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 آليات التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة بالتطبيق على الحالة المصرية
 

                                                 د. مروة سيبوبة حامد
**م/ والء محمد صابر

 

 الموجز

تعد مصر يث حيناقش البحث قضية زيادة انبعاثات غازات الدفيبة وتلثيراتها على البيبة العمرانية، 
ن البحث متناول الجزء األول الساحلية. من الدول التي ستتلثر بالتغيرات المناخية وخاصة المناطق 

األسس  الظاهرة، ثم تناول الجزء الثاني من البحث عرض مجموعة منوجوانه عرض لمفهوم 
النظرية والتجاره العالمية التي تبنت المداخل واآلليات التخطيطية المختلفة للتعامل مع الظاهرة 

حث إلى يخل  الب، والتعامل الفعال مع اآلثار المترتبة عليها. و التخفيف من زيادة االنبعاثاتو 
ن خالل اآلليات مواختبار تلك في مصر صياغة إطار مقترح لآلليات المتبعة للتعامل مع الظاهرة 

 ميدانية. دراسة 
 االحتباس الحراري  –التغيرات المناخية  –الكلمات الدالة: غازات الدفيبة 

Abstract  

Mechanisms to Deal with the Phenomenon of Increasing Greenhouse Gases 

Emissions –Applied to the Egyptian Case 

 
The research discusses the issue of increasing greenhouse gases emissions and their 

effects on the urban environment, as Egypt is one of the countries that will be affected 

by climate change, especially coastal areas. The first part of the research dealt with a 

presentation of the concept and aspects of the phenomenon, then the second part of the 

research covered a set of theoretical foundations and global experiences that adopted 

various approaches and planning mechanisms to deal with the phenomenon and reduce 

emissions, as well as approaches to deal effectively with its implications .The research 

concludes with formulating a proposed framework for the mechanisms used to deal 

with the phenomenon in Egypt and testing these mechanisms through a field study. 

Key Words: Greenhouse Gases - Climate Change- Global Warming 
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 مقدمة 

ي بيسفي المدن هي السبه الر  المكونة للبيبة العمرانيةترجال أغله الدراسات أن األنشطة البشرية 
 فلقد أدت األنشطة البشرية بعد الثورة الصناعية وحرق مليارات األطنان، لزيادة انبعاثات غازات الدفيبة

توليد الطاقة واألنشطة الصناعية إلى زيادة معدالت انبعاثات غازات الدفيبة  أجلمن الوقود من 
وزيادة تركيزها بالغالف الجوي مما أدى إلى حدوث ظاهرة االحتباس الحراري وارتفاا درجة حرارة 
األرض عن معدالتها الطبيعية، وما قد ينت  عنها من ذوبان في الجليد الذي بدوره يؤدى إلى زيادة 

اآلثار المترتبة على  إنسطال البحر وغرق العديد من المناطق المنخفضة حول العالم. منسوه 
دامة في على مظاهر التنمية المست بالغاً  ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة أصبحت تجسد تهديداً 

لدول ا وتعد مصر من ،جمعأكل من المجاالت البيبية والعمرانية واالجتماعية واالقتصادية في العالم 
هم مخاطرها المتمثلة في غرق العديد من المناطق أ التي سوف تتلثر بمردودات زيادة االنبعاثات و 

 لىإلذلك يسعى البحث  الدفيبة.بالرغم من صغر مساهمة مصر من انبعاثات غازات  الساحلية
ة يوالمداخل التخطيطية لخفض غازات الدفيبة من خالل عناصر البيبة العمران اآللياتاستنتاج 

المختلفة ومواجهة تلثيرات التغيرات المناخية في مصر. ويتمثل الهدف الربيسي للبحث في الوصول 
إلى إطار مقترح لمواجهة تلثيرات زيادة غازات الدفيبة على البيبة العمرانية ثم اختبار تلك اآلليات 

طبيق إمكانية تمدى  إلىمن قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال في محاولة للوصول 
 تلك اآلليات في الحالة المصرية وتقليل اآلثار السلبية لهذه الظاهرة في مصر.
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  الدفيئة غازات انبعاثات زيادةعرض مشكلة 
 البحثية الدراسة إجراء منهجية( 1) شكل

 
  

 األسس النظرية للتعامل مع زيادة انبعاثات غازات الدفيئة

 ومصادر غازات الدفيئةمفهوم 

أسباب ومظاهر غازات 

 الدفيئة
 تأثيرات غازات الدفيئة

 القطاعات الرئيسية المسببة للمشكلة ومقترحات التعامل

اإلطار النهائي آلليات التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة بالتطبيق على الحالة 

 المصرية

 إطار مقترح آلليات التعامل مع زيادة انبعاثات غازات الدفيئة 

اختبار اآلليات الناتجة من األسس والتجارب العالمية للتعامل مع زيادة 

 انبعاثات غازات الدفيئة من قبل الخبراء والمتخصصين

ات عاثبالتجارب العالمية للتعامل مع زيادة ان

 غازات الدفيئة
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 Greenhouse Gasesازات الدفيئة مفهوم وأهمية غ -1
رسال األشعة تحت  غازات الدفيبة هي غازات توجد في الغالف الجوي، والتي تقوم بامتصا  وا 
الحمراء. غازات الدفيبة الربيسية الموجودة في الغالف الجوي هي بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون، 

باس الكلوروفلوروكربون. تحتاج األرض لظاهرة االحتالميثان، أكاسيد النيتروجين واألوزون، مركبات 
تعمل ن أالحراري الطبيعية. وهي العملية الناتجة عن انبعاث األشعة تحت الحمراء والتي من شلنها 

تسخين سطال الكوكه. يعمل الغالف الجوي على اعتراض ما يكفي من الطاقة الشمسية  على
وسو درجة الحرارة في معدله الطبيعي. غازات وا عادتها مرة أخرى لسطال األرض للحفاظ على مت

-30الدفيبة لها تلثير كبير على درجة حرارة األرض فبدونها النخفضت درجة حرارة األرض إلى 
 .(Casper,2010) درجة مبوية وأصبحت األرض مكان ال نستطيع العيش عليه

 مصادر انبعاثات غازات الدفيئة. 1-1
 تنشل من المصادر الطبيعية، حيث تقوم الطبيعة بإنتاجانبعاثات غازات الدفيبة الطبيعية  -أ

العديد من المواد التي تعتبر كانبعاثات الهواء. على سبيل المثال غاز ثاني أكسيد الكربون، 
ثاني أكسيد الكبريت، جسيمات الرماد من انبعاثات البراكين، الميثان الذي ينت  بصورة 

ات، غاز الرادون المشع وحرابق الغابات. طبيعية بواسطة هضم الطعام عن طريق الحيوان
 .(Tan,2014) ومع ذلك، فان هذه المصادر ليست مصدر قلق كبير للمجتمع

يرجال العلماء أن األنشطة البشرية هي المسبولة عن زيادة مستوى غازات الدفيبة في  -ه
 من أكاسيد النيتروجين  تية من األنشطة البشرية من %95السنوات األخيرة حيث، حوالي 

يتم تحرير غاز ثاني و حرق الوقود في محطات الطاقة، المحركات، المنازل والصناعات. 
 .(Tan,2014) أكسيد الكربون من عملية االحتراق، ويولد العديد من الملوثات

غازات الدفيبة البشرية تبعا للقطاا يعتبر قطاا الطاقة هو المساهم  انبعاثاتفيما يخ   -ج
(، يليها قطاا 2الربيسي النبعاثات غازات الدفيبة في مصر كما هو موضال بالشكل )

 يمثل ن قطاا الطاقة في مصرأالزراعة، الصناعة ثم قطاا المخلفات. مما سبق نالحظ 
من إجمالي القطاعات المختلفة  %55 واليلح مصدر كبير النبعاثات غازات الدفيبة ممثالً 

بالنسبة لدول العالم مما يحثنا على البحث عن مصادر أخرى بديلة عن  %26بينما يمثل 
 المتحدة األمم استخدام الوقود والبدء في استخدام مصادر جديدة ومتجددة للطاقة )برنام 

 (.2011البشرية،  للمستوطنات
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 الدفيبة عالميا مصادر انبعاثات غازات  :(2شكل )
 وطبقا للحالة المصرية في مختلف القطاعات

 

 أسباب انبعاثات غازات الدفيئة .1-2
سنة الماضية(، تم زيادة ظاهرة االحتباس الحراري الطبيعية  250 امنذ الثورة الصناعية )على مدى ال

