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 : ملخص لا
تعتبرر مرأ مهرم المر ارد صري مصرر وبرالرلم مرأ غلر  صتري ليرر مسرت لة المتجددة  الطاقة الجديدة وتعتبر

يد مأ األسباب مهمتا عدم وج د إطار تشريعى يحكم التعامرل صرى مجرال د غل  نتيجة لعواإلست الل األمثل  

 المتجددة.لية لتكن ل جيا الطاقة الجديدة وعدم ت صر المعرصة المح ضاصة إليباإلتكن ل جيا الطاقة 

بالسركان مو المنخضةرة ال يرر مهه لر  تنميرة التجمعرا  ل  نطاق واسعهذه الطاقة يمكأ إستخدامتا على    صإن

  1-2شرخ  ككرم 32 االكثاصة السكانية بتر حيث تبلغ - مثل منطقة الساحل الشمالى ال ربىالكثاصة السكانية 

الدلتا عأ طرير  للر  صررم عمرل جديردة وبيئرة مشكلة التكدس السكانى بال ادى والذي ينعكس علي حل 

 .تنمية جيدة لجذب السكان للعيش صى المناط  الصحراوية بمصر وتعميرها

إلي دراسة تهثير االعتماد علي م رد الطاقة المتجددة صي المنراط  ال يرر   وبناء علي غل  صهن البحث يتدف

إسرتراتيجيا  التنميرة المسرتدامة للسراحل الشرمالي ال ربري واسرتعماال  األراضري  ل  بالسركان علري مهه

وحرل مشركلة العجرز صري الطاقرة والتكردس واالدوار التنم يرة للتجمعرا  العمرانيرة  واألنشطة اإلقتصرادية  

ي والبيئي( وتحليرل )العمراني واإلقتصاد لتحليل ال ضع الراهأ  التحليلي ويستخدم البحث المنتج  ،السكاني

وحصر الم ارد ال ير مست ل  صي الساحل الشمالي ال ربي صري حالرة سريطر  قطراط الطاقرة كنشراط را رد 

 ومحرك ر يسي للتنمية صي ض ء تكامل قطاط الطاقة مع كاصة القطاعا .

اقة سياسا  ومشروعا  التنمية صي ض ء االعتماد علي الطصي نتايت  إلي اقتراح برامج و  ويخل  البحث 

المتجددة ومول ياتتا ومراحل تنضيذها باإلضاصة إلي مخطط إستراتيجى تنم ى للساحل الشمالى ال ربرى صرى 

 العلميأ. –ض ء االعتماد على الطاقة المتجددة ومخطط إستعماال  مراضى لقطاط الحمام 

 

Abstract : 
New and renewable energy is considered one of the most important resources in 

Egypt, despite that, it is not exploited optimally for several reasons, the most 

important of which is the absence of a governing framework dealing in the field 

of energy technology, in addition to the lack of local knowledge of new and 

renewable energy technology. 

This energy can be used on a large scale for the development of uninhabited or 

sparsely populated communities such as the Northwest Coast region - where the 

population density is 32 people/km2, This is reflected in solving the problem of 

overcrowding(overpopulation) in the valley and the delta by creating new job 

opportunities and a good development environment to attract residents to live in 

the desert areas of Egypt and rebuild them.  

Accordingly, the research aims to study the effect of relying on renewable 

energy resources in uninhabited areas on sustainable development strategies for 

the northwest coast, land uses, economic activities and development roles for 

urban communities and solving the problem of energy deficit and overcrowding, 

 
 نطاق الساحل الشمالي ال ربي. القاهرة. -(. استراتيجية التنمية العمرانية لل اجتا  الساحلية2017التيئة العامة للتخطيط العمراني وزارة األسكان. ) 1
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and the research uses the analytical method to analyze the situation The current 

(urban, economic and environmental) and analysis and inventory of the 

untapped resources in the northwest coast if the energy sector dominated as a 

leading activity and a major driver of development in light of the integration of 

the energy sector with all sectors. 

At the end of the research, the research concludes with a proposal for 

development programs, policies, and projects in light of the reliance on 

renewable energy, its priorities, and stages of implementation, in addition to a 

strategic development plan for the north-western coast in light of the reliance on 

renewable energy and the land use plan for  El-Hamam sector - El Alamein city. 

