌجٌة لدول حوضهشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً مصر"، مهشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً مصر"، م  

  على الرابط التالً:على الرابط التالً:، ، جامعة الفٌومجامعة الفٌوم

hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//nniilleebbaassiinn..ffaayyoouumm//ppoossttss//446688882200444499992266337711  
3
  ..00المرجع السابك، ص المرجع السابك، ص هشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً مصر"، هشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً مصر"،   

https://www.facebook.com/nilebasin.fayoum/?__tn__=kC-R&eid=ARAXDadczMRAE6kuZBL8Mf8qnP5gHVBNdHRUyBCQvKvVjXLrYrH_fLMxgGvJWdLG0_yx-WotL6rbBKnT&hc_ref=ARSO9MB-3xuHaMC9gGZjJ9SELzvVEbRN8OOzBmbhRA7YBCktd9VONtgwm5JrmZnaOLk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCKo137NsU7Al8o1l0jrljqeWt1DpnnLgR0BYgQXIQKtmYFAw5K0kXBVotOI7Ad_Qja_ROpSk7IaYJscddRwYRH10c6UvTFUmzoHn9i9vd-tkKAkhFynVxm_piWiQeTq_oJlNr8qiBXLjG2704qUbp1oFDaMpp1TTJmLudetVCs78vH0TLs3Y_Mc3HmaKIpcUlU9c-Je_sWSxlH6SLY60gP1zU0JzLqurrd6LY8FTUe_bH1PoAvOoWSA3Yfe_ho3drHhthRneTZ73umTAGVwCVLKyKsu0CtTVn1kJrQbuAyL0AyA7SQLmSZwMIXcaSoTq1WMFU71rcyMZO9Qo8
https://www.facebook.com/nilebasin.fayoum/?__tn__=kC-R&eid=ARAXDadczMRAE6kuZBL8Mf8qnP5gHVBNdHRUyBCQvKvVjXLrYrH_fLMxgGvJWdLG0_yx-WotL6rbBKnT&hc_ref=ARSO9MB-3xuHaMC9gGZjJ9SELzvVEbRN8OOzBmbhRA7YBCktd9VONtgwm5JrmZnaOLk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCKo137NsU7Al8o1l0jrljqeWt1DpnnLgR0BYgQXIQKtmYFAw5K0kXBVotOI7Ad_Qja_ROpSk7IaYJscddRwYRH10c6UvTFUmzoHn9i9vd-tkKAkhFynVxm_piWiQeTq_oJlNr8qiBXLjG2704qUbp1oFDaMpp1TTJmLudetVCs78vH0TLs3Y_Mc3HmaKIpcUlU9c-Je_sWSxlH6SLY60gP1zU0JzLqurrd6LY8FTUe_bH1PoAvOoWSA3Yfe_ho3drHhthRneTZ73umTAGVwCVLKyKsu0CtTVn1kJrQbuAyL0AyA7SQLmSZwMIXcaSoTq1WMFU71rcyMZO9Qo8
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ا للتؤثٌر المباشر  ا للتؤثٌر المباشر حوض النٌل وباألخص دول المصب "مصر والسودات"، نظر  حوض النٌل وباألخص دول المصب "مصر والسودات"، نظر 

  الذي ٌُعد المورد األساسً لهاذٌن الدولتٌن. الذي ٌُعد المورد األساسً لهاذٌن الدولتٌن.   --لهذه الظواهر على نهر النٌل لهذه الظواهر على نهر النٌل 

  تغٌرتغٌر  آثارآثار  بتحلٌلبتحلٌل  الباحثٌن فً هذا المجالالباحثٌن فً هذا المجال  منمن  عددعدد  لاملام، ، السٌاقالسٌاق  هذاهذا  وفًوفً

هٌدرولوجٌاهٌدرولوجٌا  علىعلى  المناخالمناخ
النٌل النٌل   نهرنهر  النٌل، انتهوا إلى أن دول حوضالنٌل، انتهوا إلى أن دول حوض  نهرنهر  حوضحوض  

إنخفاض إنخفاض   وما سٌنتج عنه منوما سٌنتج عنه من  المناخالمناخ  تغٌرتغٌر  ظلظل  فًفً  المابًالمابً  لئلجهادلئلجهاد  ستكون عرضةستكون عرضة

فً معدل الموارد المابٌة عن ذي لبل، فً ممابل ذلن سٌُمابل هذا العرض فً معدل الموارد المابٌة عن ذي لبل، فً ممابل ذلن سٌُمابل هذا العرض 

المنخفض للموارد المابٌة بطلب متزاٌد على المٌاه من مختلف المطاعات فً تلن المنخفض للموارد المابٌة بطلب متزاٌد على المٌاه من مختلف المطاعات فً تلن 

  11ول.ول.الدالد

ومدي تؤثٌر تغٌر المناخ على معدل ومدي تؤثٌر تغٌر المناخ على معدل   --أما عن دراسة الحالة المصرٌة أما عن دراسة الحالة المصرٌة 

صرحت وزٌرة الخارجٌة البرٌطانٌة صرحت وزٌرة الخارجٌة البرٌطانٌة جرٌان مٌاه نهر النٌل فً مصر، فمد جرٌان مٌاه نهر النٌل فً مصر، فمد 

م، بشؤن التغٌرات المناخٌة وتؤثٌراتها م، بشؤن التغٌرات المناخٌة وتؤثٌراتها 71177117فى أوابل عام فى أوابل عام   --مارجرٌت بٌكٌت مارجرٌت بٌكٌت 

مه"، وكان هذا مه"، وكان هذا % من تدف% من تدف8181المحتملة على مصر، "بؤن نهر النٌل سٌفمد حوالً المحتملة على مصر، "بؤن نهر النٌل سٌفمد حوالً 

التصرٌح بمثابة حجر ألمى فى ماء راكد، تحركت على أثره األوساط العلمٌة التصرٌح بمثابة حجر ألمى فى ماء راكد، تحركت على أثره األوساط العلمٌة 

  --والبحثٌة فً مصر فً دراسة مدي تؤثٌر هذه الظاهرة موارد مصر المابٌة والبحثٌة فً مصر فً دراسة مدي تؤثٌر هذه الظاهرة موارد مصر المابٌة 

  22وباألخص نهر النٌل.وباألخص نهر النٌل.

من بٌنهم من بٌنهم   --هذا ولد اختلفت اتجاهات وآراء خبراء المٌاه فً مصر هذا ولد اختلفت اتجاهات وآراء خبراء المٌاه فً مصر 

ٌجٌة التابع للمركز المومً لبحوث المٌاه فً ٌجٌة التابع للمركز المومً لبحوث المٌاه فً خبراء مركز البحوث االستراتخبراء مركز البحوث االسترات""

"، حول معدل جرٌان مٌاه نهر النٌل خبلل السنوات الممبلة، فهنان "، حول معدل جرٌان مٌاه نهر النٌل خبلل السنوات الممبلة، فهنان الماهرةالماهرة

فً معدل جرٌان مٌاه نهر النٌل بنسبة فً معدل جرٌان مٌاه نهر النٌل بنسبة   انخفاضانخفاض  اتجاهات تتنبؤ بإمكانٌة حدوثاتجاهات تتنبؤ بإمكانٌة حدوث

وفً الممابل هنان اتجاهات أخري تتنبؤ وفً الممابل هنان اتجاهات أخري تتنبؤ   ،،% من المعدل الحالً% من المعدل الحال9292ً  تصل لحوالًتصل لحوالً

% عن المعدل الحالً. % عن المعدل الحالً. 4747ٌادة فً معدل جرٌان مٌاه النٌل تصل لحوالً ٌادة فً معدل جرٌان مٌاه النٌل تصل لحوالً بحدوث زبحدوث ز

                                                             
 المٌاهالمٌاه  وحركةوحركة  توزٌعتوزٌع  معمع  ٌتعاملٌتعامل  الجٌولوجٌاالجٌولوجٌا  منمن  مجالمجال  هوهو  ::الهٌدروجٌولوجٌاالهٌدروجٌولوجٌا.. 

1
 WWaasseeeemm  ((AA..))  GGaadd,,  ““WWAATTEERR  SSCCAARRCCIITTYY  IINN  EEGGYYPPTT::  CCAAUUSSEESS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS"",,  IIbbiidd,,  

pp..  88.. 
2
  ..00المرجع السابك، ص المرجع السابك، ص هشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً مصر"، هشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً مصر"،   
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وٌرجع ذلن إلى اختبلل توزٌع أحزمة المطر كمٌ ا ومكانٌ ا وخاصة فوق منطمة وٌرجع ذلن إلى اختبلل توزٌع أحزمة المطر كمٌ ا ومكانٌ ا وخاصة فوق منطمة 

  11حوض نهر النٌل.حوض نهر النٌل.

وفً هذا اإلطار، ٌتضح أن الدراسات العلمٌة جاءت بعدة سٌنارٌوهات وفً هذا اإلطار، ٌتضح أن الدراسات العلمٌة جاءت بعدة سٌنارٌوهات 

االحتباس الحراري. فالبعض االحتباس الحراري. فالبعض   متنالضة حول توفر مٌاه النٌل فً المستمبل نتٌجةمتنالضة حول توفر مٌاه النٌل فً المستمبل نتٌجة

ٌري بؤن النٌل سٌشهد ارتفاعا  فً معدل تدفمه نتٌجة تسالط المزٌد من األمطار ٌري بؤن النٌل سٌشهد ارتفاعا  فً معدل تدفمه نتٌجة تسالط المزٌد من األمطار 

على الهضبة اإلثٌوبٌة، فً حٌن ٌرى آخرون أن المٌاه ستنخفض نتٌجة عملٌة على الهضبة اإلثٌوبٌة، فً حٌن ٌرى آخرون أن المٌاه ستنخفض نتٌجة عملٌة 

    22التبخر.التبخر.

وٌستند الجانب المرجح النخفاض معدل جرٌان مٌاه نهر النٌل، إلى وٌستند الجانب المرجح النخفاض معدل جرٌان مٌاه نهر النٌل، إلى 

ة المتنامً على دول الحوض ومن ثم إرتفاع نسبة التبخر ة المتنامً على دول الحوض ومن ثم إرتفاع نسبة التبخر ارتفاع درجات الحرارارتفاع درجات الحرار

  66516651حٌث ٌتمٌز بكونه أطول أنهار العالم حٌث ٌبلغ طوله حوالً )حٌث ٌتمٌز بكونه أطول أنهار العالم حٌث ٌبلغ طوله حوالً )  33لمٌاه النٌل،لمٌاه النٌل،

ٌبدأ من منتصف المارة األفرٌمٌة وحتً مصبه فً ٌبدأ من منتصف المارة األفرٌمٌة وحتً مصبه فً   --دول دول   0101(، وٌمر عبر (، وٌمر عبر كمكم

  363699,,007007,,33البحر األبٌض المتوسط. فضبل  عن اتساع مسطحه البلغ حوالً )البحر األبٌض المتوسط. فضبل  عن اتساع مسطحه البلغ حوالً )

(، مما ٌزٌد تعرضه ألشعة الشمس المرتفعة، ودرجات الحرارة العالٌة (، مما ٌزٌد تعرضه ألشعة الشمس المرتفعة، ودرجات الحرارة العالٌة 77كمكم

واألخذة فً االرتفاع إلى زٌادة معدل البخر من مٌاه النٌل بشكل كبٌر، مما ٌإدي واألخذة فً االرتفاع إلى زٌادة معدل البخر من مٌاه النٌل بشكل كبٌر، مما ٌإدي 

كما كما   44خاصة بالنسبة لدول المصب )مصر والسودان(.خاصة بالنسبة لدول المصب )مصر والسودان(.  --إلى انخفاض معدل تدفمه إلى انخفاض معدل تدفمه 

العظٌم، وبالتالً ستكون العظٌم، وبالتالً ستكون   أن مصر من أكثر دول الحوض التً ٌجري بها النٌلأن مصر من أكثر دول الحوض التً ٌجري بها النٌل

  55المناخ، وارتفاع معدل تبخر مٌاه النٌل.المناخ، وارتفاع معدل تبخر مٌاه النٌل.  األكثر عُرضة آلثار تغٌراألكثر عُرضة آلثار تغٌر

                                                             
1
 EELL  HHAATTOOWW  ((LL..)),,  ""IImmppaaccttss  ooff  CClliimmaattee  CChhaannggee  oonn  EEggyypptt  aanndd  tthhee  NNiillee  RRiivveerr"",,  CCOO  --  

FFOOUUNNDDEERR  OOFF  TTHHEE  WWAATTEERR  IINN  SSTTIITTUUTTEE  OOFF  TTHHEE  NNIILLEE  ((WWIINN))  AANNDD  PPHH..  DD..  CCAANNDDIIDDAATTEE  IINN  

EERRAASSMMUUSS  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  RROOTTTTEERRDDAAMM  IINN  TTHHEE  NNEETTHHEERRLLAANNDDSS,,  pp..  1133,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttpp::////ccaaiirroocclliimmaatteettaallkkss..nneett//ssiitteess//ddeeffaauulltt//ffiilleess//IImmppaaccttss%%__00..ppddff    
2
 ..33"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص االحتباس الحراري و تاثٌره علً العالم و مصراالحتباس الحراري و تاثٌره علً العالم و مصر""  هللا،هللا،  كرمكرم  مهامها  

3 
، على الرابط ، على الرابط 00م، صم، ص71007100وشبح التبخر"، الهٌبة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة، وشبح التبخر"، الهٌبة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة،   نهر النٌلنهر النٌلٌمنى ناصر، "مٌاه ٌمنى ناصر، "مٌاه  

التالً: التالً: 
hhttttpp::////kkeennaannaaoonnlliinnee..ccoomm//uusseerrss//OOSSAAMMAASSHHAADDYY//ppoossttss//229911228833##hhttttpp::////wwwwww..ggaaffrrdd..oorrgg

//ppoossttss//228888001199 
4 EELL  HHAATTOOWW  ((LL..)),,  ""IImmppaaccttss  ooff  CClliimmaattee  CChhaannggee  oonn  EEggyypptt  aanndd  tthhee  NNiillee  RRiivveerr"",,  iibbiidd,,  pp..  88..  
5
 WWaasseeeemm  ((AA..))  GGaadd,,  ““WWAATTEERR  SSCCAARRCCIITTYY  IINN  EEGGYYPPTT::  CCAAUUSSEESS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS"",,  IIbbiidd,,  

pp..  44..  

http://cairoclimatetalks.net/sites/default/files/Impacts%20of%20Climate%20Change%20on%20Egypt%20and%20the_0.pdf
http://kenanaonline.com/users/leloi/posts/232706
http://www.gafrd.org/tags/6648/posts
http://kenanaonline.com/users/OSAMASHADY/posts/291283#http://www.gafrd.org/posts/288019
http://kenanaonline.com/users/OSAMASHADY/posts/291283#http://www.gafrd.org/posts/288019
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  --وعلى الجانب األخر ٌتولع البعض أن مع ارتفاع درجات الحرارة وعلى الجانب األخر ٌتولع البعض أن مع ارتفاع درجات الحرارة 

  زٌادةزٌادة  إلىإلى  سٌإديسٌإديبما بما   ،،من مٌاه نهر النٌل والبحار والمحٌطاتمن مٌاه نهر النٌل والبحار والمحٌطات  التبخرالتبخر  ستزٌد عملٌةستزٌد عملٌة

  زٌادةزٌادة  إلىإلى  سٌإديسٌإدي  ممامما  --  اإلثٌوبٌةاإلثٌوبٌة  المرتفعاتالمرتفعات  علىعلى  األمطاراألمطار  هطولهطولمعدالت معدالت 

  فًفً  المطافالمطاف  نهاٌةنهاٌة  فًفً  ٌتسببٌتسبب  لدلد  ، مما، مماالنٌلالنٌل  نهرنهر  مٌاهمٌاه  تدفكتدفك  فًفً  السطحًالسطحً  الجرٌانالجرٌان

1..مواجهةمواجهة  منمن  أسوانأسوان  سدسد  ٌتمكنٌتمكن  الالالذي ربما الذي ربما   --  النٌلالنٌل  فٌضانفٌضان  إرتفاع معدلإرتفاع معدل
1
  

حول حول   --المشار إلٌها المشار إلٌها   --وعلى الرغم من تنالض أو اختالف التولعات وعلى الرغم من تنالض أو اختالف التولعات 

ت المناخٌة على معدل تدفك مٌاه نهر النٌل بالنسبة ت المناخٌة على معدل تدفك مٌاه نهر النٌل بالنسبة حجم التأثٌر المحتمل للتغٌراحجم التأثٌر المحتمل للتغٌرا

فاالحتمال فاالحتمال   لمصر، إال أننا نري أن االحتمالٌن كالهما مر بالنسبة لدولة كمصر.لمصر، إال أننا نري أن االحتمالٌن كالهما مر بالنسبة لدولة كمصر.

  نهرنهرمٌاه مٌاه   تبخرتبخر  عملٌةعملٌة  زدزدأن تأن ت  ،،ااعالمٌ  عالمٌ    --  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  زٌادةزٌادةاألول ٌتولع مع األول ٌتولع مع 

أما عن أما عن   ..هذا البلدهذا البلد  فًفً  المٌاهالمٌاه  وندرةوندرة  المٌاهالمٌاه  إمداداتإمدادات  نمصنمصتكون النتٌجة تكون النتٌجة   وبالتالًوبالتالً  النٌلالنٌل

من مٌاه من مٌاه   التبخرالتبخر  االحتمال الثانً فٌتولع مع ارتفاع درجات الحرارة زٌادة عملٌةاالحتمال الثانً فٌتولع مع ارتفاع درجات الحرارة زٌادة عملٌة

  علىعلى  األمطاراألمطار  هطولهطولمعدالت معدالت   زٌادةزٌادة  وبالتالً ستكون النتٌجةوبالتالً ستكون النتٌجة  مصر،مصر،  فًفًالنٌل النٌل 

  نهرنهر  تدفماتتدفمات  فًفً  السطحًالسطحً  الجرٌانالجرٌان  زٌادةزٌادة  إلىإلى  سٌإديسٌإدي  ممامما  --  اإلثٌوبٌةاإلثٌوبٌة  المرتفعاتالمرتفعات

  منمن  أسوانأسوان  سدسد  ٌتمكنٌتمكن  الال  لدلد  عارمةعارمة  فٌضاناتفٌضانات  دوثدوثحح  فًفً  ٌتسببٌتسبب  لدلدبما بما   --  النٌلالنٌل

  ..تها ومن ثم غرق مصرتها ومن ثم غرق مصرمواجهمواجه

وتنامً ظاهرة االحتباس وتنامً ظاهرة االحتباس   لتغٌر المناخًلتغٌر المناخًومن جهة أخرى، لد ٌترتب على اومن جهة أخرى، لد ٌترتب على ا

ذوبان الجلٌد فً المطبٌن الشمالً والجنوبً مما لد ٌتسبب فً ارتفاع ذوبان الجلٌد فً المطبٌن الشمالً والجنوبً مما لد ٌتسبب فً ارتفاع   --الحراري الحراري 

نخفاض وانحسار نخفاض وانحسار مستوٌات سطح البحر، وما لهذا من تؤثٌر كبٌر فً حدوث امستوٌات سطح البحر، وما لهذا من تؤثٌر كبٌر فً حدوث ا

خاصة فً المناطك الساحلٌة بشكل عام، نتٌجة خاصة فً المناطك الساحلٌة بشكل عام، نتٌجة   --منسوب وجودة المٌاه الجوفٌة منسوب وجودة المٌاه الجوفٌة 

الجوفٌة الجوفٌة   دورة المٌاهدورة المٌاهكما لد ٌإثر سلب ا على كما لد ٌإثر سلب ا على   المٌاه المالحة إلٌها.المٌاه المالحة إلٌها.  وتمددوتمدد  تسربتسربلل

نخفاض تدفك نخفاض تدفك اامما ٌإدي إلى مما ٌإدي إلى   --تحت سطح المناطك الساحلٌة تحت سطح المناطك الساحلٌة   العذبة والمتجددةالعذبة والمتجددة

                                                             
1 

EELL  HHAATTOOWW  ((LL..)),,  ""IImmppaaccttss  ooff  CClliimmaattee  CChhaannggee  oonn  EEggyypptt  aanndd  tthhee  NNiillee  RRiivveerr"",,  iibbiidd,,  pp..  1111..    
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وتعتبر دلتا مصر والمناطك الساحلٌة الشمالٌة وتعتبر دلتا مصر والمناطك الساحلٌة الشمالٌة   ..لتلن المناطكلتلن المناطكالمٌاه العذبة المٌاه العذبة 

ا. ا.والشرلٌة لهذا البلد من أكثر مناطك العالم تؤثر  والشرلٌة لهذا البلد من أكثر مناطك العالم تؤثر 
11    

   وعلٌه، تبرز أهمٌة مكافحة "أسباب وآثار" تنامً ظاهرة االحتباس وعلٌه، تبرز أهمٌة مكافحة "أسباب وآثار" تنامً ظاهرة االحتباس

الحراري المتسببة إلى إرتفاع درجات حرارة الكون، ومن ثم زٌادة معدالت الحراري المتسببة إلى إرتفاع درجات حرارة الكون، ومن ثم زٌادة معدالت 

ها نهر النٌل العظٌم، فضالً عن وزوبان ها نهر النٌل العظٌم، فضالً عن وزوبان تبخر مٌاه األنهار العذبة وفً ممدمتتبخر مٌاه األنهار العذبة وفً ممدمت

الجلٌد فً المطبٌن الشمالً والجنوبً وما لذلن من آثار خطٌرة عرضنا لها الجلٌد فً المطبٌن الشمالً والجنوبً وما لذلن من آثار خطٌرة عرضنا لها 

  أعاله، وذلن من خالل اتباع ما ٌلً:أعاله، وذلن من خالل اتباع ما ٌلً:

ممثلة فً غاز ثانً أكسٌد ممثلة فً غاز ثانً أكسٌد   --من معدالت انبعاثات الغازات الدفٌبة من معدالت انبعاثات الغازات الدفٌبة أهمٌة الحد أهمٌة الحد   --

عن زٌادة االعتماد على عن زٌادة االعتماد على الكربون وغٌره من االنبعاثات األخرى الناتجة الكربون وغٌره من االنبعاثات األخرى الناتجة 

مصادر الولود األحفوري فً تولٌد الطالة، واستبدال هذه المصادر الملوثة مصادر الولود األحفوري فً تولٌد الطالة، واستبدال هذه المصادر الملوثة 

بمصادر أخرى نظٌفة، كما هو الحال بالنسبة لمصادر الطالة النووٌة بمصادر أخرى نظٌفة، كما هو الحال بالنسبة لمصادر الطالة النووٌة   --للبٌبة للبٌبة 

ومصادر الطالة المتجددة، وذلن من أجل التخفٌف من معدالت انبعاثات ومصادر الطالة المتجددة، وذلن من أجل التخفٌف من معدالت انبعاثات 

من حدة انتشار ظاهرة االحتباس من حدة انتشار ظاهرة االحتباس الغازات الدفٌبة، ومن ثم التخفٌف الغازات الدفٌبة، ومن ثم التخفٌف 

  22الحراري.الحراري.

