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 سلسلة أوراق الس�اسات
 في

 التخط�ط والتنم�ة المستدامة
 

 تقد�م
یتبنى معهد التخط�ط القومي �بیت خبرة وطني، و�مر�ز فكر لجم�ع أجهزة ومؤسسات الدولة �صفة عامة 

ة، إصدار هذه السلسلة من أوراق الس�اسات في مجاالت ووزارة التخط�ط والتنم�ة االقتصاد�ة �صفة خاص

التخط�ط والتنم�ة المستدامة، �م�ادرة علم�ة وعمل�ة تهدف إلى دراسة القضا�ا اآلن�ة والملحة التي تطرأ على 

وتداع�اتها على االقتصاد المصري، وذلك من خالل تحلیل األ�عاد  آثارهاالساحة في شتى المناحي، وتقی�م 

المختلفة للقض�ة محل الدراسة، وطرح بدائل للس�اسات المختلفة، من قبل الخبراء والمتخصصین �غرض دعم 

 صانعي الس�اسات ومتخذي القرارات.

قتصاد�ة ة المختلفة، الس�اس�ة واالأدت التطورات السر�عة والمتالحقة التي �شهدها العالم في المجاالت التنمو�

واالجتماع�ة والتكنولوج�ة والبیئ�ة والثقاف�ة وغیرها، إلى مز�د من التشب�ك والتعقید في عمل�ة التنم�ة وتحقیق 

أهدافها، لذا یتطلب األمر متا�عة مستمرة لكافة التطورات الحادثة، ودراسة المستجدات أو المتغیرات على �افة 

�ة واإلقل�م�ة والمحل�ة، والذي �ستدعي �الضرورة إعادة النظر في قضا�ا التنم�ة المستدامة المستو�ات العالم

ومن ثم قد تأتي الحاجة إلعادة ص�اغة االسترات�ج�ات والس�اسات التنمو�ة �ما یتناسب مع المختلفة وأولو�اتها، 

 .سلة الحال�ة من أوراق الس�اساتما �فرضه الواقع الجدید المتغیر على الدوام. وهو ما �مكن أن تقدمه السل

وال �فوتني في هذا المقام أن أتوجه �خالص الشكر والتقدیر لألستاذة الد�تورة/ هالة السعید وز�رة التخط�ط 

والتنم�ة االقتصاد�ة ورئ�س مجلس إدارة المعهد وجم�ع أعضاء مجلس اإلدارة، لدعمهم المستمر لكافة أنشطة 

أتوجه �خالص الشكر والتقدیر لجم�ع أعضاء الهیئة العلم�ة معدي أوراق هذه ومنتجات المعهد العلم�ة، �ما 

السلسلة، والتي تخضع للمراجعات والتدقیق من قبل المراكز العلم�ة المختصة �المعهد، مع �ل األمل �غد مشرق 

 �حمل �ل الخیر لمصرنا الغال�ة.

 أ.د. عالء زهران  
 رئ�س معهد التخط�ط القومي  
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  الملخص

إلـــــى ز�ادة التر�یزات العالم�ة من غاز ثاني  صد�قة للبیئة على مدى العقود الماض�ة،الغیر ات الممارس أدت

ي الغالف الحراري ف االحت�اسأكسید الكر�ون  وغیرها من الغازات التي تسببت في حدوث ما �عرف �ظاهرة 

 ،�طاتمستوى م�اه ال�حار والمح ارتفاعذو�ان الجلید و في درجة حرارة األرض، و  ارتفاعالجوي و ما �سب�ه من 

و�ذلك حدوث موجات جفاف شدیدة  ،ل�ة والمنخفضة و دلتا األنهاراألراضي الساحاسعة من وتهدید مناطق و 

ید الفترات مقابل تزا  ،شدیدة البرودةالفترات في �عض المناطق وف�ضانات عارمة في مناطق أخري، و تناقص 

التغیرات تؤثر على نطاق واسع على النظم اإل�كولوج�ة، وأنظمة إنتاج الغذاء والتنوع  هذهو�ل شدیدة الحرارة. 

   .المائي واالستزراع�ما في ذلك المصاید الطب�ع�ة  ،البیولوجي

ؤثر سل�ا أو ی مما ،للكائنات المائ�ة مؤثرًا في عمل�ات التكاثر والنمو والهجرة دوراً درجات حرارة الم�اه تلعب  

د عمل�ة ال�خر درجة الحرارة تزدا ارتفاعومع . وتوز�عهاإلنتاج السمكي وموسمیته والتر�یب الصنفي  علىإ�جا�ا 

وانخفاض  ،لمالحةاوحدوث تغیر في التر�یب الصنفي لإلنتاج لصالح أنواع الم�اه  ،ملوحة الم�اه ارتفاعو�التالي 

 ارتفاعا أن �م ،مقابل تناقص أنواع الم�اه ال�اردة الدافئةأنواع الم�اه  �ذلك س�ادة ،أسماك الم�اه العذ�ة إنتاج

 .نتاجفي اإل وانخفاض ،یؤدي إلى ز�ادة نفوق األسماك المذاب ممامن مستو�ات األكسجین  الحرارة �قللدرجة 

تغیرات جذر�ة  دوثحلألسماك في الت�ارات ال�حر�ة التي تحمل المواد الغذائ�ة  واتجاهقوة  فيالتغیر  كما یتسبب

على  درجة الحرارة ارتفاعمستوى سطح ال�حار مع  ارتفاعیؤثر  خر،وعلى الجانب اآل .الخص�ةفي المناطق 

، جان�ةوالشعاب المر  ،ومنابت األعشاب ال�حر�ة ،وما تضمه من األراضي الرط�ة والالجونات ،المناطق الساحل�ة

تغذ�ة أو تكاثر لمعظم الكائنات ال�حر�ة. �ما یؤدى �ذلك إلى تعتبر مناطق  والتي ،)لمانجروفاوأشجار الشرو(

وغرق  ،وهو ما �ضر �مصاید الم�اه العذ�ة وتر��ة األح�اء المائ�ة ،غرق المناطق الساحل�ة وتملح الم�اه الجوف�ة

 ا هاما.�كولوج�ً إلها دورا  التي الضحلةوغیرها من الخلجان والمسطحات المائ�ة  الالجونات

 ،ةومصاید ال�حیرات الشمال� ،، حیث تتضمن المصاید ال�حر�ةالسمكي في مصروتتنوع مصادر اإلنتاج  

وهذه المسطحات  ،المائ�ة، والمزارع السمك�ة والمجاري �اإلضافة إلى نهر النیل و�حیرة ناصر  ،وال�حیرات الداخل�ة

�تاحة فرص و  ،الغذائي وتحقیق األمن ،يالقوم في الناتج في المساهمةتتمثل  واجتماع�ة اقتصاد�ةلها أهم�ة 

 ألجنب�ة من خالل التصدیر.ا وتوفیر العمالتالعمل، 
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نسوب م�اه م ارتفاعف، يالُمناخوتشیر التوقعات إلى أن مصر واحدة من أكثر الدول التي تواجه تحدي التغیر  

 والمناطق الساحل�ة مصدر ، یهدد �غرق أجزاء من الدلتا المصر�ة،األحمروال�حر ال�حر األب�ض المتوسط 