 

 

مرسري  - السراحل الشرمالي ال ربري  -التنمية المستدامة  -الجديدة والمتجددةالطاقة  الكلمات المفتاحية :

 مطروح.

Keywords: 
New and renewable energy - sustainable development - North Western Coast - 

Marsa Matrouh. 
 

 

 : المقدمة 
مو  اسرتنضاغ منبعترا إلرى غلر  يرددي من دون مسرتمربشكل  ست اللتاإ هي الطاقة التي يمكأ المتجددة الطاقة

 التري الطاقرة تيرارا   لرالل مرأ عليترا نحصرل التري تل  هي المتجددة صالطاقة ،التهثير السلبي علي البيئة

م لمصردرها إلري الطاقرة  ، 2 تلقرا ى و دورى نحر  علرى الطبيعة صي وج دها يتكرر ويمكرأ تصرنيضتا طبقرا

طاقرة   –الطاقرة الما يرة  –اقة جر ف براطأ األر ( )ط طاقة الحرارة الج صية –طاقة الرياح  –الشمسية 

 طاقة المد والجزر. –الكتلة الحي ية 

 صري الت سرع مل ثرة حيرث من ليرر نظيضرة طاقرة البيئرة باعتبارهرا حمايرة صري بال رة مهمية المتجددة للطاقة

 البيئرة علرى السريء بهثرهرا المعروصة التقليدية الطاقة مصادر استخدام مأ استخدامتا يساعد علي التقلي  

إدارة عملية التنميرة العمرانيرة باالسرت الل األمثرل رها علي تحقي  التنمية المستدامة وهي  صتي تنعكس بدو

 3 .للم ارد الطبيعية المتاحة لتلبية احتياجا  الجيل الحاضر دون التهثير على صرم األجيال القادمة

عب جزء كبير مأ  الزيادة السكانية لمصرر يمكأ من يست   هام  يعتبر الساحل الشمالى ال ربى نطاق تنم ى

ولكرأ جتر د  ،الردلتايادة السكانية الحاليرة برال ادى وملي ن نسم  وميةا جزء كبير مأ الز  34تقدر بح الى

التنمية السابقة ال تتناسب مع الم ارد التا لة المت صرة بالساحل الشمالى ال ربى كما منتا ملضلر  العديرد مرأ 

متر صرة بالسراحل وآليرا  التنميرة المسرتدامة  ومهمترا الطاقرة الجديردة والمتجرددة الالم ارد ال يرر مسرت لة  

 2شكل  حيث ي ضح    التى يمكأ من تحدث ت ير جذرى صى تنمية الساحل الشمالى ال ربىالشمالى ال ربى و

 .2020مشروعا  الطاقة ولم تقترح مي مشروعا  صي مطروح حتي 

مهمتا حيث ان مصادر الطاقة التقليدية صى طريقتا إلى النة ب كما إنتا تسبب العديد مأ المشاكل البيئية و

المتجددة ظتر  الحاجر  إلرى وضرع ديدة ومع الت جة العالمى لنظم الطاقة الجظاهرة األحتباس الحرارى و

 .1شكل كما ه  م ضح صي ية منتجيا  إلستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة صى المخططا  العمران

 
دراسة حالة مصر. المدتمر العلمي السابع عشر   -متجددة(. استخدام نظم المعل ما  الج راصية صي تنمية مشروعا  الطاقة ال2010محمد الخياط، و إيناس الشيتي. ) 2

 لنظم المعل ما  وتكن ل جيا الحاسبا . 
 ( مكرر م. 19الجريدة الرسمية العدد) -(. ال قا ع المصرية2008. ) 119قان ن البناء رقم   3
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 : المشكلة البحثية وفكرة البحث  1شكل 

 

 
 4 : مواقع مشروعات الطاقة المتجددة2شكل 

 

 :معايير تحديد المناطق الصالحة للطاقة الجديدة والمتجددة
  طاقة الشمسيةالموال: 

مير ل األر  يجرب من تكر ن مقرل مرأ   ،م صر ق سرطح البحرر  500الطب لراصيا يجب من تك ن معلي مأ  

البد من تك ن المزارط الشمسرية بعيردة عرأ المخراطر   ،يضةل من تقع المنطقة بج ار مصدر ما ي  ،% 2.1

كي م حتى 2كيل  وا  كم  5.5إن  يجب اال يقل عأ  الجي م ص ل جية وبعيده عأ مناط  المحميا  باإلضاصة  

 5ك سن  . 2كيل وا  ك م 2000يك ن إقتصادى مى ما يعادل 

م: طاقة الرياح  ثانيا

من تقام ت ربينا  ت ليد  ،م  50الطب لراصيا البد من تك ن معلي مأ    ،ث /م 3يجب آال تقل سرعة الرياح عأ  

ج يرة وغلر  وصقرام ألطلرس الطاقة بعيدة عأ مسارا  هجررة الطير ر وعرأ المطرارا  ومنظمرة المالحرة ال

  6الرياح.

تم دراسة وتحليل كل هذه الع امل علي مست ي مصر لل ص ل للمنراط  الصرالحة لتر طيأ كرل نر ط مرأ 

حيث من الساحل الشمالي ال ربري يعتبرر مرأ مكثرر المنراط  صرالحية   ،3شكل    الطاقة كما ه  م ضح صي

 .تجددة بهن اعتاللطاقة الم

بةرورة اإلعتماد علي الطاقة  2052بالرلم مأ ت صيا  المخطط اإلستراتيجي الق مي للتنمية العمرانية 

عرام  25:  15عرام القرادة حيرث يت قرع نةر ب الطاقرة التقليديرة صري مصرر لرالل  15المتجددة لالل الرر  

عام باإلضاصة إلري ت ليرد الطاقرة  40ل واإلعتماد علي الطاقة الشمسية كمك ن مساسي لمنظ مة الطاقة لال

م  ملد م رد الطاقة صي األعتبرار عنرد تقسريم نطاقرا   إال من لم يتم  7مأ الماء ومزارط الرياح ودمجتا س يا

م لخطة التنمية المستقبلية لمحاصظة مطروح  –التنمية   ولم يرتم ت جير  مشراريع للطاقرة المتجرددة   -2022وصقا

 .3شكل  كما ه  م ضح صي ا  التا لة للطاقة المتجددة بتابالمحاصظة بالرلم مأ اإلمكان

 
 التقرير السن ي.(. 2020هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. ) 4

5 Mierzwiak, M., & Calka, B. (2017). MULTI-CRITERIA ANALYSIS FOR SOLAR FARM LOCATION SUITABILITY. Reports 

on Geodesy and Geoinformatics , 104/2017, 20-32. 
6 Pamucar, D., Gigovic, L., Bajic, Z., & Janoševic, M. (2017). Location Selection for Wind Farms Using GIS Multi-Criteria 

Hybrid Model: An Approach Based on Fuzzy and Rough Numbers. Sustainability. 
 . القاهرة.2052(. المخطط االستراتيجي الق مي للتنمية العمرانية 2014وزارة اإلسكان والمراص  والمجتمعا  العمرانية . ) 7
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: المناطق الصالحة للطاقة المتجددة علي مستوي  3شكل 

 8مصر

 10 9: المناطق الصالحه للطاقة وقدرتها 1جدول 

 

 

   :لطاقة المتجددة علي مستوي الساحل الشمالي الغربيروعات اعوامل توطين مش
صالحية المنطقة للطاقة المتجددة هي المحرك الر يسي لقيرام مشرروعا  الطاقرة ولكرأ هنراك العديرد مرأ 

الع امل األلري التي البد مأ ت اصرها لت طيأ مشروعا  تنم ية قا مة علي الطاقة المتجرددة غا  جردوي 

 هي:اقتصادية وبيئية و

وغل  لسد احتياجا  التجمعا  الجديدة مرأ الميراه باإلضراصة هام جدا ت اصر الم ارد الما ية صي المنطقة   −

إلي المساهمة صي عملية انتاج الطاقة وتتن ط المصادر الما ية صي الساحل الشرمالي بريأ ميراه األمطرار 

م والميراه المالحر  /مم  12ب صة إلي    /مم  2والتي تتراوح مأ   ة مرأ البحرر واابرار والميراه ب ص  سن يا

باإلضاصة إلي إمكانية التكامل بريأ الطاقرة  ،4شكل  ي  كما ه  م ضح ص  العذبة المتمثل  صي ترعة الحمام

  11.المتجددة والمياه المالحة لت ذية التجمعا  الجديدة بالمياه المحاله بديالم للمياه العذب 

عأ المخاطر الطبيعية حيث البد من يكر ن النطراق بعيرد عرأ منراط  الكثبران الرمليرة ونطاقرا  البعد   −

حتري ال يحردث  ،5شكل الم ضح  صي    الزالزل واالنتيارا  الصخرية والصدوط والسي ل و ......ملخ

بعرد إنشرا تا ممرا يرددي إلري لسرارة إقتصرادية   تدمير للمزارط الشمسية مو تعطيل لت ربينرا  الريراح

 كبيرة.

لصا   وتصنيف التربة عامل هام جدا صي ت طيأ مشروعا  الطاقة المتجددة حيرث البرد من تكر ن  −

تربة صالحة لتحمرل محمرال ومك نرا  الشربكة ومال تكر ن تربرة غا  مشراكل انتضاشري  مو انتيارير  مو 

 12تصنيف التربة صي الساحل الشمالي ال ربي. 6شكل ليرها وي ضح 

تحليل الطب لراصيا والمي ل هام جدا صي تحديرد المنراط  الصرالحة لتر طيأ مشرروعا  الطاقرة حيرث  −

م ص ق سطح البحر ومي ل األر    500مزارط الطاقة الشمسية الطب لراصيا يجب من تك ن معلي مأ  

م   50مزارط ت ربينا  الرياح الطب لراصيا البرد من تكر ن معلري مرأ  % و2.1يجب من تك ن مقل مأ  

 .7شكل كما ه  م ضح صي 

 
م المصدر: الباحثة بناءم علي ع امل ت طيأ مصادر الطاقة المتجددة المذك رة س 8  وممكانياتتا.  ابقا
 .http://www.nrea.gov.eg/Technology/WindAtlas(. مطلس الرياح. 2005هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. ) 9

 .http://www.nrea.gov.eg/Technology/SolarIntro(. األطلس الشمسي. 2018هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. ) 10
11 Lange, M. (2013). Renewable Energy and Water Resources. Earth Systems and Environmental Sciences, 3, 149-166. 
12 Geitner, C., Hastik, R., & Sutor, G. (2015). Renewable energy sources and soil function impacts. recharge-green.eu, 

University of Innsbruck. 
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 13 الموارد المائيةتوافر  : الغطاء األرضي و4شكل 

 
 13 ات األراضيالمخاطر الطبيعية وواليالبعد عن : 5شكل 

 
 13 التربة خصائص وتصنيف: 6شكل 

 
 13 الطبوغرافيا والميول تحليل: 7شكل 

 

ة التنمية حيث البد ت اصر صي النطراق المر ارد المكملرة لقيرام منشرطة يت اصر الم ارد البيئية الداعمة لعمل −

عية حيث يت اصر بالسراحل الشرمالي ال ربري المر ارد التعدينيرة التري إقتصادية سياحية وصناعية وزرا

 .8شكل ملي ن طأ كما ه  م ضح صي  1500يتخطي إحتياطيتا 

تحليل ودراسة التن ط البي ل جي وغل  ل رر  االسرتضادة منر  وحمايتر  مرأ االسرتخدام الجرا ر حيرث  −

م لمصض صة القيم البي ل جية 2جدول ي ضح   ويتم دراستتا ب ر  تقليل االستخدام  ،تصنيف النطاق وصقا

ال ير مستدام للنطاقرا  عاليرة القيمر  ولاصرة منراط  المحميرا  ومنراط  الحي انرا  النرادره والقريم 

 .9شكل  األثرية كما ه  م ضح صي

  

 
 .(2017) نطاق الساحل الشمالي ال ربي التنمية العمرانية لل اجتا  الساحلية المصدر الباحثة بتصريف مأ استراتيجية 13
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  : توافر الموارد البيئية الداعمة للتنمية المستدامة 8شكل 

 14 : تحليل مصفوفة القيم البيئية9شكل 

 

 : تحليل مصفوفة القيم لكل قطاع 2جدول 

 
 

يكر ن هنراك امكانيرة لمعتمراد  حيرث دة والمتجددة يعتبر مهرم عامرل تن ط وت اصر مصادر الطاقة الجدي −

حيث صي حالة حدوث عجز مو للل صي بعض المصادر يتم االعتماد علري لي مكثر مأ مصدر للطاقة ع

 10شركل    ويت اصر غلر  صري السراحل الشرمالي ال ربري وبكميرا  كبيرره كمرا هر  م ضرحمصدر آلر  

حيث تت اصر الطاقة الشمسية والريراح والمسراقط الما يرة باإلضراصة إلري طاقرة جر ف براطأ   3جدول  و

 ال ظا ف المت قعة وصقام إلمكانيا  الطاقة.عدد 4جدول وي ضح  ،األر  

 

 
جترراز شررئ ن البيئررة  الت صرريف البيئرري لمحاصظررة مرسرري مطررروح.(. 2008وزارة شررئ ن البيئررة. )المصرردر الباحثررة باالعتمرراد علرري تقريررر   14

https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/GovProf/final/Matrooh . 

https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/GovProf/final/Matrooh
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 : إمكانيات مورد الطاقة المتجددة 10شكل 

: كميات الطاقة المتوقعة إنتاجها  3جدول 

 وفقاً إلمكانيات الطاقة المتجددة 

 

 15: عدد الوظائف المتوقعة وفقاً إلمكانيات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة 4جدول 

 
 

االعتماد علي مورد الطاقة المتجددة علي إستراتيجيات التنمية المستدامة للساحل   تأثير
 : الشمالي الغربي 

 تكر نمن ترتخل  مرأ عزلتترا والتدف الر يسي مأ اإلعتماد علي الطاقة المتجددة صي تنمية المنطقرة هر   

العبء عأ ال ادى و   العمل واإلستام صى تخضيف  مكثر تالحما مع محيطتا اإلقليمى )جذب العديد مأ صرم 

م   لتصربح مركرزا ر يسريا  ،كثر إنضتاحا على العالم الخرارجىتك ن مو  الدلتا( مرأ   لمسرتيطان البشررى وقطبرا

حسيأ المطرد صى مست يا  الت يكضلالذي  العمرانى القا م على التكن ل جيا النظيضة    مقطاب النم  اإلقتصادى

اإللرالل بخص صريا  المنطقرة   دة الحياة وغل  دونج تحسيأ  تمتع الم اطنيأ بكاصة الخدما  والدل ل و

المر روث مرع ضرمان الحضراظ علرى م اردهرا الطبيعيرة صرى إطرار مضتر م التنميرة   الضريدة وتراثتا الثقراصى

 .11شكل كما ه  م ضح صي  ،الضعالة المستدامة والمشاركة المجتمعية

 
م لكمية الم رد   )ملمانيا ومسبانيا( المصدر: الباحثة بناء علي تحليل التجارب العالمية 15 وعدد ال ظا ف الناتجة مأ مشروعا  الطاقة المتجددة وصقا

 . وعا  التنم ية والعمرانوتهثير الطاقة المتجددة علي المشر
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 16: األهداف الرئيسية للرؤية التنموية الشاملة للساحل الشمالي الغربي في ضوء الطاقة المتجددة 11شكل 

 

ي جرد ثرالث سريناري ها  مت قعرة للتنميرة صري بناء علي نتا ج التحليل الربراعي لل ضرع الرراهأ للمنطقرة  

 المنطقة وهي:

هأ حيث إنتشار التجمعرا  العمرانيرة علرى نضرس إستمرار ال ضع الرا  :)التوجه المحلى(  السيناريو األول

النمط الحالى )التركز على الساحل( صى ضر ء إسرت الل الطاقرة المتجرددة لسرد إحتيراج الطاقرة صرى عمليرة 

 .التنمية

ظت ر الطاقة كنشاط إقتصادى وث ت ير طضيف صى عملية التنمية وحد   :)التوجه الداخلى(السيناريو الثانى  

 .ربط تنمية منطقة الدراسة بباقى مقاليم الجمت ريةو عماال  المكملة للطاقةجديد صى ض ء بعض اإلست

وث ت ير جذرى صى عملية التنمية وظت ر قطراط الطاقرة كنشراط حد   :)التوجه الخارجى(  السيناريو الثالث

 .ربط منطقة الدراسة بالعالم الخارجىو صى ض ء تكامل قطاط الطاقة مع كاصة قطاعا  التنميةرا د 

 SWOTتحليرل الربراعي  لالسيناري  الثالث ه  المرجح وصقام ألهداف الرؤية التنم ية للنطاق ووصقا لوكان  
 جح.مرتكزا  السيناري  المر 12شكل وي ضح  13شكل  وتحليل البيئة الداللية والخارجية للنطاق 17

 

 
 : مرتكزات السيناريو المرجح12شكل 

 
واالستراتيجيا     إعداد الباحثة بناء علي تحليل الت جتا  العالمية والمحلية واستراتيجيا  التنمية السابقة وعالقتتا بالم ارد المتاح  بتذا النطاق 16

صرم اإلستثمار صي جمت رية  –الشمالي ال ربي   إستراتيجية التنمية اإلقليمية للساحل – 2025هي ) المخطط االستراتيجي الق مي للتنمية العمرانية 

 إستراتيجية هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة(.  -2022لطة التنمية المستقبلية لمحاصظة مطروح –مصر العربية 
17 Francos, H. (2007). A SWOT analysis of strategic urban development planning: The case of Dar es Salaam city in 

Tanzania. Habitat International, 31(1), 130-142. 
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 18للبيئة الداخلية والخارجية للساحل الشمالي الغربي SWOT: نتائج التحليل الرباعي 13شكل 

 

 ضوء الطاقة الجديدة والمتجددة: سياسات التنمية الشاملة للساحل الشمالى الغربى فى
اإلنتقرال مرأ إقتصراد مبنرى علرى إسرت الل لر يسي للتنمية الشاملة بالسراحل الشرمالي ال ربري هر   التدف ا

 greenالم ارد إلى إقتصاد مبنى على إكتساب المعارف مأ لالل آليا  التنمية المستدامة صرى ظرل نظرم 

infrastructure :وتتلخ  سياسا  التنمية صي القطاعا  كما يلي 

 

 قطاع الطاقة: .أ

 نشطة اإلقتصادية و إستنادها على الطاقة المتجددة كقطاط را د .تن يع األ −

 تدالل الطاقة المتجددة صى كاصة القطاعا  التنم ية . −

 تصدير الطاقة المتجددة للخارج . −

اليرا الض ت صلطيرة صرى إنرارة التخل  مأ شبكا  البنية األساسية القديمرة مرأ لرالل اإلعتمراد علرى الخ −

 .المدن

 ال ق د الحي ى ( . –الشمس  –د الطاقة المتجددة ) الرياح إست الل جميع م ار −

إست الل الطاقة التقليدية صى صناعا  ملرى ) الصناعا  البالستيكية (لتح يل الم ارد ال يرر متجرددة  −

 إلى عناصر يمكأ إعادة تدويرها .

 قطاع السياحة: .ب

 إستحداث منماط سياحية جديدة مثل السياحة المعرصية صى مجال الطاقة المتجددة ) لتبادل الخبرا  ( .  −

معرصيرة  –سضارى  –عالجية  –شاطئية  –منماط سياحية )ترصيتية  7إست الل ع امل الجذب مأ لالل  −

 .تاريخية ( –بيئية  –

 ربط الساحل بالظتير عأ طري  محاور سياحية . −

 م األثرية . إست الل القي −

 

 

 
وال ضرع  إعداد الباحثة بناء علي نتا ج التحليل الرباعي وتحليل البيئرة الدالليرة والخارجيرة الناتجرة مرأ الدراسرة ال اصيرة لل ضرع الرراهأ بالنطراق  18

 المستقبلي المت قع.
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 قطاع الصناعة: .ج

الصناعا  التكن ل جية ال ير مل ثة للبيئة على شركل عناقيرد د األكبر على الصناعا  الخضيضة واإلعتما −

صناعية مت اجدة صى مراكز تنمية محددة تتكامل صيترا األنشرطة اإلقتصرادية المختلضرة ممرا يمكنترا مرأ 

 .  الل األمثل إلمكانا  هذا الم قعاإلست

 الزراعة:قطاع  .د

 –جاتروصررا الت لررب علررى المخرراطر الطبيعيررة بعناصررر طبيعيررة كزراعررة نباتررا  ال قرر د الحيرر ى ) ال −

 ( للت لب على الكثبان الرملية . الت ه با

 . هإستخدام نظم رى حديثة لترشيد إستتالك الميا −

 إستخدام المياة المحاله مأ البحر صى الزراعة .  −

 . الزراعى و إعادة إستخدامتاالصرف معالجة مياة الصرف الصحى و  −

 تدوير المخلضا  الزراعية. −

 تحلية المياة الج صية . −

 .نباتا  ال ق د الحي ى ( –الكين  زراعة النباتا  التى تستتل  كمية مياة ص يرة )  −

 البحث العلمى: .ه

 يك ن اإلقتصاد قا م على العلم حتىكاصة المجاال  لتنمية المجتمع و  اإلعتمام بالبحث العلمى صى −

 طاقة متجددة (. –تكن ل جية  –صناعية    –مراكز بح ث زراعية )

 :التنمية اإلجتماعية .و

 مراعاة الخصا   اإلجتماعية للسكان ) البدو ( حيث مراعاة األنشطة اإلقتصادية الخاصة بتم . −

 عدد سكان مأ األقاليم المحيطة . إستيعاب عمالة و  −

 ت صير مراكز لدمة للبدو .   −

 

 : طاقة الجديدة والمتجددة على التخطيط العمرانى بالمنطقةإنعكاس تكنولوجيا ال
س ف ينعكس اإلعتماد علي م رد الطاقة المتجددة كنشاط را د ومحررك ر يسري لالقتصراد والعمرران صري 

عناصرر مساسرية صري اسرتراتيجية   3الساحل الشمالى ال ربي بالتكامل مع الم ارد الطبيعية األلرري علري  

 التنمية وهم:

حدث ت ير جذري صي استعماال  األراضي صنجد مزارط الطاقة الشمسية ملرذ   :األراضياستعماالت   .م

مساحة كبيرة مأ الظتير الصحراوي باإلضاصة إلي محطا  طاقة الرياح المقامرة صري البحرر كمرا هر  

م المدن السكنية الجديدة والمدن الص  ،14شكل  م ضح صي   ناعية المعتمدة علي تكن ل جيا  الطاقة ميةا

 .16شكل و 15شكل   المتجددة

تح ل النشاط اإلقتصادي السا د صي النطاق مأ السياحة إلي الطاقرة والصرناعا  :  األنشطة اإلقتصادية .ب 

متجرددة مثرل مصرانع شررا ح السرليك ن ومصرانع الخاليرا الض ت صلطير  ومصرانع القا مة علي الطاقة ال

باإلضاصة إلي نمط السياحة المعرصي القا م علي تبادل الخبرا  صري مجرال   ،الب لي سيليك ن و.......ملخ

  تكن ل جيا الطاقة المتجددة.

لري نشراط الطاقرة تحر ل قطراط سري ة إلري قطرب تنمر ي ر يسري قرا م ع  :األدوار التنموية للتجمعاات .ج

م بعد ما كان   م لت اصر الم رد ونطاق منخضض القطارة إلي قطب تنم ي ر يسي ميةا المتجددة وغل  تبعا

 .14شكل مرسي مطروح هي القطب التنم ي الر يسي للنطاق كما ه  م ضح صي 

الت ير صي المشروعا  التنم ية وصرم العمالة صي كل قطاط تنم ي نتيجة اإلعتماد علي  4جدول  وي ضح  

م لمستراتيجية المقترحة  .م ردالطاقة المتجددة المت صر صي الساحل الشمالي ال ربي وصقا
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  19ضوء الطاقة المتجددة: استراتيجية التنمية الشاملة للساحل الشمالي الغربي في 14شكل 

 
 مدينة صناعية خاصة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة : 15شكل 

 
: مدينة سكنية جديدة قائمة علي الطاقة 16شكل 

 المتجددة 

 
مر ارد اإلقتصرادية والبيئيرة لل الدراسرة الدقيقرةراتيجيا  التنميرة السرابقة لترذا للنطراق واسرتنقرد إعداد الباحثة مستندة علي تحليل ال ضرع الرراهأ و  19

   القا مة علي م ردالطاقة.وص ال لسياسا  وبرامج التنمية والمشروعا  االقتصادية   انعكاس  علي العمرانوباألل  م رد الطاقة و
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 ضوء الطاقة المتجددة  العلمين في–: مخطط استعماالت األراضي لقطاع الحمام 17شكل 
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 : تأثير الطاقة المتجددة علي برامج التنمية بالساحل الشمالي الغربي5جدول 

 

 

 20  : المشروعات التنموية و فرص العمالة فى كل قطاع تنموى6جدول 

 

 
 تصادي الناتجة مأ الحاال  المماثلة صعلي سبيل المثال بالنسبة للطاقة المتجددة  المصدر الباحئة باإلعتماد علي معدال  العمالة لكل نشاط اق 20

 (. صرضة عمل 20ميجاوا  =1صدان =  18) 
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 يدة والمتجددة:ريعى للطاقة الجدالتشاإلطار المؤسسى وتوصيات لتعديل 
الدولي حيث  في حاالت التعاون 22 21هناك بعض القصور في القوانين المنظمة ألعمال الطاقة المتجددة 

 يجب أن ينص القانون على :

 .لت صير الخبرة والمعرصة لتكن ل جيا الطاقة علي المست ي المحلي تدريب ميدى عاملةضمان  −

و يتطلب غل  من يتم عمل معاهد ،لعلم والتكن ل جيا لنقل ا المشاركة صى تصنيع المك ن اإللكترونى −

 صنية متخصصة صى مجال تكن ل جيا الطاقة الجديدة و المتجددة .

% و اال تقرل صرى نتايرة التعاقرد عرأ 30من يك ن المنتج المحلى صى بداية التعاقد بنسبة ال تقل عرأ  −

 % .70ح الى 

المنتجة بالسعر الذى يحدده ) تكلضة اإلنتراج  من يق م جتاز مجلس ال زراء بشراء الطاقة الكتربا ية −

 ( وعلى من يق م الجتاز ببيع  للمستخدميأ و بنضس األسعار .

 يق م الجتاز بدصع الدعم االزم و الذى يمثل الضرق بيأ الطاقة الجديدة و المتجددة والطاقة التقليدية . −

الت ليرد إلرى منراط    تق م شركا  مصرية مسراهمة برهصراد مصررييأ بنقرل الكتربراء مرأ منراط  −

 الت زيع .

 تك ن جميع األراضى التى تمر بتا لط ط نقل الكترباء ملكا لاصا للدولة . −

القان ن الحالى يتيح للشركا  المصرية العمل صى ت زيرع الطاقرة الكتربا يرة دالرل المنراط  وصقرا  −

 لألسعار المحددة مأ جتاز الكترباء .

سنة و بعدها يتم شرراء الطاقرة الكتربا يرة المنتجرة  20دة من يسرى هذا التعاقد و بنضس األسعار لم −

 مأ الطاقة الجديدة و المتجددة بنضس مسعار الطاقة التقليدية. 
 

 ه: االستنتاجات والخالص
م صري ت ييرر بررامج ولطرط  يعد االعتماد على الم ارد ال ير مست لة صي المناط  ال يرر مهه لرة ممررام هامرا

حيرث يمكرأ من تسرتم صري حرل  ،ا  بما يتناسب مع الم ارد البيئية المت صرة بتاالتنمية الم جت  لتذه النطاق

م تعزيررز مضترر م  بعرض القةررايا والمشرركال  علري المسررت ي القرر مي واإلرتقراء باإلقتصرراد القرر مي وميةرا

 األستدامة صي إدارة الم ارد البيئية.

ت لة اهمتا الطاقة المتجددة التي يمكرأ يعتبر الساحل الشمالي ال ربي نطاق هام جدام ملئ بالم ارد ال ير مس

من تساعد صي تعمير هذا النطاق وحل جزء مأ التكدس السكاني صي ال ادي والدلتا وت جي  التنميرة للظتيرر 

 الصحراوي وهذا ما تسعي ل  الدولة اان.

حررك تنمية الساحل الشمالي ال ربي المقترحرة ت ضرح ترهثير اإلعتمراد علري مر رد الطاقرة كماستراتيجية  

ر يسي للتنمية والت يرر الجرذري الرذي حردث صري اسرتعماال  األراضري واألنشرطة االإقتصرادية واألدوار 

التنم ية للتجمعا  العمرانية باإلضاصة إلي عدد العمالة الناتج عأ هذا النشاط الرذي سر ف يسراهم صري حرل 

 جزء مأ مشكلة البطالة صي التجمعا  المحيط .
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