أهمٌة العمل على تحسٌن معدل آداء وكفاءة مصادر لتولٌد الطالة المستخدمة أهمٌة العمل على تحسٌن معدل آداء وكفاءة مصادر لتولٌد الطالة المستخدمة   --

حالٌ ا وتنمٌة المدرات البشرٌة والمإسسٌة لخلك كوادر لادرة على العمل فى حالٌ ا وتنمٌة المدرات البشرٌة والمإسسٌة لخلك كوادر لادرة على العمل فى 

والمجاالت التى تهدف إلى وضع آلٌات التنمٌة النظٌفة موضع والمجاالت التى تهدف إلى وضع آلٌات التنمٌة النظٌفة موضع   --هذا المجال هذا المجال 

فى مصر. باإلضافة إلى أهمٌة تعزٌز تعاون الدول الصناعٌة مع فى مصر. باإلضافة إلى أهمٌة تعزٌز تعاون الدول الصناعٌة مع التنفٌذ التنفٌذ 

الدول النامٌة ومنها بٌنها مصر من أجل نمل وتوطٌن التكنولوجٌات الجدٌدة الدول النامٌة ومنها بٌنها مصر من أجل نمل وتوطٌن التكنولوجٌات الجدٌدة 

  33والنظٌفة وبناء المدرات فى مجال التخفٌف والتؤللم مع التغٌرات المناخٌة.والنظٌفة وبناء المدرات فى مجال التخفٌف والتؤللم مع التغٌرات المناخٌة.

                                                             
11
  DDaakkkkaakk  ((AA..)),,  ""CClliimmaattee  CChhaannggee  IImmppaaccttss  oonn  WWaatteerr  RReessoouurrcceess"",,  CClliimmaattee  CChhaannggee,,  WWaatteerr,,  

EEccooMMEENNAA,,  EEcchhooiinngg  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  iinn  MMEENNAA,,  MMaarrcchh  2255,,  22001199,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttppss::////wwwwww..eeccoommeennaa..oorrgg//cclliimmaattee--cchhaannggee--wwaatteerr--rreessoouurrcceess//  
2 IIAAEEAA,,  ““CClliimmaattee  CChhaannggee  aanndd  NNuucclleeaarr  PPoowweerr’’,,  iibbiidd,,  pp..  1133.. 

3
  ..00المرجع السابك، ص المرجع السابك، ص هشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً مصر"، هشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً مصر"،   
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كافة دول العالم، كافة دول العالم، ٌُلزم ٌُلزم   --ال استثناء فٌه ألحدال استثناء فٌه ألحد--أهمٌة وضع التزام لانونً دولً أهمٌة وضع التزام لانونً دولً   --

  11وذلن لوضع حٍد لؤلسباب المإدٌة إلى تنامً ظاهرة االحتباس الحراري.وذلن لوضع حٍد لؤلسباب المإدٌة إلى تنامً ظاهرة االحتباس الحراري.

ومن ثم ٌتطلب ممارسة مزٌد الضغوط على الدول التى لم تلتزم باتفالٌات ومن ثم ٌتطلب ممارسة مزٌد الضغوط على الدول التى لم تلتزم باتفالٌات 

تغٌر المناخ، وفى ممدمتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والصٌن، التً تغٌر المناخ، وفى ممدمتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والصٌن، التً 

ٌ ا تستحوزان على نصٌب األسد فً معدل االنبعاثات تستحوزان على نصٌب األسد فً معدل االنبعاثات  ٌ ا الكربونٌة عالم حٌث حٌث   --الكربونٌة عالم

% من إجمالً انبعاثات % من إجمالً انبعاثات 7575تتحمل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وحدها حوإلى تتحمل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وحدها حوإلى 

% فمط من % فمط من 44رغم كونها ال تمثل سوي نسبة رغم كونها ال تمثل سوي نسبة   --الغازات الدفٌبة حول العالم الغازات الدفٌبة حول العالم 

  22% من إجمالً هذه االنبعاثات.% من إجمالً هذه االنبعاثات.0404سكان العالم، بٌنما تتحمل الصٌن حوالً سكان العالم، بٌنما تتحمل الصٌن حوالً 

أجل تبلفً آثار التغٌرات المناخٌة أجل تبلفً آثار التغٌرات المناخٌة من من   33ومن جهة أخري ٌمترح البعض،ومن جهة أخري ٌمترح البعض،

ضرورة تحوٌل نهر النٌل من ضرورة تحوٌل نهر النٌل من   --وكافة األسباب المإدٌة إلى فمدان مٌاه نهر النٌل وكافة األسباب المإدٌة إلى فمدان مٌاه نهر النٌل 

حٌث ٌمكن من حٌث ٌمكن من   بـ"النهر األنبوبً"،بـ"النهر األنبوبً"،نهر مكشوف إلى نهر مغطً فٌما ٌعرف نهر مكشوف إلى نهر مغطً فٌما ٌعرف 

خبلله الحفاظ على مٌاه النٌل التً ٌتم فُمدانها بشكل ٌومً إما عن طرٌك البخر أو خبلله الحفاظ على مٌاه النٌل التً ٌتم فُمدانها بشكل ٌومً إما عن طرٌك البخر أو 

وٌتخلف عن ذلن فمدان ملٌارات األمتار المكعبة من وٌتخلف عن ذلن فمدان ملٌارات األمتار المكعبة من   --إلى المٌاه الجوفٌة إلى المٌاه الجوفٌة تسربها تسربها 

من المٌاه سنوٌ ا، أو بإهدار مٌاه النٌل من المٌاه سنوٌ ا، أو بإهدار مٌاه النٌل   33ملٌار مملٌار م  44,,0909  لُدرت بحوالًلُدرت بحوالً  --المٌاه العذبة المٌاه العذبة 

ٌ ا  ٌ ا فً مٌاه البحر المتوسط ٌوم سنوٌ ا،... الخ. سنوٌ ا،... الخ.   33ملٌارات مملٌارات م  44والتً لدرت بحوالً والتً لدرت بحوالً   --فً مٌاه البحر المتوسط ٌوم

  المٌاه وإنما تتمثل فً "كٌفٌة إدارتها".المٌاه وإنما تتمثل فً "كٌفٌة إدارتها".  إذا المشكلة فً مصر لٌست ندرةإذا المشكلة فً مصر لٌست ندرة

ٌتكون هذا المشروع من ثبلثة خطوط من األنابٌب ٌتكون هذا المشروع من ثبلثة خطوط من األنابٌب   المالمح الرئٌسٌة للمشروع:المالمح الرئٌسٌة للمشروع:* * 

تبدأ من بحٌرة ناصر جنوب ا وحتً تبدأ من بحٌرة ناصر جنوب ا وحتً   --م( م( 44))حوالى حوالى الضخمة التً ٌبلغ لطرها الضخمة التً ٌبلغ لطرها 

ألصً حدود مصر الشمالٌة، تتوزع هذه الخطوط بحٌث ٌمتد )األول(: فً ألصً حدود مصر الشمالٌة، تتوزع هذه الخطوط بحٌث ٌمتد )األول(: فً 

ة بمحازاة وادي النٌل لري وزراعة األراضً المطلة على ة بمحازاة وادي النٌل لري وزراعة األراضً المطلة على الصحراء الغربٌالصحراء الغربٌ

جانبٌة. و)الثانً( ٌمتد فً الصحراء الشرلٌة وسٌناء لري وزراعة األراضً جانبٌة. و)الثانً( ٌمتد فً الصحراء الشرلٌة وسٌناء لري وزراعة األراضً 

المطلة على جانبٌه، أما عن الخط )الثالث( فٌمكن أن ٌكون على مجري وادي المطلة على جانبٌه، أما عن الخط )الثالث( فٌمكن أن ٌكون على مجري وادي 

  النٌل الحالً وذلن لري وزراعة األراضً المطلة على جانبً الوادي فضبل  عنالنٌل الحالً وذلن لري وزراعة األراضً المطلة على جانبً الوادي فضبل  عن

                                                             
1
 ..33ص ص "، المرجع السابك، "، المرجع السابك، االحتباس الحراري و تاثٌره علً العالم و مصراالحتباس الحراري و تاثٌره علً العالم و مصر""  هللا،هللا،  كرمكرم  مهامها 
2
  ..00المرجع السابك، ص المرجع السابك، ص هشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً مصر"، هشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً مصر"،   
3
:                                     :                                     م على الرابط التالًم على الرابط التال42334233ً//2727//;4;4"، "، مشروع نهر النٌل األنبوبى العالىمشروع نهر النٌل األنبوبى العالى، "، "أ.د. حمدى سٌف النصر صادقأ.د. حمدى سٌف النصر صادق 

https://highnile.wixsite.com/pipenile  

http://kenanaonline.com/users/leloi/posts/232706
https://highnile.wixsite.com/pipenile
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ري منطمة الدلتا، باإلضافة إلى توفٌر المٌاه لمحطات مٌاه الشرب،... الخ. ومن ري منطمة الدلتا، باإلضافة إلى توفٌر المٌاه لمحطات مٌاه الشرب،... الخ. ومن 

التً ستمثل شبكة من أنابٌب المٌاه التً ستمثل شبكة من أنابٌب المٌاه   --خبلل خطوط األنابٌب العمبللة الثبلث خبلل خطوط األنابٌب العمبللة الثبلث 

كما ٌمكن تدعٌم خطوط كما ٌمكن تدعٌم خطوط ستُغطً كافة األراضً المصرٌة بمٌاه النٌل العذبة. ستُغطً كافة األراضً المصرٌة بمٌاه النٌل العذبة. 

  األنابٌب بدعم من المٌاه الجوفٌة. األنابٌب بدعم من المٌاه الجوفٌة. 

ن إنشاء هذا المشروع "بجانب المحافظة على مٌاه النٌل" العدٌد من ن إنشاء هذا المشروع "بجانب المحافظة على مٌاه النٌل" العدٌد من * ٌتحمك ع* ٌتحمك ع

    الفوائد والممٌزات األخري، نذكر منها على سبٌل المثال:الفوائد والممٌزات األخري، نذكر منها على سبٌل المثال:

التوزٌع العادل لمٌاه لنٌل العذبة والوصول بها إلى كافة أنحاء الجمهورٌة، ومن التوزٌع العادل لمٌاه لنٌل العذبة والوصول بها إلى كافة أنحاء الجمهورٌة، ومن   --

ممثلة فً ألصً ممثلة فً ألصً   --ثم ٌمكن الوصول بالمٌاه إلى ألصً المناطك فً مصر ثم ٌمكن الوصول بالمٌاه إلى ألصً المناطك فً مصر 

عمك من شرق مصر )الصحراء الشرلٌة وسٌناء(، وكذلن ألصً عمك من عمك من شرق مصر )الصحراء الشرلٌة وسٌناء(، وكذلن ألصً عمك من 

  خضراء.خضراء.الغرب )الصحراء الغربٌة(، ومن ثم تتحول مصر إلى واحة الغرب )الصحراء الغربٌة(، ومن ثم تتحول مصر إلى واحة 

كما سٌساهم النهر األنبوبً بنظمة الحدٌثة فً التحول إلى نظم الري الحدٌثة كما سٌساهم النهر األنبوبً بنظمة الحدٌثة فً التحول إلى نظم الري الحدٌثة   --
درة فً درة فً من المٌاه المهمن المٌاه المه  33ملٌار مملٌار م  0303)الري بالرش أو التنمٌط( مما سٌوفر حوالً )الري بالرش أو التنمٌط( مما سٌوفر حوالً 

  ..عادة استخدامه فى رى مساحات جدٌدةعادة استخدامه فى رى مساحات جدٌدةمن ثم إمن ثم إووطرق الري التملٌدٌة، طرق الري التملٌدٌة، 

حٌث أن النهر األنبوبً سٌتبلفً الكثٌر من حٌث أن النهر األنبوبً سٌتبلفً الكثٌر من   --الحفاظ على مٌاه النٌل من التلوث الحفاظ على مٌاه النٌل من التلوث   --

  --المخالفات التً ارتكبت فً حك نهر النٌل بوضعه الحالً على مدي سنوات المخالفات التً ارتكبت فً حك نهر النٌل بوضعه الحالً على مدي سنوات 

والزراعً والصحً( والزراعً والصحً(   الصرف )الصناعًالصرف )الصناعً  مصباتمصباتتمثلت فً وجود الكثٌر من تمثلت فً وجود الكثٌر من 

على طول مجرٌها بداٌة أسوان وحتً مصبه فً البحر المتوسط، ومن ثم على طول مجرٌها بداٌة أسوان وحتً مصبه فً البحر المتوسط، ومن ثم 

وكذلن لبلستخدام وكذلن لبلستخدام   --سٌوفر هذا المشرع مصدر نظٌف وآمن من المٌاه للزراعة سٌوفر هذا المشرع مصدر نظٌف وآمن من المٌاه للزراعة 

اإلنسانً، كما سٌكون سبب ا فً انخفاض تكلفة المٌاه عند معالجتها فً محطات اإلنسانً، كما سٌكون سبب ا فً انخفاض تكلفة المٌاه عند معالجتها فً محطات 

ا النخفاض معدالت التلو ا النخفاض معدالت التلومٌاه الشرب نظر    ث بها.ث بها.مٌاه الشرب نظر 

فً تولٌد الكهرباء بكمٌات ال حصر لها فً جمٌع فً تولٌد الكهرباء بكمٌات ال حصر لها فً جمٌع   --كما سٌساهم هذا المشروع كما سٌساهم هذا المشروع     --

  --المناطك المصرٌة على طول امتداد هذه الشبكة من المواسٌر شماال  وجنوب ا المناطك المصرٌة على طول امتداد هذه الشبكة من المواسٌر شماال  وجنوب ا 

  شرل ا وغرب ا . شرل ا وغرب ا . 

الترع والمصارف لعدم الترع والمصارف لعدم مجري نهر النٌل ومجري نهر النٌل والمشروع ردم المشروع ردم   كما سٌترتب على هذاكما سٌترتب على هذا  --

تستغل مساحاتها فى أغراض الزراعة واإلسكان وتمدر تستغل مساحاتها فى أغراض الزراعة واإلسكان وتمدر سسومن ثم ومن ثم   ،،الحاجة إلٌهاالحاجة إلٌها

ا للدولة. كما سٌوفر جانب من ا للدولة. كما سٌوفر جانب من حصٌلة بٌعها بمبات الملٌارات تكون ملكا  خالص  حصٌلة بٌعها بمبات الملٌارات تكون ملكا  خالص  

عن التعدى على األرض الزراعٌة عن التعدى على األرض الزراعٌة   هذه المساحة لتوسع المدن والمرى بدٌبل  هذه المساحة لتوسع المدن والمرى بدٌبل  
  ..ااالسابد حالٌ  السابد حالٌ  
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ن خبلل بٌع ن خبلل بٌع تغطٌتها بسهولة متغطٌتها بسهولة م  فٌمكنفٌمكنأما عن تكلفة تنفٌذ هذا المشروع، أما عن تكلفة تنفٌذ هذا المشروع، 

مع مع ملٌون فدان، ملٌون فدان،   0101  حوالً أكثر منحوالً أكثر من  األراضى الزراعٌة الجدٌدة التى تصل إلىاألراضى الزراعٌة الجدٌدة التى تصل إلى

المشروع ال ٌتضمن ضخ للمٌاه سواء فى األنابٌب أو فى شبكات المشروع ال ٌتضمن ضخ للمٌاه سواء فى األنابٌب أو فى شبكات هذا هذا أن أن   العلمالعلم

الطالة الطالة   الرى والذى بدوره سٌوفر استهبلن المنتجات البترولٌة كالسوالر أوالرى والذى بدوره سٌوفر استهبلن المنتجات البترولٌة كالسوالر أو

    ..ارات الجنٌهات سنوٌا  للدولةارات الجنٌهات سنوٌا  للدولةالكهربٌة المستخدمة فى الرى، وٌوفر ملٌالكهربٌة المستخدمة فى الرى، وٌوفر ملٌ

  

  المبحث الثانًالمبحث الثانً

التداعٌات المحتملة لبناء وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوبً على حصة مصر من التداعٌات المحتملة لبناء وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوبً على حصة مصر من 

  مٌاه النٌل "وكٌفٌة معالجتها"مٌاه النٌل "وكٌفٌة معالجتها"

  

لد تساهمت أعمال التنمٌة االلتصادٌة لدول حوض النٌل ونمصد هنا "دول لد تساهمت أعمال التنمٌة االلتصادٌة لدول حوض النٌل ونمصد هنا "دول 

ممارسة المزٌد من ممارسة المزٌد من المنبع"، فً مجاالت كالزراعة أو تولٌد الكهرباء، فً المنبع"، فً مجاالت كالزراعة أو تولٌد الكهرباء، فً 

الضغوط على حصة مصر من مٌاه النٌل المعترف بها دولٌ ا بموجب االتفالٌة الضغوط على حصة مصر من مٌاه النٌل المعترف بها دولٌ ا بموجب االتفالٌة 

  77377737م، والتً حددت حصة مصر بـم، والتً حددت حصة مصر بـ;7;3;7;3المولعة بٌن مصر والسودان فً عام المولعة بٌن مصر والسودان فً عام 

5مم  ملٌارملٌار  77,,:3:3بـبـ  لسودانلسودان، وا، وا55ملٌار مملٌار م
5
1..سنوٌ اسنوٌ ا  النٌلالنٌل  مٌاهمٌاه  منمن  --  

1
ومن أهم األعمال ومن أهم األعمال   

"مصر"، ما لامت به الحكومة اإلثٌوبٌة فً "مصر"، ما لامت به الحكومة اإلثٌوبٌة فً وأخطرها حالٌ ا على دولة المصب وأخطرها حالٌ ا على دولة المصب 

  األزرق،األزرق،  النٌلالنٌل  نهرنهر  علىعلىم من بدء أعمال البناء لسدها الكهرومابً م من بدء أعمال البناء لسدها الكهرومابً 42334233عام عام 

ا  كٌلوكٌلو  6767  بعدبعد  علىعلىالذي ٌتمركز الذي ٌتمركز  امتر    أطلكأطلك  والذيوالذي  السودان،السودان،  معمع  حدودهاحدودها  شرقشرق  متر 

  GGrraanndd  EEtthhiiooppiiaann  RReennaaiissssaannccee  الكبٌرالكبٌر  اإلثٌوبًاإلثٌوبً  النهضةالنهضة  سدسد  سمسمأأ  علٌهعلٌه

DDaamm  ((GGEERRDD))..2
2
  

                                                             
1 EELL  HHAATTOOWW  ((LL..)),,  ""IImmppaaccttss  ooff  CClliimmaattee  CChhaannggee  oonn  EEggyypptt  aanndd  tthhee  NNiillee  RRiivveerr"",,  iibbiidd,,  pp..  1155..  
2
 FFaahhmmyy  SS..  AAbbddeellhhaalleeeemm  &&  EEssaamm  YY..  HHeellaall,,  ""IImmppaaccttss  ooff  GGrraanndd  EEtthhiiooppiiaann  RReennaaiissssaannccee  

DDaamm  oonn  DDiiffffeerreenntt  WWaatteerr  UUssaaggeess  iinn  UUppppeerr  EEggyypptt"",,  BBrriittiisshh  JJoouurrnnaall  ooff  AApppplliieedd  SScciieennccee  

&&  TTeecchhnnoollooggyy,,  SSCCIIEENNCCEEDDOOMMAAIINN  iinntteerrnnaattiioonnaall,,    22001155,,  pp..  22,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

ffiillee:://////CC:://DDooccuummeennttss%%2200aanndd%%2200SSeettttiinnggss//AAnnggeellPPaabbyy  

//MMyy%%2200DDooccuummeennttss//DDoowwnnllooaaddss//IImmppaaccttssooffGGrraannddEEtthhiiooppiiaannRReennaaiissssaanncceeDDaamm..ppddff 
  ما ٌلً:ما ٌلً:  ––* أهم المواصفات الفنٌة لهذا السد * أهم المواصفات الفنٌة لهذا السد 

ٌصبح أكبر سد للطالة ٌصبح أكبر سد للطالة ، وبذلن ، وبذلن ((لدملدم  28;2873;73))  مترمتر  33:2233:22  وبعرضوبعرض  ((لدملدم  :77:77متر )متر )  392392  ههٌبلغ ارتفاعٌبلغ ارتفاع  --

  ..الكهرومابٌة فً أفرٌمٌاالكهرومابٌة فً أفرٌمٌا

= 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/AngelPaby%20/My%20Documents/Downloads/ImpactsofGrandEthiopianRenaissanceDam.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AngelPaby%20/My%20Documents/Downloads/ImpactsofGrandEthiopianRenaissanceDam.pdf
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، أنه سٌترتب ، أنه سٌترتب ((GGEERRDD))ت أغلب الدراسات التً أجرٌت حول هذا السد ت أغلب الدراسات التً أجرٌت حول هذا السد أثبتأثبت

  تعتمدتعتمدلماذا؟ ألنها لماذا؟ ألنها   --علٌه أضرار بالغة بالنسبة لدول المصب وباألخص مصر علٌه أضرار بالغة بالنسبة لدول المصب وباألخص مصر 

  منمن  أكثرأكثرحٌث ٌوفر لها هذا المصدر حٌث ٌوفر لها هذا المصدر   11علً مٌاه النٌل بشكل شبه كامل تمرٌب ا،علً مٌاه النٌل بشكل شبه كامل تمرٌب ا،

التالً فإنه مع التالً فإنه مع المستخدمة حالٌ ا، وبالمستخدمة حالٌ ا، وب  العذبةالعذبة  بٌةبٌةالماالما  هاهامواردموارد  إجمالًإجمالً  منمن  8%%;8;

االنخفاض المتولع فً معدل التدفك فإنه من المرجح أال ٌكفً ما ٌتبمً من حصة االنخفاض المتولع فً معدل التدفك فإنه من المرجح أال ٌكفً ما ٌتبمً من حصة 

  22ملٌون نسمة من المصرٌٌن.ملٌون نسمة من المصرٌٌن.  322322مصر من هذا المصدر إلعاشة ما ٌذٌد عن مصر من هذا المصدر إلعاشة ما ٌذٌد عن 

بالنسبة بالنسبة   النهضةالنهضة  سدسد  المتكرر حول فوابدالمتكرر حول فوابد  إثٌوبٌاإثٌوبٌاإعبلن إعبلن   منمن  الرغمالرغم  علىعلىوو

  علىعلى  سلبٌةسلبٌةٌكون له أٌة آثار ٌكون له أٌة آثار   لدول الجوار وخاصة السوادن ومصر، وبؤنه لنلدول الجوار وخاصة السوادن ومصر، وبؤنه لن

  لدولةلدولة  سٌعطًسٌعطً  السدالسد  هذاهذا  أنأنأنه ال ٌمكن ألحد إنكار أنه ال ٌمكن ألحد إنكار   إالإال  بهم،بهم،  الخاصةالخاصة  المٌاهالمٌاه  إمداداتإمدادات

الكاملة على تدفك مٌاه النٌل إلى دول المصب، هذا ناهٌن عن الكاملة على تدفك مٌاه النٌل إلى دول المصب، هذا ناهٌن عن   سٌطرةسٌطرةالال  إثٌوبٌاإثٌوبٌا

  الذيالذيالملك الكبٌر الذي ٌشكله هذا السد خاصة خبلل فترة ملء خزانه الضخم، الملك الكبٌر الذي ٌشكله هذا السد خاصة خبلل فترة ملء خزانه الضخم، 

الولت المستغرق لملء الخزان الولت المستغرق لملء الخزان   ٌُمدرٌُمدروو  ..مصرمصر  فًفً  المابًالمابً  األمناألمن  علىعلىع ا ع ا لطلط  سٌإثرسٌإثر

--2323  بنسبةبنسبة  مصرمصر  إلىإلى  النٌلالنٌلمٌاه مٌاه   تدفكتدفك  ععاامطمطخبللها انخبللها ان  ٌمكنٌمكن، ، سنواتسنوات  88  إلىإلى  44  منمن

  ..ملءملءالال  فترةفترة  خبللخبلل٪ ٪ 3636

  وجودوجود  عدمعدمهو هو   --ومن المشكبلت الربٌسٌة فً تحدٌد سنوات الملء ومن المشكبلت الربٌسٌة فً تحدٌد سنوات الملء 

وٌرجع وٌرجع   إثٌوبٌا،إثٌوبٌا،  فًفً  األزرقاألزرق  ٌلٌللنلناا  ثابتة ومإكدة لمعدل تدفك جرٌان مٌاةثابتة ومإكدة لمعدل تدفك جرٌان مٌاة  مماٌٌسمماٌٌس

  --حٌث ٌزٌد عام وٌنمص عام حٌث ٌزٌد عام وٌنمص عام   األزرقاألزرق  لنٌللنٌلذلن إلى عدم ثبات معدل تدفك فٌضان اذلن إلى عدم ثبات معدل تدفك فٌضان ا

وغٌر وغٌر   كافٌةكافٌة  غٌرغٌر  تكونتكون  األزرقاألزرق  النٌلالنٌل  مٌاهمٌاه  بتدفكبتدفك  المتعلمةالمتعلمة  البٌاناتالبٌانات  أنأن  ٌعنًٌعنً  ممامما

                                                             
= 

  ..((لدملدم  386386))  اامتر  متر    7272وو  ،،((مٌلمٌل  55))  كمكم  77  السدالسد  خزانخزانلغ طول لغ طول ٌبٌب  --

، وهً مساوٌة تمرٌبا لحصتً مصر والسودان السنوٌة من مٌاه ، وهً مساوٌة تمرٌبا لحصتً مصر والسودان السنوٌة من مٌاه 55مم  ملٌارملٌار  9696تصل السعة التخزٌنٌة للسد لـتصل السعة التخزٌنٌة للسد لـ  --

  ..النٌلالنٌل

ملٌار دوالر، إنتاج ملٌار دوالر، إنتاج   4,84,8من إنشابها لهذا المشروع الكبٌر الذي سٌكلفها لرابة ما ٌزٌد عن من إنشابها لهذا المشروع الكبٌر الذي سٌكلفها لرابة ما ٌزٌد عن   إثٌوبٌاإثٌوبٌاتستهدف تستهدف   --

وهو ما ٌعادل ثبلثة اضعاف الطالة الكهربابٌة المولدة من وهو ما ٌعادل ثبلثة اضعاف الطالة الكهربابٌة المولدة من   ،،مٌجاواتمٌجاوات  61116111  تمدر بحوالًتمدر بحوالً  كهربابٌةكهربابٌة  الةالةطط

  ..المحطة الكهرومابٌة لسد اسوان المصريالمحطة الكهرومابٌة لسد اسوان المصري
1
 FFaahhmmyy  SS..  AAbbddeellhhaalleeeemm  &&  EEssaamm  YY..  HHeellaall,,  ""IImmppaaccttss  ooff  GGrraanndd  EEtthhiiooppiiaann  RReennaaiissssaannccee  

DDaamm  oonn  DDiiffffeerreenntt  WWaatteerr  UUssaaggeess  iinn  UUppppeerr  EEggyypptt"",,  iibbiidd,,  pp..  33..   
2
 WWaasseeeemm  ((AA..))  GGaadd,,  ““WWAATTEERR  SSCCAARRCCIITTYY  IINN  EEGGYYPPTT::  CCAAUUSSEESS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS"",,  IIbbiidd,,  

pp..  66..  
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1..مإكدةمإكدة
1
  علىعلى  ((GGEERRDD))  بناء سد النهضة اإلثٌوبًبناء سد النهضة اإلثٌوبً  ٌإثرٌإثروعلٌه فإنه من المتولع أن وعلٌه فإنه من المتولع أن   

  --كل كبٌر. مما سٌإثر على معدل تخزٌن المٌاه فً بحٌرة ناصر كل كبٌر. مما سٌإثر على معدل تخزٌن المٌاه فً بحٌرة ناصر بشبش  مصرمصر  حصةحصة

ومن ثم حدوث انخفاض الكبٌر فً معدالت تصرٌف المٌاه من السد العالً إلى ومن ثم حدوث انخفاض الكبٌر فً معدالت تصرٌف المٌاه من السد العالً إلى 

2..كافة أراضً الدولة المصرٌةكافة أراضً الدولة المصرٌة
2
  

من من   أبرٌلأبرٌل  2222ة فً ة فً شكلشكل" المُ " المُ الدولٌةالدولٌة  الخبراءالخبراء  هٌبةهٌبةوهذا ما خلصت إلٌه "وهذا ما خلصت إلٌه "

  ولدمتولدمتالنهضة اإلثٌوبً على مصر، النهضة اإلثٌوبً على مصر، م، لتمٌٌم آثار بناء وتشغٌل سد م، لتمٌٌم آثار بناء وتشغٌل سد 31233123  عامعام

م، والتً انتهت فٌه إلى أن بناء سد النهضة م، والتً انتهت فٌه إلى أن بناء سد النهضة 31243124  ماٌوماٌو  4242  فًفً  النهابًالنهابً  تمرٌرهاتمرٌرها

منسوب منسوب   انخفاضانخفاض، حٌث سٌتسبب فً ، حٌث سٌتسبب فً مصرمصر  علىعلى  سلبًسلبًاإلثٌوبً سٌإثر بشكل اإلثٌوبً سٌإثر بشكل 

، ومن ثم ٌتولع التمرٌر أن ٌعٌش السد العالً بؤسوان ، ومن ثم ٌتولع التمرٌر أن ٌعٌش السد العالً بؤسوان ناصرناصر  بحٌرةبحٌرة  فًفً  المٌاهالمٌاه

((AAHHDD))  لبحٌرة سد النهضة اإلثٌوبً أسوء فترات حٌاته ..لبحٌرة سد النهضة اإلثٌوبً أسوء فترات حٌاته ..  خبلل سنوات الملءخبلل سنوات الملء  

تعٌش مصر خبللها حالة من تعٌش مصر خبللها حالة من   --له له   تشغٌلًتشغٌلً  مستوىمستوى  أدنىأدنى  إلىإلى  سٌصلسٌصلحٌث حٌث 

  عرضةعرضة  الحالٌةالحالٌة  الظروفالظروفالجفاف طٌلة هذه السنوات )وإن كانت مصر فً ظل الجفاف طٌلة هذه السنوات )وإن كانت مصر فً ظل 

فما سٌكون علٌه الحال بعد فما سٌكون علٌه الحال بعد   --أي لبل بناء وتشغٌل سد النهضة أي لبل بناء وتشغٌل سد النهضة   --  الشدٌدالشدٌد  للجفافللجفاف

  الطالةالطالةمعدالت إنتاج معدالت إنتاج   ا السد؟(، مما سٌنعكس سلب ا علىا السد؟(، مما سٌنعكس سلب ا علىبناء وتشغل هذبناء وتشغل هذ

  مٌاهمٌاهومحطات إنتاج الومحطات إنتاج ال، ، النهرٌةالنهرٌة  المبلحةالمبلحة، فضبل  عن إعالة أعمال ، فضبل  عن إعالة أعمال الكهرومابٌةالكهرومابٌة

ومحطات رفع المٌاه المستخدمة فً ري األراضً ومحطات رفع المٌاه المستخدمة فً ري األراضً   ،،)مٌاه الشرب()مٌاه الشرب(  البلدٌةالبلدٌة

الزراعٌة، كما سٌإثر سلب ا على رغبة الحكومة فً استصبلح مزٌد من األراضً الزراعٌة، كما سٌإثر سلب ا على رغبة الحكومة فً استصبلح مزٌد من األراضً 

  33المابلة للزراعة.المابلة للزراعة.

ا، إلى أن بناء سد النهضة ال ٌخلو من إٌجابٌات  ا، إلى أن بناء سد النهضة ال ٌخلو من إٌجابٌات كما ٌشٌر هذا التمرٌر أٌض  كما ٌشٌر هذا التمرٌر أٌض 

خبلل مواسم خبلل مواسم   --  التارٌخًالتارٌخً  النٌلالنٌل  تدفكتدفك  نظامنظاممن من   جذريجذري  بشكلبشكل  ٌغٌرٌغٌرحٌث ٌمكن أن حٌث ٌمكن أن 

ا وٌمل   --فٌضانه "الموسمٌة" فٌضانه "الموسمٌة"  ا وٌمل والتً اتصف بعدم الثبات والتذبذب حٌث ٌزٌد عام  والتً اتصف بعدم الثبات والتذبذب حٌث ٌزٌد عام 
                                                             

1
 EELL  HHAATTOOWW  ((LL..)),,  ""IImmppaaccttss  ooff  CClliimmaattee  CChhaannggee  oonn  EEggyypptt  aanndd  tthhee  NNiillee  RRiivveerr"",,  iibbiidd,,  pp..  1155..  

2
 FFaahhmmyy  SS..  AAbbddeellhhaalleeeemm  &&  EEssaamm  YY..  HHeellaall,,  ""IImmppaaccttss  ooff  GGrraanndd  EEtthhiiooppiiaann  RReennaaiissssaannccee  

DDaamm  oonn  DDiiffffeerreenntt  WWaatteerr  UUssaaggeess  iinn  UUppppeerr  EEggyypptt"",,  iibbiidd,,  pp..  22..   
3
 IIPPooEE,,  ""IInntteerrnnaattiioonnaall  PPaanneell  ooff  eexxppeerrttss  ((IIPPooEE))  oonn  ::  GGrraanndd  EEtthhiiooppiiaann  RReennaaiissssaannccee  DDaamm  

PPrroojjeecctt  ((GGEERRDDPP))"",,  FFiinnaall  RReeppoorrtt,,  AAddddiiss  AAbbaabbaa,,  EEtthhiiooppiiaa,,  MMaayy,,  3311sstt;;  22001133,,  pp..  77,,  

AAvvaaiillaabbllee  aatt::  hhttttpp::////bbaacckkcchhaannnneell..aall--mmoonniittoorr..ccoomm//wwpp--

ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001144//0044//IIPPOOEE--sshheerriieeff--mmoohhaammeeddyy--eeggyypptt..ppddff  
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ا آخر )على النحو المشار  ا آخر )على النحو المشار عام  وبالتالً، فإنه من خبلل اإلدارة الجٌدة لسد وبالتالً، فإنه من خبلل اإلدارة الجٌدة لسد   ،،إلٌه(إلٌه(عام 

جرٌان مٌاه النٌل األزرق لبحٌرة جرٌان مٌاه النٌل األزرق لبحٌرة   تدفكتدفك  تنظٌمتنظٌمالنهضة اإلثٌوبً ٌمكن أن ٌساهم فً النهضة اإلثٌوبً ٌمكن أن ٌساهم فً 

السد العالً بدرجة عالٌة من الكفاءة والثبات. وفً الممابل إذا تم تشغٌل سد السد العالً بدرجة عالٌة من الكفاءة والثبات. وفً الممابل إذا تم تشغٌل سد 

النهضة من خبلل إدارة غٌر حكٌمة دون مشاركة دولتً المصب مصر النهضة من خبلل إدارة غٌر حكٌمة دون مشاركة دولتً المصب مصر 

لسودان، فإن كبل الدولتٌن ستتعرض إلجهاد مابً خطٌر من جراء تشغٌل هذا لسودان، فإن كبل الدولتٌن ستتعرض إلجهاد مابً خطٌر من جراء تشغٌل هذا واوا

  السد.السد.

لبناء سد لبناء سد   المحتملةالمحتملةومن جهة أخري، ٌري البعض فً تمٌٌمه لآلثار ومن جهة أخري، ٌري البعض فً تمٌٌمه لآلثار 

النهضة اإلثٌوبً على معدل تدفك جرٌان مٌاه النٌل األزرق إلى بحٌرة ناصر النهضة اإلثٌوبً على معدل تدفك جرٌان مٌاه النٌل األزرق إلى بحٌرة ناصر 

كلها، كلها،   مصرمصر  عٌدعٌدصص  علىعلى  النٌلالنٌل  مٌاهمٌاه  استخداماتاستخداماتوأثر ذلن على مختلف وأثر ذلن على مختلف   --المصرٌة المصرٌة 

سد سد   خزانخزان  ملءملء  تمتم  إذاإذا  --أن مصر ربما ال تتؤثر بشكل كبٌر وٌمكن أن تتحمل أن مصر ربما ال تتؤثر بشكل كبٌر وٌمكن أن تتحمل 

  الفٌضاناتالفٌضانات  مواسممواسم  خبللخبلل)أي )أي   الغزٌرةالغزٌرة  األمطاراألمطار  سنواتسنوات  خبللخبلل  ((GGEERRDD))  النهضةالنهضة

  فسٌحدثفسٌحدث، ، الجفافالجفاف  سنواتسنوات  فًفً  الخزانالخزان  ملءملء  تمتم  إذاإذا  ولكن فً الممابل،ولكن فً الممابل،  ..الزابدة(الزابدة(

  فًفً  مروعةمروعة  كارثةكارثة  مصرمصر  وستواجهوستواجه  مصرمصر  فًفً  المٌاهالمٌاه  إمداداتإمدادات  علىعلى  الكبٌرالكبٌر  التؤثٌرالتؤثٌر

1..الكهرومابٌةالكهرومابٌة  الطالةالطالة  وتولٌدوتولٌد  المٌاهالمٌاه  منمن  احتٌاجاتهااحتٌاجاتهاتلبٌة تلبٌة 
1
هذا وتشٌر إحدي هذا وتشٌر إحدي   

الدراسات، لمٌاس اآلثار الناجمة عن تشغٌل وبدء التخزٌن فً بحٌرة سد الدراسات، لمٌاس اآلثار الناجمة عن تشغٌل وبدء التخزٌن فً بحٌرة سد 

النهضة اإلثٌوبً على مستوي التدفك الطبٌعً لمٌاه النٌل األزرق إلى بحٌرة النهضة اإلثٌوبً على مستوي التدفك الطبٌعً لمٌاه النٌل األزرق إلى بحٌرة 

  أحواضأحواض  نموذجنموذج))  الهٌدرولوجًالهٌدرولوجً  النموذجالنموذج  لدراسةلدراسةفً هذه افً هذه ا  استخدموااستخدمواناصر، ناصر، 

  22(، والتً تبٌن من خاللها ما ٌلً:(، والتً تبٌن من خاللها ما ٌلً:والمحاكاةوالمحاكاة  األنهاراألنهار

سنوات، فإن ذلن سٌإدي إلى سنوات، فإن ذلن سٌإدي إلى   77إذا ُحددت سنوات الملء لبحٌرة السد بـإذا ُحددت سنوات الملء لبحٌرة السد بـ  )األول()األول(

بحوالً بحوالً   مدرمدربحٌث تفمد ما ٌبحٌث تفمد ما ٌ  ناصرناصر  لبحٌرةلبحٌرة  النشطالنشط  انخفاض معدل التدفكانخفاض معدل التدفك

                                                             
1
  PPIIDDAA,,  ""GGrraanndd  EEtthhiiooppiiaann  RReennaaiissssaannccee  DDaamm  ((GGEERRDD))"",,  iibbiidd,,  pp..  11..  

2
 RRaammaaddaann  ((SS..  MM..)),,  NNeeggmm  ((AA..  MM..)),,  ""EEnnvviirroonnmmeennttaall  IImmppaaccttss  OOff  GGrreeaatt  EEtthhiiooppiiaann  

RReennaaiissssaannccee  DDaamm  OOnn  TThhee  EEggyyppttiiaann  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  MMaannaaggeemmeenntt  AAnndd  SSeeccuurriittyy"",,  

TThhee  2233rrdd..  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  OOnn::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  iiss  aa  MMuusstt  1111  ––  1133  

MMaayy  22001133,,  AAlleexxaannddrriiaa,,  pp..  22,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttppss::////wwwwww..rreesseeaarrcchhggaattee..nneett//ppuubblliiccaattiioonn//226622667744887711__EEnnvviirroonnmmeennttaall__IImmppaaccttss__OOff

__GGrreeaatt__EEtthhiiooppiiaann__RReennaaiissssaannccee__DDaamm__OOnn__TThhee__EEggyyppttiiaann__WWaatteerr__RReessoouurrcceess__MMaannaagg

eemmeenntt__AAnndd__SSeeccuurriittyy  
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4مم  ملٌارملٌار  398398,,2424
4
أي ما ٌعادل حوالً أي ما ٌعادل حوالً ، ، الملء الستالملء الست  سنواتسنوات  خبللخبللسنوٌ ا سنوٌ ا   

ٌ ا(،  44ملٌار مملٌار م  66966696% من حصة مصر المابٌة الممدرة بـ)% من حصة مصر المابٌة الممدرة بـ)349:51349:51 ٌ ا(،سنو   سنو

ومن ثم ستفمد مصر ما ٌزٌد عن أكثر من ملٌونً فدان )وهو ما ٌعادل ومن ثم ستفمد مصر ما ٌزٌد عن أكثر من ملٌونً فدان )وهو ما ٌعادل 

% من مساحة األراضً الزراعٌة المصرٌة والممدرة بحوالً % من مساحة األراضً الزراعٌة المصرٌة والممدرة بحوالً 3232حوالً حوالً 

  م(.م(.31312288ملٌون فدان فً عام )ملٌون فدان فً عام )  9243:9243:

سنوات فمط، سٌكون تبعات ذلن سنوات فمط، سٌكون تبعات ذلن   44ــإذا ُحددت سنوات ملء الخزان بإذا ُحددت سنوات ملء الخزان ب  )الثانً()الثانً(

بحوالً بحوالً   مدرمدربحٌث تفمد ما ٌبحٌث تفمد ما ٌ  ناصرناصر  لبحٌرةلبحٌرةإنخفاض معدل التدفك النشط إنخفاض معدل التدفك النشط 

4مم  ملٌارملٌار  524524,,3636
أي ما ٌعادل حوالً أي ما ٌعادل حوالً   --خبلل سنوات الملء خبلل سنوات الملء سنوٌ ا سنوٌ ا   4

ٌكون نتابج ذلن فمدان مصر ٌكون نتابج ذلن فمدان مصر   % من حصة مصر المابٌة سنوٌ ا،% من حصة مصر المابٌة سنوٌ ا،:56989:56989

% من أراضٌها % من أراضٌها 6565دان وهو ما ٌعادل حوالً دان وهو ما ٌعادل حوالً ملٌون فملٌون ف  66لحوالً لحوالً 

  الزراعٌة.الزراعٌة.

إلى سنتان فمط، فسٌكون تبعات ذلن إنخفاض إلى سنتان فمط، فسٌكون تبعات ذلن إنخفاض إذا ُحددت سنوات الملء إذا ُحددت سنوات الملء   )الثالث()الثالث(

  374374,,4848بحوالً بحوالً   مدرمدربحٌث تفمد ما ٌبحٌث تفمد ما ٌ  ناصرناصر  لبحٌرةلبحٌرةمعدل التدفك النشط معدل التدفك النشط 

4مم  ملٌارملٌار
% % 789251789251أي ما ٌعادل حوالً أي ما ٌعادل حوالً   --خبلل سنوات الملء خبلل سنوات الملء سنوٌ ا سنوٌ ا   4

ا فمدان من حصة مصر المامن حصة مصر الما ا فمدان بٌة سنوٌ ا، ومن ثم ٌكون تبعات ذلن أٌض  بٌة سنوٌ ا، ومن ثم ٌكون تبعات ذلن أٌض 

% من % من 8787وهو ما ٌعادل أكثر من وهو ما ٌعادل أكثر من   --ملٌون فدان ملٌون فدان   88لحوالً لحوالً مصر مصر 

  أراضٌها الزراعٌة.أراضٌها الزراعٌة.

الشدٌدة لبناء سد النهضة الشدٌدة لبناء سد النهضة   السلبٌةالسلبٌةوٌتضح من هذه الدراسة، حجم اآلثار وٌتضح من هذه الدراسة، حجم اآلثار 

  77  منمن  ألصرألصر  الملءالملء  فترةفترة  كانتكانت  إذاإذا  خاصةخاصة  --اإلثٌوبً على حصة مصر المابٌة اإلثٌوبً على حصة مصر المابٌة 

% من % من 789251789251% إلى % إلى :56989:56989حٌث ستفمد مصر ما ٌمدر بحوالً حٌث ستفمد مصر ما ٌمدر بحوالً ، ، سنواتسنوات

وما لهذا وما لهذا   11سنة على التوالً.سنة على التوالً.  33إلى إلى   44إذا انحصرت سنوات الملء على إذا انحصرت سنوات الملء على   --حصتها حصتها 

من تداعٌات خطٌرة على االلتصاد المصري بوجه عام والمطاع الزراعً بوجه من تداعٌات خطٌرة على االلتصاد المصري بوجه عام والمطاع الزراعً بوجه 

مما مما   --خبلل سنوات الملء خبلل سنوات الملء   --، من حٌث انخفاض معدالت اإلنتاج الزراعً ، من حٌث انخفاض معدالت اإلنتاج الزراعً خاصخاص
                                                             

هدف أثٌوبٌا ابتزاز مصر وعلى المجتمع الدولى هدف أثٌوبٌا ابتزاز مصر وعلى المجتمع الدولى   --سد النهضة: خبراء ٌكشفون مخاطر األزمة سد النهضة: خبراء ٌكشفون مخاطر األزمة ““أسماء نصار، أسماء نصار،   1

م، على الرابط التالً: م، على الرابط التالً: 71097109أكتوبر أكتوبر   0606األربعاء، األربعاء، ، ، ””تحمل مسبولٌاتهتحمل مسبولٌاته
hhttttppss::////wwwwww..yyoouumm77..ccoomm//ssttoorryy//22001199//1100//1166//%%DD88%%BB33%%DD88%%  

AAFF%%DD88%%AA77%%DD99%%8844%%DD99%%8866%%DD99%%8877%%DD88            

https://www.youm7.com/story/2019/10/16/%D8%B3%D8%AF%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2019/10/16/%D8%B3%D8%AF%D8%A7
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  ٌنٌنمزارعمزارعالال  ٌنٌنملٌونٌملٌونٌ  خسارةخسارة  سٌعرض األمن الغذابً المصري للخطر، فضبل  عنسٌعرض األمن الغذابً المصري للخطر، فضبل  عن

انخفاض انخفاض تملح التربة المصرٌة وتملح التربة المصرٌة و  وارتفاع معدلوارتفاع معدل  تلن السنوات،تلن السنوات،  خبللخبلل  لهملهموودخدخلل

  تتراوح ما بٌنتتراوح ما بٌن  بنسبةبنسبة  مصرمصر  فًفً  الكهرباءالكهرباء  امداداتامدادات  علىعلىفضبل  تؤثٌره فضبل  تؤثٌره ، ، تهاتهاخصوبخصوب

1..%%5151  إلىإلى% %   3636
1
الممكن أن تتخلف الممكن أن تتخلف هذا ناهٌن عن المخاطر األخري التً من هذا ناهٌن عن المخاطر األخري التً من   

فً غضون ثبلثة فً غضون ثبلثة وتتمثل فً "انهٌاره" والذي ٌعنً غرق مصر وتتمثل فً "انهٌاره" والذي ٌعنً غرق مصر   --عن هذا السد عن هذا السد 

    22على األكثر.على األكثر.  أٌامأٌام

أنه على الرغم من اختبلفها فً تمٌٌم أنه على الرغم من اختبلفها فً تمٌٌم   --  وٌتضح من الدراسات السابمةوٌتضح من الدراسات السابمة

حجم اآلثار السلبٌة المترتبة على بناء سد النهضة، إال أنها تتفك مجتمعة حول حجم اآلثار السلبٌة المترتبة على بناء سد النهضة، إال أنها تتفك مجتمعة حول 

ا إن لم تواجهها فً   --ةةواحدة ومإكدواحدة ومإكد--نتٌجة نتٌجة  ا إن لم تواجهها فً وهً أن مصر أمام معضلة كبٌرة جد  وهً أن مصر أمام معضلة كبٌرة جد 

ا مدمرة على االلتصاد المصري بمختلف لطاعاته  ا مدمرة على االلتصاد المصري بمختلف لطاعاته أسرع ولت ممكن، ستُخلف آثار  أسرع ولت ممكن، ستُخلف آثار 

  أهمأهم  منمن  ٌعتبرٌعتبر  النٌلالنٌل  نهرنهرلماذا؟ أوال ، ألن لماذا؟ أوال ، ألن   --بل وعلى الحٌاه فً مصر بشكل عام بل وعلى الحٌاه فً مصر بشكل عام   --

  ننألأل  منهامنهاأأوو  ررمصمص  استمراراستمرار  ٌعنىٌعنى  النٌلالنٌل  استمراراستمراروو  لمصرلمصر  بالنسبةبالنسبة  التنمٌةالتنمٌة  مصادرمصادر

  . . ..لمصرلمصر  االستراتٌجىاالستراتٌجى  الموردالمورد  هىهى  المٌاهالمٌاه

ٌ ا، أنه إذا تم البدء فً ملء الخزان دون التوصل إلى لواعد ثابتة  ٌ ا، أنه إذا تم البدء فً ملء الخزان دون التوصل إلى لواعد ثابتة وثان وثان

ومحددة للحفاظ على الحك المصري الثابت والتارٌخً فً مٌاه النٌل .. والذي ومحددة للحفاظ على الحك المصري الثابت والتارٌخً فً مٌاه النٌل .. والذي 

ا ا نري أنه ال ٌمكن أن ٌتحمك إال من خبلل اإلدارة المشتركة بٌن مصر وإثٌوبٌنري أنه ال ٌمكن أن ٌتحمك إال من خبلل اإلدارة المشتركة بٌن مصر وإثٌوبٌ

والسودان لهذا السد .. فإذا ترن أمر إدارة السد إلثٌوبٌا منفردة فسٌكون لذلن والسودان لهذا السد .. فإذا ترن أمر إدارة السد إلثٌوبٌا منفردة فسٌكون لذلن 

عوالب وخٌمة على دولتً المصب. أما إذا تم ملء الخزان دون التوصل لحلول عوالب وخٌمة على دولتً المصب. أما إذا تم ملء الخزان دون التوصل لحلول 

فإنه ٌكون حٌن إٍذا السهم لد نفذ .. وبالتالً ال ٌكون لدولة كمصر أٌة خٌارات فإنه ٌكون حٌن إٍذا السهم لد نفذ .. وبالتالً ال ٌكون لدولة كمصر أٌة خٌارات 

كل هذه التداعٌات طرح العدٌد من كل هذه التداعٌات طرح العدٌد من ولمواجهة ولمواجهة لمواجهة السد وآثاره المدمرة. لمواجهة السد وآثاره المدمرة. 

الخبراء والمتخصصٌن والمفكرٌن المصرٌٌن العدٌد من الممترحات للخروج من الخبراء والمتخصصٌن والمفكرٌن المصرٌٌن العدٌد من الممترحات للخروج من 

  أهمها ما ٌلً:أهمها ما ٌلً:  --خضم هذه األزمة بأفضل النتائج لصالح دول المصب خضم هذه األزمة بأفضل النتائج لصالح دول المصب 

                                                             
م، على الرابط م، على الرابط 22001199//1100//1122"، "، لمصرٌة؟لمصرٌة؟والع ا جدٌد ا على الدولة اوالع ا جدٌد ا على الدولة ا« « سد النهضةسد النهضة»»هل ٌفرض هل ٌفرض ، "، "سٌف دوٌدارسٌف دوٌدار  1

  //hhttttppss::////wwwwww..iiddaa22aatt..ccoomm//rreennaaiissssaannccee--ddaammee--iimmppaacctt--eeggyyppttiiaann--ssttaatteeالتالً: التالً: 
2
 WWaasseeeemm  ((AA..))  GGaadd,,  ““WWAATTEERR  SSCCAARRCCIITTYY  IINN  EEGGYYPPTT::  CCAAUUSSEESS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS"",,  IIbbiidd,,  

pp..  66..  

https://www.ida2at.com/author/saif-dewidar/
https://www.ida2at.com/renaissance-dame-impact-egyptian-state/
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  0101وو  77بٌن بٌن سد النهضة لتتراوح ما سد النهضة لتتراوح ما لملء لخزان لملء لخزان ضرورة زٌادة سنوات اضرورة زٌادة سنوات ا  

لى بحٌرة السد العالً بمعدل لى بحٌرة السد العالً بمعدل بحٌث ٌنخفض معدل تدفك النهر إبحٌث ٌنخفض معدل تدفك النهر إسنوات، سنوات، 

ألل عنه فً الحاالت السابمة ومن ثم تمل األضرار التً تصاب بها ألل عنه فً الحاالت السابمة ومن ثم تمل األضرار التً تصاب بها 

  11مصر.مصر.

   سد النهضةسد النهضة  خزانخزان  ملءملءكما ٌمكن االتفاق على أن ٌمتصر كما ٌمكن االتفاق على أن ٌمتصر  ((GGEERRDD))  

  ..الزابدة(الزابدة(  الفٌضاناتالفٌضانات  مواسممواسم  خبللخبلل)أي )أي   الغزٌرةالغزٌرة  األمطاراألمطار  سنواتسنوات  خبللخبلل

  تؤثٌرتؤثٌركون لذلن كون لذلن فسٌفسٌ، ، الجفافالجفاف  سنواتسنوات  فًفً  الخزانالخزان  ملءملء  تمتم  إذاإذاوفً الممابل وفً الممابل 

  مروعةمروعة  كارثةكارثة  مصرمصر  ستواجهستواجه، حٌث ، حٌث مصرمصر  فًفً  المٌاهالمٌاه  إمداداتإمدادات  علىعلى  كبٌركبٌر

2..الكهرومابٌةالكهرومابٌة  الطالةالطالة  وتولٌدوتولٌد  المٌاهالمٌاه  منمن  احتٌاجاتهااحتٌاجاتهاتلبٌة تلبٌة   فًفً
2
  

   أوال ، بٌن أوال ، بٌن   --  االتفاق على لواعد الملء والتشغٌل أثناء الملء وبعدهاالتفاق على لواعد الملء والتشغٌل أثناء الملء وبعدهأهمٌة أهمٌة

ٌوبٌا االنفراد ٌوبٌا االنفراد فبل ٌمكن إلثفبل ٌمكن إلث  الدول الثبلث )إثٌوبٌا ودولتً المصب(،الدول الثبلث )إثٌوبٌا ودولتً المصب(،

مٌاه وتغٌر مٌاه وتغٌر الالبالتشغٌل ألنها بذلن ٌمكن أن تحتجز ما ٌحلو لها من كمٌات بالتشغٌل ألنها بذلن ٌمكن أن تحتجز ما ٌحلو لها من كمٌات 

بل من بل من   --. لٌس هذا فحسب . لٌس هذا فحسب المواسم الزراعٌة، وتحدد هى أولات الجفافالمواسم الزراعٌة، وتحدد هى أولات الجفاف

ا أن ٌمتد هذا االتفاق إلى وضع لواعد تتعلك بؤعمال  ا أن ٌمتد هذا االتفاق إلى وضع لواعد تتعلك بؤعمال الضروري أٌض  الضروري أٌض 

، ، انهٌارهانهٌارهإدي إلى إدي إلى لد ٌلد ٌالسد السد   صٌانةصٌانة  إهمالإهمالحٌث أن حٌث أن لسد، لسد، الدورٌة لالدورٌة لصٌانة صٌانة الال

وما ٌكون لذلن من تبعات مدمرة على دولتً المصب وخاصة السودان وما ٌكون لذلن من تبعات مدمرة على دولتً المصب وخاصة السودان 

سٌإثر على جسم السد العالً، سٌإثر على جسم السد العالً، والذي لد تنتهً معه هذه األخٌرة، ومن ثم والذي لد تنتهً معه هذه األخٌرة، ومن ثم 

    أوال .أوال .  ٌهاٌهااالتفاق علاالتفاق عل  منمن  البدالبد  المضاٌاالمضاٌاوبالتالى فهذه وبالتالى فهذه 

   ة ة بدابل ممترحة كثٌربدابل ممترحة كثٌروفً حالة عدم التوصل إلى حلول، فإن مصر أمامها وفً حالة عدم التوصل إلى حلول، فإن مصر أمامها

ما ٌهدده السد من ما ٌهدده السد من لللٌس فمط لٌس فمط الدولً، الدولً،   مجلس األمنمجلس األمنمنها، اللجوء إلى منها، اللجوء إلى   --

ا حجز المٌاه، ولكن حجز المٌاه، ولكن  ا أٌض  لتمٌٌم السبلمة اإلنشابٌة وتداعٌاته المادٌة لتمٌٌم السبلمة اإلنشابٌة وتداعٌاته المادٌة أٌض 

. وٌعتبر اللجوء إلى منصة مجلس األمن ترجع إلى ما ٌشكله هذا . وٌعتبر اللجوء إلى منصة مجلس األمن ترجع إلى ما ٌشكله هذا والبٌبٌةوالبٌبٌة

المتشدد المتشدد   تهدٌد ا لؤلمن والسلم الدولً، وبوصف المولف اإلثٌوبىتهدٌد ا لؤلمن والسلم الدولً، وبوصف المولف اإلثٌوبىالسد من السد من 

                                                             
  ..00"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص والع ا جدٌد ا على الدولة المصرٌة؟والع ا جدٌد ا على الدولة المصرٌة؟« « سد النهضةسد النهضة»»هل ٌفرض هل ٌفرض ، "، "سٌف دوٌدارسٌف دوٌدار  1

2
  PPIIDDAA,,  ""GGrraanndd  EEtthhiiooppiiaann  RReennaaiissssaannccee  DDaamm  ((GGEERRDD))"",,  iibbiidd,,  pp..  11..  

https://www.ida2at.com/author/saif-dewidar/
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مم المتحدة مم المتحدة هو إعماال  للحك فى غٌر موضعه وبما ٌخالف مٌثاق األهو إعماال  للحك فى غٌر موضعه وبما ٌخالف مٌثاق األ

1..واألعراف والمواثٌك الحاكمة لمضاٌا المٌاهواألعراف والمواثٌك الحاكمة لمضاٌا المٌاه
1
  

  للٌمى الشامل، للٌمى الشامل، التعاون اإلالتعاون اإل  وعلى الجانب اآلخر ٌمترح البعض، أهمٌةوعلى الجانب اآلخر ٌمترح البعض، أهمٌة

والذى ٌشمل تحول المٌاه لجزء من منظومة أشمل تتحمك فٌها المنافع والذى ٌشمل تحول المٌاه لجزء من منظومة أشمل تتحمك فٌها المنافع 

دارة دارة حٌث ٌتم الربط المابى واإلحٌث ٌتم الربط المابى واإل  ،،على حد سواءعلى حد سواءلدول المنابع والمصب لدول المنابع والمصب 

المشتركة بشكل متناسك بٌن السدود فى الدول الثبلث وبما ٌسمح المشتركة بشكل متناسك بٌن السدود فى الدول الثبلث وبما ٌسمح 

بالتصرٌف العادل الذى ال ٌضر بدول المصب وٌحافظ على حمولها بالتصرٌف العادل الذى ال ٌضر بدول المصب وٌحافظ على حمولها 

وٌحمك فى نفس الولت ربطا  كهربابٌا  ٌسمح بتصرٌف وٌحمك فى نفس الولت ربطا  كهربابٌا  ٌسمح بتصرٌف   ،،المابٌة المابمةالمابٌة المابمة

ث أو تصدٌرها عبر الشبكة المصرٌة ث أو تصدٌرها عبر الشبكة المصرٌة سد النهضة بٌن البلدان الثبلسد النهضة بٌن البلدان الثبل  كهرباءكهرباء

وبالتوازى ٌتم ربط السكن الحدٌدٌة بطرٌك برى ٌمود لخروج وبالتوازى ٌتم ربط السكن الحدٌدٌة بطرٌك برى ٌمود لخروج   ،،ألوروباألوروبا

إلى البحر المتوسط، إلى البحر المتوسط،   إثٌوبٌا كدولة حبٌسة من عزلتها الجغرافٌة وصوال  إثٌوبٌا كدولة حبٌسة من عزلتها الجغرافٌة وصوال  

  22  ..واالستفادة من الموانا المصرٌةواالستفادة من الموانا المصرٌة

ة ة وبجانب هذه الممترحات المشار إلٌها، تمترح منظمة التعاون والتنمٌوبجانب هذه الممترحات المشار إلٌها، تمترح منظمة التعاون والتنمٌ

( لمواجهة حالة الفمر المابً الذي تعانٌه مصر نتٌجة للعوامل ( لمواجهة حالة الفمر المابً الذي تعانٌه مصر نتٌجة للعوامل OOEECCDDااللتصادٌة )االلتصادٌة )

واآلثار الناجمة عن بناء وتشغٌل سد النهضة والتً لد واآلثار الناجمة عن بناء وتشغٌل سد النهضة والتً لد   --المتعددة التً أشرنا إلٌها المتعددة التً أشرنا إلٌها 

ٌترتب علٌها انخفاض حصة مصر المابٌة )الغٌر كافٌة فً الولت الحالً فً سد ٌترتب علٌها انخفاض حصة مصر المابٌة )الغٌر كافٌة فً الولت الحالً فً سد 

، أهمٌة االتجاه نحو تجمٌع مٌاه األمطار ، أهمٌة االتجاه نحو تجمٌع مٌاه األمطار احتٌاجات مصر بمطاعاتها المختلفة(احتٌاجات مصر بمطاعاتها المختلفة(

والسٌول بتمنٌة عالٌة، والعمل على زٌادة استخراج المٌاه الجوفٌة وعمل احتٌاطً والسٌول بتمنٌة عالٌة، والعمل على زٌادة استخراج المٌاه الجوفٌة وعمل احتٌاطً 

    33للمٌاه.للمٌاه.

ضرورة البحث عن وسابل غٌر تملٌدٌة ضرورة البحث عن وسابل غٌر تملٌدٌة ومن جهة أخري ٌمترح البعض ومن جهة أخري ٌمترح البعض 

" " "تحلٌة مٌاه البحر،"تحلٌة مٌاه البحر،  لتؤمٌن المٌاه ٌكون لها صفة االستدامة من أهم هذه الوسابللتؤمٌن المٌاه ٌكون لها صفة االستدامة من أهم هذه الوسابل

ٌري البعض أن مٌاه البحر الوفٌرة ٌمكن أن تمثل جزء  هاما  من الحل لمثل هذه ٌري البعض أن مٌاه البحر الوفٌرة ٌمكن أن تمثل جزء  هاما  من الحل لمثل هذه 
                                                             

هدف أثٌوبٌا ابتزاز مصر وعلى المجتمع الدولى هدف أثٌوبٌا ابتزاز مصر وعلى المجتمع الدولى   --شفون مخاطر األزمة شفون مخاطر األزمة سد النهضة: خبراء ٌكسد النهضة: خبراء ٌك““أسماء نصار، أسماء نصار،  1
  .  .  00مرجع سابك، ص مرجع سابك، ص     ،،””تحمل مسبولٌاتهتحمل مسبولٌاته

  ..00"، مرجع سابك، ص "، مرجع سابك، ص والع ا جدٌد ا على الدولة المصرٌة؟والع ا جدٌد ا على الدولة المصرٌة؟« « سد النهضةسد النهضة»»هل ٌفرض هل ٌفرض ، "، "سٌف دوٌدارسٌف دوٌدار  2
3

  ..00وشبح التبخر"، مرجع سابك، ص وشبح التبخر"، مرجع سابك، ص   نهر النٌلنهر النٌلاصر، "مٌاه اصر، "مٌاه ٌمنى نٌمنى ن  

https://www.ida2at.com/author/saif-dewidar/
http://www.gafrd.org/tags/6648/posts
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  تحلٌةتحلٌةمن خبلل إجراء عملٌة تحلٌة لهذه المٌاه. فعملٌة المن خبلل إجراء عملٌة تحلٌة لهذه المٌاه. فعملٌة ال  المشاكل الملحة، وذلنالمشاكل الملحة، وذلن

ولهذا ولهذا   للشرب،للشرب،  ةةالصالحالصالح  ههااٌٌالمالم  وفٌروفٌرلتلت  الواعدةالواعدة  البدابلالبدابل  أكثرأكثر  أحدأحد  لمٌاه البحر تعتبرلمٌاه البحر تعتبر

دمتها المملكة العربٌة السعودٌة إلى تحلٌة مٌاه دمتها المملكة العربٌة السعودٌة إلى تحلٌة مٌاه اتجهت العدٌد من الدول وفً مماتجهت العدٌد من الدول وفً مم

البحر، لتزوٌد السكان بمصدر دابم للمٌاه العذبة وكذلن الحال فً دول أخري البحر، لتزوٌد السكان بمصدر دابم للمٌاه العذبة وكذلن الحال فً دول أخري 

كثٌرة من دول العالم، وخاصة التً تعانً من مشكلة الجفاف بسبب للة األمطار كثٌرة من دول العالم، وخاصة التً تعانً من مشكلة الجفاف بسبب للة األمطار 

من من   وٌستخدم فً إجراء عملٌات التحلٌة لمٌاه البحر، العدٌدوٌستخدم فً إجراء عملٌات التحلٌة لمٌاه البحر، العدٌد  11وعدم وجود أنهار.وعدم وجود أنهار.

الوسابل منها: "المحطات الحرارٌة المشغلة بالولود األحفوري ومحطات الطالة الوسابل منها: "المحطات الحرارٌة المشغلة بالولود األحفوري ومحطات الطالة 

  الشمسٌة ومحطات الطالة النووٌة". الشمسٌة ومحطات الطالة النووٌة". 

المستخدمة فً تحلٌة المٌاه، المستخدمة فً تحلٌة المٌاه،   المحطات التملٌدٌة العاملة بالولود األحفوريالمحطات التملٌدٌة العاملة بالولود األحفوريتساهم تساهم   --

ة ة محطمحطف ف الالآآ  77منها منها   --  العالمالعالم  حولحول  ف محطة منتشرةف محطة منتشرةالالآآ  3232أعدادها حوالً أعدادها حوالً   والبالغوالبالغ

مٌاه مٌاه من المن الملٌون متر مكعب ملٌون متر مكعب   5252ج نحو ج نحو اانتنت، فً إ، فً إبمنطمة الشرق األوسطبمنطمة الشرق األوسطمستمرة مستمرة 

2..ٌومٌا  ٌومٌا    ةةمحبلمحبلالالبة بة ذذععالال
2
وعلى الرغم من أهمٌة الدور الذي ٌلعبه هذا النوع من وعلى الرغم من أهمٌة الدور الذي ٌلعبه هذا النوع من   

المحطات فً تولٌد لدر ال ٌستهان به من المٌاه العذبة المحبلة، إال أنه ٌتخلف عنه المحطات فً تولٌد لدر ال ٌستهان به من المٌاه العذبة المحبلة، إال أنه ٌتخلف عنه 

المتسبب المتسبب   --وخاصة غاز ثانً أكسٌد الكربون وخاصة غاز ثانً أكسٌد الكربون لدر هابل من اإلنبعاثات الكربونٌة لدر هابل من اإلنبعاثات الكربونٌة 

الربٌسً فً تنامً ظاهرة االحتباس الحراري، وما لها من دور كبٌر فً تزاٌد الربٌسً فً تنامً ظاهرة االحتباس الحراري، وما لها من دور كبٌر فً تزاٌد 

  حدة مشكلة الفمر المابً حول العالم ومن بٌنها مصر على النحو الذي أشارنا إلٌه.حدة مشكلة الفمر المابً حول العالم ومن بٌنها مصر على النحو الذي أشارنا إلٌه.

ي ي ذات االستخدام المزدوج )أذات االستخدام المزدوج )أ  للمحطات العاملة بالطالة النووٌة،للمحطات العاملة بالطالة النووٌة،أما بالنسبة أما بالنسبة   --

المستخدمة فً تولٌد الكهرباء وتحلٌة المٌاه مع ا(، فإنها ال ٌصدر عنها أٌة إنبعاثات المستخدمة فً تولٌد الكهرباء وتحلٌة المٌاه مع ا(، فإنها ال ٌصدر عنها أٌة إنبعاثات 

كربونٌة. فهذا النوع من التمنٌة ٌتمٌز عن غٌرها من مصادر تولٌد الطالة السابك كربونٌة. فهذا النوع من التمنٌة ٌتمٌز عن غٌرها من مصادر تولٌد الطالة السابك 

إلى إلى   422422ذكرها، بمدرته العالٌة على تولٌد طالة حرارٌة عالٌة جدا ، تتراوح مابٌن ذكرها، بمدرته العالٌة على تولٌد طالة حرارٌة عالٌة جدا ، تتراوح مابٌن 

بلغت المدرة اإلنتاجٌة من المٌاه المحبلة، لمفاعل نووي بلغت المدرة اإلنتاجٌة من المٌاه المحبلة، لمفاعل نووي درجة مبوٌة، ولد درجة مبوٌة، ولد   32223222

                                                             
     ..6767ص ص   م، بدون دار نشر،م، بدون دار نشر،71187118د. دمحم مصطفً عبد البالً، "آفاق الطالة النووٌة"، عام د. دمحم مصطفً عبد البالً، "آفاق الطالة النووٌة"، عام   1

2
 IIAAEEAA,,  ""NNuucclleeaarr  tteecchhnnoollooggyy  rreevviieeww  22001100"",,  22001100,,  pp..  3300,,  AAvvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttpp::////wwwwww..iiaaeeaa..oorrgg//  PPuubblliiccaattiioonnss  //RReeppoorrttss//nnttrr22001100..ppddff  

http://www.iaea.org/Publications/Reports/ntr2010.pdf
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من المٌاه العذبة فً من المٌاه العذبة فً   55ألف مألف م  342342حوالً حوالً   --مٌجاوات حرارٌة مٌجاوات حرارٌة   32223222واحد بموة واحد بموة 

  1الٌوم.الٌوم.

ومن أهم الدول المستفٌدة من استغبلل المصادر النووٌة فً تحلٌة المٌاه، ومن أهم الدول المستفٌدة من استغبلل المصادر النووٌة فً تحلٌة المٌاه، 

ع فً أكتاو ع فً أكتاو سرٌسرٌالال  ((BBNN--335500))مفاعل مفاعل أنتج أنتج حٌث حٌث   --كازاخستان كازاخستان على سبٌل المثال: على سبٌل المثال: 

((AAkkttaauu))  من المٌاه الصالحة من المٌاه الصالحة   55ألف مألف م  2:2:  حوالًحوالًمٌجاوات كهرباء مٌجاوات كهرباء   ((357357))  بمدرةبمدرة

وفً الٌابان تم ربط وفً الٌابان تم ربط   ..مم;;;3;;;3حتى تماعد فً حتى تماعد فً   عاما  عاما    4949ألكثر من ألكثر من   للشرب فً الٌوم،للشرب فً الٌوم،

عدة وسابل لتحلٌة المٌاه بعدد من مفاعبلت تولٌد الطالة، والتً توفر كل منها عدة وسابل لتحلٌة المٌاه بعدد من مفاعبلت تولٌد الطالة، والتً توفر كل منها 

5مم  52225222إلى إلى   32223222مابٌن مابٌن 
5
اه الصالحة للشرب فً الٌوم )لكل مفاعل(. اه الصالحة للشرب فً الٌوم )لكل مفاعل(. من المٌمن المٌ  

ولد استطاعت محطات التحلٌة فً الٌابان إمداد كل المناطك الٌابانٌة بالمٌاه العذبة، ولد استطاعت محطات التحلٌة فً الٌابان إمداد كل المناطك الٌابانٌة بالمٌاه العذبة، 

  22أما فً كازاخستان فمد استطاعت إمداد األماكن المرٌبة من هذه المحطات.أما فً كازاخستان فمد استطاعت إمداد األماكن المرٌبة من هذه المحطات.

الجدوى االلتصادٌة لتحلٌة مٌاه البحر من خالل المصدر الجدوى االلتصادٌة لتحلٌة مٌاه البحر من خالل المصدر   أما عنأما عن

حول تكلفة حول تكلفة   --ٌر دراسات التً أجرتها الوكالة الدولٌة للطالة النووٌة ٌر دراسات التً أجرتها الوكالة الدولٌة للطالة النووٌة فتشفتشالنووي، النووي، 

كبٌرة كبٌرة تحلٌة مٌاه البحر بواسطة محطات الطالة النووٌة، إلى أنها تعتبر تكلفة تحلٌة مٌاه البحر بواسطة محطات الطالة النووٌة، إلى أنها تعتبر تكلفة 

ولكنها تعتبر أرخص كثٌرا  من تلن المٌاه المحبلة بواسطة محطات الطالة ولكنها تعتبر أرخص كثٌرا  من تلن المٌاه المحبلة بواسطة محطات الطالة   ،،الحجمالحجم

ا إلنخفاض ا إلنخفاضالعاملة بالولود األحفوري. وذلن نظر  تكلفة الولود النووي، بجانب ذلن تكلفة الولود النووي، بجانب ذلن   العاملة بالولود األحفوري. وذلن نظر 

ا من تلن الممدرة للولود  ا من تلن الممدرة للولود تمٌز تكلفة الولود النووي بؤنها أكثر ثباتا واستمرار  تمٌز تكلفة الولود النووي بؤنها أكثر ثباتا واستمرار 

األحفوري، هذا باإلضافة إلى أنه إذا ما أخذنا فً االعتبار تكلفة المخاطر البٌبٌة األحفوري، هذا باإلضافة إلى أنه إذا ما أخذنا فً االعتبار تكلفة المخاطر البٌبٌة 

  33الناتجة عن االستمرار فً حرق الولود األحفوري لتحلٌة المٌاه.الناتجة عن االستمرار فً حرق الولود األحفوري لتحلٌة المٌاه.

                                                             
1 IIAAEEAA,,  ""CClliimmaattee  CChhaannggee  aanndd  NNuucclleeaarr  PPoowweerr'',,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  NNuucclleeaarr  EEnneerrggyy  22000099,,  pp..  

--AAvvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttpp::////wwwwww..iiaaeeaa..oorrgg//OOuurrWWoorrkk//SSTT//NNEE//PPeessss//aasssseettss//0099و و 1188

4433778811__CCCCNNPP--BBrroocchhuurree__EE..ppddff    
22
IIAAEEAA,,  ""IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttaattuuss  aanndd  PPrroossppeeccttss  ooff  NNuucclleeaarr  PPoowweerr'',,  22000088,,  pp..  2288,,  AAvvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttpp::////wwwwww..iiaaeeaa..oorrgg//PPuubblliiccaattiioonnss//BBooookklleettss//NNuucclleeaarrPPoowweerr//nnpp0088..ppddff  
3
دمحم عبد الرحمن سبلمة، "حول أهمٌة استخدام تمنٌة الطالة النووٌة فً تحلٌة مٌاه البحر فً العالم العربً"، دمحم عبد الرحمن سبلمة، "حول أهمٌة استخدام تمنٌة الطالة النووٌة فً تحلٌة مٌاه البحر فً العالم العربً"،  

 ..88  صص  ،،سابكسابكالالمرجع مرجع الال

http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/assets/09-43781_CCNP-Brochure_E.pdf
http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/assets/09-43781_CCNP-Brochure_E.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/NuclearPower/np08.pdf
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ا كبٌر فً وبالتالً، أوبالتالً، أ ا كبٌر فً ن عملٌة التحلٌة لمٌاه البحر، ٌمكنها المساهمة بدور  ن عملٌة التحلٌة لمٌاه البحر، ٌمكنها المساهمة بدور 

مواجهة تحدي الفمر المابً وتداعٌات بناء وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوبً، حٌث مواجهة تحدي الفمر المابً وتداعٌات بناء وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوبً، حٌث 

تلبً احتٌاجات المطاعات تلبً احتٌاجات المطاعات   --ٌمكن من خبللها توفٌر كمٌات هابلة من المٌاه ٌمكن من خبللها توفٌر كمٌات هابلة من المٌاه 

كما سبك كما سبك --ات ات مٌجا ومٌجا و  32223222المختلفة .. فبناء وتشغٌل مفاعل نووي واحد بمدرة المختلفة .. فبناء وتشغٌل مفاعل نووي واحد بمدرة 

من المٌاه العذبة فً الٌوم )أي من المٌاه العذبة فً الٌوم )أي   55ألف مألف م  342342ٌمكنه إنتاج ما ٌمدر بحوالً ٌمكنه إنتاج ما ٌمدر بحوالً   --وأن بٌناوأن بٌنا

ومن ومن   11سنوٌ ا(.سنوٌ ا(.  55ملٌون مملٌون م  65346534ملٌون متر مكعب من المٌاه شهرٌ ا، وملٌون متر مكعب من المٌاه شهرٌ ا، و  538538حوالً حوالً 

على نطاق واسع فً المستمبل لتحلٌة مٌاه على نطاق واسع فً المستمبل لتحلٌة مٌاه ثم فإن استخدام تمنٌة الطالة النووٌة ثم فإن استخدام تمنٌة الطالة النووٌة 

لتنمٌة المستدامة لتنمٌة المستدامة عملٌة اعملٌة امعالجة التحدٌات الملحة لمعالجة التحدٌات الملحة ل  بٌر فًبٌر فًبشكل كبشكل كٌساعد ٌساعد سسالبحر، البحر، 

  اآلخذاآلخذ  مصرمصرالمٌاه العذبة النظٌفة لسكان المٌاه العذبة النظٌفة لسكان من من إمدادات وفٌرة وآمنة إمدادات وفٌرة وآمنة   تؤمٌنتؤمٌنووتوفٌر توفٌر لل

  فً التزاٌد.فً التزاٌد.

  

  الخاتمة الخاتمة 

لفصل تمهٌدي فصلٌن ربٌسٌٌن، تبلهما عرض لفصل تمهٌدي فصلٌن ربٌسٌٌن، تبلهما عرض اا  --عرضت هذا الدراسة عرضت هذا الدراسة 

ٌدي لنشؤة وتطور النشاط ٌدي لنشؤة وتطور النشاط للخاتمة والنتابج والممترحات. تناول الفصل التمهللخاتمة والنتابج والممترحات. تناول الفصل التمه

الزراعً المصري عبر العصور التارٌخٌة )بدء من عصور ما لبل التارٌخ، الزراعً المصري عبر العصور التارٌخٌة )بدء من عصور ما لبل التارٌخ، 

ا ب ا بومرور  الدولة الحدٌثة، الدولة الحدٌثة،   عصرعصر، و، واالسبلمًاالسبلمً، والرومانً، و، والرومانً، والعصر البطلمًالعصر البطلمًومرور 

م( والذي أنجز خبلله العدٌد من م( والذي أنجز خبلله العدٌد من 74;743;3))  عامعام  ٌولٌوٌولٌووعصر ما بعد ثورة وعصر ما بعد ثورة 

  مشروعات التنمٌة األفمٌة.مشروعات التنمٌة األفمٌة.

ة، فمد عرض لـ" أهمٌة المطاع ة، فمد عرض لـ" أهمٌة المطاع ألول من هذه الدراسألول من هذه الدراسأما عن الفصل اأما عن الفصل ا

الزراعً فً االلتصاد المصري"، تناول المبحث األول من هذا الفصل لحجم الزراعً فً االلتصاد المصري"، تناول المبحث األول من هذا الفصل لحجم 

اسهام المطاع الزراعً المصري فً الناتج المحلً اإلجمالً، معدل اسهام المطاع اسهام المطاع الزراعً المصري فً الناتج المحلً اإلجمالً، معدل اسهام المطاع 

الزراعً المصري فً التجارة الخارجٌة، أما عن المبحث )الثانً( فتناول الزراعً المصري فً التجارة الخارجٌة، أما عن المبحث )الثانً( فتناول 

                                                             
عربً، "الطالة والذرة"، إعداد فرٌك العلوم المتكاملة، دار النشر معهد اإلنماء العربً بٌروت عربً، "الطالة والذرة"، إعداد فرٌك العلوم المتكاملة، دار النشر معهد اإلنماء العربً بٌروت معهد اإلنماء المعهد اإلنماء ال 1

 ..007007ص ص   م،م،09780978
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ض والدراسة لدور المطاع الزراعً المصري فً تحمٌك األمن الغذابً ض والدراسة لدور المطاع الزراعً المصري فً تحمٌك األمن الغذابً بالعربالعر

وإمداد الكثٌر من الصناعات بالمواد الخام وتوفٌر فرص عمل لمطاع عرٌض من وإمداد الكثٌر من الصناعات بالمواد الخام وتوفٌر فرص عمل لمطاع عرٌض من 

  المصرٌٌن.المصرٌٌن.

وبالنسبة للفصل الثانً، فمد عرض للتحدٌات التً تواجه لطاع الزراعة وبالنسبة للفصل الثانً، فمد عرض للتحدٌات التً تواجه لطاع الزراعة 

مترحة لمواجهة ذلن، مترحة لمواجهة ذلن، وأهم الحلول والموأهم الحلول والم  --المصري "وأهمها تحدي الفمر المابً" المصري "وأهمها تحدي الفمر المابً" 

وأهمها: وأهمها:   --تناول المبحث األول للعوامل المإدٌة إلى تنامً ظاهرة الفمر المابً تناول المبحث األول للعوامل المإدٌة إلى تنامً ظاهرة الفمر المابً 

النمو السكانً المتزاٌد ومن ثم النمو السكانً المتزاٌد ومن ثم   --إرتفاع معدالت الطلب على المٌاه )الناتج عن إرتفاع معدالت الطلب على المٌاه )الناتج عن 

ارتفاع معدالت الطلب على الغذاء، واالعتماد على زراعة محاصٌل مستهلكة  ارتفاع معدالت الطلب على الغذاء، واالعتماد على زراعة محاصٌل مستهلكة  

عتماد على أسالٌب الري التملٌدٌة المستهلكة للمٌاه(. فضبل  عتماد على أسالٌب الري التملٌدٌة المستهلكة للمٌاه(. فضبل  للمٌاه )كاإلرز(، واالللمٌاه )كاإلرز(، واال

  تنامً ظاهرة "التغٌراتتنامً ظاهرة "التغٌرات  عن اإلدارة غٌر الرشٌدة للموارد المابٌة، تحديعن اإلدارة غٌر الرشٌدة للموارد المابٌة، تحدي

ا عرض المبحث الثانً "للتداعٌات المحتملة لبناء  ا عرض المبحث الثانً "للتداعٌات المحتملة لبناء المناخٌة"، العرض. وأخٌر  المناخٌة"، العرض. وأخٌر 

  وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوبً على حصة مصر من مٌاه النٌل". وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوبً على حصة مصر من مٌاه النٌل". 

  ::النتابجالنتابج

   أحد األنشطة الربٌسٌة فً اإللتصاد أحد األنشطة الربٌسٌة فً اإللتصاد ً المصري ً المصري الزراعالزراعشكل المطاع شكل المطاع

، واحتل مكانة  بارزة  فً االلتصاد المومً المصري، ، واحتل مكانة  بارزة  فً االلتصاد المومً المصري، المومً المصريالمومً المصري

وركنا أساسٌ ا من مكوناته، ولام بدور متمٌز فً تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة وركنا أساسٌ ا من مكوناته، ولام بدور متمٌز فً تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة 

علً علً   ولد اعتمد االلتصاد المصري اعتماد ا شدٌد اولد اعتمد االلتصاد المصري اعتماد ا شدٌد ا  --واالجتماعٌة الشاملة واالجتماعٌة الشاملة 

ا للنمو، وتعزز هذا الدور بعد لٌام ثورة  ا للنمو، وتعزز هذا الدور بعد لٌام ثورة هذا المطاع باعتباره مصدر    4545هذا المطاع باعتباره مصدر 

م وخبلل الستٌنات والسبعٌنات، إال أن هذا الدور بدأ م وخبلل الستٌنات والسبعٌنات، إال أن هذا الدور بدأ 74;743;3ٌولٌو عام ٌولٌو عام 

لتنمٌة لتنمٌة --ٌتنالص خبلل فترة الثمانٌنات عندما اتجهت الدولة المصرٌة ٌتنالص خبلل فترة الثمانٌنات عندما اتجهت الدولة المصرٌة 

السٌاحٌة، السٌاحٌة، مثل المطاعات الصناعٌة والبترولٌة ومثل المطاعات الصناعٌة والبترولٌة و  --الصناعات غٌر الزراعٌةالصناعات غٌر الزراعٌة

% من الناتج المحلً % من الناتج المحلً 33333333حٌث انخفض معدل إسهامه إلى حوالً حٌث انخفض معدل إسهامه إلى حوالً 

% من % من 9292م( بعد أن كان ٌمثل نحو م( بعد أن كان ٌمثل نحو 42394239اإلجمالً المصري فً عام )اإلجمالً المصري فً عام )

  الناتج المحلً اإلجمالً فً بداٌة فترة الخمسٌنات. الناتج المحلً اإلجمالً فً بداٌة فترة الخمسٌنات. 
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   ًوعلٌه، فإن االنخفاض فً معدل إسهام المطاع الزراعً فً الناتج المحلً وعلٌه، فإن االنخفاض فً معدل إسهام المطاع الزراعً فً الناتج المحل

بالضرورة تدنً معدالت اإلنتاج الزراعً على مر بالضرورة تدنً معدالت اإلنتاج الزراعً على مر   ال ٌعنًال ٌعنً  --اإلجمالً اإلجمالً 

السنٌن. فعلً سبٌل المثال، بلغت نسبة مساهمة المطاع الزراعً فً الناتج السنٌن. فعلً سبٌل المثال، بلغت نسبة مساهمة المطاع الزراعً فً الناتج 

بما ٌمدر بحوالً بما ٌمدر بحوالً   --% % 33333333م( نحو م( نحو 42394239المحلً اإلجمالً فً العام )المحلً اإلجمالً فً العام )

ملٌار جنٌه )من إجمالً الناتج المحلً اإلجمالً المصري الممدر ملٌار جنٌه )من إجمالً الناتج المحلً اإلجمالً المصري الممدر   4753847538

م(، فً حٌن م(، فً حٌن 42394239باألسعار الثابتة للعام باألسعار الثابتة للعام   --ر جنٌه ر جنٌه ملٌاملٌا  :44:638:44:638بنحو بنحو 

بلغت نسبة مساهمة هذا المطاع فً الناتج المحلً اإلجمالً فً عام بلغت نسبة مساهمة هذا المطاع فً الناتج المحلً اإلجمالً فً عام 

جنٌه )باألسعار جنٌه )باألسعار   ملٌارملٌار  3643436434  ، بما ٌمدر بحوالً، بما ٌمدر بحوالً%%3636م( نحو م( نحو :422:422))

م(. فهذا إن دل فإنما ٌدل على إرتفاع فً معدل م(. فهذا إن دل فإنما ٌدل على إرتفاع فً معدل :422:422الثابتة للعام الثابتة للعام 

صورة ال تواكب معدالت النمو فً المطاعات صورة ال تواكب معدالت النمو فً المطاعات اإلنتاجٌة الزراعٌة، ولكن باإلنتاجٌة الزراعٌة، ولكن ب

  األخري الموازٌة كـ)المطاع الصناعً والخدمات ...(.األخري الموازٌة كـ)المطاع الصناعً والخدمات ...(.

  الغذابٌاةالغذابٌاة  االحتٌاجااتاالحتٌاجاات  وال ٌزال المطاع الزراعً الُمساهم الربٌسً فً توفٌروال ٌزال المطاع الزراعً الُمساهم الربٌسً فً توفٌر  

ا ذاتٌ اا فاً كثٌار مان  ا ذاتٌ اا فاً كثٌار مان والكسابٌة البلزمة للمصرٌٌن، ولد حممات مصار اكتفااء  والكسابٌة البلزمة للمصرٌٌن، ولد حممات مصار اكتفااء 

اعتماااد ا اعتماااد ا   --لحٌوانٌااة( بفضاال زٌااادة اإلنتاجٌااة لحٌوانٌااة( بفضاال زٌااادة اإلنتاجٌااة المنتجااات الزراعٌااة )النباتٌااة واالمنتجااات الزراعٌااة )النباتٌااة وا

على مدخبلت إنتاجٌة مكثفاة مثال األسامدة واألعابلف. كماا تسااهم الزراعاة على مدخبلت إنتاجٌة مكثفاة مثال األسامدة واألعابلف. كماا تسااهم الزراعاة 

فااً إمااداد الكثٌاار ماان الصااناعات األخاارى بااالمواد الخااام البلزمااة لهااا )مثاال فااً إمااداد الكثٌاار ماان الصااناعات األخاارى بااالمواد الخااام البلزمااة لهااا )مثاال 

اا  اا صناعة المنسوجات المطنٌة والكتانٌة وصناعة السكر،..(. كما ٌسااهم أٌض  صناعة المنسوجات المطنٌة والكتانٌة وصناعة السكر،..(. كما ٌسااهم أٌض 

  ل لمطاع عرٌض من المصرٌٌن، حٌث أسهم فً تاوفٌرل لمطاع عرٌض من المصرٌٌن، حٌث أسهم فً تاوفٌرفً توفٌر فرص عمفً توفٌر فرص عم

% مان % مان 7777إعالاة نحاو إعالاة نحاو م(، والمسبولة عان م(، والمسبولة عان 42394239فً )فً )  ملٌون عاململٌون عامل  4848نحو نحو 

ا لوٌ اا فاً تاوفٌر رإوس األماوال البلزمااة إجماالً الساكانإجماالً الساكان ا لوٌ اا فاً تاوفٌر رإوس األماوال البلزمااة . كماا ٌعاد مسااهم  . كماا ٌعاد مسااهم 

فاااً مصااار، وذلاان مااان خاابلل إمكاااان تحوٌااال فاااً مصااار، وذلاان مااان خاابلل إمكاااان تحوٌااال   --لتموٌاال التنمٌاااة الصااناعٌة لتموٌاال التنمٌاااة الصااناعٌة 

مطااااع زراعاااً فاااً تموٌااال األنشاااطة غٌااار مطااااع زراعاااً فاااً تموٌااال األنشاااطة غٌااار رإوس األماااوال الناتجاااة عااان الرإوس األماااوال الناتجاااة عااان ال

  الزراعٌة )الصناعٌة(. الزراعٌة )الصناعٌة(. 

