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 دور الطاقات المتجددة فً تنمٌة المناطق الجبلٌة واستدامتها فً مصر
 

محمود علً احمد محمد 
جامعة األزهر –كلٌة الهندسة - قسم التخطٌط العمرانً

: البحث ملخص
 وتم صٌاغة البحث ،من مساحتها الكلٌة % 10تعانً مصر من تركز اعمال التنمٌة والنمو فً مساحات محددة ال تتجاوز

 وٌعتبر النشاط ،التً تعتبر احد اهم المناطق التً لم ترتسم بها أي مالمح للتنمٌة من قبل؛ بهدف تنمٌة المناطق الجبلٌة
 ومن ثم استخدام الطاقة المتجددة كؤلٌة فً تنمٌتها لتحقٌق ،السٌاحً هو احد األنشطة التً تتناسب مع ظروف تلك المناطق

فً ضوء ذلك الهدف تم فً البداٌة التعرف على أهمٌة الجبال ومرودها . االستدامة المنشودة فً اعمال التنمٌة المختلفة
 وذلك من اجل وضع مقترح استراتٌجً لتنمٌة تلك ؛ تم الوقوف على البٌئات الجبلٌة المختلفة فً مصر،االقتصادي

سواء تم التعرف اٌضا على مفهوم االستدامة السٌاحٌة واشكالها المختلفة المرتبطة بهذا المفهوم . المناطق بشكل مرجعً
 ،باإلضافة الى التعرف على اهم اعتبارات )سٌاحة بٌئٌة او خضراء او تضامنٌة او مسإولة او منصفة او ثقافٌة(كانت 

االستدامة، تم الوقوف على الطاقات المتجددة ومواردها واهم ممٌزاتها ومواردها المختلفة التً تتمثل فً كل من الطاقة 
 وبالتالً تم دراسة استخدامات الطاقات المتجددة فً ؛طاقة الكتلة الحٌوٌة-الطاقة الكهرومائٌة - طاقة الرٌاح-الشمسٌة 

 .تحقٌق استدامة السٌاحة
هذا وقد تم دراسة اهم موارد الطاقة المتجددة فً مصر ، والتوجهات والتطلعات المستقبلٌة الستغالل الطاقة المتجددة 
بمصر، ومعوقات استخدام الطاقة المتجددة بمصر، وأهم اإلجراءات والسٌاسات التشجٌعٌة الستخدام الطاقة المتجددة 

. وتفعٌل دور القطاعٌن العام والخاص فً دعم استخدام الطاقة المتجددة فً السٌاحة
فً األخٌر تم وضع تصور الهم مالمح استراتٌجٌة تنمٌة المناطق الجبلٌة فً ضوء استغالل الطاقات المتجددة وفقا لتنوع 

. البٌئات المختلفة للمناطق الجبلٌة التً ذكرت فً صدر البحث
لم ٌعد االستثمار فً الطاقة المتجددة عالمٌا رفاهٌة أو ترفا، بل أصبح حاجة البد : وقد خلص البحث الى عدة نتائج؛ أهمها

 وأهمها الطاقة ، وغنٌة جداً بموارد الطاقة المتجددة، ان مصر تزخر بمواقع جبلٌة متنوعة بٌئٌا وأثرٌامنها اقتصادٌا وبٌئٌا؛
  .المائٌة والطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح

: مقدمة
 كما ٌعٌش فٌها مالٌٌن االشخاص؛ ولقد   وٌعتمد نصف سكان العالم على مواردها، تشغل الجبال مساحة كبٌرة من الٌابسة،

 حٌث قاموا بتطوٌعها واستخدام كافة السبل  تعلّم سكان الجبال على مر القرون كٌفٌة العٌش فً البٌئة الجبلٌة القاسٌة،
  .للتعاٌش

إلى القرن التاسع عشر مع اكتشاف الجبل كمكان لالسترخاء  تعود أصول السٌاحة الجبلٌة أو سٌاحة المناظر الطبٌعٌة

منذ أكثر من قرن ان للجبال قدرة على تحرٌك مشاعر حٌث قال جون مٌور. وممارسة مختلف الرٌاضات الجبلٌة
  . وترٌحنا بسكونها  وتسحرنا بتنوع الحٌوانات التً تعٌش فً ارجائها،  فالجبال المهٌبة تولّد الرهبة فً نفوسنا،؛االنسان

 عرف هذا النوع  .لذلك ٌقصد مالٌٌن االشخاص كل سنة المناطق الجبلٌة ٌنشدون فٌها انتعاشا لنفوسهم ومتعة ألنظارهم
” ساوثند“السٌاحً بؤوربا وذلك مع بداٌة إنشاء المنتجعات السٌاحٌة الجماعٌة فً المملكة المتحدة مثل منتجعات 

كما برز االهتمام بالمناظر الطبٌعٌة كوجهه اساسٌة للسٌاحة، فؤصبحت مناطق مثل جبال اسكتلندا وجبال . ”مارجٌت”و
 .األلب السوٌسرٌة أماكن سٌاحٌة مهمة فً أوروبا

  ،هذا وٌتطلب االمر استخدام بدائل للطاقة التقلٌدٌة فً تنمٌة المناطق الجبلٌة؛ إذ ربما ٌصعب توصٌلها الى تلك المناطق
 والذي من شانه تحقٌق االستدامة  ، حٌث ان هناك ارتباط وثٌق بٌن السٌاحة والبٌئة ،وكذلك من أجل الحفاظ على بٌئة الجبال

وهنالك تقدم ملموس فً هذا المجال فً كثٌر من . المنشودة من خالل استخدام الطاقة المتجددة بكافة مواردها المتنوعة
 الى ماسة حاجة فً االمر أصبح مصر وفً.  التً باتت عندها عملٌة توفٌر بدائل للطاقة التقلٌدٌة امر حتمً ،دول العالم

 عالقة لها التً وخاصة التنمٌة مجاالت شتى فً الطاقات تلك وتفعٌل بها تزخر التً المتجددة الطاقات موارد استغالل
 .القادمة لألجٌال بقاإها وضمان التلوث من علٌها للحفاظ الجبلٌة المناطق مثل الطبٌعة بالبٌئة مباشرة
  :االتً فً الدراسة اهداف بلورة ٌمكن :البحث اهداف

                                                           


 ةفً الوالٌات المتحد الحٌاة البرٌة باحث بٌئً وطبٌعً و صاحب الدعوة فً وقت مبكر الحفاظ على (1914 - 1838-)جون موٌر
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 سٌاحٌا الجبلٌة التنمٌة مجال فً االستدامة مفهوم وتطبٌق فهم. 

 التنمٌة اعمال فً استغاللها وسبل الجغرافٌة لمواقعها طبقا مصر فً المتجددة الطاقات مصادر على الوقوف 
  .القطاعٌة

 للمجتمعات المناسبة والمرافق الشبكات وتوفٌر الجبلٌة المناطق تنمٌة فً فعال بشكل الطاقة مصادر استخدام 
 .واستدامتها فٌها التنمٌة تتحقق لكً الجبلٌة

 السٌاحة دعم تنمٌة المناطق الجبلٌة التً تعتبر أحد اهم المناطق التً لم ترتسم بها أي مالمح للتنمٌة من خالل 
 .مصر فً بٌئٌا الجبلٌة

 المتوفرة الطاقات مصادر استغالل ضوء فً وأثرٌا بٌئٌا المتمٌزة الجبلٌة للمناطق تنموٌة استراتٌجٌات اعداد 
 .متكامل بٌئً سٌاحً مجتمع وتكوٌن

 :البحثٌة التساؤالت

 لها؟ االستدامة تحقق التً وانماطها عالمٌا الجبلٌة السٌاحة حجم هو ما 

 انتاجها؟ ومعدل عالمٌا المتجددة الطاقة أهمٌة هً ما  

  والمستقبلٌة؟ الحالٌة استغاللها وإمكانٌات مصر فً المتجددة الطاقة استخدام ومعوقات مقومات هً ما 

 بها؟ الجبلٌة المناطق بٌئات انماط وأهم مصر فً الجبلٌة السٌاحة حجم ما 

 المتوازنة التنمٌة تحقٌق فً المتجددة الطاقة مصادر استغالل وكٌفٌة مصر فً الجبلٌة المناطق تنمٌة سبل هً ما 
  واقتصادٌا؟ بٌئٌا

 المناطق بحجم المتعلقة واإلحصاءات  ،البٌانات على التعرف خالل من  ،الوصفً المنهج على البحث اعتمد :البحث منهج
  ،المتقدمة الدول فً المتجددة الطاقات من المتولدة الكهربٌة الطاقة ونسب  ،مصر وفً العالم فً البٌئٌة والسٌاحة  ،الجبلٌة
 الحالٌة المتجددة الطاقة مشروعات واعداد  ،المصرٌة الجبلٌة المناطق وتصنٌف  ،مصر فً السٌاحة من العائدات وقٌمة

    .مصر فً والمستقبلٌة
 وسبل  ،المتجددة الطاقات استخدام فٌها تم التً التجارب بعض دراسة تم حٌث  ،التجرٌبً المنهج على البحث اعتمد كما

  .واألردن المغرب تجربة مثل :سٌاحٌا الجبلٌة المناطق تنمٌة
 الطاقة استغالل – الجبلٌة المناطق تنمٌة) :وهً رئٌسٌة محاور ثالث ضوء فً البحث صٌاغة تم :البحث محاور

 للتنمٌة المتكاملة الصورة تكتمل لكً وذلك (السٌاحً االستخدام -المتجددة
 .الجبلٌة للمناطق المستدامة
 فً ولكن ،الجبلٌة المناطق بتنمٌة الدول من العدٌد قامت لقد :البحث محدودٌة

 التً المحاور من اثنٌن او محور ضوء فً التنمٌة تمت حٌث محدود إطار
 خالل من الجبال تنمٌة تم حٌث ،واألردن المغرب تجربة مثل بالبحث تتعلق

 تنمٌتها تم أخرى تجربة وفً .المتجددة الطاقة استغالل دون سٌاحٌا استغاللها
؛ سٌاحٌا استغاللها دون ولكن ،المتجددة الطاقة مصادر أحد استخدام خالل من

 المزارع أصحاب قبل من فرنسا فً حدث كما زراعٌا تنمٌتها تم حٌث
 التً الجبلٌة المنطقة تطوٌر فً الشمسٌة الطاقة باستخدام قاموا الذٌن الحٌوانٌة

 . مشروعاتهم فٌها تقع
 المنوطة الثالثة المحاور تتناول وعملٌة حقلٌة دراسة أي تتوافر لم هذا وعلى

 .ذكرها السالف بالبحث
 :الركائز النظرٌة للمناطق الجبلٌة والسٌاحة المستدامة .1

هً قبلة السٌاحة، فهً عالٌة االنتاج، وهً القاعدة  (وخاصة فً أوروبا الغربٌة)تعتبر الجبال فً البلدان المتقدمة 
فً عام و . ٪ من إجمالً العائدات فً مجال السٌاحة من جبال األلب 75 ففً النمسا ٌعتبر أكثر من ؛االقتصادٌة الحٌوٌة

، وعقدت مإتمرات عالمٌة عن الجبال فً قٌرغٌزستان، وخالل "السنة الدولٌة للجبال" م احتفلت األمم المتحدة بـ 2002
وهنا ٌكمن وضوح العالقة بٌن الجبال والسٌاحة  .للتنمٌة الجبلٌة (اإلٌكولوجٌة)هذه المإتمرات تمت مناقشة دور السٌاحة 

:  البٌئٌة ومن ثم ٌتم توضٌح ذلك تفصٌال فً العناصر االتٌة 
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تعتبر المناطق الجبلٌة، فً معظم الحاالت، صعب الوصول إلٌها، ومهمشة من قبل متخذي القرار السٌاسً واالقتصادي، 
 ٪ من قارة أوروبا و 25 ٪ من قارة آسٌا و64؛على الرغم من ان الجبال تغطً وتعد موطن لمعظم الفقراء فً العالم 

 ٪ من مساحة 24وعلى ذلك فان . ٪ فً قارة أفرٌقٌا3 ٪ من قارة أسترالٌا، و17 ٪ من قارة أمرٌكا الجنوبٌة و 22
من الناس ٌعٌشون فً المناطق الجبلٌة، ومعظم األنهار فً العالم تتغذى من المصادر % 10األرض اإلجمالٌة جبلٌة و

: وتتمثل اهمٌة الجبال سٌاحٌا فً االتً. الجبلٌة، وأكثر من نصف البشرٌة ٌعتمدون على الجبال فً الحصول على المٌاه

 ٌّة واإلنتربولوجٌة : ممارسة أنشطة علمٌة بٌئٌة هناك ممارسات دائمة او لفترات محددة، كالتعّرف والمشاركات الح
 .فً مختبرات او فً الحقل

  مادٌة او غٌر مادٌة مثل القرٌة الفرعونٌة، القرٌة الفٌنٌقٌة، خٌمة الشعر: إحٌاء ممارسات تراثٌة قدٌمة. 

 ًخاصة فً السكن والطعام والطقوس، وأحٌانا فً منازل تقلٌدٌة حقٌقٌة او : مشاركة المجتمع المحلً نمطه المعٌش
. مركبة

 وهو .  صبح التخٌٌم كنشاط ترفٌهً استجمامً شعبٌا فً أوائل القرن العشرٌن المٌالدي:التخٌٌم فً االجواء البرٌة
 .جزء رئٌسً من العدٌد من منظمات الشباب فً جمٌع أنحاء العالم

 ٌوجد عدة مناطق تشتهر بمثل هذه النوع من السٌاحة حٌث ٌوجد المرصد الفلكً الذي : مراقبة النجوم فً السماوات
. ٌتٌح للسٌاح بمراقبة االجرام السماوٌة من خالل التلسكوبات المتطورة

 ٌرتبط هذا النمط بهواٌات تتعلق بؤنواع الطٌور المقٌمة والمهاجرة وتشٌر : ( المقٌمة والمهاجرة(مراقبة الطٌور
 وتعتبر منطقة الشرق األوسط هً .ملٌون شخص قد مارسوا هذه الهواٌة  (2.5)البٌانات و االحصائٌات الى وجود 

 .مقر لسالالت وأنواع طٌور خاصة بها

 مثل المهرجانات والمناسبات واألعراس والمراسم الشعبٌة والمعارض الحرفٌة والغذائٌة : االحتفاالت والمناسبات
.  اقتصادي نظٌف ٌستفٌد منه السكان المحلٌون فً المواقع البٌئٌة او جوارها– والفنون وسواها وهً باب تنموي

 العالم فً المحمٌات وثلث .والبحٌرات الشالالت ففٌها ؛الطبٌعً للجمال موطنا الجبال ُتَعدّ   :والجمال االستجمام 
 دٌنالً حدٌقة الى الكثٌرون وٌسافر ؛وصوب حدب كل من للسٌاح مقصدا المحمٌات هذه صارت وقد  .جبلٌة مناطق
   .الشمالٌة امٌركا فً قمة اعلى  ماكنلً، جبل لرإٌة أالسكا فً الوطنٌة

 وتضم رٌاضات كثٌرة مثل المشً، الركض الخفٌف، التسلّق، المشً فً اللٌل، المشً فً الثلج : الرٌاضة والتسلٌة
كذلك شبكات التسلٌة وحل . والتزلّج الثلجً، وسواها من الرٌاضات التً تقوم على فكرة التمّتع بتقدٌمات الطبٌعة

األحاجً والبرامج التً تجمع التربٌة الى التسلٌة فً الطبٌعة ومن ضمنها التزلّج الثلجً فً الحدود التً ال تإّدي 
 .الى تدمٌر المحٌط الطبٌعً

  المستدامةالسٌاحة  1-2
 وتحسٌن مٌزان ،إن السٌاحة من منظور اقتصادي هً قطاع إنتاجً ٌلعب دوراً مهماً فً زٌادة الدخل القومً

 الرغم من  وعلى؛ وهدفاً لتحقٌق برامج التنمٌة، وفرصة لتشغٌل األٌدي العاملة، ومصدراً للعمالت الصعبة،المدفوعات
إال أنها أٌضاً صناعة كثٌفة الموارد تترك بصمة كبٌرة على ، أن السٌاحة لها تؤثٌر إٌجابً على النمو االقتصادي والعمالة

 . كما أنها تهدد التراث البٌئً والثقافً،البٌئة
الذي ظهر فً  هو أحد أهم مفاهٌم التنمٌة السٌاحٌة، وأحد أعمق أنواع السٌاحةوٌعتبر مفهوم السٌاحة المستدامة 

ذات تؤثٌرات إٌجابٌة فً خدمة التنمٌة  سبعٌنٌات القرن المنصرم، الذي ٌرمً إلى جعل السٌاحة ضمن تنمٌة مستدامة
المحلٌة دون التؤثٌر على البٌئة والمجتمع واالقتصاد، وٌعمل على توفٌر ودعم نظاماً انتاجٌاً ٌحافظ على الموارد 

الطبٌعٌة، وٌبحث عن التكنولوجٌات المتوافقة بٌئٌا، وٌقدم الحلول للمشكالت الناجمة عن التنمٌة غٌر المنصفة، وٌإمن 
 .المشاركة الفعالة للمواطنٌن فى صنع القرار

 اشكال السٌاحة المتعلقة بمفهوم االستدامة 
 تنموٌة اشكال تتخذ بدأت السٌاحة مجال فً وخاصة التنموٌة المجاالت كافة فً االستدامة مفهوم سٌطرة ضوء فً

 وتإثر ،االختالف نقاط بعض أٌضا تتضمن انها اال ،أهدافها فً مشتركة بنقاط االشكال هذه وتتمٌز ،المسمٌات مختلفة
، للبلد التنموي كالمستوى السٌاحة اشكال تحدٌد فً أخرى معاٌٌر
 وبدائل اشكال أهم بلوة وٌمكن ،السٌاحٌة مإهالتها وغنى تنوع

: االتً فً المستدامة السٌاحة
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 تعرف السٌاحة البٌئٌة بانها رحالت وزٌارات مسإولة بٌئٌا لمناطق ذات طبٌعة بكر وذلك بغرض  :سٌاحة بٌئٌة
  .االستمتاع وتؤمل الطبٌعة والمالمح الثقافٌة المرتبطة بها 

 والنباتات الطبٌعٌة المناظر دراسة هوو محدد هدف مع ملوثة غٌر طبٌعٌة مناطق إلى السفراو تعرف بانها 
  .بها واالستمتاع البرٌة والحٌوانات

 التً المستدامة السٌاحة أشكال من شكل وهً البٌئة، احتٌاجات االعتبار بعٌن تؤخذ التً السٌاحة هً :سٌاحة خضراء
 على الحفاظ مع، المحلٌة الهوٌة مع تتوافق التً السٌاحٌة والمنتجات والثقافٌة الطبٌعٌة الموارد توفٌر ٌتم خاللها من

 .بها اإلضرار دون المناطق هذه واستغالل الطبٌعٌة المناظر سٌاق مع لتتناسب وتكٌٌفها ،الطبٌعٌة الموارد
 زحفٍتلى كل شكل من أشكال األنشطة السٌاحٌة التً تهدف إ: سٌاحة تضامنٌة 

 بحٌث تكون مرتكزة بشكل ،لمحلٍةت المجتمعا لصالح اكل وذ،ًحلسٍاد االقتصاا
كامل على الموارد البشرٌة والثقافٌة واالقتصادٌة والبٌئٌة للمجتمع، والتً تشكل 

 .إطار حٌاة المجتمع المحلً
 جمٌع أشكال السٌاحة التً تحترم البٌئات الطبٌعٌة والثقافٌة والمبنٌة للمضٌف وجمٌع  :سٌاحة مسؤولة

  .األطراف المعنٌة
 مجموع أنشطة الخدمات السٌاحٌة، التً ٌتم توفٌرها للسائحٌن، على أن تكون الفوائد االجتماعٌة هً: سٌاحة منصفة 

والثقافٌة والمالٌة لهذه األنشطة ملموسة محلٌا، وإٌجابٌا على السكان المحلٌٌن، وموزعة بشكل متساو وعادل بٌن 
 .مختلف األطراف

 هً التً تكون مرتبطة بزٌارة المواقع األثرٌة والمعالم التارٌخٌة والمتاحف والتعرف على :سٌاحة ثقافٌة 
 أو أي شكل من أشكال التعبٌر الفنً والحضور فً بعض الفعالٌات الثقافٌة مثل المعارض أو ،الصناعات التقلٌدٌة

 .المهرجانات
  اعتبارات االستدامة

 االعتماد على الوقود التقلٌدي،  وتقلٌل الطاقة، وقٌاس تشجٌع المحافظة على: الحفاظ على الطاقة
 .مصادر الطاقة المتجددة المإسسات السٌاحٌة على المراقبة والحفاظ على الطاقة واستخدام وتشجٌع

 اَثار المترتبة  وإدارة السٌاحة إٌجاد نظاما لقٌاس أثار: وحماٌة النظام البٌئً التنوع البٌولوجً المحافظة على
 .والمهددة الحساسة الحٌاة البرٌة والنظم البٌئٌة، بما فً ذلك المناظر الطبٌعٌة المكثفة على عن السٌاحة

 والناتجة عن ، المسببة لالحتباس الحراري قٌاس وخفض انبعاث الغازات: غازات االحتباس الحراري تخفٌض
 .ممارسات السائحٌن

 والجرٌان السطحً، وتآكل التربة، والضوضاء، والمواد  مٌاه الصرف الصحً الحد من تلوث :التلوث الحد من
النفاٌات  وضمان التخلص من ،الملوثة والهواء والماء والتربة الضارة، والمركبات المستنفدة لطبقة األوزون

 .والتعامل معها بشكل صحٌح والمنشآت السٌاحٌة المواقع المتؤتٌة من
 التؤقلم تطوٌر تحدٌد  والتشجٌع على المرتبطة بتغٌر المناخ تحدٌد المخاطر: التأقلم مع تغٌر المناخ

 .البٌئة فً وجه التغٌرات المحتملة فً استدامة التً من شؤنها كلها أن تساهم المواقع، واإلدارة
 على الحفاظ وترشٌد استهالك المٌاه تشجع المإسسات السٌاحٌة: المحافظة على المٌاه. 
  ذات الصلة بالسٌاحة، والمخاطر التً تهدد صحة  الجرائم تطبق الوجهة برنامج المكافحةسالمة وأمن السٌاح

 .وسالمة السائحٌن
 :باإلضافة الى ما سبق ٌمكن القول ان السٌاحة المستدامة أصبحت

 . أداة جٌدة لتحقٌق السالمة وحماٌة الحٌاة الطبٌعٌة -
 . وسٌة فعالة لالرتقاء بالسلوك الحضاري لإلنسان وتهذٌب سلوك البشر -
 .أداة جٌدة لتحقٌق التقارب بٌن االنسان والطبٌعة -
 .مصدر جٌد لتوظٌف االفراد فً عمل جٌد ومناسب -
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 دور الطاقات المتجددة فً تنمٌة المناطق الجبلٌة واستدامتها فً مصر

 

 خاصة فٌما ٌتعلق باستغالل الطاقة ،فً ضوء ما سبق ٌتضح ان السٌاحة تحتاج الى إٌجاد بدٌل للممارسات الحالٌة
تكون قادرة على تحقٌق االستدامة ،  وٌتمثل هذا البدٌل بشكل واضح فً استخدام مصادر اخرى للطاقة،االحفورٌة

 .المنشودة وفقا لالعتبارات السالف ذكرها
المستدامة   المتجددة واستغاللها فً السٌاحة موارد الطاقات  1-3

. غازات الدفٌئة البشرٌة هً المصدر الرئٌسً للتغٌرات المرصودة والمتوقعة فً نظام المناخ العالمًالتعتبر انبعاثات 
ٌّر المناخ المشاهد والمتوقع سٌإثر سلبا على النظام اإلٌكولوجً خاصة فٌما ٌتعلق باألمن الغذائً وإمدادات  وأن تغ

 .المٌاه والكوارث الطبٌعٌة وهذا ، بدوره ، ٌإثر على التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة بما فً ذلك السٌاحة
 حٌث ٌنعكس استخدام هذا النوع من الطاقات على ،هذا وتلعب الطاقات المتجددة دورا هاما فً تحقٌق التنمٌة المستدامة

ذلك أن العالم الٌوم ٌواجه أكتر التحدٌات ؛  وخفض غازات االحتباس الحراري فً العالم،المحافظة على الموارد الطبٌعٌة
صعوبة على مر التارٌخ والمتمثلة فً االرتفاع الملحوظ فً درجات الحرارة نتٌجة التلوث الذي أحدثه اإلنسان بفعالٌاته 

 .المختلفة
وقد شهد معدل إنتاج الطاقة المتجددة تقدما مطردا فً اَونة 

، زودت الطاقة المتجددة ما ٌقدر 2010فخالل العام . األخٌرة
من إجمالً االستهالك العالمً للطاقة، كما هو  % 20بنحو 

النسبة المئوٌة للكهرباء المولدة من  (3)موضح بالشكل رقم 
 .المصادر المتجددة

ووفقا ألحدث التقدٌرات، نمت قدرة الطاقة الشمسٌة وطاقة 
لتصل % 24.6و% 73الرٌاح على تولٌد الكهرباء بنسبة 
 . جٌجاوات193قدرتها اإلجمالٌة المثبتة إلى نحو 

هذا وتتمٌز الطاقة المتجددة بعدة ممٌزات وٌمكن بلورتها فً 
 : االتً

  تهدف إلى حماٌة صحة اإلنسان من خالل توفٌر

. طاقة نظٌفة خالٌة من النفاٌات

  عدم نضوبها والمحافظة على البٌئة الطبٌعٌة
وحماٌة كافة الكائنات الحٌة وخاصة 

. المهددة باالنقراض

 تقلٌل شدة الكوارث الناتجة عن االنحباس الحراري .

 تؤمٌن فرص عمل جدٌدة وتحسٌن معٌشة اإلنسان والمساهمة فً تؤمٌن األمن الغذائً والحد من الفقر .

 حماٌة المٌاه الجوفٌة واألنهار والبحار والثروة السمكٌة من التلوث .
 تتعدد موارد الطاقات المتجددة وبٌانها تفصٌال فً االتً: موارد الطاقة المتجددة :

 الطاقة الشمسٌة:  

  ،تستخدم الطاقة الشمسٌة، سواء للتدفئة وإنتاج الكهرباء
على نطاق واسع فً المناطق الجبلٌة، مع التكنولوجٌات 

وقد أصبحت هذه التقنٌات . المتطورة على نحو متزاٌد
ٌمكن تحوٌل ضوء الشمس . قٌاسٌة فً مجال التدفئة

 المباشر إلى كهرباء باستخدام محوالت فولتوضوئٌة
(PV) وعملٌة تركٌز الطاقة الشمسٌة (CSP)  والعدٌد

وُتستخدم المحوالت . من األسالٌب التجرٌبٌة األخرى
الفولتوضوئٌة بشكل أساسً إلمداد األجهزة الصغٌرة 

. والمتوسطة بالكهرباء

  هً تعتبر من اهم مصادر الطاقة المتجددة، : الرٌاحطاقة
حٌث زادت قدرة توربٌنات الرٌاح على تولٌد طاقة وفٌرة، 

 5000 الى 1981 كٌلو وات فً عام 100الطاقة من 
 ، كما باتت تكالٌف طاقة الرٌاح تنافس الطاقات التقلٌدٌة، حٌث بلغت تكلفة انتاج الكٌلووات 2006كٌلو وات فً 

 . دوالر800 دوالر فً حٌن وصلت تكلفة انتاج الكٌلو وات من الطاقة التقلٌدٌة الى 1000من طاقة الرٌاح 
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. النسبة المئوٌة للكهرباء المولدة من المصادر المتجددة (3)شكل 

  -م2013 سبتمبر-المتجددة الطاقة لتخزٌن مبتكرة وسٌلة -: جاٌلز جٌم: المصدر

 

محطة تولٌد الكهرباء بالطاقة الشمسٌة  (4)شكل 
 https://www.marefa.org :المصدر
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وتوجد على نطاق واسع، بجانب أنها طاقة نظٌفة ال ٌنتج عنها انبعاثات غازات االحتباس الحراري أثناء التشغٌل 
 .وتستخدم مساحات قلٌلة من األراضً

هذا وقد أثبتت التجارب أن تولٌد الكهرباء من الرٌاح ال ٌمكن لن ٌكون اقتصادٌا ما لم ٌتعد المتوسط السنوي 
. ساعة/  كم 19.5 – 15ثانٌة اي /  م 5.4 – 4.2لسرعة الرٌاح 

  وجاءت الصٌن وكندا . توفر الطاقة الكهرومائٌة حوالً خمس الكهرباء المستخدمة فً العالم: الكهرومائٌةالطاقة
والطاقة . والبرازٌل والوالٌات المتحدة، وروسٌا باعتبارهم أكبر خمسة منتجٌن للطاقة الكهرومائٌة فً العالم

الكهرومائٌة هً أرخص وسٌلة لتولٌد الكهرباء الٌوم، فهً مصدر الوقود النظٌف القابل سنوٌاً للتجدٌد بسبب 
 :وتؤتً الطاقة من المٌاه من عدة طرق وأسالٌب مختلفة وفٌما ٌلً نذكر بعضهاالثلوج واألمطار، 

. الطاقة المتولدة من حركات المد والجزر فً المٌاه -
طاقة األمواج فً البحار، حٌث تنشؤ األمواج نتٌجة لحركة الرٌاح ومن حركة األمواج هذه تنشؤ طاقة ٌمكن  -

 إلى 10” استغاللها، وتحوٌلها إلى طاقة كهربائٌة، حٌث تنتج األمواج فً األحوال العادٌة طاقة تقدر ما بٌن
. كٌلو وات لكل متر من الشاطئ” 100

 وتعتمد هذه التقنٌة على فرق التركٌز بٌن ماء .تعد هذه التقنٌة من التقنٌات الحدٌثة العهد فً العالم: طاقة التناضح -
 .عذب وماء مالح

. الطاقة المتولدة من تدفق المٌاه أو سقوطها فً حالة الشالالت كما هو الحال فً السدود -
من الفارق فً درجات الحرارة بٌن الطبقتٌن العلٌا والسفلى ” الطاقة المتولدة من الفوارق الحرارٌة لطبقات المٌاه -

 .. درجات مئوٌة10من المٌاه التً ٌمكن أن ٌصل إلى فرق 

  هً نوع من أنواع الطاقة المتجددة متوفرة من موارد مشتقة من المصادر الحٌوٌة التً : الحٌوٌة الكتلةطاقة
ٌتم إنتاج الطاقة الكهربائٌة أو الحرارٌة من  حٌث ،تنتج من الخشب

 واألخشاب أو ،خالل التخلص من النفاٌات الناتجة عن النشاط الزراعً
 لغرض إنتاج الكتلة الحٌوٌة ،نتٌجة زراعة األخشاب فً المناطق الجبلٌة

لتولٌد الكهرباء، والتً ٌمكن أن تلعب دوراً فً الحد من التلوث ومقدار 
هذا النوع من تولٌد الطاقة . ثانً أكسٌد الكربون فً الغالف الجوي

وٌجب . ٌستحق المزٌد من االهتمام إذا كان سٌتم تطوٌره بشكل أكبر
اإلشارة إلى أن حرق الكتلة الحٌوٌة لٌس فعاالً وال نظٌفاً ما لم ٌتم 

 كان هناك ما ٌعادل 2007وفً عام . استخدام التقنٌات الحدٌثة المناسبة
 . جٌجا وات من قدرة الطاقة الحٌوٌة عالمٌا فً تولٌد الكهرباء24

  استخدام الطاقات المتجددة فً تحقٌق استدامة السٌاحة 

تشغٌل ٌتم استخدام الطاقة الشمسٌة والرٌاح والطاقة الكهرومائٌة فً 
 بحٌث تعمل بالطاقة المتجددة، وذلك بهدف ، والفنادق السٌاحٌة،القرى

وتتمثل . ترشٌد الطاقة من خالل استخدام السخانات الشمسٌة، وإنتاج الكهرباء من األلواح الشمسٌة وتوربٌنات الرٌاح
 :تطبٌقات استخدام الطاقة المتجددة فً االتً 

  تحوٌل المناطق الجبلٌة التً تعتمد على مولدات الكهرباء من الدٌزل كمصدر رئٌسً للطاقة للتحول من تولٌد
وبهذا التحول، ٌمكن خفض انبعاث الغازات المسببة . الطاقات المتجددة الكهرباء من الوقود األحفوري إلى 

وأٌضا سٌعمل هذا .. وخلق فرص عمل جدٌدة، وتؤمٌن الطاقة النظٌفة لتلك األماكن النائٌة لالحتباس الحراري، 
 .اإلجراء على جذب المزٌد من السٌاح المهتمٌن بالسٌاحة البٌئٌة 

  كما ٌتم استخدام الطاقة الكهربٌة المتولدة من الطاقة الشمسٌة والرٌاح فً تشغٌل القطارات المعلقة والتلفرٌك الذي
 بٌن الجبال كما هو الحال فً مدٌنة مون كروزٌن بسوٌسرا حٌث تتم عملٌة التحوٌل مباشرًة من ٌستخدم للتنزه

 0.02الطاقة الشمسٌة إلى التٌارات الكهربائٌة باستعمال عدد من خالٌا السلٌكون الشمسٌة المنتشرة على امتداد 
 مٌجا وات من الكهرباء سنوٌاً ، وباإلضافة إلى ذلك فإن 600  من األرض حٌث تولد هذه الخالٌا ما مقداره 2كم

محطة تولٌد الطاقة فً جبل الشمس هً من أكبر مرافق البحوث واإلٌضاح فً مٌدان الطاقة 
 .وهناك مسار تعلٌمً منظم فٌما ٌربط بٌن الجبلٌن، جبل الشمس وجبل كروزان .الكهروضوئٌة

 تجارب  بعض الدول العربٌة فً  تنمٌة المناطق الجبلٌة سٌاحٌا  -2
قٌمة العائدات  (1 ) رقم  تساهم السٌاحة بشكل عام فً اقتصاد بعض الدول العربٌة بشكل كبٌر وذلك كما ٌوضح الجدول

. نسبة اإلٌرادات السٌاحٌة إلى إجمالً الصادرات لبعض الدول العربٌة فً بداٌات العقد الثانً من القرن الحالً و ،السٌاحٌة
 قٌمة العائدات السٌاحٌة و نسبة اإلٌرادات السٌاحٌة إلى إجمالً الصادرات لبعض الدول العربٌة (1)جدول 

                                                           
  4-3ص ص. العراق . دٌالً جامعة .منشور بحث .االستدامة لتحقٌق أداة الحٌوٌة الكتلة طاقة( .2017)محً ارٌج, الوهاب عبد.طه نبٌل إسماعٌل, - 

 3 ص . عمان -البٌئٌة للسٌاحة الدولً المؤتمر- وتطبٌقها المستدامة السٌاحة مفهوم. العربً الوطن فً المستدامة السٌاحة(. 2007. )أحمد معاوٌة حسٌن,-  

دورة انتاج الوقود الحٌوي  (5)شكل 
 الوقود الحٌوي وثورة الطاقة البدٌلة– هانً رجب : المصدر
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ومدى تعاٌش المجتمع المحلً  ،التعرف على أهم خصائص السٌاحة الجبلٌةومن خالل دراسة بعض التجارب العربٌة ٌتم 
. معها ودور الحكومة فً إنجاح تلك التجارب

  تجربة المغرب2-1
من الموارد السطحٌة، وتزخر بالعدٌد من الثروات  % 70تعتبر المناطق الجبلٌة خزان المغرب من المٌاه باحتضانها 

 احتل المغرب  حٌث؛التعدٌنٌة، والموارد الطاقٌة، كما توجد بها المساحات الغابوٌة، وتشكل إطار متمٌز للنشاط السٌاحً
المرتبة الثالثة عالمٌا فً ترتٌب الوجهات السٌاحٌة البٌئٌة، وذلك بفضل جبال األطلس، حسب التصنٌف الصادر عن احدى 

 نظرا لجمالها الطبٌعً واحترامها للبٌئٌة وحفاظها ؛الجمعٌات الفرنسٌة التً وضعت أهم الوجهات التً ٌقصدها السٌاح
 .على طابعها األصلً

 ففً منتصف القرن المنصرم كانت السٌاحة الجبلٌة قاصرة على الطبقة الغنٌة، والمستعمرة فً المغرب، حٌث قامت 
السلطات ً المستعمرة بتجهٌز بعض المناطق الجبلٌة بمختلف الوسائل، فتحولت إلى محطات سٌاحٌة ٌرتادها الفرنسٌٌن، 

 كانت بداٌة التجربة الحقٌقٌة لتنمٌة جبال االطلس سٌاحٌا بالتعاون مع دولة 1983وفً عام . وفئة قلٌلة من اغنٌاء المغرب
فرنسا، ثم جاء مشروع التجربة الثانٌة فً العقد األخٌر من القرن المنصرم والذي شمل إحداث بعض التجهٌزات وإنعاش 

 60 وحدة اٌوائٌة بالمرتفعات الجبلٌة لألطلس الكبٌر، و تطور عدد السائحٌن لٌصل 110الصناعة التقلٌدٌة حٌث تم إعداد 
 . مرشد 300الف سائح سنوٌا، وتطور  عدد المرشدٌن لٌصل الى ما ٌقارب 

وجدٌر بالذكر أن تجربة المغرب خلت من استغالل مصادر الطاقة المتجددة فً التنمٌة السٌاحٌة لجبالها، على الرغم من 
أن المغرب ٌعتبر من أهم الدول العربٌة استخداما لمصادر الطاقة المتجددة خاصة فً مجال الطاقة الكهرومائٌة، وطاقة 

 مٌغا وات،  وتتركز فً 6000حٌث ٌوجد  إمكانٌات كبٌرة متوفرة من تولٌد الطاقة بفعل الرٌاح تصل إلى حوالً ،الرٌاح 
كما  ٌمتلك المغرب إمكانٌات كبٌرة فً مجال استغالل .المغرب فً أقصى الشمال وكذلك فً منطقة المحٌط األطلسً 

 ألف نظام طاقة شمسٌة 160كما تم تركٌب ،  مٌجاوات سنوٌا 5000المصادر المائٌة لتولٌد الطاقة تصل إلى حوالً 
باإلضافة . للطاقة الشمسٌة" 1نور"م تم افتتاح محطة 2016وفً بداٌة عام . مٌجاوات16منزلً بقدرة اجمالٌة تصل إلى 

التً تمثل نسبة هامة فً مجال الطاقة المتجددة فً  (الخشب والفضالت الحٌوانٌة والنباتٌة): الى طاقة الكتلة الحٌوٌة
 . فً المائة فً المناطق الرٌفٌة89المغرب وتنتشر فً الرٌف المغربً حٌث ٌتم استهالكها بنسبة 

 (: محمٌة ضانا)تجربة األردن  2-2
 من المناظر 2 كم300 أكبر محمٌة طبٌعٌة فً األردن، حٌث تقدر مساحتها 1989تعتبر محمٌة ضانا التً تؤسست عام 

 1500 وتمتد المحمٌة على سفوح عدد من الجبال من منطقة القادسٌة التً ترتفع أكثر من .الخالبة والتضارٌس المتعرجة
تتخلل جبال المحمٌة بعض الودٌان التً تتمٌز بطبٌعتها . متر عن سطح البحر، وتنخفض إلى سهول صحراء وادي عربة

الخالبة، وتتنوع التركٌبة الجٌولوجٌة ما بٌن الحجر الجٌري والجرانٌت، وتمتاز محمٌة ضانا بانها اول تجربة للسٌاحة 
وتتمٌز . البٌئٌة فً األردن، حٌث ٌرتكز بها العدٌد من المشروعات النابعة من المصادر البٌئٌة المتوفرة فً المنطقة

المحمٌة بتنوع طبٌعً هائل حٌث التضارٌس المختلفة فهً غنٌة بالجبال والسهول والودٌان والتنوع النباتً والحٌوانً، كما 
 .تمتاز بتنوعها المناخً والبٌئً، وتوافر المواقع التارٌخٌة التً تعود االالف السنٌن، مثل موقع فٌنان االثري

هذا وتحتضن المحمٌة العدٌد من المشروعات االقتصادٌة ذات الصبغة البٌئٌة، كمشروع تطوٌر مشاغل الحرف الٌدوٌة 
 .التقلٌدٌة، وتزوٌدها بالمرافق والمعدات واألجهزة الالزمة

كما تحتض مشروع مركز الزوار الذي ٌتوفر به فندق ومطعما سٌاحٌا، وترعى الجمعٌة الملكٌة إدارة المحمٌة بنظم 
اٌكولوجٌة لتحقٌق التوازن بٌن االستثمارات واالنشطة السٌاحٌة واالستخدام البٌئً بما ال ٌضر بالبٌئة، من خالل توطٌن 

 مشروعات ذات مردود اقتصادي، وفً ذات الوقت تراعً الشروط البٌئٌة داخلها  
 زائر فً عام 2000 ألف زائر، حٌث تطور عدد الزوار من 80وتشٌر المإشرات ان عدد الزوار فً محمٌة ضانا فاق 

.  ضعف حتى االن40 أي ما ٌعادل 1994

                                                           
 البحث جٌل مركز. واالجتماعٌة اإلنسانٌة العلوم جٌل مجلة . واالفاق الواقع بالمغرب الجبلٌة المناطق تنمٌة(.2015 .)السالم بوهالل,عبد - 

  79 ص , 14 العدد. الجزائر – العلمً
 بٌن مقارنة دراسة - المغاربٌة الدول فً المستدامة االقتصادٌة التنمٌة تحقٌق فً المتجددة الطاقات اقتصادٌات دور(. 2013. )زواوٌة حالم, -  

 170 ص. االقتصادٌة العلوم فً الدكتوراه إطار فً الماجستٌر شهادة نٌل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرة -وتونس المغرب الجزائر,
  http://www.alkanounia.com  -المستدامة التنمٌة تحقٌق فً ودورها المتجددة الطاقات(. 2009. )ادرٌس لمٌن,-  

 نسبة اإلٌرادات السٌاحٌة إلى إجمالً الصادرات (ملٌون دوالر)إجمالً قٌمة العائدات السٌاحٌة  البلد

 %109 4345 مصر

 %39 2038 المغرب

 %43 722 االردن

 %25 1507 تونس
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هذ وقد اتخذت الجمعٌة الملكٌة لحماٌة الطبٌعة، خطوات هامة فً محاولة للحفاظ على التنوع البٌولوجً الثمٌن الموجود 
فً ضانا، حٌث أنها وضعت أول خطة إلدارة المناطق المحمٌة فً األردن، وجعل محٌط محمٌة ضانا الحٌوي نموذج 

وحددت الخطة األهداف واالستراتٌجٌات . االقتصادٌة-متكامل للحفاظ على البٌئة باإلضافة إلى التنمٌة االجتماعٌة
واألولوٌات التً تسعى فً نهاٌة المطاف إلى إٌجاد توازن بٌن حماٌة عجائب ضانا الطبٌعٌة وبٌن تلبٌة احتٌاجات السكان 

وتقوم هذه االستراتٌجٌة باألغلب على مفهوم تقسٌم المناطق، وتحدٌد المناطق التً ٌمكن ان تقام فٌها االنشطة أو . المحلٌٌن
ال األمر الذي ٌتٌح المجال للرعً وإلقامة االنشطة الترفٌهٌة على حد سواء ومن خالل إتباع هذا النهج أصبحت محمٌة 

. ضانا الموقع السٌاحً األول فً مجال السٌاحة التً تتحمل المسإولٌة البٌئٌة
: خطة التطوٌر السٌاحً البٌئً لمحمٌة ضانا فًوتمثلت 

  م 1994تم تؤسٌس جمعٌة إلدارة المشروع عام. 

 ًتم دراسة العوائد االقتصادٌة التً سٌمنحها المشروع للمجتمع المحل. 

  ًتم دراسة العملٌة التسوٌقٌة للموقع سٌاحٌاً، داخلٌاً وخارجٌا. 

  تم تحدٌد طرق الوصول للمحمٌة، كما تم منع دخول أي نوع من وسائل النقل إلى داخل المحمٌة،  وانشاء مواقف
للسٌارات والحافالت خارج المحمٌة وتم توفٌر خدمة نقل للزوار وأمتعتهم ،  من نقطة االستقبال إلى داخل 

 .المحمٌة بواسطة حافلة سمٌت حافلة الطبٌعة

 وتم تحدٌد ممرات محددة للمشاة ،  وتحدٌدها بعالمات خاصة،تم تحدٌد أماكن التخٌٌم . 
المنطقة فً تنفٌذ  دول هذا وقد اعتمدت األردن على الطاقة المتجددة كؤحد أبرز مصادر الطاقة، حٌث تعتبر أولى

م، ولكن لم ٌتم استغاللها فً 2015 مٌجا وات من الطاقة الشمسٌة والرٌاح العام 350مشارٌع الطاقة المستقلة  لتولٌد 
. تنمٌة محمٌة ضانا 

 وتوظٌف الطاقة المتجددة ولم ،وجملة القول إن البلدان العربٌة تعد من أفقر المنـاطق فً العـالم فٌمـا ٌتعلق باستغالل
 او امدادات تلك المناطق ،تستغل بعد فً تنمٌة المناطق الجبلٌة بشكل مباشر سواء كانت فً عملٌات توفٌر الطاقة

. بالمرافق واألنشطة الالزمة 
: واقع السٌاحة الجبلٌة فً مصر فً ظل أنماط السٌاحة  الحالٌة -3

ٌّة التً تساهم فً اإلٌرادات لخزٌنة الدولةتعتبر  ركـائز إحـدى السـٌاحة تمثل اذ ، السٌاحة فً مصر من القطاعات األساس
 العملة إجمالً من% 19.3 نسبة وتوفر ،القومً الدخل إجمالً من% 11.3 بنسبة تساهـم حٌث ،المصري االقتصاد
، بمصر العمل قوة إجمالً من% 12.6 السٌاحة قطاع فى العاملٌن نسبة تبلغ حٌث ،ضخمة عمل وفرص الصعبة

 : وتصنف السٌاحة فً مصر الى االتً 
 حٌث تتوافد البعثات العلمٌة إلى ،تعد السٌاحة الثقافٌة واألثرٌة من أقدم أنواع السٌاحة فً مصر  : السٌاحة الثقافٌة 

والتعّرف على الحضارات القدٌمة،  ، مصر لدراسة اَثار المصرٌة 
 وتمتاز هذه الشواطئ ، تمتد على سواحل البحر األحمر شرقاً ، تتمتع مصر بشواطئ بحرٌٍة جذابٍة السٌاحة الترفٌهٌة

وانتشار الشعب المرجانٌة الملّونة، وأنواٌع كثٌرةٌ من األسماك، كما أّن شواطئ البحر األبٌض ،بمٌاهها الصافٌة 
المتوسط شماالً حٌث المناخ المعتدل صٌفاً، وقد أُقٌمت على سواحله الكثٌر من القرى السٌاحٌة، ومن أهم المواقع 

 .السٌاحٌة الترفٌهٌة منطقة شرم الشٌخ، والغردقة، ونوٌبع، ورأس سدر
  ٌّة ٌّاح بهدف زٌارة اَثار اإلسالمٌة والمسٌحٌة، ومن هذه اَثار اإلسالمٌة المساجد والقالع السٌاحة الدٌن  ٌؤتً الس

مسجد عمرو بن العاص، ومسجد الحسٌن، ومسجد السٌدة زٌنب، ومسجد اإلمام الشافعً، والجامع : من أهم المساجد
وأهم القالع قلعة صالح الدٌن األٌوبً، وقلعة محمد علً، وقلعة الجندي، وقلعة . االزهر، ومسجد السلطان حسن

من اَثار القبطٌة من كنائس مثل الكنٌسة المعلقة، . العقبة، وقلعة الطور، باإلضافة إلى قلعة الجندي وقلعة العرٌش
والسٌدة العذراء، وكنٌسة مار جرجس، والقدٌس مٌنا وشجرة الدر، والكاتدرائٌة المرقسٌة، ودٌر القدٌس انطونٌوس، 

. ودٌر سانت كاترٌن 
 التً تستخدم لعالج الكثٌر من ، تشتهر مصر بوجود الكثٌر من ٌنابٌع المٌاه المعدنٌة والكبرٌتٌةالسٌاحة العالجٌة 

الواحات البحرٌة، والوادي الجدٌد، وواحات الداخلة : األمراض الجلدٌة، وأهم المناطق التً تقّدم السٌاحة العالجٌة
 والخارجة والكثٌر من المواقع األخرى

 شتهر مصر بسٌاحة السفاري لما تملكه من مناطق صحراوٌة وجبلٌة، والعدٌد من الواحات التً ت: سٌاحة السفاري
تتخلل الجبال مما جعل سٌاحة السفاري تنتشر فً جبل سانت كاترٌن، جبل موسً، وواحة سٌوة والصحراء البٌضاء 

بالوادي الجدٌد، والواحات الداخلة والخارجة الزاخرة باَثار والعٌون المائٌة، حٌث ٌهتم السٌاح بمراقبة الحٌوانات فً 
وتوفر شركات السٌاحة الخٌام ومستلزمات االعاشة البدائٌة فى   .الصحراء، والطٌور المهاجرة من مكان إلً آخر

مناطق سانت كاترٌن وجبل موسى والواحات الداخلة والخارجة، حتى ٌمكن للسٌاح معاٌشة هذه الحٌاة التً تجمع بٌن 

                                                           
  http://www.sis.gov.eg.القومً االقتصاد فً السٌاحة أهمٌة(. 2018(. )المصري االقتصاد قطاعات )لالستعالمات العامة الهٌئة-  

http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Energy/Renewable_Energy_opportunities_in_Jordan_050413
http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Energy/Renewable_Energy_opportunities_in_Jordan_050413
http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Energy/Renewable_Energy_opportunities_in_Jordan_050413


 
 
 

 دور الطاقات المتجددة فً تنمٌة المناطق الجبلٌة واستدامتها فً مصر

 

البساطة وقسوة الطبٌعة الجبلٌة الصحراوٌة وأٌضاً مشاهدة أنواع الحٌوانات والطٌور البرٌة المتمٌزة والنادرة داخل 
 . المحمٌات المتواجدة فى هذه األماكن

هو نمط متمٌز من السٌاحة عبر صحارى ودروب وودٌان سٌناء، وتتنوع مسارات  : سٌاحة السفاري بسٌناء -
وأهداف هذه البرامج من سٌاحة السفاري، فبعضها ٌتجه إلى السالسل الجبلٌة الخالبة وأشهرها جبال منطقة سانت 

كاترٌن، وبعض الجبال التً تحٌط بها ممرات تسمح للسٌاح بالمرور ومغامرة التسلق، ومن أشهر الجبال ذات 
وجبل أخر عند وادي عراضة أكثر قرباً من ( نوٌبع- السوٌس )الممرات جبل فً وادى وتٌر على طرٌق 

حٌث ٌجتذب كل منهما مئات السٌاح ٌومٌاً للمغامرة والتنزه وقضاء النهار كما  ٌهتم السٌاح بمراقبة  كاترٌن
  .الحٌوانات فً الصحراء ، والطٌور المهاجرة من مكان إلً آخر

تتمتع رحالت السفاري بصحراء البحر األحمر بتنوع أنشطتها حٌث سلسلة الجبال : سٌاحة السفاري بالبحر األحمر -
التً تصلح لممارسة رٌاضة تسلق الجبال باإلضافة إلى وجود العدٌد من الودٌان التً تصلح لممارسة رٌاضة 

وتوجد العدٌد من الضروب والمدقات التً تساعد على ممارسة رٌاضة سباق السٌارات  .ركوب الخٌل والجمال
 كما تتمٌز مدٌنة سفاجا .والدراجات البخارٌة كما ