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 البحث مةمقد

ــل ــوادى النیــــــ ــــ ـــــاریخ بـ ـــدم التــ ــــ ـــذ ق ــرى منـــــ ــــ ــران المصـ ــــ ـــبط العمـ ــــ ــــع ، و ارت ـــــع مـــ ــــــول المجتمـــ دخـ
ــــدیم ــة التحـــــول الـ ـــــراكم ا جرافىو المصـــــرى عملیـــ ــــرین وت ــــرن العشـ ـــــي القـ ـــــادف ــــرة  اتلزی ــــكانیة الكبیـ السـ

ـــغط علـــــى المـــــوارد  ــا ازداد الضــ ـــدلتا، كمـــ ـــكلة التركـــــز الســـــكاني فـــــي الـــــوادي والــ ـــرت مشــ ــةالمظهــ  ائیـــ
ــدر وحیـــد وهـــو نهـــر النیـــل،  ـــه نتیجـــة لالعتمـــاد شـــبه الكامـــل علـــى مصـ ــتج عن انخفـــاض وهـــو مـــا نـ

ـــر المـــــائى ــدود خـــــط الفقــ ــن المیـــــاه دون حـــ ـــرى مـــ ــرد المصــ ـــیب الفـــ ـــط نصــ ـــى  .متوســ هـــــذا عـــــالوة علــ
ــة،  ــــدر للطاقـــ ــوري كمصـ ـــ ــود األحف ــى الوقـــ ـــل علـــ ــبه الكامــ ــاد شـــ ــــة لالعتمـــ ــــة نتیجـ ـــور أزمـــــة الطاقـ ظهــ

ـــه ــاض احتیاطیــــات مصــــر منـ ــع انخفــ ـــتمرار الوضــــع  مــ ــل اسـ ــــي ظــ ـــه، وف ـــاض إنتاجـ واســــتمرار انخفـ
ــكانیة  ـــادة الســــ ـــة للزیـــ ـــة نتیجـــ ــــة ومصــــــادر الطاقـــ ــــى المــــــوارد المائیــ ــغط علــ ـــد الضــــ ـــالي ومــــــع تزایـــ الحــ

  .عرضة للتفاقممالمشكالت تلك المتوقعة خالل نصف القرن الحالي فإن 

ــر ووضـــــعت  ـــكاني فـــــي مصـــ ــز الســ ـــدة محـــــاوالت لحـــــل مشـــــكلة التركـــ هـــــذا وقـــــد ظهـــــرت عــ
ــاء الدو  ـــل منهـــــا إنشـــ ـــى مراحــ ـــي تنفیـــــذها علــ ــرعت فــ ـــكلة وشـــ ـــذه المشــ لـــــة اســـــتراتیجیة للتعامـــــل مـــــع هــ

ــات  ــن الــــــرؤى واألطروحــــ ــرت عــــــدد مــــ ـــا ظهــــ ــــرى، كمـــ ــ ـــة الكب ـــروعات القومیـــ ـــــدة والمشـــ ــدن الجدیـ المــــ
ـــة  ـــة خاصـ ـــل المشــــكلة، إال أنهــــا لــــم تــــؤت ثمارهــــا المطلوبـ ـــعید لحـ ـــى صـ ـــعلـ ـــكلتي  ولتقــــدیم حلـ لمشـ

ــة ــــاه والطاقـــ ـــه اتجهـــــت ا. المیـ ــكلة وعلیــ ــــدیم حـــــل لمشــــ ــــى تقـ ـــــادر علـ ـــة ق ــــورة بــــــدیل للتنمیــ ــــة لبلـ لدراسـ
ــد  ـــع تحدیـــــ ــة مــــ ـــــة الطاقـــــ ــــة وأزمــ ــــوارد المائیـــ ــــاض المــ ــكلة انخفـــ ـــر ومشـــــ ـــي مصــــ ــــكاني فــــ ــز الســـ التركــــ

ـــــتدامة ـــــة المســــ ـــــة العمرانیــــ ـــتراتیجیة التنمیــــ ــــ ــــح اســ ــــفي . مالمـــــ ــــ ــــنهج الوصـ ــــ ـــة المـ ــــ ـــتخدمت الدراســ ــــ واســ
ـــــى  ـــة األولـ ـــول الثالثــــ ــــي الفصـــ ــارن فـــ ــــ ـــــي المق ـــــي والتحلیلــ ـــي والتحلیلـ ـــتنباطي فــــ ـــنهج االســــ ــا والمـــ منهـــــ

  .الفصل الرابع

ـــــول ــة فصـ ــــى أربعــــ ـــــالة إلــ ـــــم تقســــــیم الرسـ ـــد تـ ــــز : وقـــ ــة التركــ خصــــــص الفصــــــل األول لدراســــ
ـــیم  ـــــد وتقیــــ ـــــى رصــ ــاني علـ ــــل الثـــــ ـــــز الفصـــ ــــر، وركـ ــــي مصـــ ـــــة فـــ ــاه والطاقـ ـــــكلتي المیـــــ ــــكاني ومشــ الســ

ـــین ركــــز ال ـــي حـ ــــة الدراســــة، فـ ــــدلتا واقتــــراح منطق ــروج مــــن الــــوادي وال ــدائل الخــ ــ ــاوالت وب فصــــل محــ
ــــن  ــر مــ ـــي مصــــ ــــة فـــ ـــا مــــــع الحالــ ــدة ومقارنتهـــ ــــة الرائــــ ـــارب الدولیــ ـــى رصــــــد وتحلیــــــل التجـــ الثالــــــث علـــ

ـــات واإلمكانیــــــات ـــــث االحتیاجــ ـــبة حی ـــات المناســـ ــتراتیجیات والسیاســ ـــى االســـ ـــم وصـــــوال إلـــ ــــرا تـــ ، وأخیـ
ــــادر  ــن مصـ ــة مـــ ـــــاج الطاقـــ نت ــــداد ســـــكانیة وإ ـــتیعاب اعـ ــــي اســ ــة الدراســـــة فـ ـــات منطقـــ ــــتنباط إمكانــ اسـ

ــاه ـــة میـــ ــ ــددة وتحلی ــــل  متجـــ ــي الفصـ ـــتدامة فـــ ــة المســ ـــ ــة العمرانی ـــ ــــى مالمـــــح التنمی ـــر باإلضـــــافة إلـ البحــ
  .الرابع



  مقدمة البحث

 ك             

  اإلطار العام للدراسةاإلطار العام للدراسة 

تقدیم بدیل مقترح لتنمیة الالمعمور المصري یتمتع بالقدرة على استیعاب أعداد 
بإمكانات تولید الطاقة من مصادر متجددة وموارد مائیة ویتمیز سكانیة كبیرة 

الستراتیجیة  وتحدید إمكانات هذا البدیل والمالمح المقترحة، داخلیة ومتجددة

تقییم محاوالت 
الخروج من الوادي 

والدلتا

منطقة الدراسة 
 المقترحة

تحلیل التجارب 
 الدولیة الرائدة

  الدراسة التطبیقیة
 استیعاب الزیادة السكانیة 

 االحتیاجات من تحلیة میاه البحر 

 إنتاج الطاقة من مصادر متجددة 

  العمرانیة المستدامةالتنمیة ة استراتیجیمالمح 
 على المستوى القومي واإلقلیمي وتخطیط المراكز الحضریة

التركز السكاني في 
 وادي النیل والدلتا

بفعل الزیادة  زیادة الضغط على استغالل الموارد
 السكانیة 

 االعتماد على النیل كمصدر رئیسي وهو مصدر خارجي : المیاه
باإلضافة النخفاض متوسط نصیب عرضه للتهدیدات والنزاعات، 

 .الفرد دون حد الفقر المائي
 االعتماد على الوقود األحفوري كمصدر رئیسي مما یهدد : الطاقة

.أمن الطاقة، باإلضافة للتناقص المستمر في إنتاجه
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  مقدمة البحث

 ل             

  : المشكلة البحثیة
ـــادة  ــدلتا ولتــــراكم الزیـ ــــل وفــــي الــ ـــر علــــى ضــــفتي نهــــر النی ــــي مصـ ــة لتركــــز العمــــران ف نتیجــ

ــة  ــكالت العمرانیــــ ـــــدة المشــــ ــدت حـ ـــرت وتزایــــ ـــــرین ظهـــ ــــرن العشـ ـــكانیة خــــــالل القــ ــة الســـ ــت أزمــــ وتفاقمــــ
ــة باالع ــ ــوري الناضــــب الطاق ــود األحفــ ـــى الوقــ ــل علـ ــاد شــــبه الكامــ ــیب تمــ ــط نصــ كمــــا انخفــــض متوســ

ــع تفــــاقم . الفـــرد مـــن المیــــاه فـــي مصــــر ــه مــــن المتوقـ ــع توقـــع اســــتمرار هـــذه الزیــــادة الســـكانیة فإنـ ومـ
ــع  هـــــذه المشـــــكالت ـــة مـــــالم یـــــتم تنمیـــــة الالمعمـــــور المصـــــري وتنویـــ ــادر الطاقــ ــادةمصـــ إنتاجهـــــا  وزیـــ

ـــافیة ــة إضــ ــــوارد مائیــــ ــوفیر مـ ــــذا البحـــــث و . وتـــ ــــل یتنــــــاول هـ ــــري لحــ ـــور المصـ ــة الالمعمـــ ــــة تنمیـــ كیفیــ
ـــكاني  ــز الســ ــكالت التركـــ ـــل والـــــدلتا مشـــ ــ ــــي وادي النی ــاض اســـــتمرار و وأزمـــــة الطاقـــــة فـ ـــ ـــط انخف متوســ

  .الموارد المائیةنصیب الفرد من 

  : أهداف البحث 
ـــــدیم ــة  تق ـــرح لتنمیــــ ــدیل مقتــ ــــري بـــ ــــور المصـ ـــداد الالمعمـ ــتیعاب أعـــ ــى اســـ ــدرة علـــ ـــــع بالقــــ یتمت

ــة ســــكانیة ك ـــة داخلیـــ وارد مائیــ ــ ــددة ومــ ــادر متجـــ ــة مـــــن مصــ ـــات تولیـــــد الطاقــ ــرة كمــــا یتمتـــــع بإمكانـ بیـــ
ـــــل ت- ــــن داخــ ـــــع مـــ ــــــةنبــ ــة  -الدولـ ــــ ــــــات المالئمـ ــتراتیجیات والسیاسـ ــــــى االســـــ ــل إلـ ــــ ــددة، والتوصـ ــــ ومتجـ

  .جیة التنمیة العمرانیة المستدامةمالمح استراتیو وتحدید إمكانات هذا البدیل للتنمیة، 

  : األهداف الفرعیة 
ــــل  .١ ــــا تحلیـــ ــــث دیموجرافیـــ ــــن حیـــ ـــري مـــ ـــران المصــــ ـــــكالت العمــــ ـــــور مشــ ــــتقراء تطــ واســـ

 .السكان والموارد المائیة وتركیبة مصادر الطاقة

ــة  .٢ ــــ ــــث معالجــ ـــــن حیــــ ـــــا مـــ ـــور وتقییمهـــ ــــ ـــة الالمعمـ ــــ ــــاوالت تنمیـ ــــدائل ومحــــ ــــــل بــــ ــ تحلی
 .مشكالت العمران المصري، ومن ثم تحدید منطقة الدراسة للبدیل المقترح

ــددة الطاقــــة إنتــــاج فــــي مجــــالي تحلیــــل التجــــارب الدولیــــة الرائــــدة  .٣ ــن مصــــادر متجــ مــ
ــاه ـــة میـــ ــة  وتحلیـ ــل االســــتراتیجیات والسیاســـــات المالئمـــ ـــى أفضـــ ــر للوصــــول إلــ البحـــ

 .للتطبیق على الحالة المصریة

ــإمكانــــات تحدیــــد  .٤ ـــكانیة كبیــــرةالدراســــة الســــتیعاب  ةمنطقــ ــة  أعــــداد سـ ــ ــاج الطاق ــ نت وإ
 .من تحلیة میاه البحرحتیاجات االالشمسیة وتقدیر 

ــــد  .٥ ـــى تحدیــــ ــــ ـــتدامة علـ ــــ ـــة المسـ ــــ ــــة العمرانیـ ــتراتیجیة التنمیــــ ــــ ــة الســ ــــ ـــــح المقترحــ المالمـــ
 .المستوى القومي واإلقلیمي والمحلي