   ٌؤتً فً ممدمتها، ٌؤتً فً ممدمتها،   --هذا وٌواجه المطاع الزراعً بالعدٌد من التحدٌات هذا وٌواجه المطاع الزراعً بالعدٌد من التحدٌات

تحدي الفمر المابً. وعلى الرغم من امتبلن مصر للعدٌد المصادر تحدي الفمر المابً. وعلى الرغم من امتبلن مصر للعدٌد المصادر 

فً مٌاه نهر النٌل والمٌاه الجوفٌة ومٌاه فً مٌاه نهر النٌل والمٌاه الجوفٌة ومٌاه   --المختلفة للموارد المابٌة )ممثلة المختلفة للموارد المابٌة )ممثلة 
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  استخداماستخدام  تجاوزتجاوز، ، العشرٌنالعشرٌن  المرنالمرن  فترة السبعٌنٌات منفترة السبعٌنٌات من  طار(، فإنه ومنذطار(، فإنه ومنذاألماألم

المتاحة، ومن ثم فإن مصر تعانً من وجود المتاحة، ومن ثم فإن مصر تعانً من وجود   كافة المواردكافة الموارد  مصرمصر  فًفً  المٌاهالمٌاه

  --فمر مابً شدٌد، وٌرجع ذلن للعدٌد من األسباب التالٌة:فمر مابً شدٌد، وٌرجع ذلن للعدٌد من األسباب التالٌة:

منها منها   --إرتفاع معدالت الطلب على المٌاه، نتٌجة للعدٌد من األسباب إرتفاع معدالت الطلب على المٌاه، نتٌجة للعدٌد من األسباب   --

  322322دالت النمو السكانً المتزاٌد، والتً تجاوزت حاجز الـ دالت النمو السكانً المتزاٌد، والتً تجاوزت حاجز الـ إرتفاع معإرتفاع مع

م(، ومن المتولع أن ٌصل بحلول عام م(، ومن المتولع أن ٌصل بحلول عام ;423;423ملٌون نسمة فً عام )ملٌون نسمة فً عام )

ملٌون نسمة. مما ٌصاحب ذلن إرتفاع ا مماثبل  ملٌون نسمة. مما ٌصاحب ذلن إرتفاع ا مماثبل    77,,;8;338م( إلى م( إلى 42724272))

سواء لبلستخدامات المنزلٌة أو سواء لبلستخدامات المنزلٌة أو   --فً معدالت الطلب على المٌاه فً معدالت الطلب على المٌاه 

  زاٌد على الغذاء.زاٌد على الغذاء.الزراعٌة لتلبٌة الطلب المتالزراعٌة لتلبٌة الطلب المت

محاصٌل محاصٌل من المن التركٌبة تركٌبة اعتماد المطاع الزراعً المصري فً مجمله على اعتماد المطاع الزراعً المصري فً مجمله على   --

  --وٌعد محصول األرز وٌعد محصول األرز   ..ذات استهبلن مرتفع من المٌاهذات استهبلن مرتفع من المٌاهالزراعٌة الزراعٌة 

المحصول األكثر زراعة واألكثر استهبلك ا للمٌاه فً مصر، حٌث ٌبلغ المحصول األكثر زراعة واألكثر استهبلك ا للمٌاه فً مصر، حٌث ٌبلغ 

  55ٌار مٌار مململ  :33:33معدل استهبلن هذا المحصول من المٌاه ما ٌمدر بحوالً معدل استهبلن هذا المحصول من المٌاه ما ٌمدر بحوالً 

  سنوٌ ا. سنوٌ ا. 

االعتماد على أسالٌب الري التملٌدٌة المستهلكة للمٌاه، حٌث أن أغلب االعتماد على أسالٌب الري التملٌدٌة المستهلكة للمٌاه، حٌث أن أغلب   --

األراضً الزراعٌة فً مصر ٌتم رٌها عن طرٌك الري بالغمر، بنسبة األراضً الزراعٌة فً مصر ٌتم رٌها عن طرٌك الري بالغمر، بنسبة 

ن ن ستهبلستهبلالمزروعة، مما ٌساهم فً االمزروعة، مما ٌساهم فً ا٪ من األراضً ٪ من األراضً 77;;  تصل لحوالًتصل لحوالً

  المابٌة.المابٌة.  نانا٪ من إجمالً موارد٪ من إجمالً موارد8383حوالً حوالً 

  فً تزاٌد مشكلة الفمر فً تزاٌد مشكلة الفمر   --ٌر الرشٌدة للموارد المابٌة ٌر الرشٌدة للموارد المابٌة كما تساهم اإلدارة غكما تساهم اإلدارة غ

المابً، وتتمثل فً عاملٌن ربٌسٌٌن، )األول( تدهور مستوي شبكات مٌاه المابً، وتتمثل فً عاملٌن ربٌسٌٌن، )األول( تدهور مستوي شبكات مٌاه 

ا لما تمتلكه من شبكة ا لما تمتلكه من شبكةالشرب نظر  متدهورة، مما ٌإدي إلى متدهورة، مما ٌإدي إلى   مٌاهمٌاه  أنابٌبأنابٌب  الشرب نظر 

السنة. أما عن العامل )الثانً( السنة. أما عن العامل )الثانً(   من المٌاه فًمن المٌاه فً  55مم  ملٌونملٌون  3;39;9  فمدان حوالًفمدان حوالً

  --ً إهدار مصر لكمٌات هابلة من مٌاه النٌل العذبة والنادرة ً إهدار مصر لكمٌات هابلة من مٌاه النٌل العذبة والنادرة فٌتمثل ففٌتمثل ف

بتصرٌفها فً مٌاه البحر عبر فرعً دمٌاط ورشٌد، مما ٌإدي إلى فمدان بتصرٌفها فً مٌاه البحر عبر فرعً دمٌاط ورشٌد، مما ٌإدي إلى فمدان 

  مصر لمبلٌٌن األمتار المكعبة من المٌاه العذبة سنوٌ ا.مصر لمبلٌٌن األمتار المكعبة من المٌاه العذبة سنوٌ ا.
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  من من   هذا فضبل  عن تنامً ظاهرة االحتباس الحراري، وما سٌنتج عنهاهذا فضبل  عن تنامً ظاهرة االحتباس الحراري، وما سٌنتج عنها

ٌاه النٌل نتٌجة ارتفاع نسبة تبخر مٌاه النٌل ٌاه النٌل نتٌجة ارتفاع نسبة تبخر مٌاه النٌل إنخفاض فً معدل تدفك مإنخفاض فً معدل تدفك م

بشكل كبٌر، كما سٌترتب على تنامً هذه الظاهرة ذوبان الجلٌد فً بشكل كبٌر، كما سٌترتب على تنامً هذه الظاهرة ذوبان الجلٌد فً 

المطبٌن الشمالً والجنوبً مما ٌتسبب فً ارتفاع مستوي سطح البحر، مما المطبٌن الشمالً والجنوبً مما ٌتسبب فً ارتفاع مستوي سطح البحر، مما 

لمساحات هابلة من المناطك لمساحات هابلة من المناطك المٌاه المالحة المٌاه المالحة   وتمددوتمدد  تسربتسربٌإدي إلى ٌإدي إلى 

الجوفٌة بتلن المناطك، الجوفٌة بتلن المناطك،   المٌاهالمٌاهلى كمٌة وجودة لى كمٌة وجودة الساحلٌة، مما ٌإثر سلب ا عالساحلٌة، مما ٌإثر سلب ا ع

ا.   --وتعتبر دلتا والسواحل الشمالٌة وتعتبر دلتا والسواحل الشمالٌة  ا. لمصر من أكثر مناطك العالم تؤثر    لمصر من أكثر مناطك العالم تؤثر 

   ًكما ٌعد بناء وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوبً كما ٌعد بناء وتشغٌل سد النهضة اإلثٌوب((GGEERRDD))   وتؤثٌرة البالغ على وتؤثٌرة البالغ على

حصة مصر التارٌخٌة من مٌاه النٌل، التحدي األبرز فً تعاظم مشكلة حصة مصر التارٌخٌة من مٌاه النٌل، التحدي األبرز فً تعاظم مشكلة 

فً المستمبل المرٌب، حٌث أكدت مختلف الدراسات فً المستمبل المرٌب، حٌث أكدت مختلف الدراسات   الفمر المابً فً مصرالفمر المابً فً مصر

  حصةحصة  علىعلىسلب ا سلب ا   التً أجرٌت حول هذا السد .. على أن هذا السد سٌإثرالتً أجرٌت حول هذا السد .. على أن هذا السد سٌإثر

من مٌاه النٌل بشكل كبٌر، مما سٌإثر على معدل تخزٌن المٌاه فً من مٌاه النٌل بشكل كبٌر، مما سٌإثر على معدل تخزٌن المٌاه فً   مصرمصر

بحٌرة ناصر، وبالتالً انخفاض كبٌر فً معدالت تصرٌف المٌاه من السد بحٌرة ناصر، وبالتالً انخفاض كبٌر فً معدالت تصرٌف المٌاه من السد 

ً الدولة المصرٌة، لتعٌش مصر خبلل سنوات ً الدولة المصرٌة، لتعٌش مصر خبلل سنوات العالً إلى كافة أراضالعالً إلى كافة أراض

الملء لبحٌرة سد النهضة اإلثٌوبً حالة من الجفاف، مما تسبب فً تبوٌر الملء لبحٌرة سد النهضة اإلثٌوبً حالة من الجفاف، مما تسبب فً تبوٌر 

مساحات شاسعة من أخصب األراضً الزراعٌة المصرٌة، ومن ثم فمدان مساحات شاسعة من أخصب األراضً الزراعٌة المصرٌة، ومن ثم فمدان 

  مٌاهمٌاهعلى محطات إنتاج العلى محطات إنتاج الالتؤثٌر التؤثٌر فضبل  عن فضبل  عن   مبلٌٌن المزارعٌن لدخولهم.مبلٌٌن المزارعٌن لدخولهم.

  مصرمصر  فًفً  الكهرباءالكهرباء  امداداتامدادات  علىعلىسٌإثر سلب ا سٌإثر سلب ا   كماكما  ،،)مٌاه الشرب()مٌاه الشرب(  البلدٌةالبلدٌة

  . . %%6262  إلىإلى% % 4747  تتراوح ما بٌنتتراوح ما بٌن  بنسبةبنسبة

   وبالتالً فإن مصر أمام معضلة كبٌرة جد ا إن لم تواجهها فً أسرع ولت وبالتالً فإن مصر أمام معضلة كبٌرة جد ا إن لم تواجهها فً أسرع ولت

ا مدمرة على االلتصاد المصري بمختلف لطاعاته  ا مدمرة على االلتصاد المصري بمختلف لطاعاته ممكن، ستُخلف آثار    --ممكن، ستُخلف آثار 

  النٌلالنٌل  استمراراستمراروو  لمصرلمصر  بالنسبةبالنسبة  التنمٌةالتنمٌة  مصادرمصادر  أهمأهم  منمن  ٌعتبرٌعتبر  النٌلالنٌل  نهرنهرألن ألن 

هذا ناهٌن عن المخاطر األخري التً من هذا ناهٌن عن المخاطر األخري التً من   ..منهامنهاأأوو  مصرمصر  استمراراستمرار  ٌعنىٌعنى

تتمثل فً "انهٌاره" والذي ٌعنً غرق تتمثل فً "انهٌاره" والذي ٌعنً غرق   --الممكن أن تتخلف عن هذا السد الممكن أن تتخلف عن هذا السد 

  على األكثر.على األكثر.  فً غضون ثبلثة أٌامفً غضون ثبلثة أٌاممصر مصر 
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  التوصٌات التوصٌات 

ومن أهمهاا ومن أهمهاا   --ها ها الخطٌرة الناجمة عنالخطٌرة الناجمة عنالسكانٌة" لتبلفً اآلثار السكانٌة" لتبلفً اآلثار الزٌادة الزٌادة ""  منمنأهمٌة الحد أهمٌة الحد 

والزراعٌااة لمواجهااة والزراعٌااة لمواجهااة   --"زٌااادة الطلااب علااى المٌاااه"، لتلبٌااة االسااتخدامات المنزلٌااة "زٌااادة الطلااب علااى المٌاااه"، لتلبٌااة االسااتخدامات المنزلٌااة 

الطلاب المتزاٌاد علاى الغاذاء، ذلان إماا مان خابلل إصادار "لاانون الطفلاٌن"، أو ماان الطلاب المتزاٌاد علاى الغاذاء، ذلان إماا مان خابلل إصادار "لاانون الطفلاٌن"، أو ماان 

خبلل توعٌاة الارأي العاام المصاري بخطاورة هاذه المضاٌة ساواء مان خابلل وساابل خبلل توعٌاة الارأي العاام المصاري بخطاورة هاذه المضاٌة ساواء مان خابلل وساابل 

  ...الخ.  ...الخ.  األعبلم المختلفة أو دور العبادة، األعبلم المختلفة أو دور العبادة، 

أهمٌااة الحااد ماان زراعااة المحاصااٌل المسااتهلكة بشااكل مفاارط للمٌاااه، وفااً مماادمتها أهمٌااة الحااد ماان زراعااة المحاصااٌل المسااتهلكة بشااكل مفاارط للمٌاااه، وفااً مماادمتها 

محصول "األرز" الاذي ٌعاد أكثار المحاصاٌل زراعاة  فاً مصار وأكثرهاا اساتهبلك ا محصول "األرز" الاذي ٌعاد أكثار المحاصاٌل زراعاة  فاً مصار وأكثرهاا اساتهبلك ا 

للمٌاه، لذلن فإن زراعة مثل هذا النوع مان المحاصاٌل فاً بلاٍد ٌعاانً مان نادرة فاً للمٌاه، لذلن فإن زراعة مثل هذا النوع مان المحاصاٌل فاً بلاٍد ٌعاانً مان نادرة فاً 

المساتهكلة المساتهكلة   للٌٌصاصااامحمحهاذة الهاذة ال  زراعاةزراعاةناادرة. كماا أن ناادرة. كماا أن ٌعد إهدار لهاذا الماوارد الٌعد إهدار لهاذا الماوارد ال  --المٌاه المٌاه 

  مثاالمثاال  بلاادبلاادفااً فااً   بااهبااه  السااماحالسااماح  ٌنبغااًٌنبغااً  الالوهااو مااا وهااو مااا   --  المٌاااهالمٌاااه  تصاادٌرتصاادٌر  ٌشاابهٌشاابه  ااوتصاادٌرهوتصاادٌره  للمٌاااهللمٌاااه

  تكلفاةتكلفاة  ألالألال  ٌكاونٌكاون  --المستهلكة للمٌااه المستهلكة للمٌااه   المحاصٌلالمحاصٌل. ومن ثم فاالتجاه نحو استٌراد . ومن ثم فاالتجاه نحو استٌراد مصرمصر

  ..زراعتهازراعتها  منمن

ماان خاابلل ماان خاابلل   --ة والنااادرة ة والنااادرة أهمٌااة العماال علااى رفااع المٌمااة االلتصااادٌة للمٌاااه المحاادودأهمٌااة العماال علااى رفااع المٌمااة االلتصااادٌة للمٌاااه المحاادود

ضرورة االهتمام بزراعة المحاصٌل األلل استهبلك ا للمٌاه واألعلً إنتاجٌة واألكثار ضرورة االهتمام بزراعة المحاصٌل األلل استهبلك ا للمٌاه واألعلً إنتاجٌة واألكثار 

  والخضااارواتوالخضاااروات  الفواكاااهالفواكاااهمثااال "مثااال "  --لٌماااة التصاااادٌة وذات المٌماااة التصااادٌرٌة العالٌاااة لٌماااة التصاااادٌة وذات المٌماااة التصااادٌرٌة العالٌاااة 

عالٌة المٌمة، ..."، خاصاة عالٌة المٌمة، ..."، خاصاة   العطرٌةالعطرٌة  النباتاتالنباتات، ، والتمروالتمر  ،،والبرتمالوالبرتمال  ،،العنبالعنبكـ"كـ"  الطازجةالطازجة

" " فرٌادفرٌاد  ومولاعومولاع  منااخمنااخمتمثلاة فاً "بٌباة ومتمثلاة فاً "بٌباة و  --غٌار مساتغلةغٌار مساتغلة--تلان مٌازة نسابٌة تلان مٌازة نسابٌة أن مصر تمأن مصر تم

  عالٌة المٌمة.عالٌة المٌمة.  منتجاتمنتجاتهذه الهذه ال  وتصدٌروتصدٌر  إنتاجإنتاجٌُمّكنها من الزٌادة فً ٌُمّكنها من الزٌادة فً 

فاااً زراعاااة وإنتااااج فاااً زراعاااة وإنتااااج   --  عالمٌ ااااعالمٌ اااا  الممبولاااةالممبولاااة  والسااابلمةوالسااابلمة  الجاااودةالجاااودة  معااااٌٌرمعااااٌٌرلل  االمتثاااالاالمتثاااالأهمٌااة أهمٌااة 

  --اعٌااة سااٌبة اعٌااة سااٌبة المنتجااات المعاادة للتصاادٌر، كااؤن تكااون خالٌااة ماان أٌااة ممارسااات زرالمنتجااات المعاادة للتصاادٌر، كااؤن تكااون خالٌااة ماان أٌااة ممارسااات زر

الحشااارٌة، أو االساااتخدام المتزاٌاااد لمٌااااه الصااارف الحشااارٌة، أو االساااتخدام المتزاٌاااد لمٌااااه الصااارف   مبٌاااداتمبٌاااداتكاالساااتخدام المفااارط للكاالساااتخدام المفااارط لل

الزراعاااً والصاااحً فاااً ري هاااذه المحاصاااٌل، والتخااازٌن غٌااار السااالٌم للمنتجاااات الزراعاااً والصاااحً فاااً ري هاااذه المحاصاااٌل، والتخااازٌن غٌااار السااالٌم للمنتجاااات 

  الزراعٌة لبل عملٌة التصدٌر مما ٌتسبب فً إفسادها،.. .الزراعٌة لبل عملٌة التصدٌر مما ٌتسبب فً إفسادها،.. .
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"الاري باالرش، "الاري باالرش،   ممثلاة فاً طارقممثلاة فاً طارق  --أهمٌة التوسع فً استخدام أسالٌب الري الحادٌث أهمٌة التوسع فً استخدام أسالٌب الري الحادٌث 

ممثلاااة فاااً "الاااري ممثلاااة فاااً "الاااري   --والاااري باااالتنمٌط"،  واحبللهاااا محااال أساااالٌب الاااري التملٌدٌاااة والاااري باااالتنمٌط"،  واحبللهاااا محااال أساااالٌب الاااري التملٌدٌاااة 

  %%7272تصال لحاوالً تصال لحاوالً   بنسابةبنسابةبالغمر"، بما ٌساهم فً خفض معادالت اساتهبلن المٌااه بالغمر"، بما ٌساهم فً خفض معادالت اساتهبلن المٌااه 

مان خابلل تحساٌن إدارة مان خابلل تحساٌن إدارة فً معدل إنتاجٌة المحاصٌل فً معدل إنتاجٌة المحاصٌل زٌادة زٌادة باإلضافة إلى الباإلضافة إلى ال  ،،أو أكثرأو أكثر

  الحدٌث. الحدٌث.   الريالري  مظلة نظممظلة نظمالمٌاه واألسمدة تحت المٌاه واألسمدة تحت 

مان خابلل إجاراء عملٌاات الصاٌانة مان خابلل إجاراء عملٌاات الصاٌانة   --إصابلح شابكات مٌااه الشارب المتهالكاة إصابلح شابكات مٌااه الشارب المتهالكاة أهمٌة أهمٌة 

الدورٌااة لهااا، ممااا ٌملاال الفالااد ماان المٌاااه، وٌتحمااك ذلاان ماان خاابلل اسااتخدام أحاادث الدورٌااة لهااا، ممااا ٌملاال الفالااد ماان المٌاااه، وٌتحمااك ذلاان ماان خاابلل اسااتخدام أحاادث 

التمنٌااات العلمٌااة والتكنولوجٌااة فااً مجااال فحااص وصااٌانة وإصاابلح وإعااادة تؤهٌاال التمنٌااات العلمٌااة والتكنولوجٌااة فااً مجااال فحااص وصااٌانة وإصاابلح وإعااادة تؤهٌاال 

ٌانة وتؤهٌاال شاابكات الصاارف الصااحً لمنااع ٌانة وتؤهٌاال شاابكات الصاارف الصااحً لمنااع صااصاافضاابل  عاان أهمٌااة فضاابل  عاان أهمٌااة شاابكات المٌاااه. شاابكات المٌاااه. 