�ة درجات الحرارة على الشعاب المرجان ارتفاععالوة على الضغوط التي �فرضها  ،السمكي الرئ�سياإلنتاج 

 ر من األسماك والكائنات ال�حر�ة األخرى، وأنشطة الس�احة ال�حر�ة (الصید والغطس).یللكث الطب�عيالموطن 

ة ضع�فة، خاصة �النس�ة للمجتمعات الساحل� �ةالُمناخلتغیرات إن قدرة الموارد السمك�ة على تجاوز ضغوط ا

تغیرات والتي تعتبر من أكثر المجتمعات تضرًرا من ال ،السمكي واالستزراعأنشطة الصید  تنتشر والر�ف�ة حیث

 لضعف البن�ة التحت�ة القادرة على التك�ف مع تلك التقل�ات أو مواجهة انعكاساتها السلب�ة.  �ةالُمناخ

ف�ما  تتمثل السمكي اإلنتاجالمحتملة على قطاع  �ةالُمناخرات یللتغ واالجتماع�ة االقتصاد�ةن أبرز التداع�ات إ

  :یلي

 المصاید الطب�ع�ة والمزارع السمك�ة. اإلنتاج من�م�ات وق�مة  فيالفاقد  -1

  الصید والقطاعات المعاونة وعناصر البن�ة التحت�ة. في أنشطة االستثماراتالفاقد من  -2

  .الفاقد من فرص العمل -3

وتین البر  من توفرهمنها وما  السنوي نصیب الفرد  انخفاضمن األسماك �سبب  الغذائياألمن  انكشاف -4

  . الحیواني

    .األجنب�ةوالعمالت  في الصادراتالنقص  -5

 والحشائش المرجان�ة، وأشجار المانجروف (الشعابالخسائر الناتجة عن تدهور الموائل ال�حر�ة  -6

 ال�حر�ة).

للتنم�ة  اتمثل تهدیدً  �ةالُمناخمن �ون التغیرات  اانطالقً إلجراءات االحكومة المصر�ة العدید من  اتخذت وقد

 االسترات�ج�ةع ووض ،�ةالُمناخإنشاء المجلس الوطني للتغیرات  منها ،بیئ�ةاالقتصاد�ة أكثر منها مجرد تهدیدات 

بهدف توفیر الدعم المالي لمواجهة  التعاون مع مؤسسات التمو�ل الدول�ةو  .2050 �ةالُمناخالوطن�ة للتغیرات 

 .�ةالُمناخالتغیرات 

تظل هناك حاجة للمز�د من اإلجراءات الُمكملة، خاصة على مستوى ال�حث  ،وعلى الرغم من هذه الجهود 

 ،العلمي، وتنم�ة الوعي المجتمعي، وتفعیل دور المجتمع المدني �شر�ك ضروري في مواجهة هذه التداع�ات

 متكاملة و�عداد خطة ،األخضر االقتصادوذلك من خالل التوسع في المشروعات الصد�قة للبیئة، والتحول نحو 
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ما�ة لح األمواجإقامة حواجز  فيالمناطق الساحل�ة ومنطقة الدلتا، مع التوسع  في إلدارة المخاطر والكوارث 

، للحصول على واألحمرالمتوسط  �نو�قامة محطات إنذار م�كر على أعماق مختلفة داخل ال�حر  ،الشواطئ

ووقائ�ة  ت�اق�ةاسالب�انات المتعلقة �موجات العواصف واألمواج والظواهر الطب�ع�ة المفاجئة، مع تبني س�اسات 

التر�یب ال مج في التخف�ف المختلفة، خاصة  واحت�اطات �ةالُمناخالدراسات الخاصة �التغیرات  معتمدة على

ألسماك و الكائنات المائ�ة األخرى، تكون قادرة على التك�ف مع اوتطو�ر سالالت جدیدة من  لإلنتاج، النوعي

لمزرع�ة مجال التغذ�ة و اإلدارة ا في أسالیب جدیدة  واستحداث ئ�ة المائ�ة المختلفة،یالنظم الب في التغیرات 

 .لمناطق الساحل�ةلدارة المتكملة إلا وتطو�رالمتنوعة،  �ةالُمناختكون أكثر تك�ًفا و�فاءة في التعامل مع التحد�ات 
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 .د. أحمد برانیھأ    1  للتغیرات الُمناخیة التداعیات المحتملة
 

 المقدمة -1

ي ف تراكمت دالالت ش�ه قاطعة �أن ثمة مؤثرات طب�ع�ة و�شر�ة أحدثت تغییراً  ،الماض�ة العقود على مدى

متوقع ز�ادتها في من الیتعرض لتغیرات  الُمناخ�أن  اً وأص�ح لدي الكثیر من العلماء والمتخصصین �قین ،الُمناخ

ة النظم اإل�كولوج� على م�اشرةالغیر و  السلب�ة الم�اشرةمجموعة واسعة من اآلثار  مع حدوث ،المستقبل

ت المرت�ة حیث احتل ،الُمناخمصر شدیدة التأثر بتأثیرات تغیر  مؤشرات �أنوتوجد  .واالقتصادوالمجتمعات 

 .2019لعام  ND-GAINدولة في مؤشر  181من أصل  107

وقعة على المت وآثارهاوأس�ابها، هي دالالت حدوثها  �ة، وماالُمناخیرات هو المقصود �التغ الورقة ما تناولوت

تاج نوتداع�ات هذه الظاهرة على قطاع اإل ،جمهور�ة مصر العر��ة التر�یز علىمع  ،�كولوج�ة المائ�ةألالنظم ا

�ف مع للتخف�ف والتك لالزمةجراءات اواقتراح اإل ،المحتملة واالجتماع�ة االقتصاد�ةوحجم الخسائر  ،السمكي

 .راتیهذه المتغ

 �ةالُمناخ التغیرات -2

قد رض متوسط درجة حرارة األ أن، 2010الصادر عام  الُمناخ�شیر تقر�ر البنك الدولي عن التنم�ة وتغیر 

صد�قة الیر غومتطل�ات التنم�ة  ،�سبب األنشطة ال�شر�ة ،مئو�ة منذ بدا�ة الثورة الصناع�ة درجة �حوالي زادت

إزالة ( ألراضيا استخداماتوتغییر  اقة، مختلف أنواع الوقود لتولید الط استخدامحیث تم التوسع في  ،للبیئة

 ىوقد أدت هذه الممارسات إل ،العدید من المناطق الساحل�ة والرط�ة في مل الح وعدم مراعاة طاقات ،)الغا�ات

ف الغازات التي تسببت في حدوث ما �عر  وغیرها من ،الم�ة من غاز ثاني أكسید الكر�ون ز�ادة التر�یزات الع

د الكر�ون تر�یزات ثاني أكسی ارتفاعأن  ،و�شیر التقر�ر �ذلك .الحراري في الغالف الجوي  االحت�اس�ظاهرة 

 ارتفاعداع�ات ن أهم تأو ، في درجة حرارة األرض ارتفاع�شكل یثیر القلق، نت�جة ما �سب�ه من  االزد�ادفي  آخذه

�اه م القطبین، وتمددها إلىمستوى م�اه ال�حار والمح�طات نت�جة ذو�ان جلید  ارتفاعدرجة حرارة األرض هو 

