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 بعض الحقائق عن الدلتا ومناطق الدلتا الساحلية

 من مساحة جمهورية مصر العربية%  5.5تمثل دلتا ووادى النيل •

صيد -الصناعة التجارة-الزراعة)يتمركز معظم السكان ونشاطاتهم المختلفة •

 فى الدلتا ومناطق الدلتا الساحلية........( األسماك استخراج الغاز الطبيعى

 من اإلنتاج الزراعى% 30-40•

 من اإلنتاج الصناعى% 50•

 من عدد السكان% 50•

%  60تمثل اكثر من ( مريوط-ادكو-البرلس-المنزلة-المالحة)الشمالية بحيرات مصر •

 من اإلنتاج السمكى

 الطبيعىمن الغاز % 85•

 النشاط السياحي •

 للدلتا  المناطق الساحلية

 الدلتا
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 دلتا النيل
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 التحديات التي تواجه المناطق الساحلية بدلتا النيل

 العوامل الطبيعية الشواطئ بفعل نحر  -:أوالً 

 (بالرسوبياتالمناطق الساحلية توقف امداد  -تيارات بحرية  -أمواج )

 انخفاض منسوب األرض الطبيعية  -:ثانياً 

 هبوط الدلتامشكلة  -:ثالثاً 

 البحرالمناخية وارتفاع منسوب سطح التغيرات  -:رابعاَ 

يجب وضع هذه العوامل مجتمعة أثناء دراسة حماية ووضع 
 خطط التنمية للمناطق الساحلية



5 

 نحر الشواطئ بفعل العوامل الطبيعية : أوالَ 
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 (مناطق الساحلية)انخفاض منسوب األرض الطبيعية -:ثانيا
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لمناسيب   خريطة رقمية
 دلتا النيل
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 ثالثاَ هبوط الدلتا
(Nile Delta Measured Subsidence) 
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 التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر -:رابعا

2100 
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 (متر 7.6ارتفاع األمواج )2016اإلسكندرية 
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 (فقد نسبة كبيرة من مساحة الدلتا)غمر لألراضى بالمياه 

 زيادة ارتفاع األمواج وفترات تكرارها وتهديد مستمر للمناطق الساحلية

 الساحلية المناطق سكان تهجير) للسكان الديموجرافى التوزيع اعادة
 والبنية المرافق على وعبء ضغط يشكل مما (بديلة اماكن وتوفير
 الدلتا بمحافظات البطالة معدالت وزيادة العمل فرص وضعف التحتية
 الداخلية

 الزراعية األراضى جودة على تأثير) الزراعية والتربة المياه ملوحة زيادة
 ( الزراعية المحاصيل من كثيرة انواع واختفاء

 تأثير على النظام البيئى وفقد للموارد الطبيعية والثروات بالمناطق الساحلية

 التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر -:رابعا
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مشروع تكيف دلتا نهر 
النيل مع التغيرات المناخية 

وارتفاع سطح البحر 
بأسلوب اإلدارة المتكاملة 

 للمناطق الساحلية
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 تتعرض سوف البحر سطح ارتفاع مع المحلية المجتمعات تكيف إلى تؤدى إجراءات بدون•
 محققة لكارثة المجتمعات هذه

 ومستمرة معقدة عملية هى بل سلسة عملية ليست الساحلية المناطق تكييف•
 التنمية خطط خالل أدمجت إذا فاعلية أكثر الساحلية للمناطق التكيف عمليات تكون•

 الخ األرض استخدامات خطط فى أو المخاطر من للتقليل أو المتكاملة
 مكوناتها مرونة مدى مع ترتبط الطارئة االضطرابات مع التكيف على الساحلية النظم قدرة•

 واالقتصادية االجتماعية والبيئية المورفولوجية
 وسائل يملك وال محدودة أساسية بنية وذات قليلة اقتصادية مكونات يملك الذى المجتمع•

 للتكيف كافية خيارات يملك لن المطلوب بالدعم أفراده يقوم وال جيدة ومواصالت اتصاالت
 المناخية بالتغيرات للتأثر عرضة أكثر ويصبح

 لماذا اجراءات التكيف مع التغيرات المناخية ؟
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المشروعبيانات عن   

 2009 نوفمبر في المشروع بدأ•
 سنوات 5 المشروع مدة•
 مختلف على اإلدارية بالتغيرات المشروع في العمل سير تأثر•