اختبلط مٌاه الصارف الصاحً بالمٌااه الجوفٌاة، وذلان باساتخدام تمنٌاات متمدماة فاً اختبلط مٌاه الصارف الصاحً بالمٌااه الجوفٌاة، وذلان باساتخدام تمنٌاات متمدماة فاً 

من خبلل ما ٌعارف "بعملٌاة من خبلل ما ٌعارف "بعملٌاة   (،(،حفرحفر  بدونبدونصٌانة وعبلج خطوط الصرف الصحً )صٌانة وعبلج خطوط الصرف الصحً )

  ..""البنفسجٌةالبنفسجٌة  فوقفوق  باألشعةباألشعة  المعالجةالمعالجة  التبطٌنالتبطٌن  موادمواد  باستخدامباستخدام  --  الكلًالكلً  تبطٌنتبطٌنالال

لومٌاة لمنااع إهاادار وتصارٌف مٌاااه النٌاال العذباة فااً مٌاااه البحاار لومٌاة لمنااع إهاادار وتصارٌف مٌاااه النٌاال العذباة فااً مٌاااه البحاار   أهمٌاة وضااع خطااةأهمٌاة وضااع خطااة

  تامتام  الاذىالاذى  المطاارةالمطاارة  مانخفضمانخفض  فاىفاى  النٌلالنٌل  مٌاهمٌاه  تخزٌنتخزٌنالمتوسط، من خبلل تفعٌل مشروع المتوسط، من خبلل تفعٌل مشروع 

  مانمان  الساتفادةالساتفادةاا  األولاألول  المماامالمماام  فاىفاى  المشاروعالمشاروع  وٌساتهدف هاذاوٌساتهدف هاذا  مارات،مارات،  عادةعادة  عنهعنه  اإلعبلناإلعبلن

  متارمتار  ألافألاف  722722  حجمهااحجمهاا  بلغبلغٌٌالتً التً وو  ا،ا،ٌومٌ  ٌومٌ    المتوسطالمتوسط  البحرالبحر  ٌبتلعهاٌبتلعها  التىالتى  المهدرةالمهدرة  المٌاهالمٌاه

باإلضااافة إلااى باإلضااافة إلااى   مرتفعااة،مرتفعااة،  بطالاااتبطالااات  الكهرباااءالكهرباااء  تولٌاادتولٌاادإمكانٌااة إمكانٌااة   إلااىإلااى  إضااافةإضااافة  ،،ٌومٌ اااٌومٌ ااا  مكعاابمكعااب

  ..واألرزواألرز  والذرةوالذرة  بالممحبالممح  زراعتهازراعتها  ٌمكنٌمكن  فدانفدان  ملٌونملٌون  77,,99  إمكانٌة إضافة حوالًإمكانٌة إضافة حوالً

مواجهااة التااداعٌات المحتملااة لبناااء وتشااغٌل سااد النهضااة اإلثٌااوبً مواجهااة التااداعٌات المحتملااة لبناااء وتشااغٌل سااد النهضااة اإلثٌااوبً للضاارورة العماال ضاارورة العماال 

  النٌل، من خبلل ضرورة االتفاق على  ما ٌلً:النٌل، من خبلل ضرورة االتفاق على  ما ٌلً:  على حصة مصر من مٌاهعلى حصة مصر من مٌاه

ساانوات، ساانوات،   3232وو  99باٌن باٌن ساد النهضاة لتتااراوح ماا ساد النهضاة لتتااراوح ماا لمالء لخاازان لمالء لخاازان زٌاادة سانوات ازٌاادة سانوات ا  --

بحٌث ٌنخفض معدل تدفك النهر إلاى بحٌارة الساد العاالً بمعادل ألال عناه فاً بحٌث ٌنخفض معدل تدفك النهر إلاى بحٌارة الساد العاالً بمعادل ألال عناه فاً 

حالااة تحدٌااد ساانوات الماالء بعاادد ساانوات ألاال، وماان ثاام تماال األضاارار التااً حالااة تحدٌااد ساانوات الماالء بعاادد ساانوات ألاال، وماان ثاام تماال األضاارار التااً 

  خااابللخااابلل  ((GGEERRDD))  خااازانخااازانالال  ماالءماالءٌااتم االتفااااق علاااى ٌااتم االتفااااق علاااى تصاااب بهاااا مصااار. أو أن تصاااب بهاااا مصااار. أو أن 

  ..الزابدةالزابدة  الفٌضاناتالفٌضانات  مواسممواسم  خبللخبللأي أي   --  الغزٌرةالغزٌرة  األمطاراألمطار  سنواتسنوات
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أوال ، باٌن الاادول أوال ، باٌن الاادول   والتشاغٌل أثنااء المالء وبعادهوالتشاغٌل أثنااء المالء وبعاده  --االتفااق علاى لواعاد المالء االتفااق علاى لواعاد المالء   --

فاابل ٌمكاان إلثٌوبٌااا االنفااراد بالتشااغٌل فاابل ٌمكاان إلثٌوبٌااا االنفااراد بالتشااغٌل   الااثبلث )إثٌوبٌااا ودولتااً المصااب(،الااثبلث )إثٌوبٌااا ودولتااً المصااب(،

مٌااه وتغٌار المواسام مٌااه وتغٌار المواسام الالتجز ما ٌحلاو لهاا مان كمٌاات تجز ما ٌحلاو لهاا مان كمٌاات ألنها بذلن ٌمكن أن تحألنها بذلن ٌمكن أن تح

  ..الزراعٌة، وتحدد هى أولات الجفافالزراعٌة، وتحدد هى أولات الجفاف

  إهمااالإهمااالففلسااد، لسااد، الدورٌااة لالدورٌااة لصااٌانة صااٌانة االتفاااق إلااى وضااع لواعااد تتعلااك بؤعمااال الاالتفاااق إلااى وضااع لواعااد تتعلااك بؤعمااال ال  --

، وما ٌكون لاذلن مان تبعاات مادمرة علاى ، وما ٌكون لاذلن مان تبعاات مادمرة علاى انهٌارهانهٌارهلد ٌإدي إلى لد ٌإدي إلى السد السد   صٌانةصٌانة

ذه األخٌارة، كماا ذه األخٌارة، كماا دولتً المصب وخاصة الساودان والاذي لاد تنتهاً معاه هادولتً المصب وخاصة الساودان والاذي لاد تنتهاً معاه ها

االتفاااق االتفاااق   ماانماان  الباادالبااد  المضاااٌاالمضاااٌاسااٌإثر علااى جساام السااد العااالً، وبالتااالى فهااذه سااٌإثر علااى جساام السااد العااالً، وبالتااالى فهااذه 

  أوال .أوال .  ٌهاٌهاعلعل

وفً حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب اإلثٌوبً، ٌمكن لمصر اللجاوء وفً حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب اإلثٌوبً، ٌمكن لمصر اللجاوء   --

وٌعتبر اللجوء إلى منصاة مجلاس األمان ترجاع وٌعتبر اللجوء إلى منصاة مجلاس األمان ترجاع   --الدولً الدولً   مجلس األمنمجلس األمنإلى إلى 

ا لؤلمن والسلم الادولً، وبوصاف المولاف ا لؤلمن والسلم الادولً، وبوصاف المولاف تهدٌد  تهدٌد  إلى ما ٌشكله هذا السد من إلى ما ٌشكله هذا السد من 

اإلثٌاوبى المتشاادد هاو إعماااال  للحااك فاى غٌاار موضااعه وبماا ٌخااالف مٌثاااق اإلثٌاوبى المتشاادد هاو إعماااال  للحااك فاى غٌاار موضااعه وبماا ٌخااالف مٌثاااق 

  ..مم المتحدة واألعراف والمواثٌك الحاكمة لمضاٌا المٌاهمم المتحدة واألعراف والمواثٌك الحاكمة لمضاٌا المٌاهاألاأل

التعاااون التعاااون   تمااوم علااىتمااوم علااىخلااك شااراكة اسااتراتٌجٌة مااع دول حااوض النٌاال، خلااك شااراكة اسااتراتٌجٌة مااع دول حااوض النٌاال، أهمٌااة أهمٌااة   --

مان مان ك مبادأ "الاربح للجمٌاع"، ك مبادأ "الاربح للجمٌاع"، وفاوفا  --  الشامل وفك خطة عمل تنموٌة مشتركةالشامل وفك خطة عمل تنموٌة مشتركة

      خبلل ما ٌلً:خبلل ما ٌلً:

دارة المشااتركة بشااكل متناسااك بااٌن الساادود فااى الاادول دارة المشااتركة بشااكل متناسااك بااٌن الساادود فااى الاادول الااربط المااابى واإلالااربط المااابى واإلأ. أ. 

الثبلث وبما ٌسمح بالتصرٌف العادل الذى ال ٌضر بدول المصاب وٌحاافظ الثبلث وبما ٌسمح بالتصرٌف العادل الذى ال ٌضر بدول المصاب وٌحاافظ 

سرعة البدء فى مشاروعات اساتغبلل الفوالاد سرعة البدء فى مشاروعات اساتغبلل الفوالاد . و. وعلى حمولها المابٌة المابمةعلى حمولها المابٌة المابمة

      ..ستوابٌةستوابٌةإلإلالمابٌة فى المنابع االمابٌة فى المنابع ا

ٌسامح بتصارٌف كهربااء ٌسامح بتصارٌف كهربااء بماا بماا   الاربط الكهرباًالاربط الكهرباً  --إنجاز مشاروعات الطالاة إنجاز مشاروعات الطالاة ب. ب. 

سد النهضة بٌن البلدان الثبلث أو تصادٌرها عبار الشابكة المصارٌة لئلللاٌم سد النهضة بٌن البلدان الثبلث أو تصادٌرها عبار الشابكة المصارٌة لئلللاٌم 

  ..أو ألوروباأو ألوروبا
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ٌماود لخاروج ٌماود لخاروج   بماابماا  --بٌن الادول الاثبلث بٌن الادول الاثبلث وبالتوازى ٌتم ربط السكن الحدٌدٌة وبالتوازى ٌتم ربط السكن الحدٌدٌة ج. ج. 

إلاى البحار المتوساط، إلاى البحار المتوساط،   جغرافٌاة وصاوال  جغرافٌاة وصاوال  إثٌوبٌا كدولة حبٌساة مان عزلتهاا الإثٌوبٌا كدولة حبٌساة مان عزلتهاا ال

  ..واالستفادة من الموانا المصرٌةواالستفادة من الموانا المصرٌة

  --أهمٌة البحث عن مصادر بدٌلاه ومساتدامة لتاوفٌر المٌااه بجاناب المصاادر الحالٌاة أهمٌة البحث عن مصادر بدٌلاه ومساتدامة لتاوفٌر المٌااه بجاناب المصاادر الحالٌاة 

منهاا محطااات منهاا محطااات   --ممثلاة فاً "تحلٌاة مٌاااه البحار"، اعتمااد ا علاى العدٌااد مان المصاادر ممثلاة فاً "تحلٌاة مٌاااه البحار"، اعتمااد ا علاى العدٌااد مان المصاادر 

حطااات الطالااة الشمسااٌة وكااذلن حطااات الطالااة الشمسااٌة وكااذلن )الطالااة الحرارٌااة المشااغلة بااالولود األحفااوري وم)الطالااة الحرارٌااة المشااغلة بااالولود األحفااوري وم

  --محطات الطالة النووٌة(. فاٌمكن لمحطاة طالاة حرارٌاة تعمال باالولود األحفاوري محطات الطالة النووٌة(. فاٌمكن لمحطاة طالاة حرارٌاة تعمال باالولود األحفاوري 

ماان المٌاااه العذبااة ٌومٌ ااا. كمااا ٌمكاان لمحطااة ماان المٌاااه العذبااة ٌومٌ ااا. كمااا ٌمكاان لمحطااة   55آالف متاار مآالف متاار م  55إنتاااج مااا ٌماادر حااوالً إنتاااج مااا ٌماادر حااوالً 

مٌجااوات حرارٌاة( بجاناب مٌجااوات حرارٌاة( بجاناب   32223222تعمل بالطالة النووٌة )مفاعل نووي واحاد بمادرة تعمل بالطالة النووٌة )مفاعل نووي واحاد بمادرة 

مان المٌااه العذباة ٌومٌ اا مان المٌااه العذباة ٌومٌ اا   55ألاف مألاف م  342342إنتاج وتولٌد ما ٌمدر بحوالً إنتاج وتولٌد ما ٌمدر بحوالً   --  تولٌد الكهرباءتولٌد الكهرباء

مااان المٌااااه العذباااة سااانوٌ ا(، بتكلفاااة محااادودة للغاٌاااة مااان المٌااااه العذباااة سااانوٌ ا(، بتكلفاااة محااادودة للغاٌاااة   55ملٌاااون مملٌاااون م  :653:653)أي حاااوالً )أي حاااوالً 

  بالممارنة بمحطات المشغلة بالولود اإلحفوري.بالممارنة بمحطات المشغلة بالولود اإلحفوري.

أهمٌةةة مكافحةةة "أسةةباب وآثةةار" تنةةامً ظةةاهرة االحتبةةاس الحةةراري المتسةةببة إلةةى أهمٌةةة مكافحةةة "أسةةباب وآثةةار" تنةةامً ظةةاهرة االحتبةةاس الحةةراري المتسةةببة إلةةى 

درجةةات حةةرارة الكةةون، ومةةن ثةةم زٌةةادة معةةدالت تبخةةر مٌةةاه األنهةةار العذبةةة درجةةات حةةرارة الكةةون، ومةةن ثةةم زٌةةادة معةةدالت تبخةةر مٌةةاه األنهةةار العذبةةة إرتفةاع إرتفةاع 

وفً ممدمتها نهر النٌةل العظةٌم، فضةالً عةن وزوبةان الجلٌةد فةً المطبةٌن الشةمالً وفً ممدمتها نهر النٌةل العظةٌم، فضةالً عةن وزوبةان الجلٌةد فةً المطبةٌن الشةمالً 

  والجنوبً وما لذلن من آثار خطٌرة ..، وذلن من خالل اتباع ما ٌلً:والجنوبً وما لذلن من آثار خطٌرة ..، وذلن من خالل اتباع ما ٌلً:

ً غاز ثانً أكسٌد ً غاز ثانً أكسٌد ممثلة فممثلة ف  --من معدالت انبعاثات الغازات الدفٌبة من معدالت انبعاثات الغازات الدفٌبة أهمٌة الحد أهمٌة الحد   --

الكربون وغٌره من االنبعاثات األخرى الناتجة عن زٌادة االعتماد على الكربون وغٌره من االنبعاثات األخرى الناتجة عن زٌادة االعتماد على 

مصادر الولود األحفوري فً تولٌد الطالة، واستبدال هذه المصادر الملوثة مصادر الولود األحفوري فً تولٌد الطالة، واستبدال هذه المصادر الملوثة 

بمصادر أخرى نظٌفة، كما هو الحال بالنسبة لمصادر الطالة النووٌة بمصادر أخرى نظٌفة، كما هو الحال بالنسبة لمصادر الطالة النووٌة   --للبٌبة للبٌبة 

التخفٌف من معدالت انبعاثات التخفٌف من معدالت انبعاثات   ومصادر الطالة المتجددة، وذلن من أجلومصادر الطالة المتجددة، وذلن من أجل

الغازات الدفٌبة، ومن ثم التخفٌف من حدة انتشار ظاهرة االحتباس الغازات الدفٌبة، ومن ثم التخفٌف من حدة انتشار ظاهرة االحتباس 

  الحراري.الحراري.

أهمٌة تعزٌز التعاون بٌن الدول الصناعٌة المتمدمة ودول العالم النامً ومن أهمٌة تعزٌز التعاون بٌن الدول الصناعٌة المتمدمة ودول العالم النامً ومن   --

، من خبلل إنشاء وإلامة مشروعات ، من خبلل إنشاء وإلامة مشروعات آثار تغٌر المناخآثار تغٌر المناخلمكافحة لمكافحة   --بٌنها مصر بٌنها مصر 
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مٌة النظٌفة" والتى تهدف إلى نمل وتوطٌن واستخدام مٌة النظٌفة" والتى تهدف إلى نمل وتوطٌن واستخدام تتفك مع "آلٌة التنتتفك مع "آلٌة التن

التكنولوجٌا النظٌفة وبناء المدرات فى مجال التخفٌف والتؤللم مع التغٌرات التكنولوجٌا النظٌفة وبناء المدرات فى مجال التخفٌف والتؤللم مع التغٌرات 

  المناخٌة.المناخٌة.

ال استثناء ال استثناء   --ضرورة وجود إلتزام دولً لمواجهة تنامً ظاهرة التغٌر المناخً ضرورة وجود إلتزام دولً لمواجهة تنامً ظاهرة التغٌر المناخً   --

ت المتحدة والصٌن، ت المتحدة والصٌن، وفً ممدمتها الوالٌاوفً ممدمتها الوالٌا  --ٌُلزم كافة دول العالم ٌُلزم كافة دول العالم   --فٌه ألحد فٌه ألحد 

لوضع حٍد لؤلسباب المإدٌة إلى تنامً ظاهرة التغٌر المناخً، والذي ٌتمثل لوضع حٍد لؤلسباب المإدٌة إلى تنامً ظاهرة التغٌر المناخً، والذي ٌتمثل 

  فً "الحد االنبعاثات الكربونٌة".فً "الحد االنبعاثات الكربونٌة".

بإمكانها مواجة بإمكانها مواجة   --وعلى جانب أخر، هنان حلول أخرى غٌر تملٌدٌة ممترحة وعلى جانب أخر، هنان حلول أخرى غٌر تملٌدٌة ممترحة   --

فضبل  عن تحمٌك فضبل  عن تحمٌك   --كافة اآلثار الناتجة عن تنامً ظاهرة االحتباس الحراي كافة اآلثار الناتجة عن تنامً ظاهرة االحتباس الحراي 

ٌتمثل هذا الممترح فً تحوٌل نهر النٌل من نهر مكشوف ٌتمثل هذا الممترح فً تحوٌل نهر النٌل من نهر مكشوف --وابد أخري عدٌدة وابد أخري عدٌدة فف

هذا ٌتحمك عن هذا هذا ٌتحمك عن هذا   بـ"النهر األنبوبً"،بـ"النهر األنبوبً"،إلى نهر مغطً فٌما ٌعرف إلى نهر مغطً فٌما ٌعرف 

توزٌع العادل لمٌاه لنٌل توزٌع العادل لمٌاه لنٌل   منها:منها:  --المشروع العدٌد من الفوابد والممٌزات الهامة المشروع العدٌد من الفوابد والممٌزات الهامة 

ى مٌاه النٌل ى مٌاه النٌل الحفاظ علالحفاظ عل  العذبة والوصول بها إلى كافة أنحاء الجمهورٌة،العذبة والوصول بها إلى كافة أنحاء الجمهورٌة،

، فضبل  عن ، فضبل  عن البخر وامتصاص الحشابش وورد النٌلالبخر وامتصاص الحشابش وورد النٌلالفمد، نتٌجة لعوامل "الفمد، نتٌجة لعوامل "

، ..". فضبل  عن الحفاظ على ، ..". فضبل  عن الحفاظ على للمٌاه الجوفٌةللمٌاه الجوفٌة  --كمٌات هابلة من المٌاه كمٌات هابلة من المٌاه تسرب تسرب 

مٌاه النٌل من التلوث ، والحفاظ على المٌاه التً كان ٌتم إهدارها فً البحر مٌاه النٌل من التلوث ، والحفاظ على المٌاه التً كان ٌتم إهدارها فً البحر 

هربابٌة بكمٌات هابلة فً جمٌع هربابٌة بكمٌات هابلة فً جمٌع المتوسط بشكل ٌومً ، وتولٌد الطالة الكالمتوسط بشكل ٌومً ، وتولٌد الطالة الك

المناطك المصرٌة ، وتوفٌر مساحات شاسعة من األراضً ناتج ردم مجري المناطك المصرٌة ، وتوفٌر مساحات شاسعة من األراضً ناتج ردم مجري 

أغراض الزراعة أغراض الزراعة النٌل والترع والمصارف والتً ٌمكن االستفادة منها فً النٌل والترع والمصارف والتً ٌمكن االستفادة منها فً 

  ، المساهمة فً التحول إلى نظم الري الحدٌثة،...الخ.، المساهمة فً التحول إلى نظم الري الحدٌثة،...الخ.  واإلسكانواإلسكان
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  المراجع المراجع قائمةقائمة
  يانيةيانيةالجداول واألشكال البالجداول واألشكال الب  
  

  )أواًل( قائمة الجداول:)أواًل( قائمة الجداول:
م )المداحة باأللف م )المداحة باأللف 02220222إلى إلى   25652565(: المداحات المنزرعة في الفترة ما بين (: المداحات المنزرعة في الفترة ما بين 22الجدول )الجدول )

  فدان(.فدان(.
  (: خطة التنمية السترالح واستزراع مداحة مميهن ونرف مميهن فدان.(: خطة التنمية السترالح واستزراع مداحة مميهن ونرف مميهن فدان.00الجدول )الجدول )
  ::  ية )الهحدةية )الهحدةالجار الجار   باألسعارباألسعار  الزراعىالزراعى  الدخلالدخل  وصافىوصافى  إلنتاجإلنتاج  اإلجماليةاإلجمالية  (: القيمة(: القيمة22الجدول )الجدول )

  جنيو(.جنيو(.  بالمميهن بالمميهن 
  تطهر مداىمة الرادرات الزراعية فى الرادرات الكمية فى مرر خالل الفترةتطهر مداىمة الرادرات الزراعية فى الرادرات الكمية فى مرر خالل الفترة  (:(:22))الجدول الجدول 

((02220222--  02220222.).)  

إلى إلى   02220222(: ندبة االكتفاء الذاتي لبعض الدمع الغذائية في الفترة ما بين (: ندبة االكتفاء الذاتي لبعض الدمع الغذائية في الفترة ما بين 22الجدول )الجدول )
  م.م.02220222

م والتعداد المتهقع حتي م والتعداد المتهقع حتي 02250225وحتي وحتي   25222522(: تعداد سكان مرر في الفترة مابين (: تعداد سكان مرر في الفترة مابين 66الجدول )الجدول )
  م.م.02220222عام عام 

إلى إلى   02220222(: المداحات المزروعة من بعض المحاصيل الريفية في الفترة ما بين (: المداحات المزروعة من بعض المحاصيل الريفية في الفترة ما بين 22الجدول )الجدول )
  م.م.02220222

  لدمعلدمع  والتغذويةوالتغذوية  والبيهلهجيةوالبيهلهجية  االقتراديةاالقترادية  الناحيةالناحية  منمن  --  المياهالمياه  إنتاجيةإنتاجيةمعدل معدل   (:(:22))  الجدولالجدول
    ..مختارةمختارة

  م.م.02220222  خالل العامخالل العام  إنتاجياإنتاجيا  فيفي  ندبيةندبية  بميزةبميزة  مررمرر  تتمتعتتمتع  منتجاتمنتجات  خمدةخمدة  أىمأىم(: (: 55))  الجدولالجدول
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  )ثانًيا( قائمة األشكال البيانية:)ثانًيا( قائمة األشكال البيانية:
  م.م.02220222--25522552  مررمرر  فيفي  الزراعيةالزراعية  المنتجاتالمنتجات  فيفي  التجارةالتجارة  تطهرتطهر: : ((22))  الذكلالذكل
)في تهفير فرض عمل، واسياميا في الناتج )في تهفير فرض عمل، واسياميا في الناتج   المرري المرري   االقتراداالقتراد  فيفي  الزراعةالزراعة  دوردور: : ((00))  الذكلالذكل

  م.م.02220222--25522552  لفترة منلفترة من( في ا( في ارادراترادراتالمحمي اإلجمالي، والالمحمي اإلجمالي، وال
  

  

  ::: قائمة المراجع العربية: قائمة المراجع العربيةثانياً ثانياً 
  

اإلسكندرٌة اإلسكندرٌة   ––، دار المعرفة الجامعٌة ، دار المعرفة الجامعٌة ””الجغرفٌا الزراعٌةالجغرفٌا الزراعٌة““د. دمحم خمٌس الزوكه، د. دمحم خمٌس الزوكه،   ••

  م.م.02220222

د. دمحم مصطفً عبد البالً، "آفاق الطالة النووٌة"، بدون دار نشر، تارٌخ نشر عام د. دمحم مصطفً عبد البالً، "آفاق الطالة النووٌة"، بدون دار نشر، تارٌخ نشر عام   ••

  ..م،م،02220222

ة والذرة"، إعداد فرٌك العلوم المتكاملة، دار النشر معهد ة والذرة"، إعداد فرٌك العلوم المتكاملة، دار النشر معهد معهد اإلنماء العربً، "الطالمعهد اإلنماء العربً، "الطال  ••

  م.م.25222522اإلنماء العربً بٌروت اإلنماء العربً بٌروت 

م م 02220222//2222//0505"، "، مشروع نهر النٌل األنبوبى العالىمشروع نهر النٌل األنبوبى العالى، "، "حمدى سٌف النصر صادقحمدى سٌف النصر صادق  د.د.  ••

  hhttttppss::////hhiigghhnniillee..wwiixxssiittee..ccoomm//ppiippeenniilleeعلى الرابط التالً: على الرابط التالً: 

  بحوثبحوث  مصر"، معهدمصر"، معهد  فًفً  الزراعًالزراعً  لالستثمارلالستثمار  لٌاسًلٌاسً  دمحم، "تحلٌلدمحم، "تحلٌل  العزٌزالعزٌز  عبدعبد  محمودمحمود  أحمدأحمد  ••
  م، على التوالً:م، على التوالً:٤١٠٢٤١٠٢الزراعٌة، الزراعٌة،   البحوثالبحوث  مركزمركز  ––  الزراعًالزراعً  االلتصادااللتصاد

hhttttppss::////aajjaass..jjoouurrnnaallss..eekkbb..eegg//aarrttiiccllee__33550044__cc33cc88ffaa553311bbaa33ff1100ee445566cc

33bb  44..ppddff  

"، "، رؤٌة ممترحة لحل المشكلة السكانٌة فً مصررؤٌة ممترحة لحل المشكلة السكانٌة فً مصر""  ،،د. دمحم عزد. دمحم عزوود. أحمد موسى بدوي د. أحمد موسى بدوي   ••

م، على الرابط م، على الرابط 02220222/ماٌو//ماٌو/0202الثالثاء الثالثاء ، نشر فً ، نشر فً والدراساتوالدراسات  للبحوثللبحوث  المركز العربًالمركز العربً  

  hhttttpp::////wwwwww..aaccrrsseegg..oorrgg//4400551111  التالً:التالً:

رؤٌة مصر رؤٌة مصر   ––نمٌة المستدامة نمٌة المستدامة استراتٌجٌة التاستراتٌجٌة الت““الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،   ••

  ، على الرابط التالً:، على الرابط التالً:02260226، ، ””02220222

hhttttppss::////wwwwww..ccaappmmaass..ggoovv..eegg//PPaaggeess//SShhoowwPPDDFF..aassppxx??ppaaggee__iidd==//ppddff

//FFiinnaall..ppddff  

الزراعة الزراعة   --كتاب اإلحصاء السنوي كتاب اإلحصاء السنوي ““ي، ي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصرالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصر  ••

م، على الرابط م، على الرابط 02220222(، (، 225225، اإلصدار التاسع بعد المائة )، اإلصدار التاسع بعد المائة )””مم02220222

  __hhttttppss::////wwwwww..ccaappmmaass..ggoovv..eegg//PPaaggeess//SSttaattiiccPPaaggeess..  aassppxx??ppaaggeeالتالً:التالً:

iidd==55003344  

https://highnile.wixsite.com/pipenile
http://www.acrseg.org/40511
https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowPDF.aspx?page_id=/pdf/Final.pdf
https://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowPDF.aspx?page_id=/pdf/Final.pdf
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
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، الزراعة : ، الزراعة : مصر فً أرلاممصر فً أرلامزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، "زي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، "الجهاز المركالجهاز المرك  ••

م، على الرابط التالً: م، على الرابط التالً: 02250225"، إحصاء مصر "، إحصاء مصر معلومات عن الزراعة فً مصرمعلومات عن الزراعة فً مصر

hhttttppss::////wwwwww..ccaappmmaass..ggoovv..eegg//PPaaggeess//SSttaattiiccPPaaggeess..  

aassppxx??ppaaggee__iidd==55003355  

  لمتابعة مؤشراتلمتابعة مؤشرات  الوطنًالوطنً  اإلحصائًاإلحصائً  التمرٌرالتمرٌر““الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،   ••

، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: 02250225، ، ””فً مصرفً مصر  02220222أهداف التنمٌة المستدامة أهداف التنمٌة المستدامة 

hhttttppss::////ccaappmmaass..ggoovv..eegg//ppddff//SSDDGG..ppddff  

  لالستثمارلالستثمار  المٌاسًالمٌاسً  االلتصاديااللتصادي  التحلٌلالتحلٌل""  ٌحٌى،ٌحٌى،  الرحمنالرحمن  عبدعبد  وٌحٌىوٌحٌى  دمحمدمحم  ممدوحممدوح  دعاءدعاء  ••

  المجلةالمجلة  الزراعٌة،الزراعٌة،  البحوثالبحوث  مركزمركز  --  الزراعىالزراعى  االلتصادااللتصاد  بحوثبحوث  معهدمعهد  ،،""مصرمصر  فًفً  الزراعًالزراعً

: : التالًالتالً  الربطالربط  علىعلى  ،،02220222  مصرمصر  ٢٤٢٤  الزراعٌة،الزراعٌة،  للبحوثللبحوث  المصرٌةالمصرٌة

hhttttpp::////wwwwww..aarrcc..ssccii..eegg//eejjaarr//UUppllooaaddFFiilleess//PPuubblliiccaattiioonnss//111155774488%%DD88

%%AA77%%DD..ppddff  

  استشرافٌةاستشرافٌة  رؤٌةرؤٌة  الشبابالشباب  ٌاجاتٌاجاتإلحتإلحت  وإشباعةوإشباعة  توشكىتوشكى  مشروعمشروع""  ،،الضبعالضبع  عبدالرءوفعبدالرءوف  ••

، الماهرة ، الماهرة المومىالمومى  التخطٌطالتخطٌط  معهدمعهد  الوزراءالوزراء  مجلسمجلس  "،"،والحضرٌٌنوالحضرٌٌن  الرٌفٌٌنالرٌفٌٌن  للطالبللطالب

--hhttttppss::////ssttaaffffssiitteess..ssoohhaaggم، على الرابط التالً:م، على الرابط التالً:25522552

uunniivv..eedduu..eegg//uuppllooaaddss//113377//  11555511880022441100%%2200--

BB44%%DD88%%AA88%%DD88%%AA77%%DD88%%AA88..ppddff  

  جمهورٌةجمهورٌة  فًفً  الزراعًالزراعً  االستثماراالستثمار  لكفاءةلكفاءة  تحلٌلٌةتحلٌلٌة  دراسةدراسة، "، "هرٌديهرٌدي  أحمدأحمد  صبرهصبره  عزتعزت. . دد  ••

  م، على الرابط التالً:م، على الرابط التالً:02200220، ، الزراعًالزراعً  االلتصادااللتصاد  بحوثبحوث  معهدمعهد  "،"،العربٌةالعربٌة  مصرمصر
hhttttpp::////wwwwww..aauunn..eedduu..eegg//jjoouurrnnaall__ffiilleess//441166__JJ__11556633..ppddff  

د. على عبد الرحمن على، "األبعاد االلتصادٌة لظاهرة التصحر فً جمهورٌة مصر د. على عبد الرحمن على، "األبعاد االلتصادٌة لظاهرة التصحر فً جمهورٌة مصر   ••

م، على الرابط التالً: م، على الرابط التالً: 02220222العربٌة"، االتحاد العربً للتنمٌة المستدامة والبٌئة، العربٌة"، االتحاد العربً للتنمٌة المستدامة والبٌئة، 

hhttttppss::////wwwwww..aaccaaddeemmiiaa..eedduu//aattttaacchhmmeennttss==sswwpp--ssppllaasshh--ppaappeerr--

ccoovveerr  

"، "، تصادٌة الستصالح االراضى فى مصرتصادٌة الستصالح االراضى فى مصردراسة الدراسة ال، "، "السٌدالسٌد  المحسن على عبدالمحسن على عبد  على عبدعلى عبد  ••

م، على الرابط التالً:  م، على الرابط التالً:  02220222  الزراعٌةالزراعٌة  كز البحوثكز البحوثمرمر  معهد بحوث االلتصاد الزراعىمعهد بحوث االلتصاد الزراعى
hhttttpp::////mmaaiinn..eeuullcc..eedduu..eegg//eeuullcc__vv55//LLiibbrraarriieess//==332211..ddoocc  

، "تدهور وإجراءات وتشرٌعات ، "تدهور وإجراءات وتشرٌعات لندٌللندٌل  السٌدالسٌد  فتحىفتحى  نبٌلنبٌل  ..ددوو  سالمسالم  السٌدالسٌد  حسٌنحسٌن  دمحمدمحم  ..دد  ••

  مركزمركز  --  والبٌئةوالبٌئة  والمٌاهوالمٌاه  راضىراضىٔ  ٔ  االاال  بحوثبحوث  معهدمعهدحماٌة األراضً الزراعٌة فً مصر"، حماٌة األراضً الزراعٌة فً مصر"، 

  م، على الرابط التالً:م، على الرابط التالً:02220222، ، الزراعٌةالزراعٌة  البحوثالبحوث

hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg//ffiilleeaaddmmiinn//uusseerr__uuppllooaadd//GGSSPP//ddooccss//NNEENNAA220011

44//EEggyypptt..ppddff    

  للمحاصٌلللمحاصٌل  المزرعةالمزرعة  مٌاهمٌاه  إدارةإدارة  فًفً  التوجٌهٌةالتوجٌهٌة  المبادئالمبادئد. محمود مدنً ود. مٌالد زكً، "د. محمود مدنً ود. مٌالد زكً، "  ••

  الحٌازاتالحٌازات  ألصحابألصحاب  البستانٌةالبستانٌة  للمحاصٌلللمحاصٌل  الجٌدةالجٌدة  الزراعٌةالزراعٌة  الممارساتالممارسات  مشروعمشروع  ::البستانٌةالبستانٌة

، على الرابط ، على الرابط 02220222، ، ((GGAAPP))  الزراعًالزراعً  لإلرشادلإلرشاد  المركزٌةالمركزٌة  اإلدارةاإلدارة  --  ،،""مصرمصر  فًفً  الصغٌرةالصغٌرة

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/uploads/137/%201551802410%20-B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8.pdf
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/uploads/137/%201551802410%20-B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8.pdf
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/uploads/137/%201551802410%20-B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8.pdf
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/uploads/137/%201551802410%20-B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8.pdf
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/uploads/137/%201551802410%20-B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8.pdf
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/%20DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=NGIwZWFmYWQtZGYxOC00YTc0LWFiOWYtYzgyOWU0N2Y3ZjUxX2l0ZW1zXzEyMTg4Njg3XzM1Mjg2OV9f&filename=321.doc
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/%20DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=NGIwZWFmYWQtZGYxOC00YTc0LWFiOWYtYzgyOWU0N2Y3ZjUxX2l0ZW1zXzEyMTg4Njg3XzM1Mjg2OV9f&filename=321.doc
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  //hhttttpp::////kkeennaannaaoonnlliinnee..ccoomm//ffiilleess  التالً:التالً:

00008822//8822881122//%%DD88%%AA77%%DD99%%8844%%DD99%%DD88%%AA99..ddoocc  

مكان الزراعة فً التنمٌة المستدامة: الطرٌك الى تحمٌك التنمٌة مكان الزراعة فً التنمٌة المستدامة: الطرٌك الى تحمٌك التنمٌة منظمة األمم المتحدة، "منظمة األمم المتحدة، "  ••

الدورة الدورة ، ، لجنة الزراعةلجنة الزراعة"، منظمة األغذٌة والزراعة، "، منظمة األغذٌة والزراعة، راعٌة والرٌفٌة المستدامةراعٌة والرٌفٌة المستدامةالزالز

  ، على الرابط التالً:، على الرابط التالً:، الماعة الحمراء، الماعة الحمراء02220222//22//2222--0606روما، روما، ، ، السادسة عشرةالسادسة عشرة

hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg//33//XX99117799AA//XX99117799AA..hhttmm  
دراسة إلتصادٌة للتوزٌع المطاعى دراسة إلتصادٌة للتوزٌع المطاعى ، "، "خالفخالف  دمحمدمحم  محمودمحمودو د. و د.   سوٌفىسوٌفىد. هبة هللا دمحم الد. هبة هللا دمحم ال  ••

  --مركز البحوث الزراعٌة مركز البحوث الزراعٌة "، "، لإلستثمارات مع التركٌز على المطاع الزراعى فى مصرلإلستثمارات مع التركٌز على المطاع الزراعى فى مصر

، على الرابط التالً: ، على الرابط التالً: معهد بحوث اإللتصاد الزراعىمعهد بحوث اإللتصاد الزراعى

hhttttpp::////wwwwww..aarrcc..ssccii..eegg//NNAARRIIMMSS__uuppllooaadd//NNAARRIIMMSSddooccss//7755119900//%%DD

88%%AA88%%DD88%%AADD%%..ddoocc  

عهد البحوث والدراسات االستراتٌجٌة عهد البحوث والدراسات االستراتٌجٌة صر"، مصر"، مهشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً مهشام بشٌر، "التغٌر المناخً وأثره علً م  ••

  ، على الرابط التالً:، على الرابط التالً:جامعة الفٌومجامعة الفٌوم  --لدول حوض النٌل لدول حوض النٌل 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//nniilleebbaassiinn..ffaayyoouumm//ppoossttss//  

446688882200444499992266337711  

  
  

  المراجع األجنبية:المراجع األجنبية:: قائمة : قائمة لثاً لثاً ثاثا
  

**  BBooookkss,,  SSttuuddyy  aanndd  RReeppoorrttss  SScciieennttiiffiicc;;    

••  AAbbddeell  ZZaahheerr  ((HH..)),,  ""AAddaappttiinngg  ttoo  wwaatteerr  sshhoorrttaaggeess,,  EEggyypptt  rreedduucceess  rriiccee  

ccuullttiivvaattiioonn'',,  TThhee  AArraabb  WWeeeekkllyy,,  SSuunnddaayy  1111//0033//22001188,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttppss::////tthheeaarraabbwweeeekkllyy..ccoomm//aaddaappttiinngg--wwaatteerr--sshhoorrttaaggeess--eeggyypptt--rreedduucceess--

rriiccee--ccuullttiivvaattiioonn    

••  AAGGQQ,,  ""EEggyyppttiiaann  CCiittrruuss  EExxppoorrttiinngg  SSeeaassoonn::  CChhaalllleennggeess  aanndd  OOppppoorrttuunniittiieess"",,  

AAggrroonnoommyy,,  22001155,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttpp::////wwwwww..aaggqq..ccoomm..eess//aarrttiiccllee--

eenn//eeggyyppttiiaann--cciittrruuss--eexxppoorrttiinngg--sseeaassoonn--cchhaalllleennggeess--aanndd--ooppppoorrttuunniittiieess  

••  DDaakkkkaakk  ((AA..)),,  ""CClliimmaattee  CChhaannggee  IImmppaaccttss  oonn  WWaatteerr  RReessoouurrcceess"",,  CClliimmaattee  

CChhaannggee,,  WWaatteerr,,  EEccooMMEENNAA,,  EEcchhooiinngg  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  iinn  MMEENNAA,,  MMaarrcchh  2255,,  

22001199,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  hhttttppss::////wwwwww..eeccoommeennaa..oorrgg//cclliimmaattee--cchhaannggee--wwaatteerr--

rreessoouurrcceess//  

••  EEggyypptt  TTooddaayy,,  ""EEggyypptt  aammoonngg  ttoopp  88  ccoouunnttrriieess  iinn  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  22001188--

5500'',,  WWeedd,,  MMaayy..  1155,,  22001199,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttppss::////wwwwww..eeggyyppttttooddaayy..ccoomm//AArrttiiccllee//44//7700443311//EEggyypptt--aammoonngg--ttoopp--88--

ccoouunnttrriieess--iinn--ppooppuullaattiioonn--ggrroowwtthh--22001188--5500  

http://www.fao.org/3/X9179A/X9179A.htm
http://www.arc.sci.eg/NARIMS_upload/NARIMSdocs/75190/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%20%D8%AF.%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%AF.%D9%87%D8%A8%D8%A9.doc
http://www.arc.sci.eg/NARIMS_upload/NARIMSdocs/75190/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%20%D8%AF.%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%AF.%D9%87%D8%A8%D8%A9.doc
https://www.facebook.com/nilebasin.fayoum/?__tn__=kC-R&eid=ARAXDadczMRAE6kuZBL8Mf8qnP5gHVBNdHRUyBCQvKvVjXLrYrH_fLMxgGvJWdLG0_yx-WotL6rbBKnT&hc_ref=ARSO9MB-3xuHaMC9gGZjJ9SELzvVEbRN8OOzBmbhRA7YBCktd9VONtgwm5JrmZnaOLk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCKo137NsU7Al8o1l0jrljqeWt1DpnnLgR0BYgQXIQKtmYFAw5K0kXBVotOI7Ad_Qja_ROpSk7IaYJscddRwYRH10c6UvTFUmzoHn9i9vd-tkKAkhFynVxm_piWiQeTq_oJlNr8qiBXLjG2704qUbp1oFDaMpp1TTJmLudetVCs78vH0TLs3Y_Mc3HmaKIpcUlU9c-Je_sWSxlH6SLY60gP1zU0JzLqurrd6LY8FTUe_bH1PoAvOoWSA3Yfe_ho3drHhthRneTZ73umTAGVwCVLKyKsu0CtTVn1kJrQbuAyL0AyA7SQLmSZwMIXcaSoTq1WMFU71rcyMZO9Qo8
https://www.facebook.com/nilebasin.fayoum/?__tn__=kC-R&eid=ARAXDadczMRAE6kuZBL8Mf8qnP5gHVBNdHRUyBCQvKvVjXLrYrH_fLMxgGvJWdLG0_yx-WotL6rbBKnT&hc_ref=ARSO9MB-3xuHaMC9gGZjJ9SELzvVEbRN8OOzBmbhRA7YBCktd9VONtgwm5JrmZnaOLk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCKo137NsU7Al8o1l0jrljqeWt1DpnnLgR0BYgQXIQKtmYFAw5K0kXBVotOI7Ad_Qja_ROpSk7IaYJscddRwYRH10c6UvTFUmzoHn9i9vd-tkKAkhFynVxm_piWiQeTq_oJlNr8qiBXLjG2704qUbp1oFDaMpp1TTJmLudetVCs78vH0TLs3Y_Mc3HmaKIpcUlU9c-Je_sWSxlH6SLY60gP1zU0JzLqurrd6LY8FTUe_bH1PoAvOoWSA3Yfe_ho3drHhthRneTZ73umTAGVwCVLKyKsu0CtTVn1kJrQbuAyL0AyA7SQLmSZwMIXcaSoTq1WMFU71rcyMZO9Qo8
https://www.facebook.com/nilebasin.fayoum/?__tn__=kC-R&eid=ARAXDadczMRAE6kuZBL8Mf8qnP5gHVBNdHRUyBCQvKvVjXLrYrH_fLMxgGvJWdLG0_yx-WotL6rbBKnT&hc_ref=ARSO9MB-3xuHaMC9gGZjJ9SELzvVEbRN8OOzBmbhRA7YBCktd9VONtgwm5JrmZnaOLk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCKo137NsU7Al8o1l0jrljqeWt1DpnnLgR0BYgQXIQKtmYFAw5K0kXBVotOI7Ad_Qja_ROpSk7IaYJscddRwYRH10c6UvTFUmzoHn9i9vd-tkKAkhFynVxm_piWiQeTq_oJlNr8qiBXLjG2704qUbp1oFDaMpp1TTJmLudetVCs78vH0TLs3Y_Mc3HmaKIpcUlU9c-Je_sWSxlH6SLY60gP1zU0JzLqurrd6LY8FTUe_bH1PoAvOoWSA3Yfe_ho3drHhthRneTZ73umTAGVwCVLKyKsu0CtTVn1kJrQbuAyL0AyA7SQLmSZwMIXcaSoTq1WMFU71rcyMZO9Qo8
https://thearabweekly.com/adapting-water-shortages-egypt-reduces-rice-cultivation
https://thearabweekly.com/adapting-water-shortages-egypt-reduces-rice-cultivation
https://www.egypttoday.com/Editor/1
https://www.egypttoday.com/Article/4/70431/Egypt-among-top-8-countries-in-population-growth-2018-50
https://www.egypttoday.com/Article/4/70431/Egypt-among-top-8-countries-in-population-growth-2018-50
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••  EELL  HHAATTOOWW  ((LL..)),,  ""IImmppaaccttss  ooff  CClliimmaattee  CChhaannggee  oonn  EEggyypptt  aanndd  tthhee  NNiillee  RRiivveerr"",,  

CCOO  --  FFOOUUNNDDEERR  OOFF  TTHHEE  WWAATTEERR  IINN  SSTTIITTUUTTEE  OOFF  TTHHEE  NNIILLEE  ((WWIINN))  AANNDD  PPHH..  DD..  

CCAANNDDIIDDAATTEE  IINN  EERRAASSMMUUSS  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  RROOTTTTEERRDDAAMM  IINN  TTHHEE  

NNEETTHHEERRLLAANNDDSS,,  22001188,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttpp::////ccaaiirroocclliimmaatteettaallkkss..nneett//ssiitteess//ddeeffaauulltt//ffiilleess//IImmppaaccttss%%2200ooff%%2200EEggyypptt%%

2200aanndd%%2200tthhee__00..ppddff  

••  FFaahhmmyy  SS..  AAbbddeellhhaalleeeemm  &&  EEssaamm  YY..  HHeellaall,,  ""IImmppaaccttss  ooff  GGrraanndd  EEtthhiiooppiiaann  

RReennaaiissssaannccee  DDaamm  oonn  DDiiffffeerreenntt  WWaatteerr  UUssaaggeess  iinn  UUppppeerr  EEggyypptt"",,  BBrriittiisshh  

JJoouurrnnaall  ooff  AApppplliieedd  SScciieennccee  &&  TTeecchhnnoollooggyy,,  SSCCIIEENNCCEEDDOOMMAAIINN  iinntteerrnnaattiioonnaall,,    

22001155,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  ffiillee:://////CC:://DDooccuummeennttss%%2200aanndd%%2200SSeettttiinnggss//  AAnnggeellPPaabbyy  

//MMyy%%2200DDooccuummeennttss//DDoowwnnllooaaddss//IImmppaaccttssooffGGrraannddEEtthhiiooppiiaannRReennaaiissssaanncceeDDaa

mm..ppddff  

••  IIAAEEAA,,  ""NNuucclleeaarr  tteecchhnnoollooggyy  rreevviieeww  22001100"",,  22001100,,  3300,,  AAvvaaiillaabbllee  aatt;;  

hhttttpp::////wwwwww..iiaaeeaa..oorrgg//  PPuubblliiccaattiioonnss  //RReeppoorrttss//nnttrr22001100..ppddff  

••  IIPPOOEE,,  ""IInntteerrnnaattiioonnaall  PPaanneell  ooff  eexxppeerrttss  ((IIPPOOEE))  oonn  ::  GGrraanndd  EEtthhiiooppiiaann  

RReennaaiissssaannccee  DDaamm  PPrroojjeecctt  ((GGEERRDDPP))"",,  FFiinnaall  RReeppoorrtt,,  AAddddiiss  AAbbaabbaa,,  EEtthhiiooppiiaa,,  

MMaayy,,  3311sstt;;  22001133,,  AAvvaaiillaabbllee  aatt::  hhttttpp::////bbaacckkcchhaannnneell..aall--mmoonniittoorr..ccoomm//wwpp--

ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001144//0044//IIPPOOEE--sshheerriieeff--mmoohhaammeeddyy--eeggyypptt..ppddff  

••  MMiinniissttrryy  ooff  WWaatteerr,,  ""WWaatteerr  SSccaarrcciittyy  iinn  EEggyypptt"",,  MMiinniissttrryy  ooff  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  

aanndd  IIrrrriiggaattiioonn,,  EEggyypptt,,  FFeebbrruuaarryy  22001144,,  aavvaaiillaabbllee  aatt;;  
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