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 :  الملخص -1

ر حنن الن  ةاالولننو و نني عملينن   ةالمشنن ل  مختلفين تماما عننن بعمننلب النن ع   ةمشاكل رئيسي  ةربعأدلتا مصر تواجه    أن  ةفي الحقيق

ميل الجانب الشرقي  ، والثالثةعلماء الجيولوجيا لناكما وضحلا  ةرواسب نيلي  ةعن مجموع  ةدلتا مصر ع ار  أن  ةالثاني  ،الساحلي

االحت نناا الحننرارذ و نن ا  ننو   ةظننا ر  ءغرق النندلتا جننرا  ةو ي مش ل  ةاالخيرو  ةالرابع  ةالمش ل،  الغربي في الدلتا  الجانب  عن

 .مجال ال حث

رتفننام منسننوب إلنتيجننه بعنن  السنننتيمترا  رتفننام منسننوب ال حننر المتوسنن  إ زيادةن جليا وواضحا ومما ال شك فيه ص ح اآلأ

حت نناا إلا)  بظننا رةرض ومننا تسننمو ألا ةحننرار ةرتفننام درجنن إل  ة وبان جلينند القطننب الشننمالي نتيجنن ل  ةنتيجاالطلنطو  المحي   

 ةوجننود بلننا مسننافا  طويلنن لعلو مستوى العالب ومنلا دلتا نلننر النيننل    ةكيد بالسلب علو مناطق كثيرأسيؤثر ذلك بالت(  الحرارذ  

 فو بع  المناطق منلا. سيصي لا الغرقكيد  أوبالتعن منسوب سطح ال حر  ةمنخفم
 م.2008 ،أحمد،سالم محمد عبدالاله، السعودية المصدر/

 

رتفام منسوب ال حر المتوس  إفي تقرير ا النلائي  الليئة الح ومية الدولية المعنية بتغيير المناخ IPCC الوضحت أوعليه فق  

 ةوعليه فسيقوم ال حث بالدراس،  سيناريو ا  الثالثالثر دلتا النيل بل ه  أالسيناريو ا  تت  هووفقا لل   ةسيناريو ا  مختلف  ةفي عد

لسيناريو ا  التي ستصيب دلتا مصر بالغرق وذلك علو المستوى العمراننني ل ةفي وضع الحلول التخطيطي  ةمتأنيوال  ةمالمستفي

 CDM (CLEAN DEVELOP ةالنظيفنن  ةليننا  التنمينن آم انيننا  إستخدام ابوالزراعو والسياحي واالجتماعي واالقتصادذ 

MECHANISM  )    تخطيطيننة ةيما خرائ  معلوماتيأثناء حدوثلا ووأ ةبعد المش لق ل و  ةمعلوماتيو  ةخرائ  جغرافيفي ش ل 

 ال ارثة. هوكيفية التعامل مع    توضح الحلول علو مستوى محافظا  الدلتا ةرسب مناس   يسابمق

 
لها    ةالممكن  ةبالغرق ووضع الحلول التخطيطي  ةظهار المناطق المهددإفي   ةالحديث  ةوالتكنولوجي  ةساليب التقنيألستخدام اإوسيتم  
من القمر    ةوالمصورات الحديث  ةبالتغيرات المناخي  ةالمعني  ةناسا الفضائي  من خرائط  ةستفادإليتم اسحيث    هذه المخاطر  ةلمجابه

كيد أبالغرق بالت  ةتحديد المناطق المهدد  ةلعملي  ةالمساعد  ةالبرامج التكنولوجيو  Windy weather forecastموقع  والروسي  

مثل والجغرافي  البحث  (    ArcGIS   -  Global Mapper  -  ERDAS IMAGINE)  الواقعي  شكل    ةالنهايبوسيخرج  في 

على    ةمكاني  ةمعلوماتيوخرائط  توصيات   تنفيذها  الواقعأيمكن  نهاية  رض  فى  الخرائط  لهذه  التنفيذية  الجهات  ذكر  وسيتم   ،
 البحث مدرجة ضمن التوصيات والمقترحات. 

https://www.windy.com/31.200/29.890?visibility,30.193,34.673,6,m:exbagYY
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  -حتباس الحراري  إلغازات ا  -  للتغيرات المناخية  اإلطاريةتفاقية  إلا  -العوامل المناخية    -التأقلم    -  : التكيف لدالليةا  الكلمات

 آليات التنمية النظيفة - الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ - حتباس الحراريإلظاهرة ا -خية ظاهرة التغيرات المنا

 التنمية المستدامة.  –حترازى إلالتخطيط ا –الحد من مخاطر الكوارث  –ثر البيئى ألتقييم ا –

 

   البحث إشكالية  -2

سنة   نآلا  حتى الكتلة    لمدن   دقيقا    ووصفيا    مكانيا    تحديدا    والفعلى   المكانى  البعد  تحدد   خريطة  وجدت   ال  2021  فى   ( وقرى 
 . دقيقا   تحديدا   للغرق  ةالمعرض مصر دلتا في  ةالزراعي  راضيألا وكذلك العمرانية حضر وريف (

 : البحثأهداف -3

 -  وقرى  ) مدن  ةالعمراني  ةالكتل  هاب  محدد  مصر  دلتا  في  للغرق  ةالمعرض  للمناطق  ة والدق   ةالتقني  ةعالي  خرائط  رسم ▪
 اآلن.حتى  ووصفيا  ، مكانيا  ةالقائم  الطرق ةشبك و ةالزراعي راضي ألا ( وكذلك وريف حضر

 .ةالطبيعي ةالظاهر جراء هذه من ةالناتج ةالطبيعي الكوارث ةمواجه في العمراني التخطيط دور ةهي ما ▪

 المقدمة: -4
هتمام ملحوظ مؤخرا . وأصبح من المؤكد أن لهذه  البيئية العالمية التي حظيت بإهر  تعد ظاهرة التغير المناخي إحدى أهم الظوا

الصعيدين البيئي والبشري، إذ تشير الدراسات في هذا الجانب إلى أن    ىالتغيرات مخاطر يمكن أن تصل إلى حد الكوارث عل
المناخ عالميا  وإقليميا  بدت مع نهاية القرن العشرين، وأن تأثيراتها سوف تزداد قبل منتصف القرن الحالي    رظهور آثار تغي

في   تظهر  الغزيرة،إوالتي  واألمطار  األعاصير  كتكرار  المناخية،  األنظمة  في  فيضانات غير   ضطرابات  من  يصاحبها  وما 
مسبوقة، وفي أماكن غير متوقعة وأوقات غير منتظمة، في حين يظهر الجفاف الشديد في مناطق وأقاليم أخرى، فضال  عن  

رتفاع مستوى سطح البحر. إالمسطحات الجليدية، و  نمن أخطار كذوبا  أن يترتب على ذلك  نرتفاع درجات الحرارة وما يمك إ
إذ يشهد العالم  (  2،3،4للدول واألفراد كما فى أشكال )  اإلنبعاثات السنوية، واإلنبعاثات التراكمية    ولكربون  إنبعاثات ابسبب  

 اليوم معدالت في درجات الحرارة لم يشهد لها مثيال  منذ ما يزيد على عشرة آالف سنة. 
 م. 2009، نوفمبر محمد محمود عيسي المصدر/

وتربة، والموارد االقتصادية من زراعة وصناعة    ةالمناخية على الموارد الطبيعية من ميا  تالتغيرا  روإذا كانت آثار ومخاط
ب تحظى  ذلك...  على إونحو  التغيرات  لتلك  المتوقعة  والمخاطر  التأثيرات  أن  إال  الباحثين،  من  كثير  قبل  من  واضح  هتمام 

م ما يمكن أن يترتب على تلك اآلثار من مخاطر وكوارث  هتمام المطلوب رغإلالعمران وخاصة العمران البيئي، لم تحظ با
ليس أقلها تعرض مدن بكاملها للزوال، وتشريد أعداد كبيرة من السكان، فضال  عن ضياع تراث معماري عظيم ظل ومازال 

 االجتماعية واالقتصادية لساكنيه.نابضا  بالحياة رغم تغير الظروف 
النيل    ن الكبرى في العالم مهددة بالغرق وأأن معظم دلتاوات األنهار    و امعة كولورادكما أكدت دراسة أمريكية أجراها علماء ج

أ اهو  وأ حد  الخطر  هذا  يتهددها  التي  الثلوج  ألنهار  طبقات  بذوبان  مهدد  العالم  إن  إلي  يؤدى  مما  المتجمدة  رتفاع بالمناطق 
بع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية مستوى سطح البحر وفقد العديد من الجزر كما أكد التقرير التجميعي الرا

رتفاع مستوى   من آثار التغيرات المناخية وأن إم أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم تضررا  2007الذي صدر في نهاية عام  
بين   ما  بمقدار  المتوسط  البحر  إلى غرق    80إلى    20سطح  سيؤدي  ا  %15سم  الدلتا  مساحة  أجود من  تضم  األراضي    لتي 

التي تضم    % 15ن غرق  الزراعية وأ  الدلتا  الزراعي و    % 40-30من مساحة  الغذاء واإلنتاج  إنتاج مصر من  من    %50من 
قتصاد القومي أو بزراعة الصحراء  إلعلى ا  ستيراد مما يضع عبئا  ب مشكلة في توفير الغذاء سواء باإلاإلنتاج الصناعي سيسب

ماليين نسمة على األقل، والغرق سيكون في خمس مناطق هى    10ق إلى تهجير نحو  كما سيؤدي هذا الغر  وهذا مكلف جدا  
السويس والبحر األحمر وأخيرا   الغربي لخليج  الشمالي وسواحل شبه جزيرة سيناء والساحل  الدلتا والساحل  سواحل    سواحل 

 هي سواحل شمال الدلتا، والتى هى موضوع هذا البحث.  طرها تضررا  البحيرات المرة وبحيرة التمساح ولكن أخ
 

 Greenhouse gases ( GHG ) -  GHG emissions   ة الغازات الدفيئ -5
المتحدألا  ةمانأعرفتها    كما  ةالدفيئ  الغازات  تعريف  من  البد  البحث  هذا   مناقشة  وقبل الدوليإلل  ةمم  من    ة ستيراتيجية  للحد 

 ة وهى الغازات التي تمتص وتبث االشع،  نسانإلو التي من صنع اأ  ةهي الغازات المكونه للغالف الجوي الطبيعي  ،الكوارث

المنبعث  ةالحراري الحمراء  والسحب  ةتحت  الجوي  والغالف  االرض  فالعن سطح  األولية،  الدفيئة  الجوي    غازات  الغالف  في 

، (O 3( واألوزون )CH4( والميثان )N2O)  ، أكسيد النيتروز(CO2الكربون ) ، ثاني أكسيد  ( H2Oلألرض مثل بخار الماء )

ذلك على  عدد من عالوة  هناك  الدفيئة  ال  ،  الجويمن صنع  التى  غازات  الغالف  في  مثلاإلنسان  الهالوكربونات  )  ،  مركبات 
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  (.  1كما هو واضح فى شكل  )    (، الهيدروكربونات الفلوريةسداسي فلوريد الكبريت  واألثير المحتوية على الكلور والبروم
 م. 2006وزارة الدولة لشئون البيئة، مصر،  المصدر/

 

 

   ةالدفيئ ( رسم توضيحى لمكونات الغازات 1شكل ) 

 

 

  ( إ( رسم    2شكل  الكربون  بيانى يوضح  اإلبمصر متضمننبعاثات  السنوية، ة  اإلوا   نبعاثات  بماليين  التراكمية  واألنبعاثات  لكل فرد  إلطنان،  نبعاثات 
 بالطن. 

 https://www.populationpyramid.net/carbon-emissionsمن موقع  2021تحليالت الباحث  المصدر /
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إبيانى يوض( رسم    3شكل )   اإل نبعاثات الكربون لك ح  المتسببة فى ظاهرة  الرئيسية  الكبرى  الدول  الحرارى ومقارن ل من  نبعاثات مصر  ة إحتباس 
 اإلنبعاثات السنوية، واإلنبعاثات التراكمية بماليين األطنان، واإلنبعاثات لكل فرد بالطن.  حيث أنالكربونية معهم،  

 https://www.populationpyramid.net/carbon-emissionsمن موقع  2021تحليالت الباحث  المصدر /

 

متضمنة االنبعاثات السنوية،  نبعاثات مصر الكربونية معهم،  ة إالكربون لمعظم دول الوطن العربى ومقارننبعاثات  بيانى يوضح إ( رسم    4شكل )  
 نبعاثات لكل فرد بالطن. إلطنان، واأل نبعاثات التراكمية بماليين اإلوا

 https://www.populationpyramid.net/carbon-emissionsمن موقع  2021تحليالت الباحث  المصدر /

 

 آثار التغيرات المناخية على مصر   -6
أصبح تغير المناخ اآلن ،  تغير المفهوم الذي ينظر إلى تغير المناخ على أنه قضية بيئية أو علمية فقطفقد    2021ونحن فى  

 . إنه اآلن قضية تهم العالم أجمع. يوعالم ييعتبر قضية أمن قوم
الظهور إلى كوارث   بدأت بوادرها في   والتيولقد ارتفعت في مصر حدة التحذيرات من إمكانية أن تقود التغييرات المناخية  

البحر نتيجة ذوبان   ةختفاء المناطق الساحلية في دلتا نهر النيل بمياإو وقد تؤدي ضمن ما تؤدي إليه إلى غمر .بيئية خطيرة

 .القطبين الشمالي والجنوبي الثلوج في
أن المؤتمر اإل  –في اآلونة األخيرة بمصر    صار معتادا    هحيث  الحكومية   المنبثق  التاسع عشر  يقليموخاصة بعد  اللجنة  عن 
 والتى شاركت -2013 وفمبرن يف بولندا -بوارسو فيعقد  والذيعن "أثار التغيرات المناخية على العالم"  تقريره  المناخلتغير 

والذي تم التوصل من خالله إلى إنشاء آلية لمجابهة الخسائر واألضرار الناشئة عن التأثيرات السلبية لتغير المناخ  مصر فيه.  
 .في الدول النامية
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الدلتا المصرية    ةباتجا الزاحفإعالمية وأحاديث لخبراء بالبيئة وتقارير دولية ومحلية الخطر    داول منتديات وتقاريرتأن  كما  

ضطرار بعض هؤالء الماليين إلى ترك مناطق إقامتهم التي إطياته شبح   وهو الخطر الذي يحمل بين  .العامرة بماليين السكان

 م. 2009منال البطران، مصر،  المصدر/ .السنين والهجرة إلى مناطق جديدة ستقروا فيها عبر مئاتإ

 ول وهو ) السيناريوألا  السيناريو  ، ةسيناريوهات لغرق الدلتا المصري  3عداد  إ تم  م  2017  –  2002سنة    IPCCوفي تقرير  

البحر  رتفاع منسوب  إ(  المتفائل   ا ، )  متر  1لى  إماء  الماء  إهو  و  (  وسطألالسيناريو  السيناريو )    ،متر  2لى  إرتفاع منسوب 
الى  إوضح  يالذي    (المتشائم الماء  منسوب  يناير  وف،  متر  3رتفاع  النهائي    27/1/2021ي  العلمي  البحث  نشر  لكوارث تم 

دلتا نهر النيل بمصر وتم نشر    البحث  فريقيا وتضمنإفي شمال    ةالرمليالمناطق  شواطئ الدلتا ودراسات الضعف الساحلي ل
البحث   ول   Springerموقع    على هذا  البحث  وخرين  آلدكتور عصام حجي  نتائج  في شكل خراككانت  يتم عرضها ئط  التالي 

 . م 2100حتى سنة  2021( التى توضح غرق دلتا مصر من سنة   5الى  1، الخرائط ) من سريعا في هذا البحث
Source / Hzami, A., Heggy, E., Others, 2021 

 

 

 . االحتباس الحراري على مستوى العالم للغرق جراء ظاهرة ةكثر السواحل عرض أ(  1)  خريطة

 

 

 من معامل التقييم. 4.87من  4.8تساوي ة على درج أؤشر الضعف الساحلي بدلتا مصر بم (  2)  خريطة
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م. وكما هو واضح  2019حتى سنه  1974نذ سنه لدلتا ملوالنحر الساحلي البحر ماء رتفاع منسوب  إ  ةموضح بهذه الخريط(  3)  خريطة
 بالخريطة نسبة تآكل دلتا النيل المحددة باللون االبيض على الخرائط. 

 

 

رتفاع منسوب  إبناء على نتائج النحر الساحلي وم  2100حتى سنه النيل  دلتا ماكن الخطر في أموضح بها  ةالخريط هذه في  بينما(  4)  خريطة
 الموضح بالخريطة السابقه.  2019حتى سنه  1974سطح البحر منذ سنه 
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و على المستوى  أجتماعي  إل و اأقتصادي إل مستوى اال تضرر دلتا نهر النيل سواء على  ةالخرائط الثالث مدى كميموضح بهذه (  5)  خريطة

 م.2100ة حتى سنة مليون نسم  20الفقد في السكان والتي تجاوزت ال ةيضا كمي أالعمراني وموضح 
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  ة واجه كارثتن مصر في الحقيقه  إوبناء على ما تم عرضه من خرائط توضح البعد المكاني لتضرر دلتا نهر النيل بمصر ف
التنمي  ةثير على كاف أما لها تل  طالقإلعلى اسوء  ألهي ا  حقيقية  ةطبيعي والتى تزخم    على مستوى الدلتا  ةالتخطيطي  ةقطاعات 

 بعدد كبير من قطاعات التنمية بمصر. 
لمصر    الشمالي رئيسية تؤثر على الساحل    عناصررتفاع سطح البحر على السواحل المصرية  هناك  إتقييم تأثير    إطار وفى  
 تضم:

 رتفاع سطح البحر  إأ. 

من   المأخوذة  البيانات  بم  6بتحليل  شاطئية  من  صر خالمواقع  الفترة  السنوات  ت إ  ،1980إلى    1930ل  تلك  أنه خالل  ضح 
كما    ،د ودمياط على شاطئ البحر المتوسطسنتيمتر وذلك في مناطق رشي  11.35رتفع مستوى سطح البحر بنحو  إ  ،الخمسين

 بما كان عليه في القرن التاسع عشر.  أكدت الدراسات تراجعا  في خط الشاطئ في العصر الحديث مقارنا  
 ب. هبوط األرض   

 في القشرة األرضية    فيلسطح البحر نظرا  لهبوط األرض نتيجة للتغيرات التكتونية    ظاهريرتفاع  إوهذه الظاهرة ينتج عنها  
مدى  ،المنطقة على  قياسها  تم  أنها    وهذه  وجد  حيث  الماضية  الخمس    في مم/عام  4و  باإلسكندريةمم/عام    2  حواليالعقود 

 بورسعيد. 
 ج. تآكل الشواطئ

الرمال تدريجيا  من منطقة وترسيبها    إزاحةوهى الظاهرة الناتجة عن نحر الموجات أو التيارات البحرية للشواطئ وينتج عنها  
كانت توفره كميات    الذي  البيئينظرا  لفقدان التوازن    العاليالسد    إنشاء منطقة أخرى. وهذه الظاهرة زادت معدالتها بعد    في

 .الشاطئ إلىتحملها مياه النيل  لتيوا المترسبة على الشاطئ  الطمي
الواقعة حول البحيرات قد تملحت بالفعل، وأن مياه البحر قد  والدراسات الحديثة في مصر تؤكد أن أجزاء  من أراضي الدلتا

التربة في األجزاء الجوفية  تخللت  المياه  الإلى  هذا باإلضافة    -  الشمالية من الدلتا مما قلل من كفاءة ونوعية  تجريف  عمليات 
 . التي أحدثتها يد اإلنسان والتي أدت إلى تقليص المساحة المنزرعة

 ولكي نقدر أهمية الموقف   (  1الموضحة بالجدول رقم )  يتوقعها فريق من علماء البيئة في العالم ومصر وفيما يلي النتائج التي
 ا  الحالي أن الخسائر واألضرار بمرور الوقت اعتبارالتغيرات المناخية خالل القرن  تأثيرسبة للدلتا المصرية من جراء  بالن  -

 :تندرج كالتالي  2050حتى عام  2010 من عام

 ( موقف دلتا مصر من جراء تأثير التغيرات المناخية    1جدول ) 

 الخسائر البشرية  الخسائر فى المساحة  العام  الزيادة في منسوب البحر 

 نسمة   252000 2كم 144 2010 سم  18

 نسمة   545000 2كم 190 2030 سم  30

 نسمة  1501200 2كم 317 2050 سم  50

 م.2009منال البطران، مصر،  المصدر/

المنزلة وبحيرة البردويل    المؤشرات تجزم بغرق مدينة دمياط ورأس البر وجمصة وما حول بحيرة البرلس وبحيرة  أن  كما
طبوغرافية المنطقة الساحلية الممتدة بين دمياط ورشيد فإن هذه  ستواء  إلعدم    ا  ونظر  م 2050إلى    2040خالل الفترة من عام  
ويقدر إجمالي عدد المهجرين المحتملين في   ،  مناطق أشبه بالجزر المنفصلة تحيط بها المياه من كل مكان المنطقة ستتحول إلى 

البحر    حالة منسوب سطح  بنحو    50زيادة  بما    مليون شخص  3.8سم  الدلتا  شمال  الصيادين    فيمنطقة  البحيرات   فيذلك 
البحر  إلى  إضافةالشمالية   على  وخاصة  السياحية  المناطق  من  السياحة    المهجرين  تقلص  نتيجة  درجة  بسبب  األحمر  زيادة 

 الحرارة والعواصف الترابية وتلوث الهواء.
 

 . IPCCفى السيناريوهات المختلفة المقدمة من    دلتا نهر النيل بمصرآثار التغيرات المناخية على  -7
عداد  فقد قام البحث بإ  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ  IPCCها ال  تبناء على سيناريوهات غرق الدلتا التى أعد

ال على  بناء  الدلتا  غرق  ا  ةتقنيخرائط  )  ألثالثية  ا(    DEMبعاد  خرائط  الرقميإلمن  موقع    ESRIشركه  ل  ةرتفاعات  من 

coastal.climatecentral.org/map    ببرامج معالجتها  و  GISوتم  منها  إلرسم  والخرائط  ستنتاج  الكارتوجرافية  الخرائط 

 . بغرق الدلتا في كل سيناريو ةالخاص  ةالتخطيطي المعلوماتية
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 م (. 2100متر حتى سنة  1البحر الى  مياهأوال / فى حالة السيناريو المتفائل ) إرتفاع منسوب 

 

 م. 2100متر حتى سنة  1لى  إ البحر  مياه( إرتفاع منسوب  6خريطة )  

 2021إعداد الباحث  المصدر /

 

 م. 2100متر حتى سنة  1لى إ البحر  مياهإرتفاع منسوب فى حالة دلتا مصر  التغير الجيوفيزيقى على  هأوج(   2جدول ) 

 حالة إرتفاع منسوب ميا
ى
 مت  1البحر  هف

 م المقارنة  هأوج

 السيناريو المتفائل

 محافظات 9
ر  حتباس  ل والمتأثرة جراء ظاهرة ا هعدد المحافظات المتضى

 الحرارى. 
1 

  - ةالدقهلي  - ةالبحت   - ةاالسماعيلي  - ةاالسكندري
قية  كفر    -شمال سيناء    -دمياط  -بورسعيد  -الشر

 الشيخ  
ر   2 جراء الظاهرة.  هأسماء المحافظات المتضى

رة بالفدان 1210033.98  3 مساحات مناطق المحافظات المتضى

 4 عدد المدن الرئيسية المهددة بالغرق ) حضى وريف ( مدن  7

دمياط   -حوش عيىس  -أبو المطامت   -االسكندرية 
 كفر الدوار  -جمصة  –راس التر  -

 5 أسماء المدن الرئيسية المهددة بالغرق

 6 عدد العزب والقرى المهددة بالغرق قرية وعزبة  30

 7 مساحة الكتلة العمرانية المهددة بالغرق ) حضى وريف ( بالفدان  35505.65

رة  بالكمأطوال شبكة  569.57  8 الطرق المتضى

966207.07 
البحر من السهل الفيضى ) دلتا  همساحة الجزء المغمور بميا

 النيل ( بالفدان
9 

 10 البحر من السهل الفيضى ) دلتا النيل (  هنسبة الجزء المغمور بميا 17.39%

926554.04 
البحر المالحة   هراضى الزراعية المعرضة للغمر بمياألمساحة ا

 بالفدان
11 

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /
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 م (. 2100متر حتى سنة  2لى إالبحر   مياه) إرتفاع منسوب  وسط ألثانيا / فى حالة السيناريو ا

 

 م. 2100متر حتى سنة  2لى  البحر إ  مياه( إرتفاع منسوب  7خريطة )  

 . 2021 إعداد الباحث المصدر /

 

 م. 2100متر حتى سنة  2لى البحر إ  مياهإرتفاع منسوب فى حالة دلتا مصر  التغير الجيوفيزيقى على  هأوج(   3جدول ) 

 حالة إرتفاع منسوب ميا
ى
 مت   2البحر  هف

 م المقارنة  هأوج
 وسطألالسيناريو ا

رة و  محافظات 9 حتباس  ل المتأثرة جراء ظاهرة اعدد المحافظات المتضى
 الحرارى. 

1 

قية  - ةالدقهلي  -ة البحت   –  ةاالسماعيلي  - ةاالسكندري  -بورسعيد  -الشر

رة جراء الظاهرة.  كفر الشيخ    -شمال سيناء   -دمياط   2 أسماء المحافظات المتضى

1644870.29 
رة بالفدان  3 مساحات مناطق المحافظات المتضى

ية 9  4 حضى وريف (عدد المدن الرئيسية المهددة بالغرق )  مدن ومناطق حضى

راس  -دمياط  -حوش عيىس  -أبو المطامت   -العامرية  -االسكندرية 

 5 أسماء المدن الرئيسية المهددة بالغرق ركفر الدوا  -بلطيم  - جمصة -التر 

 6 عدد العزب والقرى المهددة بالغرق قرية وعزبة  44

46453.57 
 7 وريف ( بالفدان مساحة الكتلة العمرانية المهددة بالغرق ) حضى 

782.10 
رة  بالكم  8 أطوال شبكة الطرق المتضى

 9 مساحة الجزء المغمور من السهل الفيضى بالفدان 1440263.47

25.92% 
 10 البحر من السهل الفيضى ) دلتا النيل (  هنسبة الجزء المغمور بميا

 11 بالفداناضى الزراعية المعرضة للغمر ر ألمساحة ا 1386646.71

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /
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 م (. 2100متر حتى سنة  3لى البحر إ  مياهتشائم ) إرتفاع منسوب ثالثا / فى حالة السيناريو الم

 

 م. 2100متر حتى سنة  3البحر الى   مياه( إرتفاع منسوب  8خريطة )  

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م. 2100متر حتى سنة  3لى البحر إ  مياهفى حالة إرتفاع منسوب التغير الجيوفيزيقى على دلتا مصر   ( أوجه  4جدول ) 
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 حالة إرتفاع منسوب ميا
ى
  مت  3 البحر  هف

 م المقارنة  هأوج
 السيناريو المتشائم

 محافظات 10
رة والمتأثرة جراء المحافظات المت عدد   1 ظاهرة الضى

قية  - ةالدقهلي  - ةالبحت   - ةاالسماعيلي  - ةاالسكندري   -الشر

رة جراء الظاهرة.  الغربية  -كفر الشيخ    -شمال سيناء   -دمياط  -بورسعيد   2 أسماء المحافظات المتضى

2543633.15 
رة بالفدان  3 مساحات مناطق المحافظات المتضى

ية 13  مدينة ومنطقة حضى
 4 عدد المدن الرئيسية المهددة بالغرق ) حضى وريف (

 -دمياط  -حوش عيىس  -أبو المطامت   -العامرية  -االسكندرية 

المطرية   -أبو حمص  -كفر الدوار   -جمصة  –بلطيم  -راس التر 

 كفر سعد.   -فارسكور  -الحسينية  -
 5 بالغرقأسماء المدن الرئيسية المهددة 

 قرية وعزبة  108
 6 عدد العزب والقرى المهددة بالغرق

 7 مساحة الكتلة العمرانية المهددة بالغرق ) حضى وريف ( بالفدان  81148.13

1165.20 
رة  بالكم  8 أطوال شبكة الطرق المتضى

البحر من السهل الفيضى ) دلتا النيل (  ه مساحة الجزء المغمور بميا 2339702.28
 بالفدان

9 

42.11% 
 10 البحر من السهل الفيضى ) دلتا النيل ( ه نسبة الجزء المغمور بميا

 11 بالفداناضى الزراعية المعرضة للغمر مساحة االر  2245763.89

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /

على   المختلفسيناريوهات  وبناء  )    ةالغرق  أرقام  بالخرائط  )    8-7-6الموضحة  أرقام  وبالجداول  ستنتاج  إ  تم  فقد(  2-3-4( 
ثرت بشكل مباشر أالمغمور منها بمياه البحر والتي    ةونسب(  دلتا النيل  )      السهل الفيضىب  ةبعض البيانات والمعلومات الخاص

 -ة:التالي(  6-5) شكال  ألكما هو موضح في ا ةللغمر بمياه البحر المالح ةالمعرض  ةراضي الزراعيألا  ةعلى مساح

 

فى السيناريوهات المختلفة.   البحر من السهل الفيضى ) دلتا النيل ( ه مور بمياالجزء المغ  نسببيانى يوضح ( رسم  5شكل )   

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /
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فى السيناريوهات المختلفة. البحر   هبميا ة المغمور  راضى الزراعية بالفدانألمساحات ابيانى يوضح  ( رسم  6شكل )   

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /

 

حتى    2030متر من سنة    1البحر    النيل فى حالة إرتفاع منسوب مياه   دلتا نهرآثار التغيرات المناخية على    -8

 م.2100سنة 

عتماد إالتغير المناخي وتاثيره على دلتا نهر النيل بمصر فقد قام البحث بب  ة الخاص  ةالبحثيو  ةالدوليتقارير  العلى نتائج    ءوبنا
البحر  إرتفاع   ا  ودراسات  وتم رصدمتر    1منسوب مياه  هو موضح كما    ةمختلف  ةمراحل سنوي  ةفي عدرتفاع  إلوتحليل هذا 

 :تيآلكا( 12إلى   9بالخرائط )من 
 

 م.2030متر فى سنة  1البحر  هفى حالة إرتفاع منسوب ميا أوال:

 
 . م2030متر سنة   1البحر الى   مياهإرتفاع منسوب فى حالة (  9خريطة )  

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /
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 . م2030متر سنة   1لى إ البحر  مياهإرتفاع منسوب فى حالة دلتا مصر  التغير الجيوفيزيقى على  هأوج(   5جدول ) 

 1البحر   هفى حالة إرتفاع منسوب ميا 
 2030سنة متر 

 م المقارنة  هأوج 

 1 عدد المدن الرئيسية المهددة بالغرق ) حضر وريف ( مدن  ومناطق حضرية  6

 -أبو المطامير   -العامرية  -االسكندرية 
 بورسعيد  -كفر الدوار   -حوش عيسى 

 2 أسماء المدن الرئيسية المهددة بالغرق 

 3 والقرى المهددة بالغرق عدد العزب   قرية وعزبة  15

 4 مساحة الكتلة العمرانية المهددة بالغرق ) حضر وريف ( بالفدان  23126.12

 5 مساحة الجزء المغمور من السهل الفيضى ) دلتا النيل ( بالفدان  436777.64

 6 البحر من السهل الفيضى ) دلتا النيل (  هنسبة الجزء المغمور بميا  7.88%
 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /

 م2050سنة متر  1البحر  هحالة إرتفاع منسوب ميا ثانيا:

 

 م. 2050متر سنة   1لى إالبحر  مياهإرتفاع منسوب فى حالة (   10خريطة )  

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /

 

 . م2050متر سنة   1لى مياه البحر إ إرتفاع منسوب فى حالة دلتا مصر  التغير الجيوفيزيقى على  هأوج(   6جدول ) 

متر   1البحر   هفى حالة إرتفاع منسوب ميا 

 م   2050سنة 
 م المقارنة  هأوج 

 1 عدد المدن الرئيسية المهددة بالغرق ) حضر وريف ( مدن  ومناطق حضرية  6

 -المطامير  أبو  -العامرية  -االسكندرية 
 بورسعيد  -كفر الدوار   -حوش عيسى 

 2 أسماء المدن الرئيسية المهددة بالغرق 

 3 عدد العزب والقرى المهددة بالغرق  قرية وعزبة  17

23225.21 
مساحة الكتلة العمرانية المهددة بالغرق ) حضر وريف (  

 بالفدان 
4 

538270.56 
دلتا النيل ( من السهل الفيضى ) مساحة الجزء المغمور  

 بالفدان 
5 

9.71% 
البحر من السهل الفيضى ) دلتا  ه نسبة الجزء المغمور بميا 

 النيل (
6 

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /
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 م.2070متر فى سنة  1البحر  هفى حالة إرتفاع منسوب ميا :ثالثا

 

 م. 2070متر سنة   1لى إالبحر  مياهإرتفاع منسوب فى حالة (   11خريطة )  

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /

 

 . م2070متر سنة   1لى مياه البحر إ إرتفاع منسوب فى حالة دلتا مصر  التغير الجيوفيزيقى على  هأوج(   7جدول ) 

 م المقارنة  هأوج 2070سنة متر  1  إلىمنسوب الفى حالة إرتفاع 

 1 بالغرق ) حضر وريف ( عدد المدن الرئيسية المهددة  مدن  ومناطق حضرية 6

حوش  -أبو المطامير  -العامرية  -االسكندرية 
 بورسعيد  -كفر الدوار   -عيسى 

 2 أسماء المدن الرئيسية المهددة بالغرق 

 3 عدد العزب والقرى المهددة بالغرق  قرية وعزبة  20

 4 بالفدانمساحة الكتلة العمرانية المهددة بالغرق ) حضر وريف (  29530.42

 5 مساحة الجزء المغمور من السهل الفيضى ) دلتا النيل ( بالفدان  604245.98

 6 البحر من السهل الفيضى ) دلتا النيل ( هنسبة الجزء المغمور بميا 10.90%

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /
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 م.2100متر فى سنة  1البحر  هفى حالة إرتفاع منسوب ميا :رابعا

 

 م. 2100متر سنة   1لى مياه البحر إإرتفاع منسوب فى حالة (   12خريطة )  

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /

 

 . م2100متر سنة   1لى مياه البحر إ إرتفاع منسوب فى حالة دلتا مصر  التغير الجيوفيزيقى على  هأوج(   8جدول ) 

  سنة متر  1فى حالة إرتفاع منسوب مياة البحر  
2100 

 م المقارنة  هأوج 

 1 عدد المدن الرئيسية المهددة بالغرق ) حضر وريف ( مدن  ومناطق حضرية  8

حوش عيسى   -أبو المطامير   -العامرية  -االسكندرية 
 بورسعيد  -كفر الدوار  -راس البر  -دمياط  -

 2 المهددة بالغرق أسماء المدن الرئيسية 

 3 عدد العزب والقرى المهددة بالغرق  قرية وعزبة  30

 4 مساحة الكتلة العمرانية المهددة بالغرق ) حضر وريف ( بالفدان  35505.65

 5 مساحة الجزء المغمور من السهل الفيضى ) دلتا النيل ( بالفدان  966207.07

 6 البحر من السهل الفيضى ) دلتا النيل (  هنسبة الجزء المغمور بميا  17.39%
 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /

 

 تحليل عام لمشكلة البحث  -9

أ تاريخيا  ومما سبق  المسئولة  المتقدمة هى  الدول  إوإنسانيا    ن  ا عن  تغير إلنبعاثات غازات  لظاهرة  المسببة  الحراري  حتباس 
المتضررة من   النامية هى  والدول  األكثر تضررا    84الظاهرة وجاءت مصر ضمن  المناخ  التغيرات    دولة هى  من ظاهرة 

حتباس الحراري وكان موقف مصر في هذه إلنعقاد قمة كوبنهاجن ضد ااسة مهمة للبنك الدولي وعلية تم إالمناخية وفق در
بحلول عام    %40ال تقل عن  حتباس الحراري بنسبة  إلنبعاثاتها من غازات ارورة إلزام الدول المتقدمة بخفض إالقمة هى ض

 م كسنة أساس. 1990م وذلك وفقا لقياسات عام 2050عام    %95  – 80م وبما ال يقل عن 2020
و فشل بما يعتبره المراقبون نصف نجاح ونصف فشل،  اء قمة كوبنهاجن لتغيرات المناخ إختلفت اآلراء ما بين نجاح  وبانته

قيمتها  م عن  2050حتى عام    %80نبعاثات الحرارية بنحو  إليضات في افقد تضمن البيان الختامي للقمة ضرورة حدوث تخف
يد  لتزام ودون تحدإلن تخالف هذا اتلويح بعقوبات للدول التي يمكن أ  والحالية ولكن دون إلزام أو وجود خطة واضحة المعالم أ

 نبعاثات. إللهذه ا حصص أيضا للدول الكبرى المسببه
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 اتحليل عام لمشكلة غرق الدلت -10

غرق أجزاء من دلتا مصر، وبتحليل حتباس الحراري وبالتالي  إلمن حقيقة ظاهرة ا  البحثبناء على ما سبق عرضه فى هذا  
 ةتقنيم بناء على ال2100متر حتى سنة    1لى  أوجه التغير الجيوفيزيقى على دلتا مصر فى حالة إرتفاع منسوب مياه البحر إ

إرتفاع منسوب سطح البحر   من  هالمحافظات المتضررفإن إجمالى عدد    ARC GIS( بإستخدام برنامج    DEMثالثية األبعاد )  

فدان تقريبا   35505مدينة وقرية وعزبة وتجمع عمرانى بمساحة تبلغ    37محافظات شمال دلتا مصر بإجمالى عدد    9يبلغ  

ا مساحة  إجمالى  تبلغ  المالحألبينما  بالمياه  المغمورة  الزراعية  إجمالية    926554ة  راضي  بنسبة  تقريبا  من    %17.40فدان 

تغيير مواقعها يعتبر  لة المدن الموجودة على السواحل وإزا وعليه فإن  (    7كما هو موضح فى شكل )  إجمالى مساحة الدلتا،  
نظرا   أ مستحيال  يكن  لم  إن  صعبا  وامرا  والحضارية  التاريخية  واإللقيمتها  مئاتإلجتماعية  يقطنها  حيث  اآلالف    قتصادية 

 الذين إرتبطوا بها وإرتبطت بهم.  وبعضها الماليين من السكان

 

م. فى حالة  2100م حتى سنة 2030من سنة   البحر من السهل الفيضى ) دلتا النيل ( ه الجزء المغمور بميا نسببيانى يوضح ( رسم  7شكل ) 
متر.  1البحر  هإرتفاع منسوب ميا   

 م. 2021إعداد الباحث  المصدر /

 

 النتائج  -11

البحث   التحليلية فى هذا  الدراسة  أفكار  يمن خالل  الدلتا  مكن طرح بعض  العمراني في مواجهة كارثة غرق  التخطيط  لدور 
وخاصة بعد تحديد المناطق المهددة بالغرق فى السيناريوهات الثالثة المختلفة ومدن السواحل جراء ظاهرة االحتباس الحراري 

أراضى زراعية   المحافظات(،    –شبكة طرق    –مناطق عمرانية    –سواء كانت )  داخل  االدارية  الحدود  في  تحديد نطاقات 
 -اآلتي:
 والتنمية في االتجاهات األخرى.متداد الشريط الساحلي  والتنمية العمرانية على إإيقاف نمو المدن  ▪
  5-3أكثر من  التي منسوبها أعلى من منسوب سطح البحر )  فى المناطق  التنمية العمرانية المقترحة  مواقع  ختيار  إ ▪

 وق سطح البحر (.متر ف
 . عن الشواطئ و السواحل بحيث تكون آمنة نسبيا   أن تكون مواقع هذه المدن بعيدة نسبيا   ▪
 صطناعية  للحد من قوة تأثير األمواج البحرية.إيعية وعمل مصدات طب ▪
للتجمعات   ▪ السواحل  بالنسبة  على  تنشأ  التي  ويالسياحية  البحرية  الواجهة  التقليل من  باجب  العمق الدخول  في  لقرية 

 البعيد عن الساحل. 
 على شبكة الطرق.  الخضراء توالمسطحائق والحدا األشجارزرع  ▪
خاصة أن  تفريغ بعض الساحات والفراغات وعمل مساحات خضراء لحركة اإلنسان داخل الحيز العمراني للقرية   ▪

 . فى الهيكل والنسيج العمرانىمن المدن  القرى قاربت عمرانيا  
/ فرد لكن    2م  0.10زيادة المسطحات الخضراء في مدن الجمهورية خاصة مدينة القاهرة حيث وصل المعدل إلى   ▪

تم تطبيقه  في بعض   الجديدة  المجاورة   2م  5-4المدن والتجمعات  / فرد حدائق ومسطحات خضراء على مستوى 
السكنية   المدينة    –والمجموعة  بين    –مستوى  للفصل  الخضراء  المسطحات  واستخدام  ودولية  إقليمية  حدائق  أو 

 األحياء السكنية وبعضها البعض االمر الذى يقلل من ارتفاع درجة حرارة االرض. 
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النظيفه  ا ▪ الطاقه  مشروعات  الستخدام  النظيفه  كدعم  الطاقه  اليات  أن    CDMستخدام  الشمسيه حيث  السطوع  نسبه 

الطاقه  لل استخدام  فى  استغاللها  يمكن  جدا  مرتفعه  الشمسيه  موضح و  الكهروضوئيةطاقه  هو  كما  الكهرومائية، 
 المعدة من قبل البنك الدولى على مستوى مصر. ( 13رقم )  التالية ةطبالخري

 

 م. 2021ت الطاقة الكهروضوئية لمصر  إمكانا(   13خريطة )  

Source\ https://globalsolaratlas.info/download/egypt 

 

، كما هو التكيف مع الوضع الحالى فى كآفة قطاعات التنميةالتخطيطية يلزم ذلك ( كيفالت)نظرية االقلمة  نهج وإتباع ▪
مكس حيث تكيف سكان مدينة البندقية بإيطاليا بغرق مدينتهم وكذلك تكيف وتأقلم سكان منطقة ال  (8بشكل )موضح  

 (. 9باالسكندرية بعد غرق منطقتهم كما فى شكل )

 

البندقية بإيطاليا  مدينةالمواصالت بتوضح  صورة(   8)  شكل  

https://globalsolaratlas.info/download/egypt


 دور التخطيط العمراني في مجابهة مخاطر غرق الدلتا جراء ظاهرة اإلحتباس الحراري

 

                                                                                   1533                                                               JAUES,16,61,2021 
 

  

 

تكيف سكان منطقة المكس باالسكندرية بعد الغرق (  9)  شكل  

بعد تدميرها أو تدمير أجزاء منها جراء ظواهر الكوارث الطبيعية  المعرضة للغرقإن التعايش أو التاقلم مع المناطق  ▪
سات الثقافية والتعليمية عالم وفى المؤسإلله دائما فى وسائل ا  هنذار والتنبيإلمر السهل والهين بل يجب األليس من ا

 قلمة مع الظروف القهرية التى قد تحدث فى تلك المناطق.ألا ومفهوم رساخ فكرةإو
 

 التوصيات والمقترحات:-12

النمو   وخاصة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، المعنيين بإيقاف  على وزراة اإلسكان، وهيئاتها ومديرياتها المختلفة .1
العمرانية  العمراني المتضررة  والتنمية  السواحل  مدن  وإختيار    على  الجنوب،  تنمية  نحو  والتوجه  الدلتا  شمال  فى 

ا العمرانية  التنمية  يساوى  مناطق  أو  من  أكبر  منسوبها  التى  البحر،    5لمقترحة  سطح  فوق  البعد متر  مراعاة  مع 
 المكاني والبيئي لها. 

حد من قوة تأثير االمواج البحرية والمسببة لعملية  عمل مصدات طبيعية وإصطناعية للعلى هيئة حماية الشواطئ أن ت .2
 نحر الشواطئ. 

ى إمكانية تحول مخاطر غرق المناطق الساحلية شمال الدلتا الى نقاط أن تقوم هيئة الثروة السمكية بإتخاذ الالزم ف  .3
 فرص وقوة فى تنمية الثروة السمكية بمصر.

وزراة الزراعة والمراكز البحثية التابعة لها تتبنى سياسات مختلفة الستغالل االراضى الزراعية التى غرقت بملوحة  .4
 مياه البحر فى الزراعات المناسبة لذلك. 

بإمكانية تكيف المناطق  التنمية العمرانية المستدامة  الباحثين والمهتمين بقضايا التغير المناخى فتح أفق جديدة فىعلى  .5
العمرانية القائمة التى ستغرق فى الفترة القادمة بتكيفها فى هذا الوضع بتحويل نقاط الضعف والمخاطر الى مكامن 

  –التحول نحو اإلقتصاد األخضر    –فى إستخدمات األراضى    ) من تغييروفرص، منها ال على سبيل الحصر    قوى
التأكيد على قيمة ودراسات األثر   –الحد من المشروعات الملوثة للبيئة    –إستخدام مشروعات آليات التنمية النظيفة  

 البيئى (.
وم التكيف والتنمية على وزارة اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية بالدولة أن تنشر وتسعى لنشر والتوعية المجتمعية لمفه  .6

 المستدامة والتوجه نحو مشروعات التنمية النظيفة.
 

 المراجع: -13
ع دالاله  .1 محمد  ع دالاله،  أحمد  محمد  اليمنسالب  ن  الم ال  ن  حمرمو   جامعة  ال وارث  ،  ،  إدارة  العربية,  ندوة  الدول  في  الم اني  وسالمة 

 م.2008 ، السعودية  ، الرياض 

 م.2003 ، القا رة ، المجلس األعلو للثقافة ترجمة توفيق علي منصور،  2،ج1يعية جال وارث الط   ، باتريك ل.آبو   .2

ا .3 أبو  الطا ر  الزليطنيبلقاسرممان  رممان  بشير  )اإل،  ،  لي يا،  طرابلس،  الفاتح،  ال وارث  جامعة  لمواجلة  التخطيطية  الة ح    –عت ارا  

 م.2008 ، سعودية ال  ، الرياض  ة، السابقندوة ال، ( دراسية تخطي  إقليب الخليج بلي يا
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آثار التغيرا  المناخية المرتق ة علو المدن التراثية الساحلية في   مواجلة)  ،  ستشارا  والتدريبإلع د الفتاح ال نا، شركاء التنمية لل حوث وا .4

 .م2009نوفم ر ،  العربيةجملورية مصر ، القا رة -فندق ماريو (، التغيرا  المناخية وآثار ا علو مصر)مؤتمر  (، مصر

المجتمعنا  الملنددة في مصنر  ، عماد الدين عدلي  .5 شنركاء التنمينة  ،  مؤتمنر التغينرا  المنناخية ،  نتيجنة لظنا رة تغينر المنناخ   بنناء قدرا  

 .م2010، ستشارا  والتندريب إللل حنوث وا

ن التراثية الملددة بال وارث الط يعية والحفاظ علو  ويتلا ) دراسة حالة  إت ام األقلمة التخطيطية كمقترح تنفي ذ إلنقاذ المدمحمد أبو كحلة،   .6

 م. 2012، مسق ، سلطنة عمان، ندوة المحافظة علو الطابع العمراني المحلي التقليدذ ،  س ندرية (أل مدينة ا

، القا رة، ز رألجامعة ا  –ية ل لية اللندسة  العلمالمجلة  ،  تأثير ال وارث الط يعية علو المخططا  اإلقليمية التنموية لمصرمحمد أبو كحلة،   .7

 م.2011مصر، 

علو اللياكل العمرانية فو مصر، رسالة ماجيستير، القا رة،    ال وارث الط يعية المؤثرةمحمد أبو كحلة، دور التخطي  العمرانو فو مواجلة   .8

 م.2013مصر، 

،  المؤتمر الدولو األول عن " ال يئة و التنمية في أفريقيا "  تنظيمو لمواجلة ال وارث الط يعية، الحاجة إلو مدخل    محمد ع دال اقي إبرا يب،  .9

 م. 1995كتوبر مصر، أ  -سيوط  كلية اللندسة، جامعة أ

الجوية محمود  محمد   .10 العامة لألرصاد  بالليئة  ل حوث األرصاد والمناخ  المركزية    –44896 العدد    –، جريدة األ رام  عيسي رئيس اإلدارة 
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 )مؤتمر  ،  (   ارجيةثر تغير المناخ علو مصر وبخاصة علو اللجرة الداخلية و الخأ)    ، وال ناء   اإلس انل حوث    القوميالمركز  ،  منال ال طران .11

 . م2009نوفم ر ، جملورية مصر العربية، القا رة  -فندق ماريو  ، (مصر في ثارهآتغير المناخ و 

 م.  2006 وارث ال يئية (، ال اب الخامس، ) الخطة الوطنية لمواجلة الوزارة الدولة لشئون ال يئة، جملورية مصر العربية،  .12
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