 المستويات
 2016ديسمبر فى لينتهى المشروع مدة مد تم•



15 

 أهداف المشروع

المشروعات التجريبية والتقييم الفنى •
 واإلقتصادى لها

بالتغيرات  تحسين نظم إدارة المعرفة•
 المناخية

تطوير اإلطار التنظيمي والقدرات •
 المؤسسية

 اتتعزيز قدر
 ةالمصري ؤسساتالم

مع  للتأقلم والتكيف
تأثير التغيرات 

المناخية وارتفاع 
بدلتا نهر  سطح البحر

اسلوب باستخدام  النيل
التعايش مع البحر من 

اإلدارة المتكاملة خالل 
 لمناطق الساحليةل
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المشروعاهداف   

 المشروعات التجريبية والتقييم الفنى واإلقتصادى لها -:1

تجريبية مبتكرة صديقة تنفيذ مشروعات 
أسلوب التعايش مع للبيئة قليلة التكاليف ب

 Living with the Sea البحر

استغالل ناتج تكريك قنوات اإلقتراب للموانى 
البحرية فى تغذية الشواطئ التى تتعرض 
للنحر برمال ناتج التكريك ورفع منسوب 

الشواطئ الساحلية المنخفضة مع استخراج 
 المعادن الثقيلة من ناتج التكريك

انشاء جسور من ناتج التربة بالمنطقة الساحلية 
 يتم تدعيمها بمصدات للرمال وتثبيتها باإلستنبات

الفنية تقييم الجدوى 
للمشروعات االقتصادية و

 تجريبيةال
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المشروعأهداف   

 بالتغيرات المناخية تحسين نظم إدارة المعرفة -:2

بناء القدرات فى 
المجاالت المتعلقة 
 بالتغيرات المناخية 

نشر الدروس المستفادة 
على المؤسسات المصرية 

المسئولة عن تنظيم 
واإلشراف على ومراقبة 

 األنشطة
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المشروعأهداف   

 تطوير اإلطار التنظيمي والقدرات المؤسسية -:3

نشر الدروس المستفادة على 
المؤسسات المصرية 
المسئولة عن تنظيم 

واإلشراف على ومراقبة 
 األنشطة

ادخال تغيرات المناخ 
ضمن إطار اإلدارة 
المتكاملة للمناطق 

 الساحلية

تعديل التشريعات لتراعى 
مخاطر التغيرات المناخية وتآكل 

 الشواطئ

دعم قدرات المجتمع في مجال 
اإلدارة المتكاملة للمناطق 
الساحلية للتصدي لمخاطر 
تغيرات المناخية في منطقة 

 الدلتا

تعزيز نظم المعلومات 
والرصد على 

 السواحل

دمج اجراءات التأقلم 
مع التغيرات المناخية 

في عملية إعداد 
 موازنة الدولة
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حماية المنطقة المنخفضة  مشروع 
من غرب ميناء البرلس الى شرق 

جسور )الرؤوس الحجرية شرق رشيد 
(ومصدات رمال  
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حماية المنطقة المنخفضة من غرب ميناء البرلس الى  مشروع 
(جسور ومصدات رمال)شرق الرؤوس الحجرية شرق رشيد  
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البرلس بوغاز غرب كم 30 بعد على مسطروه منطقة       المشروع موقع   
المشروع مكونات 

كجم 400-100 باوزان دولوميت باحجار تدعيمه يتم متر 250 بطول طينى جسر 
 بالرمال بالضخ تمأل متر 4.0 قطر الجيوتيوب حصائر من الجسر وقلب

رملية كثبان وتكوين بالرياح المحمولة الرمال لحجز متر 250 بطول رمال مصدات 
المنطقة نفس نباتات من باإلستنبات تدعيمه يتم متر 250 بطول طينى جسر 

 للرمال ومصدات الشاطئية

حماية المنطقة المنخفضة من غرب ميناء البرلس الى  مشروع 
(جسور ومصدات رمال)شرق الرؤوس الحجرية شرق رشيد  
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2015/8/18        المقرر البدء تاريخ  
2016/3/17        المقرر النهو تاريخ 
 2016/11/24(    بعد اضافة مدة التصاريح)تاريخ النهو المعدل 
شهور 7         المشروع تنفيذ مدة 
جنيه مليون 3.85              المشروع قيمة 

حماية المنطقة المنخفضة من غرب ميناء البرلس الى  مشروع 
(جسور ومصدات رمال)شرق الرؤوس الحجرية شرق رشيد  
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حماية المنطقة المنخفضة من غرب ميناء البرلس الى  مشروع 
(جسور ومصدات رمال)شرق الرؤوس الحجرية شرق رشيد  

تثبيت حصائر  
 الجيوتيوب

مأل حصائر الجيوتيوب  
 بالضخ بالرمال
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حماية المنطقة المنخفضة من غرب ميناء البرلس الى  مشروع 
(جسور ومصدات رمال)شرق الرؤوس الحجرية شرق رشيد  

وضع احجار طبقة  
 الحماية

القطاع النهائى للجسر   
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حماية المنطقة المنخفضة من غرب ميناء البرلس الى  مشروع 
(جسور ومصدات رمال)شرق الرؤوس الحجرية شرق رشيد  

استخدام حصائر الغاب فى مصدات الرمال   
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حماية المنطقة المنخفضة من غرب ميناء البرلس الى  مشروع 
(جسور ومصدات رمال)شرق الرؤوس الحجرية شرق رشيد  

 تنفيذ الجسر الطينى المدعم بمصدات الرمال واإلستنبات

 اإلنتهاء من تنفيذ الجسر
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حماية المنطقة المنخفضة من غرب ميناء البرلس الى  مشروع 
(جسور ومصدات رمال)شرق الرؤوس الحجرية شرق رشيد  

 تنفيذ مصدات الرمال واإلستنبات

 اإلنتهاء من تنفيذ الجسر
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استخدام ناتج تكريك قنوات  مشروع 
اإلقتراب للموانى البحرية لتغذية الشواطئ 

 بالرمال
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استخدام ناتج تكريك قنوات اإلقتراب للموانى البحرية  مشروع 
 لتغذية الشواطئ بالرمال

البحر األبيض المتوسط   

مدينة راس البر   
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(اإلقتراب قناة تكريك ناتج استخدام) دمياط ميناء       المشروع موقع 
المشروع مكونات 

المالحية اإلقتراب قناة تكريك ناتج الستقبال دمياط ميناء غرب ترسيب احواض انشاء 
 البرج وعزبة البر راس مدينة فى لنحر تتعرض التى الشواطئ تعويض فى الستخدامها

قناة تكريك القاء ناتج من مكعب متر الف 800 حوالى الترسيب احواض تستوعب 
 اإلقتراب

كمرحلة التغذية اعمال فى الترسيب احواض من مكعب متر الف 75 استخدام يتم 
 اولى

استخدام ناتج تكريك قنوات اإلقتراب للموانى البحرية  مشروع 
 لتغذية الشواطئ بالرمال
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شهور 7         المشروع تنفيذ مدة 
جنيه مليون 4.74              المشروع قيمة 
2016/3/2          العمليات هيئة موافقة 
هيئة بحضور العسكرية الشمالية المنطقة مع التنسيقات جميع عمل تم 

 العسكرية والمساحة المدنية المساحة
فى البدء وتم 27/4/2016 يوم للمشروع اإلبتدائية المساحة عمل تم 

  الموقع تجهيز

استخدام ناتج تكريك قنوات اإلقتراب للموانى البحرية  مشروع 
 لتغذية الشواطئ بالرمال
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اماكن اختيارو  التجريبية للمشروعات الرياضية النماذج وعمل تصميم من اإلنتهاء تم 
   التجريبية المواقع

التجريبية المشروعات اسنادو  طرح تم   
الى البرلس ميناء غرب من المنخفضة المنطقة لحماية التجريبى المشروع نهو تم 

 (رمال ومصدات جسور) رشيد شرق الحجرية الرؤوس شرق
دمياط لميناء اإلقتراب قناة تكريك ناتج استخدام مشروع فى للبدء اإلعداد جارى   
القدرات بناء أنشطة تنفيذ جاري 
الوطنى الرصد نظام تصميم جارى 

المشروعتقدم سير العمل ب  
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 ارتفاعات-البحر سطح مستوى ارتفاع مثل) المناخ تغير آثار رصد هو الرئيسي الغرض•
-واتجاهاتها الرياح سرعة-واتجاهاتها البحرية التيارات سرعات-واتجاهاتها األمواج
 الشمالي الساحل طول على الدلتا هبوط قياس الى اضافة (الجوى الضغط

 القائمة الرصد قدرات تقييمو  الرصد بعمليات تقوم التى الجهات تحديد تم•
 الوطنى الرصد بنظام للتعريف عمل وورش تدريبية دورات عمل تم•
 اجنبى خبير بواسطة الوطنية المنتظم الرصد شبكة تصميم من اإلنتهاء حاليا جارى•

 ال حتى األرصاد بعمل ستقوم التى الجهات وتحديد بالرصد الخاصة اإلحتياجات وتحديد
 الجهات بين البيانات تداول طريقة تحديد مع الرصد العمال وتكرار تداخل يحدث

 الساحلية بالمنطقة المعنية

 نظام الرصد الوطنى
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Marine protection projects in El Arish 
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Ras El Bar City before protection 
projects 
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Ras El Bar City after protection projects 

Total surface area of 3 million meters 
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 مدينة بلطيم قبل مشروعات الحماية
وقد دمرت ثالثة صفوف من 
 العشش على طول المصيف

Baltim City before protection  
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Baltim City after protection projects 
Total surface area of 3 million meters 
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