رة تعتبر وهذه الظاه ،ل�ة والمنخفضةة من دلتا األنهار واألراضي الساحدید مناطق واسعال�حار والمح�طات، وته

حدوث موجات جفاف شدیدة في �عض المناطق �ذلك و  ،ةالحدیث �ةالُمناخمن أخطر تداع�ات التغیرات 

 دیدة الحرارة.ش الفتراتوتزاید تكرار  ،شدیدة البرودة الفتراتونقص تكرار  ،وف�ضانات عارمة في مناطق أخري 
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 .د. أحمد برانیھأ    2  للتغیرات الُمناخیة التداعیات المحتملة
 

�ما  ،على نطاق واسع على النظم اإل�كولوج�ة، وأنظمة إنتاج الغذاء والتنوع البیولوجيالتغیرات تؤثر  هذه�ل و 

عاملین فیها ، والوالقطاعات المعاونةذلك على اإلنتاج،  ، وانعكاساتوالمزارع السمك�ةفي ذلك المصاید الطب�ع�ة 

 .والمستهلكین

 1الموارد السمك�ةو البیئي المائي النظام  �ة علىالُمناخالتغیرات  تأثیر -3

كون أساسًا من یت والذير الغذاء هو العنصر الحاكم ف�ه، �عتب تشكل المسطحات المائ�ة نظامًا بیئ�ًا طب�ع�اً 

ة تأخذ صور سالسل غذائ�ة تبدأ �ل سلسل ،مجموعة المنتجین ومجموعة المستهلكین تر�طهما عالقات غذائ�ة

تبدأ  عادة طو�لة الحلقات نسب�ًا حیث المائي البیئي في النظاموسالسل الغذاء  .ینثم المستهلك ین�المنتج

 .Phytoplankton الن�اتيمجموعات المنتجین �البالنكتون 

 ،لضوئياأجسامها على مادة الكورفیل مما �جعلها قادرة على الق�ام �عمل�ات التمثیل  تحتوي أح�اء مجهر�ة  وهي

 یلیها مجموعات الطحالب واألعشاب الهائمة على ،المنتجة الن�ات�ةتمثل قاعدة الكائنات الح�ة  فهيوعلى هذا 

 .أو النام�ة على القاع في الماءالسطح والعالقة 

حیث �عتبر  ،لمائيالبیئي االنظام في دورة ح�اة الموارد الح�ة المتجددة  في رئ�سيبدور  الن�اتيالبالنكتون  و�قوم

أن  لىإو�رجع ذلك  ،الجزء األعظم من المسطحات المائ�ة خاصة ال�حار والمح�طاتفي المنتج الوحید للغذاء 

مجموعات المنتجین األخرى مثل الطحالب ال�حر�ة ذات الجذور تنمو فقط على الشر�ط الضیق الذى �ح�ط 

م ه الن�اتات الجذر�ة ألس�اب من أهمها عدحین �خلو ال�حر الطلیق �صفة عامة من هذفي والجزر،  �الشواطئ

یتخذ من ذى لا الن�اتيوهنا تظهر األهم�ة الكبرى للبالنكتون  ،لى هذه األعماقإقدرة ضوء الشمس على النفاذ 

 أكسید ثانيو عضو�ة الغیر والمواد  مستفیدًا من ضوء الشمس، لح�اته الط�قات السطح�ة من م�اه ال�حر مجاالً 

الوسط ي ف الغذائ�ةقاعدة الهرم تكون عضو�ة  مواد إلىتحو�ل األمالح المغذ�ة  فيالماء  يفالكر�ون الذائب 

و�مثل البالنكتون  ،الن�اتيعلى البالنكتون   Zooplanktonالحیواني، وتتغذى المالیین من البالنكتون المائي
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أن الغذاء یتكون  أي عل�ه، .وحیوانات أكبر حجمًا تتغذى الن�اتيبین البالنكتون  االتصالبدوره حلقة  الحیواني

درجة  ،رارةدرجة الح ،إما من ن�اتات مائ�ة أو حیوان�ة تتحكم فیها بدورها عوامل طب�ع�ة و��مائ�ة (مثل الضوء

، آلخریرها من وقت تأثفي وتتذبذب  تتداخل ف�ما بینها والتي الخ)..الت�ارات ال�حر�ة ،العناصر المغذ�ة ،الملوحة

ها ) القشر�ات وغیر و  األسماك(كما أن لهذه العوامل المتشا�كة أثرها على تجدد ونمو وهالك المكونات الح�ة 

 والتي ،ام�ك�ةلهذه الطب�عة الدینمتجددة نت�جة  الح�ة مواردال�حر�ة  تص�ح الموارد و�التالي .البیئة المائ�ة في

نظام  وذلك من خالل ،�ال المتتا�عة ثم نموها ثم هالكهاعمل�ة ت�ادل مستمر لألج�ال تتضمن والدة لألج هي

س في قدرته ل� والتي المخلةأما التغیرات  ،البیئ�ة في الظروفتغییر  أيیتك�ف �صورة آل�ة مع  منض�ط

التنوع و في البیئة المائ�ة وعلى ه�كل ووظ�فة النظام البیئي  تؤثر فإنها ،�ةالُمناخالتغیرات است�عابها مثل 

 :یلي�ما  البیولوجي

 وف یؤثر سل�اً س ،والهجرة)دورًا مؤثرًا في عمل�ات التكاثر والنمو  (والتي تلعبدرجات حرارة الم�اه  ارتفاع -

رارة تزداد عمل�ة درجة الح ومع ارتفاع .وتوز�عهاإلنتاج السمكي وموسمیته والتر�یب الصنفي  على �جا�اً إأو 

 ،لمالحةاوحدوث تغیر في التر�یب الصنفي لإلنتاج لصالح أنواع الم�اه  ،ملوحة الم�اه ارتفاعال�خر و�التالي 

مقابل  الدافئة�ذلك س�ادة أنواع الم�اه  ،األخرى األنواع و  إنتاج أسماك الم�اه العذ�ة وانخفاض مستو�ات

 ،اكیؤدي إلى ز�ادة نفوق األسم المذاب مما�قلل من مستو�ات األكسجین  �ما ،تناقص أنواع الم�اه ال�اردة

  .وانخفاض في اإلنتاج

تغیرات  دوثفي ح، تي تحمل المواد الغذائ�ة لألسماكالالت�ارات ال�حر�ة  اتجاهقوة و  في تغیریتسبب ال -

 .الخص�ةالمناطق  جذر�ة في

ألراضي ا وما تضمه من المناطق الساحل�ة على درجة الحرارة ارتفاعمع  مستوى سطح ال�حار ارتفاعیؤثر  -

�لها و  ،الشرو (المانجروف)وأشجار  ،والشعاب المرجان�ة ،ومنابت األعشاب ال�حر�ة ،الرط�ة والالجونات

المقارنة �أي جي �تنوع بیولو  أكبر �ما یوجد بها ،تعتبر مناطق تغذ�ة أو تكاثر لمعظم الكائنات ال�حر�ة

الصدمات الناتجة من العواصف تخف�ف  علىالشرو الساحل�ة تعمل  أشجار�ما أن  ،جزء من ال�حر

أن حوالي ثلث أنواع األسماك 2وتشیر التقار�ر .في المناطق الساحل�ة واألعاصیر ال�حر�ة والتي تحدث تدمیراً 
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 ،�ةالشعاب المرجان على�ما تعتمد المصاید الحرف�ة  ،في العالم یتواجد في مناطق الشعاب المرجان�ة

تقلل و  الشواطئتعمل �حواجز حما�ة وتعوق تأكل  الدول �ماالس�احة في العدید من  ازدهار علىوتساعد 

 من تأثیر العواصف ال�حر�ة.

هو ما و  ،تملح الم�اه الجوف�ةو  غرق المناطق الساحل�ة إلى یؤدى �ذلك مستوى سطح ال�حر ارتفاعإن  -

 وغیرها من الخلجان والمسطحات وغرق الالجونات ،مصاید الم�اه العذ�ة وتر��ة األح�اء المائ�ة��ضر 

  أهمها:�كولوج�ا من أ لها دوراً  التي الضحلةالمائ�ة 

  .لي الم�اه ال�حر�ة عن طر�ق دوره المد والجزرإنها تصدر المواد المغذ�ة والعضو�ة أ .1

  .االقتصاد�ةتعتبر مواطن للعدید من أنواع األسماك ذات الق�مة  .2

 حما�ة صغار األسماك �ضاً أال�حر�ة والساحل�ة و ماكن مناس�ة لتكاثر األسماك أتوفر  .3

        االجتماع�ةو  االقتصاد�ةوأهمیتها  في مصر السمك�ة الموارد -4

وال�حر  ،المتوسط (ال�حر ، حیث تتضمن المصاید ال�حر�ةفي مصر السمكيتتنوع مصادر اإلنتاج  -
، ةالمر �حیرات الداخل�ة (وال المنزلة) ،البرلس د�و،إ ،(مر�وطالشمال�ة ومصاید ال�حیرات  )أألحمر

 ،)�حیرة ناصرو  الجدید الواديفي المسطحات المائ�ة  ،3و 1قارون، الر�ان  والتمساح، وقناة السو�س،
 ).2( ،)1ملحق ( المائ�ة، والمزارع السمك�ة.  والمجاري �اإلضافة إلى نهر النیل و�حیرة ناصر 

ملیون فدان (ثالث عشر  13من  السمكي �أكثر في اإلنتاج المستغلةتقدر مساحة المسطحات المائ�ة  -
 3 ) متضمنة مساحات المزارع السمك�ة.فدان ملیون 

جارى  أراضيألف فدان مزارع مؤقتة ( 179ألف فدان، منها  359 �حواليتقدر مساحة المزارع السمك�ة  -
ل التر�ة األسماك خالل فترات غسی في تر��ةاستصالحها للزراعة الن�ات�ة و�تم استخدامها �شكل مؤقت 

 .السمكي في االستزراعمن مساحة المزارع المستغلة  %50 حواليمن األمالح، وهذه المساحة تمثل 
 ن�اتيالغیر صالحة لالستزراع  أراضي وهيهل�ة والحكوم�ة األتقدر مساحة المزارع السمك�ة الدائمة  -

  .)2-5( )،1-5خرائط ( 1ملحق  ،دلتا النیل في إقل�میتر�ز معظمها ألف فدان  180 �حوالي
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 4 نتاجإل ا

طن، ساهمت المزارع السمك�ة  ملیون  1.65 �حواليمن جم�ع المصادر  2019 في عاماإلنتاج  إجماليقدر 

حیث تطورت �معدالت سر�عة خالل العشر  لإلنتاج الرئ�سي، وهي بذلك تعتبر المصدر %80.35 بنس�ة

 )1جدول )2( (ملحقسنوات األخیرة. 

 .مل�ار جن�ه 61.1 �حواليمن جم�ع الموارد  اإلنتاجق�مة ت قدر  -

مل�ار  48 �حواليوالمزارع السمك�ة  ،مل�ارجن�ه13 �حواليمن المصاید الطب�ع�ة  اإلنتاجقدرت ق�مة  -

 جن�ه.

 .ملیون جن�ه 886طن ق�متها  ألف 35 �حوالي األسماكالصادرات من  �م�ةقدرت  -

 .2018عام  الزراعي القوميخل دمن ال %14 �حواليالسمكي ساهم القطاع  -

 حوالي�مثل  .2019عام  للفرد م�ج 20.26 �حواليللسكان تقدر  غذائ�ةمدادات إتوفر الموارد السمك�ة  -

 .المستهلك الحیوانيالبروتین  جماليإمن  14%

 5 االستثمارات

واحد  في بندملیون جن�ه تتر�ز  1410 �حواليالطب�ع�ة  في المصایدتقدر ق�مة االستثمارات الم�اشرة  -

. وأن هذه آليألف مر�ب غیر  135آلي، مر�ب  4490یتكون من  والذيفقط هو أسطول الصید، 

خدمات الصید وال مواني فياالستثمارات ساعدت على ضخ استثمارات إضاف�ة حكوم�ة وخاصة تتمثل 

دات ووح ،وثالجات الحفظ ،مصانعمثل ورش اإلصالح والص�انة، وتصن�ع معدات الصید، و  المساعدة

 .ق�متها لم نتمكن من حصر والتيتصن�ع األسماك، ووسائل النقل والتسو�ق وغیرها 

 �أكثر منأمكن حصرها  التيالمساعدة  السمكي واألنشطةاالستزراع في �قدر حجم االستثمارات  -

اة السو�س ومنطقة قن غلیون في الكبرى  القوم�ة في المشروعات االستثمارات (بدون  مل�ار جن�ه10.016

 :�التاليموزعة  وغیرها)
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 ملیون جن�ه 8616المزارع السمك�ة  •

 ملیون جن�ه 800المفرخات السمك�ة  •

 ملیون جن�ه 600مصانع األعالف  •

 6 العمـلفـرص 

 
الصید �اإلضافة إلى  في عمالةألف فرصة عمل م�اشرة تتمثل  123 حواليتوفر المصاید الطب�ع�ة  -

 الخدم�ة والمساعدة األخرى. في القطاعاتألف فرصة عمل  500 حوالي

 83400 �حواليأمكن حصرها  التيالمساعدة  السمكي واألنشطةاالستزراع  في أنشطة�قدر حجم العمالة  -

 :�اآلتيعامل موزعه 

 عامل 72000     السمك�ة في المزارععمالة م�اشرة  •

 عامل 6400السمك�ة          في المفرخاتعمالة  •

 عامل 5000األعالف            في مصانععمالة  •

   في مصرعلى الموارد السمك�ة  �ةالُمناختأثیر التغیرات  -5

 �ةالُمناخ في مجابهة أزمة التغیرات اً �بیر  اً تحد�تشیر التوقعات إلى أن مصر واحدة من أكثر الدول التي تواجه 

ینها قطاع المصري، والتي من ب االقتصادفي  اً تأثیر لقطاعات الرئ�س�ة، واألكثر وتداع�اتها على العدید من ا

 المصاید الطب�ع�ة والمزارع السمك�ة والس�احة ال�حر�ة (الصید والغطس). السمكي مناإلنتاج 

في  مائ�ةلإلي سلسلة من التداع�ات تعوق عناصر البیئة ا �ةالُمناخثار السلب�ة الناتجة عن التغیرات ألا تؤديو 

وتغییر في  ،و�التالي تضعف من قدره الموارد السمك�ة علي التجدد والنمو ،الق�ام بوظائفها الحیو�ة المختلفة

منسوب م�اه ال�حر األب�ض المتوسط یهدد  ارتفاع�ما أن  ،ممارسات الصید وعمل�ات تر��ة األح�اء المائ�ة

 موانيي البن�ة األساس�ة ف في  و�ذلك تدهور ،الرئ�سي السمكي مصدر اإلنتاج  ،�غرق أجزاء من إقل�م الدلتا

عاب درجات الحرارة على الموارد السمك�ة والش ارتفاععالوة على الضغوط التي �فرضها  الصید و مواقع اإلنزال،

 المرجان�ة  والموائل ال�حر�ة األخرى.
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دورًا هامًا ومحور�ًا في خدمة وتنم�ة األنشطة الس�اح�ة على طول  ،ال�حر�ة تلعب الموارد ،وعلى الجانب األخر

�مشاهدة  اعاالستمتسواحل ال�حر األحمر وال�حر المتوسط، الس�ما �النس�ة لُمحبي ممارسة األنشطة المائ�ة، أو 

لب�ة والم�اشرة سالتداع�ات ال أن إال الشعب المرجان�ة والح�اة ال�حر�ة الغن�ة بتنوع األسماك والحیوانات ال�حر�ة.

               6 الساحل�ة. في المناطقالس�اح�ة  أنشطةستؤثر على ، على الموائل ال�حر�ة �ةالُمناختقل�ات لل

والر�ف�ة �ة الساحل ضع�فة، خاصة �النس�ة للمجتمعات �ةالُمناخقدرة القطاع على تجاوز ضغوط التغیرات ن إ

 �ةالُمناخغیرات من الت اً تعتبر من أكثر المجتمعات تضرر  والتي والمزارع السمك�ة)،أنشطة الصید  تنتشر (حیث

لضعف البن�ة التحت�ة القادرة على التك�ف مع تلك التقل�ات أو مواجهة انعكاساتها السلب�ة سواء عبر تبني 

، أو ماكتر��ة األسالصید و ومواسم نواع ألاووقائ�ة، أو من خالل مدى قدرتها على تنو�ع  است�اق�ةس�اسات 

وعلى  لمتنوعة.ا �ةالُمناخو�فاءة في التعامل مع التحد�ات  اً أسالیب جدیدة تكون أكثر تك�ف استحداثعن طر�ق 

نتج عنه آثارًا ی ،المائ�ة في البیئةعناصر البیئة الح�ة والغیر ح�ة في هذا فإن حدوث تغیرات �م�ة ونوع�ة 

 قتصاد�ةانسان�ة وما یترتب علیها من تداع�ات اإل لالستخداماتالموارد الطب�ع�ة المتاحة  في حجمسلب�ة 

 .واجتماع�ة

 المصاید ال�حر�ةتواجه  التي التهدیدات 5-1

 3200 من راألحمر ألكثخط الساحل المصري علي ال�حر المتوسط وال�حر  أنشطة الصید على طول متدت

 1705ال�حر األحمر حوالي �م و�بلغ طول ساحل  1550كم، حیث یبلغ طول ساحل ال�حر المتوسط حوالي 

 .اكم تقر��ً 

 ارتفاعن ، ذلك أالُمناخلتغیر  للتداع�ات السلب�ةوتعد المناطق الساحل�ة من أكثر المناطق المصر�ة عرضة 
 في المناطق، یؤدي لغرق مساحات واسعة من األراضي األحمرالمتوسط وال�حر  ال�حر فيمنسوب الم�اه 

 وانيممما یؤثر �طب�عة الحال على البن�ة التحت�ة مثل  وسواحل ال�حیرات المرة،وال�حیرات الشمال�ة،  ،الساحل�ة
  .األسماك ومزارعيومجتمعات الص�ادین  ،ت الخدمات المساعدةآومنش ،الصید
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 الشمال�ة وال�حیرات المتوسط ال�حر مصاید 

أن و  ،النسبي انخفاضهمستوى سطح ال�حر �سبب  رتفاع�عتبر ساحل ال�حر األب�ض المتوسط أكثر عرضة ال

منسوب  رتفاعاالم�اه لها نت�جة  الجت�اح تتعرضن أ�حتمل  والتيأهم نقاط الضعف على ساحل ال�حر المتوسط 

و ومر�وط والبرلس وأد�المنزلة  الشمال�ة (�حیراتال�حیرات  ضمت والتي ،السهول الساحل�ة هي ،سطح ال�حر

 ،حرارة الماء رجةفي د ز�ادة الُمناخ�سبب تغیر �مكن أن  ،اً ال�حیرات ضحلة نسب� ألن اً ونظر  ،)البردو�لو�حیرة 

إقل�م الدلتا  �ما أن .نتاجو�ذلك تغییرات في اإل ،والتي �مكن أن تؤدي إلى تغییرات في النظم البیئ�ة لل�حیرات

اإلسكندر�ة وال�حیرة و�فر الش�خ محافظات  �ضم العدید من المحافظات من أهمها والذي ،المهددةمن المناطق 

متنوعة نت�جة لتوفر البیئات المائ�ة ال .حیث تتر�ز معظم المزارع السمك�ة وأنشطة الصید ،و�ورسعید ودم�اط

 7.وش�كة الترع) وفرعي النیلالمتوسط وال�حیرات الشمال�ة  (ال�حر

  ال�حر أألحمر مصاید  

ار ، واألعشاب ال�حر�ة، وأشجالمرجان�ة (الشعابالساحل�ة  األنظمة األ�كولوج�ةبتنوع یتمیز ال�حر األحمر 

ن إ .ل�حر�ةا األنشطة الس�اح�ة واستدامة المخزونات السمك�ةوهي تمثل أهم�ة �الغة للحفاظ على  .المانغروف)

ن الحد درجة حرارة سطح ال�حر ع ارتفاعیؤدي إلى  ،�ةالُمناخحرارة نت�جة التقل�ات والتغیرات الدرجة  ارتفاع

 منسوب سطح ال�حر یؤدي إلى ز�ادة األعماق التي ارتفاع�ما أن الذي تستط�ع الموائل ال�حر�ة الع�ش ف�ه. 

�بیرة من  فقدان مناطق أنه من المتوقع أي .ب المرجان�ة، و�التالي حجب الضوء عنها وموتهااتع�ش فیها الشع

صر وتجدر اإلشارة أن م ،ألنشطة الصید والس�احة ال�حر�ة مما �مثل تهدیداً  ،األنظمة اإل�كولوج�ة الساحل�ة

تحتل المرت�ة األولى من حیث الدول األعلى في قوائم الس�احة القائمة على الشعاب المرجان�ة، خاصة أن 

 .سائدةللطب�عة الم�اه والر�اح ا منطقة شمال ال�حر األحمر تعتبر بیئة آمنة لهذا النوع من الس�احة، نظراً 

  

                                                           
المنظور  -ي ـاإلدارة العامة للدراسات البیئ�ة والطب�ع -الهیئة العامـة للتخط�ط العمراني  - وزارة الســكان والمرافق والمجتمعات العمران�ة 7

 2015السترات�ج�ة التنم�ة العمران�ة على مستوى الجمهور�ة، إقل�م الدلتا البیئي 
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 األحمر: في ال�حرعلى المخزونات السمك�ة  في المحافظةأهم�ة الموائل ال�حر�ة  یليونعرض ف�ما 