 من غازات ثاني أكسيد الكربون واحد وغاز(. 3عن طريق التدخل البشرى كما هو موضال بالشكل )
 .الدفيبة التي تم تعديلها عن طريق األنشطة البشرية

 التداخل البشري وظاهرة االحتباس الحراري الطبيعية :(3شكل )

 

 
ريد التلثيرات السلبية تعمل على تبأما تؤدى التلثيرات اإلشعاعية اإليجابية إلى احترار المناخ، 

لذا  ضدرجة حرارة األر يرفع أكبر التلثيرات اإليجابية مما  واحدة منالبشري يعد  والعنصرالمناخ 
اسمة حمطلوه على وجه السرعة إعادة صياغة لهذا المستقبل الحضري الذي يعتبر ذات أهمية 

ث تكون مستدامة ومنخفضة الكربون ومالبمة ااااااااااااااابحاجة إلى تصميم وتخطيو مدن بحي حيث أننا
للعيش. في السنوات األخيرة كان هناك اهتمام متزايد حول دور المدن في كونها المحرك للنمو 

ر جانه واحد من النات  المحلى اإلجمالي(. لكن هذا يعتب %80االقتصادي )إنتاج ما يقره من 
من  %71من مجموا استخدام الطاقة ومسبولة عن  %67تستخدم المدن  القضية، حيثمن  فقو

في المابة من  89(. وتشير التقديرات إلى أن 4انبعاثات غازات الدفيبة كما هو موضال بالشكل )
 (.The World Bank,2010من البلدان النامية ) كانتمن استخدام الطاقة  CO2الزيادة في 

  

0%

100%

انبعاثات الغازات الدفيئة تبعا للقطاع عالميا  انبعاثات الغازات الدفيئة تبعا للقطاع في مصر

(: مصادر 2شكل )

انبعاثات غازات 

الدفيئة عالميا 

وطبقا للحالة 

المصرية في 

مختلف 

 القطاعات
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 االنبعاثات الناتجة عن المناطق الحضرية والغير حضرية :(4شكل )
 

 
Source: The World Bank, 2010, p.19. 

مظاهر انبعاثات غازات الدفيئة.1-3  
تركيز غازات الدفيبة تؤدى إلى انخفاض في األشعة تحت في زيادة هو االحتباس الحراري  -أ

الحمراء الخارجة، وبالتالي يتغير مناخ األرض بطريقة أو بلخرى الستعادة التوازن بين األشعة 
الواردة واألشعة الخارجة. هذا "التغير" سوف يشمل " االحتباس الحراري" لسطال األرض والطبقة 

 (.5)شكل رقم خالل القرن الماضي  0.6السفلى من الغالف. زيادة درجات الحرارة بمعدل 
ن متوسو درجة أوتوقع" الفريق الحكومي الدولي المعنى بتغير المناخ" في تقرير التقييم الثالث 

 ,Holdren) 2100درجة سيلزيوس بنهاية عام  5.8 – 1.4حرارة سطال األرض سوف ترتفع 
2008). 

  سنة السابقة 125درجة سيلزيوس خالل  0.6ارتفاع درجات الحرارة  :(5شكل )

 

وتعتبر مصر من أكثر الدول التي يحتمل أن تشهد تغير ملحوظ في ارتفاا درجات الحرارة وامتداد 
 (.1إلى شهر على األقل كما هو موضال بالجدول )فصل الصيف 

  

لدرجات  التصاعدياستمرار االتجاه 

الحرارة: تسجيل رقما قياسيا جديدا 

حيث ارتفعت درجة  2005عام 

درجة  0.8الحرارة ب مقدار

سيلزيوس عما كانت عليه من عام 

1880 - 1900 

 

 المناطق الغير
 حضرية

 المناطق 
 الحضرية
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 معدالت التغير في درجات الحرارة ومعدالت سقوط األمطار  :(1جدول )
 في دول البحر المتوسو

 

 
 حيث زيادة عدد يوضح الجدول معدالت التغير في درجات الحرارة وتظهر مصر في المناطق ذات التغيير الكبير

رمادي فاتح =  ،2رمادي متوسط = تغيير معتدل =  ،3رمادي غامق = تغيير كبير =  أيام الصيف واأليام الحارة

 ( = نقصان-) تغيير،أبيض = ال  ،1تغيير صغير = 

-Giannakopoulos, 2005, p. 35. 

 

ارتفاا مستوى سطال البحر إذا كان االحتباس الحراري سيحدث فسوف يرتفع منسوه سطال  -ه
وذلك بسبه عمليتين مختلفتين. أوال، ارتفاا درجة ( 6البحر كما هو موضال بالشكل )

الحرارة سوف يؤدى إلى ارتفاا مستوى سطال البحر بسبه التمدد الحراري لمياه البحر. 
ثانيا، الماء المضاف نتيجة ذوبان األنهار الجليدية، جرين الند والقارة القطبية. من المتوقع 

 2100-1990الل عامي متر خ 0.88 – 0.09زيادة متوسو منسوه سطال البحر 
البحر سوف تؤثر على مناطق  سطال مستوى  ارتفاا في ومردودات هذه الظاهرة المتمثلة

للغرق مثل اإلسكندرية،  بعضها وتعرض شمال الدلتا مناطق عديدة في مصر متمثلة في
 (. Raey,2009رشيد وبورسعيد)
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 ارتفاا منسوه سطال البحر :(6شكل )

 
 - Holdren, 2008, p. 17. 

 تأثيرات ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة-2
تعتبر دلتا النيل مع الساحل األمامي للبحر ، (تأثيرات عمرانية )غرق المناطق الساحلية. 2-1

الزيادة المتوقعة في منسوه سطال البحر، وتآكل الشواطئ، الضغو  المتوسو أكثر عرضة لتلثيرات
م وضع عدة ت في المياه الجوفية تخلق تحديات كبيرة.على مصايد األسماك وتسره المياه المالحة 

سيناريوهات لتوقع العواقه السلبية على دلتا النيل. خرابو األقمار الصناعية لدلتا النيل تظهر 
 ,Eldeberky) األراضي التي سيتم خسارتها نتيجة سيناريوهات ارتفاا منسوه سطال البحر

 (.2كما هو موضال بالجدول ) (2011
 سيتم خسارتها وعدد السكان المتضررين أراضي  :(2جدول )

 نتيجة سيناريوهات ارتفاع منسوب سطح البحر

 (Eldeberky, 2011)المصدر: الباحثين، وبتصرف اعتماداا على: 
تغير أنماط سقوط األمطار وال تعد مصر من الدول المعرضة للفيضانات  منهابيئية، تأثيرات  .2-2

في سقوط األمطار  %10ن انخفاضا بنسبة أتم مالحظة نتيجة تغير معدل سقوط األمطار ولكن 
 %10زيادة  أن في تدفق النهر في الخرطوم، في حين %31 بنسبةن يؤدى إلى انخفاض أيمكن 

في تدفق المياه في نفس الموقع مما سيكون  %36يؤدى إلى زيادة بنسبة قد في سقوط األمطار 
 .(Egyptian Environmental Affairs Agency, 2013)له تلثير على موارد المياه 

ية ن العديد من القضايا الصحية الحالأيشير جهاز شبون البيبة إلى  الصحة،التأثير على  .2-3
ن يزيد أارتفاا درجات الحرارة من الممكن كما أن ن تتفاقم بسبه تغير المناخ. أفي مصر يمكن 

سيناريوهات ارتفاع 
 منسوب سطح البحر

 األراضي المغمورة
 عدد السكان المتأثرين المغمورةنسب األراضي 2كم

 مليون  4 %7.5 1800 م 0.5
 مليون  6.1 %18.9 4500 م 1
 مليون  8 %23.9 5700 م 1.5
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اإلجهاد الحراري، خاصة في المناطق الحضرية مثل القاهرة واإلسكندرية. ارتفاا درجات الحرارة 
أن يؤثر على توزيع األمراض مثل المالريا  من الممكن األمطاروالتغير في نسبة سقوط 

((Egyptian Environmental Affairs Agency,2013 . كما يشير أيضا جهاز شبون البيبة
إلى أن أمراض القله والجهاز التنفسي والشرايين يثير قلق كبير في مصر. كما لوحظ من قبل 

ارة ات تلوث الهواء. يمكن الرتفاا درجات الحر مستوىاا البنك الدولي أن هذا قد يكون نتيجة الرتف
 Egyptian Environmental Affairs)ات التلوث مستوىوالظروف األكثر جفافًا أن تزيد من 

Agency, 2013). 
حسه تقديرات العالم األمريكي ويلسون فانه سوف ينقرض ، األيكولوجيةالتأثير على النظم  2-4