 الشعاب المرجانیة :أوالً 

كم على طول 250تمتد على مسافة و  ،الشعاب المرجان�ة موطًنا ألكثر من نصف جم�ع األنواع ال�حر�ة توفر

 .�م على الجزر 700 حواليو  ،كم على طول ساحل ال�حر800 ،على خل�ج السو�س�م  650 ،خل�ج العق�ة

ن المواطن الطب�ع�ة م فهي ،البیولوجيالعال�ة والتنوع  اإلنتاج�ةتعتبر الشعاب المرجان�ة من النظم البیئ�ة ذات و 

ألكثر  ر موطناً وتوف ،تتخذها مصدرًا لغذائها ومأوى لها التيالحساسة لعدد �بیر من أنواع الن�اتات والحیوانات 

، يلُمناخاب اآلثار السلب�ة للتغیر و�ذا انخفض عدد الشعاب المرجان�ة �سب .ال�حر�ة األنواعمن نصف جم�ع 

  8.والتنوع البیولوجيفإنه یتسبب في تأثیر سلبي على أسماك الشعاب المرجان�ة 

 المانجروف: أشجار اثانیً 

وتمثل  ،للتنوع البیولوجي في المناطق الساحل�ةلي �ونها مخزن إالمانجروف ( الشرو)  أشجارترجع أهم�ة 

 ،شجار المانجروف �أعشاش للطیور الشاطئ�ةأحیث تستخدم قمم  نواع الطیورأو�عض  األسماكأهم�ة لمصاید 

تبر تع المانجروف أشجارو�صفة عامة فإن  ،الشاطئخط استقرار على تعمل ش�كة جذور المانجروف ن أو 

�ما تعمل علي تخف�ف الصدمات الناتجة من العواصف  ،أكثر المناطق خصو�ة علي ساحل ال�حر األحمر

وتتواجد أشجار المانجروف �شكل مكثف في القطاع  ،في المناطق الساحل�ة ال�حر�ة والتي قد تحدث تدمیراً 

لل�حر  ماليالشالقطاع  امتدادة علي مناطق متفرق في نها تتواجد أإال  ،المصري  األحمرالجنو�ي لساحل ال�حر 

  .األحمر

  : الحشائش البحریةاثالثً 

 ،�ة ال�حرنتاج�ة والتي تز�د من خصو إالساحلي  البیئيتعتبر الحشائش ال�حر�ة الغاطسة أكثر مكونات النظام 

عض وهي تعتبر مناطق حما�ة ل� ،والمحار�ات ذات الق�مة المرتفعة األسماكنواع أوتوفر المأوي والغذاء ل�عض 

اعد فإنها تخفض من �عض الملوثات، وتسوتعمل على تجم�ع المواد المترس�ة و�ذلك ، ال�حر�ة الهامة األنواع

  وحمایتها من النحر. الشواطئثبیت ت على
                                                           
8 Egyptian Red Sea Coastal and Marine Resources Management Project, GEF, Red Sea Coastal and 
Marine area Strategy , part II, June 1988. 
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ع مجتمعات وتتواجد متعا�شة م ،وتوجد مروج الحشائش ال�حر�ة و�كثافة في الالجونات الضحلة والخلجان الرمل�ة

من خمسین  نوعاً  11و�وجد في الساحل المصري  .وفي �عض الجزر الشاطئ امتداد علىالشعاب المرجان�ة 

ال�حر�ة  الحشائش علىتعتمد السالحف ال�حر�ة  �ما ،مستوي العالم على ةمن الحشائش ال�حر�ة الموجود نوعاً 

 9.كمصدر هام لغذائها

 :ما یليالموائل ال�حر�ة على  �ةالُمناخالخسائر المحتملة نت�جة التغیرات  وتشمل

 نتاج السمكي نت�جة تلف الشعاب المرجان�ة وأشجار المانجروف والحشائش ال�حر�ةفي اإل االنخفاضق�مة  -

 معظمها من األنواع ذات الق�مة االقتصاد�ة المرتفعة.و 

ع�ة ملك صوال طب�أتمثل الشعاب المرجان�ة وأشجار المانجروف  الطب�عي، حیثق�مة الفاقد في رأس المال  -

 حوالي�مثل األراضي الزراع�ة، حیث تقدر ق�مة المتر المر�ع  واجتماع�ة واقتصاد�ةللمجتمع لها ق�مة بیئ�ة 

 10دوالر. 3000

 شجارأبدال من الشعاب المرجان�ة و  األمواج)حواجز  (إقامةبوسائل بدیلة  الشواطئتكال�ف حما�ة  -

امة حواجز صناع�ة قإـا للتقدیرات المنشـورة فإن تكلفة وط�قً  ،�ةالُمناخالمانجروف التي ستتأثر �المتغیرات 

  11ملیون دوالر للكیلو متر الواحد. 12.5لتحل محل الشعاب المرجان�ة تقدر �حوالي 

 الفاقد من أسماك الز�نة وغیرها من الكائنات ال�حر�ة التي تع�ش بین وحول الشعاب المرجان�ة  -

   األسماك)الغوص وصید  (أنشطة یرادات األنشطة الس�اح�ة والترفیه�ة ال�حر�ةإالفاقد من  -

 النیل مصاید  نھر 2 -5

ا �عني حدوث ممسیؤدي إلى ز�ادة معدالت ت�خر م�اه النیل،  �ةالُمناخدرجة الحرارة نت�جة التغیرات  ارتفاعأن 

ع�ش ف�ه ت الذيالبیئي  في النظاممما یؤثر  ،وخلق المز�د من اإلجهاد الحراري  ،في تدفقات النهر انخفاض

 اإلنتاجتناقص  إلىالتجدد مما یؤدى و األسماك و�ضعف من قدرتها على النمو 

                                                           
9 Egyptian Red Sea Coastal and marine Resources Management  project ,Reports, Red sea Coastal 
and Marine Protected Area Strategy , part 2, Ecosystem Guidance and CMPA Action Plans , June 
1998,p.p196. 
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 المزارع السمكیة 3 -5

تهدیدا للتنم�ة المستدامة لتر��ة األح�اء المائ�ة من خالل التغیرات في مخزون  الُمناختشكل تأثیرات تغیر 

ر مع غمو  ،و�فاءتهاوجودة الم�اه  ،و�م�ات اإلنتاج ،المزارع السمك�ةوتقلیل مساحة  ،واألنواع ،األسماك

 ،تالمناطق المزارع السمك�ة في منطقة الدغراق معظم إ مساحات واسعة من أراضي الدلتا �م�اه ال�حر سیتم 

تسرب الم�اه المالحة إلى الم�اه الجوف�ة �خلق �ما أن  ،من أجمالي اإلنتاج %80والتي تساهم حال�ًا �حوالي 

 12.أخرى  في مناطقالمزارع السمك�ة  أمامتحد�ات �بیرة 

  واالجتماعیة االقتصادیة األثار 5-4

على المحتملة  �ةالُمناخ للثغرات واالجتماع�ة االقتصاد�ةالتداع�ات أن أبرز  استنتاجق �مكن بمن العرض السا

 ا: سبق تحدید ق�مته األت�ة والتي في البنود السمكي تتمثل اإلنتاجقطاع 

 .المصاید الطب�ع�ة والمزارع السمك�ة اإلنتاج منوق�مة  في �م�اتالفاقد  -1

  االستثمارات.من  قدافال -2

 الفاقد من فرص العمل. -3

 وتینر الب من توفرهها وما من السنوي نصیب الفرد  انخفاضسماك �سبب من األ الغذائيمن ألا انكشاف -4

  .الحیواني

  .األجنب�ةالعمالت و الصادرات في  النقص -5

 وتشمل:الموائل ال�حر�ة  تدهورالخسائر الناتجة عن  -6

وال صأالمانجروف ، حیث تمثل الشعاب المرجان�ة وأشجار الطب�عيق�مة الفاقد في رأس المال  -

 واجتماع�ة مثل األراضي الزراع�ة.طب�ع�ة ملك للمجتمع لها ق�مة بیئ�ة واقتصاد�ة 

تاج السمكي نت�جة تلف الشعاب المرجان�ة وأشجار المانجروف والحشائش نفي اإل االنخفاضق�مة  -

 ال�حر�ة ومعظمها من األنواع ذات الق�مة االقتصاد�ة المرتفعة.

   )األسماكالغوص وصید  (أنشطةیرادات األنشطة الس�اح�ة والترفیه�ة ال�حر�ة إالفاقد من  -

                                                           
12 DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE IN EGYPT: FOCUS ON COASTAL RESOURCES AND 
NILE DELTA. OECD Organization, 2004 
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شجار أبدال من الشعاب المرجان�ة و  األمواج)حواجز  (إقامةبوسائل بدیلة  الشواطئتكال�ف حما�ة  -

  .�ةالُمناخالمانجروف التي ستتأثر �المتغیرات 

 �ةالُمناخوالتخف�ف من أثر التغیرات  وس�اسات التك�ف آل�ات -6

 دي للظروف�التصتسمح  التي واإلجراءات والعمل�ات واالسترات�ج�اتلى الس�اسات إ�شیر مصطلح التك�ف 

قد تكون  أو ،ةملموس الُمناختص�ح أثار تغیر  أنمعها. و�مكن أن �حدث التك�ف �عد  المتغیرة والتأقلم �ةالُمناخ

 والمجتمع مع طب�عةلوقد تحدث تدابیر التك�ف �صورة تلقائ�ة عندما تتك�ف ا .األثاراست�اق�ة قبل حدوث 

فالبد من  ،الحادثة وتوفر توقعات موثوق فیها �ةالُمناخولكن عند إدراك التغیرات  ،المتغیرة �ةالُمناخالظروف 

ة التغیرات توقعة نت�جمألثر الاوالخطط والس�اسات الضرور�ة للتك�ف والتخف�ف من  االسترات�ج�اتوضع 

 .�ةالُمناخ

 تنفیذها الجاري  اإلجراءات -أ

�ة نمتلل اً تمثل تهدید �ةالُمناخالتغیرات  من �ون  اً انطالق اإلجراءاتالعدید من  الحكومة المصر�ة اتخذت

 :تلك اإلجراءات همأ  وف�ما یليقتصاد�ة أكثر منها مجرد تهدیدات بیئ�ة. اال

س "، �موجب قرار رئ�س مجل�ةالُمناختم إنشاء "المجلس الوطني للتغیرات  على المستوى المؤسسي: -1

لى ، وتعمل ع�ةالُمناخ، �جهة وطن�ة رئ�س�ة معن�ة �قض�ة التغیرات 2015لسنة  1912الوزراء رقم 

والس�اسات والخطط العامة للدولة ف�ما �خص التك�ف مع هذه  االسترات�ج�اترسم وص�اغة وتحدیث 

س تم إعادة ه�كلة المجل اً لدول�ة، والمصالح الوطن�ة. ومؤخر ا االتفاق�اتضوء  يفالتغیرات، وذلك 

ل�ص�ح تحت رئاسة رئ�س مجلس الوزراء م�اشرة. هذا، فضًال عن إعادة ه�كلة اله�كل التنظ�مي لوزارة 

 .�ةالُمناخالبیئة، و�نشاء قسم جدید لل�حث والتطو�ر في مجال البیئة والتغیرات 

"، �واحدة من أهم 2050 �ةالُمناخجاءت "االسترات�ج�ة الوطن�ة للتغیرات  ات:على مستوى الس�اس -2

ة ، لرفع مستوى التنسیق بین �افة الوزارات والجهات المعن��ةالُمناخقرارات المجلس الوطني للتغیرات 

، من خالل رسم خارطة طر�ق ألكثر �ةالُمناخفي الدولة �شأن مجابهة مخاطر وتهدیدات التغیرات 

الس�اسات والبرامج �فاءة وفاعل�ة في التك�ف مع تداع�ات تلك التهدیدات، �ما �ضمن تحقیق تنم�ة 

 اقتصاد�ة ُمستدامة.
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  وتتضمن أهداف االسترات�ج�ة ما یلي:

 .�ةالُمناختعز�ز حو�مة و�دارة العمل في مجال التغیرات  -

 .�ةالُمناخز�ادة المرونة والقدرة على التك�ف مع التغیرات  -

 .�ةالُمناختحسین البن�ة التحت�ة لدعم األنشطة  -

تعز�ز ال�حث العلمي ونقل التكنولوج�ا و�دارة المعرفة �ما یرفع الوعي �ضرورة التصدي لمخاطر  -

 .�ةالُمناخالتغیرات 
 تعزیز شراكة القطاع الخاص في تمویل األنشطة الخضراء والصدیقة للبیئة. -

 ،(UNDP)و�رنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،البنك الدولي مثل الدول�ة:التعاون مع مؤسسات التمو�ل  -3

 لدولياو�عتبر البنك  وهو أكبر صندوق مخصص للمناخ في العالم. (GCF) األخضر الُمناخوصندوق 

. �ةلُمناخاعلى رأس قائمة مؤسسات التمو�ل الدول�ة التي تتعاون معها مصر في مجال مواجهة التغیرات 

سبتمبر  22قد �حث مسئولون بوزارتي التعاون الدولي والبیئة مع ُممثلین عن البنك الدولي، في و 

الي ، بهدف توفیر الدعم المالُمناخ، سبل وآل�ات التعاون لتطو�ر س�اسات مكافحة أزمة تغیر 2021

التي  �ةالُمناخفي مواجهة التهدیدات  اً هام اً دور  والتي تمارس الالزم لمشروعات التنم�ة المستدامة،

ملیون دوالر في  365وزارة التعاون الدولي مشروعات تقدر ق�متها �حوالي  تطرحو تتعرض لها مصر، 

 في مصر.  يالُمناخمن أهداف التنم�ة المستدامة، والمعني �مسألة التغیر  13إطار تحقیق الهدف 

 ة�الُمناخ التغیراتمن أثار  والتخف�فة مقترحات مواجه -ب

سواء على مستوى المؤسسات أو الس�اسات، لمواجهة التحد�ات  ،الدولة المصر�ة تبذل جهوداً  نأمن على الرغم 

، لكن تظل هناك حاجة لعدد من اإلجراءات الُمكملة، خاصة على مستوى يالُمناخالمرت�طة بتداع�ات التغیر 

ذه ي مواجهة هال�حث العلمي، وتنم�ة الوعي المجتمعي، وتفعیل دور المجتمع المدني �شر�ك ضروري ف

 وذلك من خالل: ،التداع�ات

اد لتحول نحو االقتصواالتوسع في المشروعات الصد�قة للبیئة  من خالل تبني االقتصاد األخضر -1

�المعاییر البیئ�ة في �ل ما تقوم �ه من ممارسات إنتاج�ة وتسو�ق�ة للسلع  االلتزامضرورة مع األخضر، 

ومن بین أهم وأبرز تلك  .خاصة المائ�ة تضمن حما�ة الموارد البیئ�ة محددةوالخدمات، وفق معاییر 

المشار�ع التوسع في استخدام الطاقة الجدیدة والُمتجددة، �الطاقة الشمس�ة، وطاقة الر�اح والغاز الطب�عي، 
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كر�ون ثاني أكسید ال ان�عاثاتوالمشروعات األخرى المعن�ة �شئون النقل والمواصالت، بهدف تقلیل 

درجات  ارتفاعالحراري، بهدف الحد من  لالحت�اسغازات األخرى الُمضرة �الغالف الجوي والُمسب�ة وال

 رارة، وتالفي تداع�اتها السلب�ة.الح

للمخاطر  تحس�اً ومنطقة الدلتا ل�ة حالسا في المناطقدارة المخاطر والكوارث خطة متكاملة إل إعداد -2

  درجات الحرارة وملوحة الم�اه.و  مستوى م�اه ال�حر ارتفاعالمحتملة مثل 

 .لحما�ة الشواطئ األمواجحواجز  إقامة في مشروعاتالتوسع  -3

للحصول على الب�انات  ،واألحمر قامة محطات إنذار م�كر على أعماق مختلفة داخل ال�حر المتوسطإ  -4

 .المتعلقة �موجات العواصف واألمواج والظواهر الطب�ع�ة المفاجئة

طات التخف�ف واحت�ا �ةالُمناخالدراسات الخاصة �التغیرات  على ووقائ�ة معتمدة است�اق�ةتبني س�اسات  -5

 اكاألسمجدیدة من  وتطو�ر سالالت ،السمكي لإلنتاج النوعيالتر�یب  مجالفي خاصة  ،المختلفة

 واستحداث ،ئ�ة المائ�ة المختلفةیالنظم البفي قادرة على التك�ف مع التغیرات تكون  ،والكائنات المائ�ة

 و�فاءة في التعامل مع اً كون أكثر تك�فت واإلدارة المزرع�ة تغذ�ة األسماكمجال في أسالیب جدیدة 

 المتنوعة. �ةالُمناخالتحد�ات 

طق الساحل�ة لضغوط شدیدة ومتزایدة اتعرض المنتحیث (ICZM)الساحل�ة المتكملة للمناطق  تطو�ر اإلدارة -6

 �ةاالقتصادنشطة �سبب التعارض بین األ ،المتكاملةمن التحد�ات التي تواجه اإلدارة الساحل�ة 

مما یتطلب مراجعة شاملة لنظم اإلدارة  ،على الموارد السمك�ة السلبيالمختلفة وتـأثیرها  واالجتماع�ة

  .وعدم تعارضها األنشطةتكامل وتحقیق  ،الساحل�ة
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 المسطحات المائ�ة على مستوى جمهور�ة مصر العر��ة) 1خر�طة رقم (
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 وشر�ة قناة السو�س
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 میة الثروة السمكیةنمة لتالھیئة العا ،2019 السنويالسمكیة  اإلحصاءاتالمصدر: كتاب      
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Summary

Over the past decades, unfriendly environmental practices have led to an increase in global 
concentrations of carbon dioxide and other gases that have caused what is known as the 
phenomenon of global warming in the atmosphere. This is causing a rise in the temperature of the 
Earth, melting ice and a rise in the level of the seas and oceans that threat large areas of coastal 
areas, low lands and the deltas of rivers. It also causes severe droughts in some areas and severe 
floods in others, and a decrease in very cold periods, in contrast to an increase in extremely hot 
periods. All of these changes have a wide impact on ecosystems, food production systems and 
biodiversity, including capture fisheries and aquaculture. 
Water temperature, plays an influential role in the processes of reproduction, growth and migration 
of aquatic organisms. It negatively or positively affects fish production, its seasonality, stock 
composition and its distribution. Furthermore, with the increase in temperature, the evaporation 
process increases and thus the salinity of the water increases that led to a change in the stocks 
composition and  production  of salt water species, and a decrease in the production of fresh water 
fish species, as well as the predominance of warm water species against the decrease of cold water 
one. Also the increase in temperature reduces the levels of dissolved oxygen, which leads to 
increased fish mortality, and a decrease in production. Also, the change in the strength and 
direction of the sea currents that carry nutrients to fish causes drastic changes in the fertile areas.  
Sea level rise with increasing temperature affects coastal areas, including wetlands, lagoons, sea 
grass beds, coral reefs, and mangroves, which are feeding or breeding areas for most marine 
organisms. It also leads to the sinking of coastal areas and salinization of groundwater and harm 
freshwater fisheries and aquaculture. It also, sinking the lagoons, bays and shallow water bodies 
that have an important ecological role.
The fish resources in Egypt are vary, as they include marine fisheries, northern lakes, and inland 
lakes, in addition to the Nile River, Lake Nasser, waterways, and fish farms. These resources have 
economic and social importance represented in contributing to the national production, food 
security, providing job opportunities, and providing foreign currency through export.  
Expectations indicate that Egypt is one of the countries most facing the challenge of climate 
change. The rise in the water levels of the Mediterranean and the Red Sea threatens to drown parts 
of the Egyptian delta, and coastal areas, which are the main source of fish production. Furthermore, 
the pressures imposed by rising temperatures on the coral reefs habitats will affect the natural 
abundance of fish and other marine organisms as well as marine tourism activities (fishing and 
diving).
Coastal and rural communities are considered among the communities most affected by climatic 
changes due to the weak infrastructure capable of adapting to those fluctuations or facing their 
negative repercussions. 
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The most prominent economic and social repercussions of potential climate changes on the fish 
production sector are: 

1- Loss in the quantities and value of production from capture fisheries and fish farms. 
2- Losses of investments in fishing activities, supported sectors and infrastructure. 
3- Loss of job opportunities. 
4- Exposing the food security of fish due to the decrease in per capita consumption of fish 

and animal protein.. 
5- The shortage of exports and foreign currencies. 
6- Losses resulting from the degradation of marine habitats (coral reefs, mangroves and sea 

grasses). 
The Egyptian government has taken many measures based on the fact that climate change 
represents a threat to economic development more than just environmental threats. These include 
the establishment of the National Council on Climate Change, the development of the National 
Strategy for Climate Change 2050, and cooperation with international financial institutions with 
the aim of providing financial support to confront climate changes. 
Despite these efforts, there remains a need for more complementary measures. These include 
among others:  scientific research especially in the field of the stocks composition, the 
development of new breeds of fish and other aquatic organisms that are able to adapt to changes 
in different aquatic ecosystems , preparation of an integrated plan for the management of risks and 
disasters in the coastal areas and the delta region, the development of new methods in the field of  
fish farm management that are more adaptive efficiency in dealing with diverse climatic challenges 
and expansion of the construction of breakwaters to protect the beaches, 
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