يوم وذلك نتيجة األوضاا البيبية البابسة الحالية. أبرز األنواا التي من نوعًا كل  74ما يقره من 
. ومن المتوقع أيضا أن يؤثر (Sue Roaf ،2009) المتوقع انقراضها هي الشعاه المرجانية

التغير المناخي على الشعاه المرجانية في البحر األحمر. وهذا يمكن أن يكون له التلثير المباشر 
الن العديد من السياح يلتون للغو  أو الغو  لمشاهدة الشعاه المرجانية. على نشاط السياحة 
 Egyptian) 2060بحلول عام  %80-20سه الشعاه المرجانية بنسبة ويقدر أن تنخفض ن

Environmental Affairs Agency, 2013). 
 التأثير على األنشطة االقتصادية 2-5
 الزراعة، ويشمل:قطاع . 2-5-1

طرق على األقل من جراء التغير  ثر عن طريق ثالثفي مصر سوف يتل إنتاج المحاصيل -
 :المناخي

 ارتفاا درجات الحرارة سوف يغير من إنتاج المحاصيل ومن الطله على المياه -
ارتفاا درجات الحرارة سوف يعمل على زيادة الطله على المياه للمحاصيل. عدة دراسات  -

ات الري التي تحتاجها المحاصيل مستوى في %13إلى  5توقعت زيادة بنسبة تتراوح من 
المصرية. على المدى البعيد إذا انخفضت تدفقات النيل من الممكن أن تنخفض كمية المياه 

 المطلوبة للري.
ارتفاا منسوه سطال البحر قد يغمر األراضي المنخفضة واألراضي الزراعية الغير محمية  -

لنيل هي المنطقة الزراعية األكثر على طول ساحل البحر المتوسو وتعتبر منطقة دلتا ا
 .(Egyptian Environmental Affairs Agency, 2013)إنتاجيااااااااة 

ن يؤثر ارتفاا درجات الحرارة إلى انخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية، أيمكن الحيوانية، الثروة  -
ن تؤدى إلى موت الحيوانات. أن ظروف الحرارة والظروف الجافة القاسية ممكن أكما 

الثروة السمكية بصفة عامة فان ارتفاا درجات الحرارة سوف يؤثر على إنتاج الثروة 
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 ن يحد من إنتاج اسماكأات الملوحة من الممكن مستوىارتفاا  أن السمكية. باإلضافة إلى
 .المياه العذبة

تيجة ي عابدات نشاط السياحة نتم إعداد سيناريو لتقدير قيمة الخسابر ف. قطاع السياحة، 2-5-2
 19.7و 1990مقارنة بعام  2030عام  % 8.4التغير المناخي وكانت النتيجة توقع خسارة بنسبة 

( العابدات المقدر خسارتها نتيجة التغير 3. ويوضال الجدول )1990مقارنة بعام  2060عام  %
  .2060مليار عام  88-67و 2030مليار جنيه عام  19-15المناخي وهاااااااي مقدر أن تكون 

 التلثيرات المتوقعة نتيجة التغير المناخي على العابدات السنوية لنشاط السياحة :(3جدول )
 الخسائر نتيجة التغيرات المناخية )مليون جنيه

 السيناريو المتفائل السيناريو المتشائم السنة
2030 18.856 14.735 
2060 88.386 67.103 
 .(Egyptian Environmental Affairs Agency, 2013) وبتصرف:من إعداد الباحثين، 

 

إذن كنتيجة نهابية لهذا الجزء فان النقطة البحثية تدور حول زيادة انبعاثات غازات الدفيبة نتيجة 
األنشطة البشرية المكونة للبيبة العمرانية في المدن بسبه زيادة حجم الطله على الطاقة وزيادة 

للمدن، والخروج باآلليات العمرانية التي يمكن من خاللها الحد من هذه االنبعاثات النمو االقتصادي 
(، وبناء عليه 7والتخفيف من اآلثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة كما هو موضال بالشكل )

سيتناول البحث في الجزء التالي عرض آلليات التعامل مع هذه الظاهرة من خالل دراسة لألسس 
 لتجاره العالمية المختلفة.النظرية وا
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 دراسة للقطاعات المسببة للمشكلة ومقترحات التعامل :(7شكل )
 الباحث بناء على نتاب  الدراسات النظرية

 
 آليات التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة - 3

تم من خالل الجزء األول من البحث تعريف القطاعات المختلفة المسببة للمشكلة،  سيتناول هذا 
الجزء من البحث دراسة األسس النظرية للتعامل مع هذه الظاهرة من خالل دراسة لمجموعة من 
التجاره التي تناولت هذه الظاهرة و ليات التعامل معها، وقد تم تصنيف التجاره طبقا للتجاره 
التي تبنت  ليات التخفيف للحد من مسببات هذه الظاهرة من القطاعات العمرانية المختلفة، وطبقا 
للتجاره التي تبنت  ليات التكيف للتعامل مع النتاب  المترتبة على زيادة انبعاثات غازات الدفيبة 

  تحليلي هالمتمثلة في غرق العديد من السواحل نتيجة ارتفاا منسوه سطال البحر. ومن خالل من
 ض:عر سيتم تناول مجموعة من العناصر التي اعتمدت عليها وتناولتها كل تجربة من خالل 

   المشكلة مؤشراتها ومظاهرها          -
                 تلثيرات المشكلة           -
 وصف المشروا  -
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 أهداف المشروا               -
 اآلليات التخطيطية للحد من وتقليل تلثيرات المشكلة    -
 نتاب  المشروا   -

 للتعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة األسس النظرية .3-1
سيتم تناول األسس النظرية لمواجهة ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة من خالل التكيف مع 

وفيها سيتم عرض األسس المختلفة للتكيف مع غرق المناطق األثار المترتبة على هذه الظاهرة، 
الساحلية نتيجة ارتفاا منسوه سطال البحر وعن طريق التخفيف من وتقليل هذه االنبعاثات من 
خالل القطاعات المختلفة المكونة للمدينة مثل قطاا النقل، الطاقة، استعماالت األراضي، المخلفات 

الخروج بها للتعامل مع  ( مجموعة األسس التي تم8شكل )الصلبة وقطاا الصناعة، ويوضال ال
 الظاهرة.

 األسس النظرية للتعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة :(8شكل )
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 .التجارب العالمية للتعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة 3-2
يهدف هذا الجزء إلى دراسة لمجموعة من التجاره التي تناولت هذه الظاهرة و ليات التعامل معها، 
وقد اعتمد منه  تصنيف التجاره طبقا للتجاره التي تبنت  ليات التخفيف للحد من مسببات هذه 
الظاهرة من القطاعات العمرانية المختلفة والتي تم عرضها في أسباه الظاهرة وتم الخروج 
بالقطاعات الربيسية المسببة في زيادة انبعاثات غازات الدفيبة متمثلة في قطاا الطاقة، النقل 
واستعماالت األراضي، وطبقا للتجاره التي تبنت  ليات التكيف للتعامل مع النتاب  المترتبة على 

ه سطال و زيادة انبعاثات غازات الدفيبة المتمثلة في غرق العديد من السواحل نتيجة ارتفاا منس
(. سيتم تناول مجموعة من العناصر التي اعتمدت عليها 9البحر كما هو موضال بالشكل رقم )

عرض المشكلة مؤشراتها ومظاهرها، تلثيرات المشكلة، وصف المشروا، وتناولتها كل تجربة، 
 أهداف المشروا، اآلليات التخطيطية للحد من وتقليل تلثيرات المشكلة، نتاب  المشروا.

 منهجية تصنيف التجارب :(9شكل )

 

 
 التجارب التي تبنت مداخل وآليات التكيف )إدارة السواحل: التجربة الهولندية( .3-2-1

يتعامل الساحل الهولندي مع مشكلة ارتفاا منسوه  :عرض المشكلة مؤشراتها ومظاهرها -أ
. وهذا يتطله قوة إضافية للدفاا األمواجسطال البحر. بجانه هذا، تلثير هجمات 

 الساحلي. 
سنتيمترا بين العامين  19مستوى البحر ارتفع  نأيقول خبراء المناخ تلثيرات المشكلة   -ه

وحاليا يعيش أكثر  ،مما أدى إلى غرق العديد من المناطق في هولندا 2010، 1901
، Roggema) من نصف سكان هولندا في مناطق أدنى من منسوه سطال البحر

 Delta worksبدأت وزارة البنية التحتية والبيبة في مشروا  1954. في عام (2009
سدا  13كم من السدود بمجموا  16500مع أكثر من  1997وقد االنتهاء منه عام 



 صابر محمد والء .م/  حامد سيبوبة مروة. د                                             المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

  116 

جنوه غره هولندا للحماية من خطر الفيضانات. األهداف التي تبنتها التجربة تعزيز 
 المنسوه من الغرق.حماية المناطق الساحلية والمناطق المنخفضة 

 اآلليات التخطيطية للحد من وتقليل تلثيرات المشكلة   -ت
سوف نستعرض مجموعة من اآلليات المختلفة الناتجة والقابمة على أسس مواجهة ارتفاا منسوه  -

 سطال البحر وحماية العديد من المناطق من خطر الغرق ومن ضمن اآلليات التي سيتم تناولها: 
تطوير منظور متكامل لساحل جنوه هولندا وخاصة في األماكن الضعيفة التي تلعه دورا  •

 هاما وهو االمتداد في اتجاه البحر. 
 تغيير السدود القابمة إلى دفاعات ساحلية متعددة الوظابف.  •
 إنشاء ارض جديدة أمام الساحل وتستخدم في الترفيه والسياحة. •
طالقها بصورة يتم التحكم فيها إنشاء نظام حجرات السد حيث يقوم  • بتخزين مياه السد وا 

مما يقلل من خطر الفيضان. باإلضافة إلى، عمل أماكن لتجمع الناس في حاالت 
 الفيضان.

مناطق تستوعه مياه الفيضان ويمكن تخزين مياه المطر فيها وتكون هذه المناطق  إنشاء •
 المناطق العمرانية. فيمركزة 

حيث التطوير البيبي باإلضافة إلى إنشاء مناطق جذه معيشة  توسيع المنطقة الساحلية  •
 جديدة.

بناء سدود جديدة، فاذا تم إصالح السد القديم وصيانته فسوف يعمل كخو دفاا ثاني ويمنع  •
 .مياه الفيضان من المرور

 توسيع السد مما يزيد من صعوبة اختراق السد. •
 لى مستوى اعلى من منسوه ارتفاا مياهالردم بالرمال حيث يتم تعلية المناطق العمرانية إ •

 البحر للحفاظ عليها. 
بناء جزر جديدة أمام الساحل لحمايته حيث تعمل الجزر على تقليل شدة األمواج في   •

 حاالت المد والجزر واألعاصير.
إنشاء جزر الميناء والتي تهدف إلى حماية الساحل عن طريقة تهدبة األمواج، وسوف  •

 اء مع توليد الطاقة.يجمع بين وظابف المين
تجارب تبنت مداخل وآليات التخفيف للتعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات  3-2-2

 الدفيئة
تنقسم التجاره التي تبنت  ليات التخفيف إلى عدة أنواا، منها تجاره للتخفيف من زيادة انبعاثات 
غازات الدفيبة في قطاعات النقل والجزء األخر من التجاره للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيبة 
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لدفيبة ا بقطاا الطاقة، الجزء األخير من التجاره سيتم عرض كيفية التخفيف من انبعاثات غازات
 من خالل استعماالت األراضي.

قطاع النقل: التجربة الصينية )مدينة غوانغتشو: نظام عبور حافالت النقل السريع(  .3-2-2-1
 تكامل استعماالت األراضي مع النقل العام وتشجيع المرور العابر 

 في جنوه غره الصين، وهي ثالث عرض المشكلة مؤشراتها ومظاهرها تقع مدينة غوانغتشو -أ
مليون نسمة. تعاني المدينة من زيادة  15أكبر مدينة في البالد، حيث يبلغ عدد سكانها 

االنبعاثات الملوثة على أكثر الطرق ازدحاما بالمدينة وهو طريق تشونغشان. تم افتتاح المشروا 
 كيلومتر. 22.5بطول  2010عام 

لتلوث واالزدحام المروري بالمدينة مما يؤدي إلى صعوبة تلثيرات المشكلة زيادة معدالت ا  -ه
 .األفرادوصول 

يبدأ المشروا في الطرف الغربي لمنطقة تيانهى، حيث التنمية الكثيفة على  :وصف المشروا  -ج
والسكك الحديدية، العديد من  ن سنة الماضية، بما في ذلك محطات المترويمدى العشر 

 اإلدارية الضخمة بمنطقة واألبراجت التسوق الكبيرة، المشروعات السكنية الشاهقة، مجمعا
كم خالل الجانه الشرقي لمنطقة تيانهى  22.5األعمال المركزية الجديدة. يستمر الممر بطول 

إلى منطقة هوانغبو، حيث كثافة وتعدد استعماالت األراضي. وتمتد إلى شرق منطقة تيانهى 
، مجتمعات مغلقة جديدة ذات أبراج سكنية حيث منطقة القرى الحضرية المنخفضة االرتفاا

شاهقة االرتفاا، الحدابق العامة الكبيرة، الجامعات، بعض المواقع الزراعية والمناطق الصناعية 
الكبرى. يتم الوصول إلى المحطات عن طريق مزي  من جسور المشاة وأنفاق المشاة. العديد 

كم من الطرق مع خدمات  250وتغطى من الطرق تمتد إلى ما وراء الممر الربيسي للمشروا 
 . (Suzuki, 2013)المرور العابر السريع للحافالت 

 أهداف تجربة مدينة غوانغتشو لنظام عبور حافالت النقل السريع  -د
 إدخال نظام الحافالت السريعة لتحسين إمكانية الوصول لألفراد بسرعة أكبر. -
 العام.تقليل استخدام وسابل النقل الخاصة وتشجيع النقل  -
 تقليل االزدحام المروري والتلوث نتيجة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة. -
 تعزيز وتشجيع األفراد على المشي. -
 زيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة. -
 تعزيز البنية األساسية لوسابل النقل الغير ميكانيكية. -
 التكامل بين وسابل النقل الميكانيكية والغير ميكانيكية. -
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بة المحيطة دم  وسابل النقل وتحسين البيو  للحد من وتقليل تلثيرات المشكلةآلليات التخطيطية ا -ه
(Suzuki, 2013):- 

تم تدعيم االستثمار في المرافق التي تعزز التكامل بين وسابل النقل الغير ميكانيكية وبين  -
لم متحركة تركيه سالمشروا المرور العابر السريع للحافالت. تم تحسين ممرات المشاة، تم 

معبر امن على طول المشروا، حل مشاكل ازدحام  20بالمحطات الربيسية، إضافة حوالي 
حطات مالمشاة في محطات الحافالت، توفير طرق للدراجات وأماكن انتظار تتكامل معها و 

 .الدراجات التي يتم تشاركها
ابق عامة بطول تحسين الفراغات العامة بالقره من المشروا عن طريق تطوير حد -

 المشروا. 
، لخلق مبات الكيلومترات من 2010البدء في مشروا تحسين المحاور الخضراء عام  -

 Donghaochongالمحاور الخضراء عبر المدينة. وشهد هذا المخطو استعادة قناة 
 . (بالمشرواوأصبحت جزء ترفيهي ربيسي )القديمة 

الجديدة بالمنطقة المحيطة لجذه األفراد متر مربع من العقارات التجارية  329000تطوير  -
 للعيش والعمل والترفيه.

يتم تشييد  حيثتكثيف وتنويع استعماالت األراضي يجرى في الجزء الغربي من المشروا،  -
 العديد من المباني الشاهقة في الجزء الشرقي من المشروا األقل نموا.

لخدمات األساسية للسكان تنوا استعماالت األراضي وتم إحالل الخدمات التجارية وا -
 والمرافق األخرى بدال من المصانع واألراضي الزراعية بطول الممر.

 نتاب  تجربة مدينة غوانغتشو لنظام عبور حافالت النقل السريع-ح
طن سنويا على مدى العشر سنوات األولى  86000خفض غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار  -

 . (Suzuki, 2013)مليون دوالر  2.8 بقيمة خفض انبعاثات سنوية تقدر بقيمة
تقليل انبعاثات الجسيمات التي تسبه أمراض الجهاز التنفسي، بما يقدر بحوالي أربعة  -

 . (Suzuki, 2013) أطنان
 قطاع الطاقة: التجربة اإلسبانية )مدينة برشلونة: تحسين أداء الطاقة(.3-2-2-2

تتوجه السياسات الحالية للتخفيف من تغير المناخ  :عرض المشكلة مؤشراتها ومظاهرها -أ
الناجم عن األنشطة البشرية نحو التحوالت الحضرية المستدامة للحد من انبعاث الغازات 

ير التشكيل العمراني للتجمعات يمكن أن يكون له تلثكذلك فإن المسببة لالحتباس الحراري. 
 ,Behfar)ثات غاز ثاني أكسيد الكربون كبير على استهالك الطاقة وبالتالي الحد من انبعا

2013). 
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من استهالك الطاقة كل عام على الكهرباء لكل فرد،  %50ينفق حوالي :تأثيرات المشكلة  -ه
مما يؤدى إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيبة وزيادة تلثير الجزيرة الحرارية العمرانية مما 

ادر إدخال مصفإن لك كذيؤدى إلى ارتفاا درجات الحرارة واإلحساس بعدم الراحة الحرارية. 
 تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.الطاقة المتجددة سيعمل على 

وسيتم تناول هذا في كيفية تحويل مجاورة سكنية إلى نظام أقل في  :وصف المشروع  -ج
. IMM (Integrated Modification Methodology)استهالك الطاقة وذلك باستخدام 

ل المباني ذات الفي الواقع، يمكن استبدال المباني التقليدية القابمة المستهلكة للطاقة من خ
كفاءة في استخدام الطاقة أو صفر في استهالك الطاقة. دراسة الحالة، مدينة برشلونة، مع 

على إنتاج / سنة لديها القدرة 2كيلو واط/ ساعة/ م 1500شمسي حوالي  إشعاامتوسو 
مع منهجية التخفيف من الجزيرة الحرارية  IMMارتباط منهجية  كمية كبيرة من الطاقة.

تقوم هذه الدراسة على كيفية تعظيم كفاءة استخدام الطاقة لمجاورة عمرانية من . انية(العمر 
 .(Behfar, 2013والمتجددة )خالل استخدام الطاقة الجديدة 

كفاءة الطاقة باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والمحاور تحقيق  :أهداف المشروع -د
الخضراء ووسابل النقل العام لتقليل انبعاثات غازات الدفيبة عن طريق تحويل األفراد 
لساحات أربعة بلوكات عمرانية إلى فراغات عامة مستدامة، تخدم المنطقة المحيطة. إعادة 

ي يجية عمرانية أكبر لمدينة برشلونة، والتتصميم الساحات األربع يعتبر جزء من استرات
 تهدف إلى استرداد عدد محدد من الساحات. 

 اآلليات التخطيطية لتجربة مدينة برشلونة: تحسين أداء الطاقة -ه
 .(Behfar, 2013)تحديث الطاقة      

االعتماد على توليد الطاقة من المصادر المتجددة التي تتكون من األلواح الكهروضوبية  -
 ومجمعات الطاقة الشمسية. 

 تم اختيار المواقع على أسطال المباني، واجهات المباني والساحات العامة. -
ات العليا تتلقى مزيدا من أشعة الشمس من مستوىالشمسي أن ال اإلشعاايظهر تحليل  -

 .العليا تامستوىال
كما أن هناك بعض واجهات المباني التي لها قدرة على تلقى مزيد من أشعة الشمس مثل  -

 األسطال العليا.
تم تجهيز مجمعات الطاقة الشمسية مع خزانات المياه ليتم استخدام الماء الساخن في  -

 الفترات التي يكون فيها االشعاا الشمسي غير كافي.
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، ات مفتوحة حيث ال يوجد تلثير للتظليل يمنع انتاج الطاقةتركيه األلواح الضوبية في فراغ -
لذلك في المدن ذات الكثافات العالية، ليس من الممكن دابما تركيه االلواح الضوبية لعدم 

 وجود فراغات مفتوحة كافية.
 نتائج تجربة مدينة برشلونة: تحسين أداء الطاقة-و
زيادة كفاءة الطاقة نتيجة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يقل استهالك الفرد من  -

. وخفض انبعاثات (Behfar, 2013)ميجا وات  2.54الطاقة في قطاا النقل إلى أقل من 
 غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

مما تعمل على خفض درجات الحرارة بين  %12لى إ 3زيادة نسبة المسطحات الخضراء من  -
 .(Behfar, 2013)درجة سيلزيوس  0.96 – 0.24

: التجربة Mixed Usesاالستعماالت المختلطة  -قطاع استعماالت األراضي .  3-2-2-3
 (MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDAاألمريكية )

في الجنوه الشرقي  MIAMI-DADEعرض المشكلة مؤشراتها ومظاهرها تقع مقاطعة  -أ
ذي ضره ال أندرو. تعاني الوالية من الكوارث الطبيعية، إعصار األمريكيةلوالية فلوريدا 
كبر أ األضراربلغت  إذوالذي تسبه بكوارث عديدة للواليات المتحدة  1992الوالية عام 

ات يمليار دوالر في المقاطعة فقو وكانت هذه أكثر الكوارث تكلفة في تاريخ الوال 25من 
 .2005المتحدة حتى حدوث إعصار كاترينا عام 

 لتشجيع االستعماالت المختلطة األمريكيةأهداف التجربة   -ه
 تشجيع التنمية ذات االستعماالت متعددة االستخدامات. -
 على المشي.  األفرادتشجيع  -

 Dade-Miamiكانت تختبر العديد من المجتمعات في مقاطعة  :1990اآلليات التخطيطية عام 
التنمية السريعة، في محاولة للسماح بلن تكون التنمية ذات كثافات مرتفعة ومزي  من استعماالت 
األراضي، قامت المقاطعة بتغيير عنصر استعماالت األراضي من مخططات التنمية الشاملة إلى 

رف عتعيين "مراكز األنشطة"، والتي تم تغييرها في المخططات الحالية إلى "المراكز الحضرية". ت
المراكز الحضرية بلنها " مناطق متوسطة إلى مرتفعة الكثافات وتحتوي على تركيز عالي من 

 PROMOTING MIXED-USEالوظابف الحضرية المختلفة المتكاملة أفقيا أو رأسيا". )
DEVELOPMENT.) 
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لبناء التحفيز االستعماالت متعددة االستخدامات قامت المقاطعة بتحديد متوسط للكثافات ونسب 
 لكل مركز حضري:

في القله واال تقل  0.4تكون أكبر من  أننسه المساحة المبنية يجه  :المراكز اإلقليمية -
 وحدة سكنية للفدان. 500على األطراف، اقصى كثافة  0.2عن 

في القله وأال  0.3المراكز المتروبوليتان، نسه المساحة المبنية يجه أن تكون أكبر من  -
 وحدة سكنية للفدان. 250األطراف، اقصى كثافة على  0.75تقل عن 

في القله واال تقل  1.5المراكز الحضرية، نسه المساحة المبنية يجه أن تكون أكبر من  -
 وحدة سكنية للفدان. 125على األطراف، اقصى كثافة  0.5عن 

 شبكة المناطق الخضراء: التجربة األسترالية: تجربة مدينة سيدني-
تواجه المدينة العديد من التحديات وخاصة المخاطر  :مؤشراتها ومظاهرهاعرض المشكلة  -أ

المرتفعة بسبه ظاهرة االحتباس الحراري وقد عزز هذا التقارير الوطنية والدولية بشلن 
. 2030تغير المناخ. تم وضع مخطو استراتيجي للمدينة لتحقيق االستدامة خالل عام 

ركة الدولة مع الحكومة والمجالس المحلية األخرى سيعتمد التنفيذ الفعال على تمكين مشا
يجاد طرق  األعمالوالمؤسسات التعليمية ومنظمات   .المجتمعجديدة إلشراك وتمكين  وا 

(SGS Economics & Planning, 2008) 
 sustainableقام مجلس المدينة بإعداد خطة استراتيجية للمدينة ) :وصف المشروا -ه

sydeny2030 التحديات التي تواجهها المدينة، وال تقتصر التنمية ( من أجل مواجهة
 ةعلى البيبة المادية فقو، ولكن حول االقتصاد والمجتمع. وتعتمد رؤية المدينة على ثالث

 أهداف ربيسية مدينة خضراء، مترابطة وعالمية وعناصر تحقيق هذه الرؤية. 
 & SGS Economics).أهداف التجربة األسترالية لتعزيز شبكة المناطق الخضراء -ج

Planning, 2008) 
 مدينة سيدني مدينة خضراء ومدينة عالمية  -
 مدينة مترابطة عن طريق شبكة من محاور النقل العام المترابطة والمحاور الخضراء  -
 اآلليات التخطيطية بالتجربة األسترالية لتعزيز شبكة المناطق الخضراء -د

 ن طريق حلقة من السكك الحديدية شبكة نقل متكاملة ومستدامة ربو الشمال بالجنوه ع
 الخفيفة والتي تربو مركز المدينة بالمناطق المحيطة.

  شبكة محاور للدراجات خلق شبكة من الدراجات ودم  نظام استبجار الدراجات مع
 تقاطعات النقل ومراكز األنشطة، مثل التسوق، الترفيه والعمل.

  العام تكون صلة الوصل بين طرق ساحة للنقل  إنشاءساحة للنقل العام بوسو المدينة
 لمرور عبر مركز المدينة.لقليل الحاجة للحافالت والمركبات النقل العام، لت
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  أماكن انتظار السيارات وضع سياسات و ليات لتسعير انتظار السيارات التي تدعم النقل
 إدارة مواقف انتظار السيارات التي تقلل عدد السيارات في مركز المدينة. ،األخضر

  محاور ربيسية لتكون الشبكة الخضراء  10شبكة خضراء حيوية مترابطة ومستمرة تم تحديد
 المقترحة بالمدينة وقد تم اختيار هذه المحاور ألنها تربو النقاط الهامة والربيسية بالمدينة. 

 نتاب  التجربة األسترالية لتعزيز شبكة المناطق الخضراء -ج
بحلول عام  1990ات عام مستوىمقارنة ب %50خفض انبعاثات غازات الدفيبة إلى  -

2030. 
بحلول عام  %80زيادة الرحالت باستخدام وسابل النقل العام للذهاه إلى العمل إلى  -

2030. 
والرحالت عن طريق المشي إلى  %10زيادة رحالت المدينة باستخدام الدراجات إلى  -

  .2030بحلول عام  80%
 لدراسة التجارب العالميةآليات التعامل مع الظاهرة طبقا -4

( اآلليات التي تم استنتاجها من دراسة التجاره العالمية المختلفة للتعامل 10يوضال الشكل رقم )
مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة وقد تم تصنيفها طبقا لآلليات التي تعاملت مع النتاب  

اا غرق العديد من السواحل نتيجة ارتفزيادة انبعاثات غازات الدفيبة متمثلة في على المترتبة 
منسوه سطال البحر ) ليات التكيف(، و ليات التخفيف وهي التي تتعامل مع كيفية خفض انبعاثات 
غازات الدفيبة من خالل القطاعات المختلفة المكونة للمدينة ) ليات التخفيف( وقد انقسمت إلى 

 عماالت األراضي.قطاا النقل، الطاقة واست
 ليات التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة طبقا لدراسة التجاره (: 10شكل )

 المختلفة
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اإلطار المبدئي المقترح للتعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة في الحالة  -5
 المصرية  ) دراسة مقارنة بين نتائج دراسة األسس النظرية والتجارب العالمية(  

أسباه ومصادر ظاهرة انبعاثات غازات الدفيبة وصوال إلى دراسة لألسس النظرية قد تم تناول 
والتجاره العالمية في محاولة للوصول إلى  ليات للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من تلثيراتها 

ة ويتكون التعامل مع الظاهر  السلبية والتي تم من خاللها التوصل إلى إطار مبدبي مقترح آلليات
 من: 

 اإلطار المبدبي المقترح للتعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة  :(4) جدول
 في الحالة المصرية

  ليات التكيف
  إنشاء الهياكل الصلبة مثل السدود، حواجز المد والجزر وكاسرات األمواج •

 
 

 إدارة السواحل

 إنشاء الهياكل الخفيفة مثل الكثبان الرملية وتغذية الشواطئ •
 استعادة األراضي الرطبة •
 نظم اإلنذار المبكر واإلخالء •
 تغيير السدود القابمة إلى دفاعات ساحلية متعددة الوظابف نحو األرض ونحو البحر •
 إنشاء مجموعة من الجزر أمام الساحل للحماية ولخلق مناطق للصيد •
 تنمية أراضي مستصلحة في البحر •

  ليات التخفيف
  استخدام النقل العامتشجيع وتعزيز  •

 
 

 قطاا النقل

 توفير حارات أو طرق مخصصة لمحور النقل العام •
 تحسين وتعزيز المشي وركوه الدراجات •
دعم االستثمار في المرافق التي تفرز التكامل بين وسابل النقل العام وبين وسابل النقل  •

نشاء محاور للمشاة  أماكن  –محاور للدراجات توفير  –الغير ميكانيكية مثل )تحسين وا 
 إضافة معابر أمنة للمشاة( –محطات للدراجات التي يتم تشاركها  –انتظار للدراجات 

 الشمس .................( –تعظيم استخدام الطاقة المتجددة )الرياح  •
 قطاا الطاقة

  Photovoltaic Systemsالتخطيو ألنظمة الخاليا الكهروضوبية  •
 تشجيع استعماالت األراضي المختلطة لتقليل مسافة الرحالت  •

 
قطاااااا 

استعماالت 
 األراضي

 تحديد متوسو للكثافات ونسه البناء لكل منطقة سكنية •
• Roof top farm زراعة األسطال 
 زيادة زراعة األشجار على طول الطرق للتقليل من تلثير ظاهرة الجزيرة الحرارية` •
 الهواء والخضراء لتقليل معدالت االنبعاثات الملوثة وتحسين جودةزيادة المسطحات  •
مواقف السيارات الخضراء: مشروا تصميم إرشادي لتحويل مواقف السيارات إلى  •

 مسطحات خضراء
• Urban agricultural الزراعة العمرانية 
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 التكيف مع غرق المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر 5-1
 مع ارتفاا منسوه سطاااااااااال و ليات التعاملالمداخل واالتجاهات العالمية لقد انقسمت مداخل  -أ

لاااااااااى ع  ليات الحماية: ركزت و ليات لالستيعاه  ليات للتراجع،  ليات للحمايةالبحر إلى 
الدفاعات الساحلية متعددة الوظابف، إنشاء جزر عمرانية أمام الساحل للترفيه وألنشطة الصيد، 
نشاء األراضي الرطبة، تنمية أراضي مستصلحة في البحر، خلق والحفاظ على  استعادة وا 

ار حالفراغات الخضراء في المناطق المنخفضة، إنشاء السدود، تنمية أراضي مستصلحة في الب
 على الردم في اتجاه البحر في صورة مناطق  ليات التراجعوتطوير البنية التحتية. ركزت 

استعماالت األراضي إلى استعماالت تتالءم مع ارتفاا منسوه سطال البحر،  خضراء وتغييااار
 على تعزيز التلهه لحالة الطوارن ووضع نظم لإلنذار واإلخالء المبكر.  ليات التراجعوأكدت 

مع ارتفاا منسوه سطال  و ليات التعاملداخل واالتجاهات النظرية لقد انقسمت مداخل الم  -ه
لى إنشاء ع  ليات الحماية: ركزت و ليات لالستيعاه  ليات للتراجع، ات للحماية لياالبحر إلى 

الحواجز وكاسرات األمواج، إنشاء الهياكل الخفيفة مثل الكثبان  السدود،الهياكل الصلبة مثل 
اات التراجع على إنشاء مناطق لتجمع األفراد ة األراضي الرطبة. ركاازت  ليواستعاد الرملية

ع التنمية في المناطق المعرضة قع المباني المهددة، منوقت حدوث الفيضانات، تغيير موا
البحر،  سطالاالت تتالءم مع ارتفاا منسوه للخطر، تغيير استعماالت األراضي إلى استعم

 المبكر. الءنظم لإلناذار واإلخ على تعزيز التلهه لحالة الطوارن ووضع  ليات التراجعوأكدت 
 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة للقطاعات المختلفة . 5-2
 التخفيف من غازات الدفيئة لقطاع النقل. 5-2-1

 مشاةالنقل العام وتعزيز حركة ال أكدت األسس النظرية والتجاره العالمية على ضرورة تشجيع     
 للحد من الظاهرة. 

  التخفيف من غازات الدفيئة لقطاعات الطاقة، استعماالت األراضي .5-2-2
لى ع قطاا الطاقة: اتفقت التجاره العالمية واألسس النظرية على استخدام الخاليا الفوتوفولطية 

أسطال وواجهات المباني لتوليد الطاقة الكهربابية من مصادر الطاقة المتجددة والحد من استهالك 
 الطاقة. 

قطاا المناطق الخضراء: تم التلكيد في كال من األسس والتجاره على خلق شبكة مترابطاااااااااااااة 
االت المختلطة ورفع ومستمرة من المحاور الخضراء، زيادة زراعة األشجار، تحفيز االستعم

 البناء. ونسه  متوسو الكثافات
وقد تم الوصول لإلطار المبدبي المقترح للتعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة في الحالااااااة 

 (.4المصرية كما يوضحها الجدول )
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ي الحالة ف غازات الدفيبةاختبار اإلطار المبدبي المقترح للتعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات  -6
يادة ناول ظاهرة ز بناء على نتاب  الدراسة النظرية وكذلك دراسة التجاره العالمية لت المصرية

الدفيبة، تم التوصل إلى اإلطار المبدبي آلليات التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات  انبعاثات غاازات
طال ع ارتفاا منسوه سم  ليات التكيفمجموعة من  إلىتلك اآلليات تنقسم غازات الدفيبة. وقد 

 نمالناتجة  ليات التخفيف من االنبعاثات  وكذلك المناطق الساحلية ر وغرق العديد مانالبح
 األراضي.اقة واستعماالت قطاعات النقل، الط

مجموعة من اللقاءات والمقابالت مع  إجراءوقد جاءت الحاجة إلى اختبار تلك اآلليات من خالل 
الخبراء المتخصصين في مجال إدارة السواحل، النقل، الطاقة، استعماالت األراضي، وتتم في تلك 

اعات كل قطاا من القطالمرحلة من البحث اختبار مدى أهمية وتلثير تلك اآلليات والمعايير على 
ة إلى باإلضاف ،المختلفة المتمثلة في قطاا إدارة السواحل، النقل، الطاقة، استعماالت األراضي

تحديد أكثر تلك اآلليات تلثيرا في التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة مع اقتراح 
ع هذه ن لها تلثير في التعامل ممجموعة من اآلليات األخرى التي لم يتم وضعها في االعتبار ويكو 

 (.1الظاهرة وذلك كما هو موضال في استمارة االستبيان المرفقة ملحق رقم )

 

 
 

وكل ما سبق في محاولة للوصول إلى اإلطار النهابي المقترح آلليات التعامل مع زيادة انبعاثات 
لنهابية للوصول إلى النتاب  اغازات الدفيبة من خالل دم  التعليقات وأراء الخبراء والمتخصصين 

 للبحث.
 خصصين.راء الخبراء والمت النتاب  النهابية للبحث من خالل دم  التعليقات و  سنستعرض تالياً  
فيما يخ  ظاهرة ارتفاا منسوه سطال البحر وغرق العديد من المناطق المنخفضة فقد تم  -

يجه ، مها في التجربة الهولنديةستخدا لية إنشاء الجزر العمرانية والتي تم ا أنالتنويه على 

35%

30%

15%

20%

إدارة السواحل

انشاء الهياكل الخفيفة مثل الكثبان الرملية وتغذية الشواطيء

نظم اإلنذار المبكر واالخالء

استعادة األراضي الرطبة

تغيير السدود الحالية الى دفاعات ساحلية متعددة الوظائف

 العناصر األكثر تأثيرا من وجهة نظر الخبراء للتعامل مع ظاهرة  (: 11شكل )
 إدارة السواحلزيادة انبعاثات غازات الدفيئة لقطاع 
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ة المياه ضحلة ودرجأن طبيعة بحر الشمال تختلف عن البحر المتوسو حيث تراعي أن  أن
ء جزر أمام الساحل باستخدام الردم، لكن البحر المتوسو ابإنش الميل منخفضة مما يسمال

يتميز بزيادة درجة الميل وعمق المياه وحركة األمواج العالية، لذا ينصال إذا تم استخدام هذه 
ثار هذه الجزر على الكابنات الحية.  يتم إنشاء هذه الجزر من الخرسانة مع دراسة أن اآللية 

سوف تعمل على تشجيع العمران وال تتناسه مع الحالة هذه اآللية  أنيروا  بعض الخبراء
 المصرية.

عدم وجود إطار قانوني أو تشريعي لتنظيم أعمال المناطق المعرضة للخطر حيث يحتاج  -
 إلى تعديل القوانين الحالية ودمجها في قانون واحد لحماية الشواطئ. األمر

طر مشكلة ارتفاا منسوه وضع خطة طويلة المدى لزيادة وعي المجتمعات المحلية بمخا -
 سطال البحر.

 العناصر األكثر تأثيرا من وجهة نظر الخبراء للتعامل مع ظاهرة(: 12شكل )
 زيادة انبعاثات غازات الدفيئة لقطاع النقل

 
 دمااااااايتم التركيز على  ليات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيبة وع أنأحد الخبراء كان يرى  -

 :التطرق آلليات التكيف
الن الموضوا يحتاج إلى دراسة ، مع مشكلة ارتفاا منسوه سطال البحر وتهديد السواحل  -

  أكبر وأكثر تحليال.

65%

35%

قطاع النقل 

تشجيع النقل العام تعزيز حركة المشاة وركوب الدراجات 
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 نماذج طبيعية أو رقمية للتلكد من السواحل إلى عملتحتاج كل اآلليات المقترحة لقطاا إدارة  -

  جدواها واختبار تلثيرها ألنها لو لم تنفذ بطريقة علمية صحيحة يمكن أن يكون لها مردود.
دال ضرورة تشجيع النقل العام كوسيلة ربيسية بقطاا النقل تم االتفاق من قبل الخبراء على  -

  من الوسابل األخرى.
 النقل النهري كوسيلة نقل نظيفة و منة.ضرورة التفكير في  -

 :قطاا الطاقة تم التلكيد من قبل الخبراء على أهمية استخدام 
الكهروضوبية على أسطال وواجهات  مصادر الطاقة المتجددة والتخطيو الستخدام الخاليا -

 المباني والساحات العامة لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة.
الخضراء والتوسع في زراعة التلكيد على استخدام الطاقة الخضراء من زيادة المسطحات  -

في زراعة واجهات المباني لما له األثر في التخفيف من درجات الحرارة  األشجار والتفكير
 وبالتالي تقليل استهالك الطاقة المستخدمة في أجهزة التبريد.

تلكيد على ضرورة التوسع في زراعة األشجار لما االتفاق وال : تمقطاا استعماالت األراضي -
لها من مردود في التكيف مع ارتفاا درجات الحرارة نتيجة عملية البخر والتقليل من ظاهرة 

 العمرانية، كما أنها تعمل على التخفيف من انبعاثات غازات الدفيبة. ةاااااااالجزيرة الحراري
 

  

75%

25%

قطاع الطاقة

تعظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة

التوسع في زيادة المسطات الخضراء وزراعة األشجار

 (: العناصر األكثر تأثيرا من وجهة نظر الخبراء للتعامل مع ظاهرة 13شكل )
 زيادة انبعاثات غازات الدفيئة لقطاع الطاقة
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بيق على يبة بالتطاإلطار النهابي لصياغة  ليات التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدف -7
تتمثل أهمية الغازات الدفيبة في كونها مصدر الحياة على سطال األرض .  الحالة المصرية

درجة سيلزيوس وأصبال كوكه األرض مكان ال -30فبدونها النخفضت درجات الحرارة إلى 
الدفيبة هامة لكن تتمثل المشكلة في زيادة تركيز هذه ازات ااانستطيع العيش عليه، إذن فالغ
لكثير من معدالتها الطبيعية مسببة ا رتفاا درجات الحرارة عنالغازات فزيادة التركيز ينت  عنه ا

ات غازات زيادة انبعاث أنالدراسات ه ااااااااااال اغلاااااااالتلثيرات العمرانية، االقتصادية والبيبية. ترج
ر ختباادن. بعد ما تم ااااااااي الماااااااالدفيبة نات  عن األنشطة البشرية المكونة للبيبة العمرانية ف

 مصريةالدفيبة في الحالة ال ازاتاااااااااااات غاااااااااإلطار المبدبي المقترح للتعامل مع ظاهرة زيادة انبعاث
ات التعامل االنهابي آللي ارااااراء الخبراء والمتخصصين تم الوصول إلى اإلط و لتعليقات والتطرق 

 مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة في الحالة المصرية كما هو موضال بالجدول التالي. 
  

 

75%

25%

قطاع استعماالت األراضي

الزراعة العمرانية وزيادة اعداد األشجار

اتشجيع استعماالت األراضي المختلطة

 دة انبعاثات غازات الدفيئة مع ظاهرة زيا الخبراء للتعاملالعناصر األكثر تأثيرا من وجهة نظر (: 14شكل )

 استعماالت األراضي لقطاع
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اإلطار النهائي المقترح آلليات التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة في  :(5جدول )
 الحالة المصرية

 الحلة المصرية آليات التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة في
 اآلليات

 القطاعات

 آليات التكيف )للتعامل مع اآلثار السلبية الناتجة عن زيادة انبعاثات غازات الدفيئة(

 إنشاء الهياكل الخفيفة مثل الكثبان الرملية وتغذية الشواطئ 35%

 إدارة

 السواحل

 نظم اإلنذار المبكر واإلخالء 30%

 استعادة األراضي الرطبة 20%

15% 
تغيير السدود القائمة إلى دفاعات ساحلية متعددة الوظائف نحو األرض ونحو 

 البحر

 
إطار قانوني أو تشريعي لتنظيم أعمال المناطق المعرضة للخطر حيث يحتاج 

 األمر إلى تعديل القوانين الحالية ودمجها في قانون واحد لحماية الشواطئ

 
المجتمعات المحلية بمخاطر مشكلة وضع خطة طويلة المدى لزيادة وعي 

 ارتفاع منسوب سطح البحر.

 إنشاء الهياكل الصلبة مثل السدود، حواجز المد والجزر وكاسرات األمواج 

 للحد من والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة آليات التخفيف

 تشجيع وتعزيز استخدام النقل العام 65%

 

 قطاع

 النقل 

 تحسين وتعزيز المشي وركوب الدراجات  35%

 

دعم االستثمار في المرافق التي تعزز التكامل بين وسائل النقل العام وبين وسائل 

توفير محاور  –النقل الغير ميكانيكية مثل )تحسين وإنشاء محاور للمشاة 

 –محطات للدراجات التي يتم تشاركها  –أماكن انتظار للدراجات  –للدراجات 

 معابر أمنة للمشاة(إضافة 

 توفير حارات أو طرق مخصصة لمحور النقل العام 

 الشمس .................( –تعظيم استخدام الطاقة المتجددة )الرياح  100%
 قطاع

 الطاقة

75% 
زيادة زراعة األشجار على طول الطرق للتقليل من تأثير ظاهرة الجزيرة `

 الحرارية وزيادة المسطحات الخضراء

 

قطــــاع     

استعماالت     

 األراضي

 تشجيع استعماالت األراضي المختلطة لتقليل مسافة الرحالت  25%

 تحديد متوسط للكثافات ونسب البناء لكل منطقة سكنية 

 Roof top farm  زراعة األسطح 

 
مواقف السيارات الخضراء: مشروع تصميم إرشادي لتحويل مواقف السيارات 

 خضراء إلى مسطحات
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 التوصيات النهائية

ضال ليها من خالل الدراسة النظرية والتحليلية والميدانية اتإبناء على نتاب  البحث التي تم التوصل 
أن للتعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة يجه التركيز على القطاعات المسببة للمشكلة 

 نها أكثر القطاعات مسببة لزيادةإمتمثلة في قطاعات الطاقة، النقل واستعماالت األراضي حيث 
ي مصر ولذلك للتخفيف من انبعاثات هذه القطاعات يجه التركيز في انبعاثات غازات الدفيبة ف

 المخططات العمرانية للمدن على: 

 توجيه سياسات الدولة لدعم مشروعات النقل العام وتقليل االعتماد على السيارات. -
 تكامل بين رؤى المخططات العمرانية للمدن وبين مخططات النقل العام وتحقيق التكامل بينهم. -
خاذ يتم ات أنضع خطو للطاقة المتجددة على المستوى العمراني أو اإلقليمي والبد يجه و  -

بعين االعتبار ضمن المراحل األولى للتخطيو  solar Access وصول الطاقة الشمسية
ن غالبية المباني تلخذ التوجيه بين الجنوه الشرقي والجنوه الغربي للحصول أوالتلكيد على 

 الشمسية جيدة.على درجة وصول للطاقة 
 التخطيو الفعال ووضع سياسات الستعماالت األراضي لتقليل مسافات السفر. -
تطوير منهجيات مخططات المدن بحيث تحتوي مرحلة إعداد المخطو على خطة الستعماالت  -

األراضي لتقليل مسافات السفر، خطة للنقل الجماعي، خطة لشبكة ومحاور المناطق الخضراء، 
 ة والمتجددة وخطة إلدارة المخلفات الصلبة.خطة للطاقة الجديد

كما أنه يجه الوضع في االعتبار مشكلة ارتفاا منسوه سطال البحر وتهديد العديد من  -
 المناطق بالغرق لذلك يجه التعامل مع قطاا إدارة السواحل والتلكيد على:

 لمناخية ا ضرورة وضع استراتيجية لتنمية ساحل شمال الدلتا في ضوء سيناريوهات التغيرات
 المتوقعة.

  صياغة مخطو إلدارة المناطق الساحلية مع وجود إطار مؤسسي واضال لإلدارة المتكاملة
 للمناطق الساحلية.

 .تعديل التشريعات والقوانين لتراعي مخاطر التغيرات المناخية وتلكل الشواطئ 
 طال سوه سإنشاء نظم للرصد واإلنذار المبكر وتوعية األفراد بمخاطر مشكلة ارتفاا من

 البحر.
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 (1ملحق )

 استمارة مقابلة مع الخبراء والمتخصصين للوصول آلليات التعامل

 مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة 
مجموعة اآلليات التي تم الوصول إليها نتيجة من دراسة األسس النظرية توضال االستمارة التالية 

والتجاره العالمية للتعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيبة. برجاء تحديد درجة التلثير لكل 
  لية، مع اختيار أكثر عنصرين تلثيرًا لكل قطاا.

آليات التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات   
 ئة طبقا لألسس النظرية والتجارب العالميةالدفي

     اآلليات
 

    القطاعات
اختيار أكثر 
 عنصرين تأثيراا 

 درجة التأثير
 ضعيف متوسط قوي 

 آليات التكيف )للتعامل مع اآلثار السلبية الناتجة عن زيادة انبعاثات غازات الدفيئة(

المد إنشاء الهياكل الصلبة مثل السدود، حواجز  •    
 والجزر وكاسرات األمواج

إدارة 
 السواحل

إنشاء الهياكل الخفيفة مثل الكثبان الرملية وتغذية  •    
 الشواطئ

 استعادة األراضي الرطبة •    
 نظم اإلنذار المبكر واإلخالء •    

تغيير السدود القائمة إلى دفاعات ساحلية متعددة  •    
 الوظائف نحو األرض ونحو البحر

إنشاء مجموعة من الجزر أمام الساحل للحماية  •    
 ولخلق مناطق للصيد

 تنمية أراضي مستصلحة في البحر •    
    •  
    •  

 آليات التخفيف للحد من والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة(
 تشجيع وتعزيز استخدام النقل العام •    

 قطاع النقل

 النقل العامتوفير حارات أو طرق مخصصة لمحور  •    

    

تحسين وتعزيز المشي وركوب الدراجات  •
)وتحسين المرافق األساسية مثل األشجار 

واألضواء والمقاعد وتحسين األمان والسالمة 
 على طول الطرق الرئيسية



 صابر محمد والء .م/  حامد سيبوبة مروة. د                                             المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

  134 

    
قيود للقيادة ووقوف السيارات الخاصة في  •

مناطق معينة الستيعاب حركة المشاة وركوب 
 الدراجات 

    

االستثمار في المرافق التي تعزيز التكامل دعم  •
بين وسائل النقل العام وبين وسائل النقل الغير 
نشاء محاور للمشاة  ميكانيكية مثل )تحسين وا 

أماكن انتظار  –توفير محاور للدراجات  –
محطات للدراجات التي يتم تشاركها  –للدراجات 

 إضافة معابر أمنة للمشاة( –
    •  
    •  

 الشمس –تعظيم استخدام الطاقة المتجددة )الرياح  •    
)................. 

 قطاع الطاقة
التخطيط ألنظمة الخاليا الكهروضوئية  •    

Photovoltaic Systems  

استخدام أسطح المباني، واجهات المباني والساحات  •    
 العامة في توليد الطاقة من المصادر المتجددة 

    •  
    •  

تشجيع استعماالت األراضي المختلطة لتقليل مسافة  •    
 الرحالت 

قطففففاع 
استعماالت 
 األراضي

تحديد متوسط للكثافات ونسب البناء لكل منطقة  •    
 سكنية

    • Roof top farm  زراعة األسطح 

زيادة زراعة األشجار على طول الطرق للتقليل من ` •    
 تأثير ظاهرة الجزيرة الحرارية

زيادة المسطحات والخضراء لتقليل معدالت  •    
 الهواء االنبعاثات الملوثة وتحسين جودة

ي رشادمواقف السيارات الخضراء: مشروع تصميم إ •    
 مسطحات خضراء لتحويل مواقف السيارات إلى

    • Urban agricultural الزراعة العمرانية 
    •  


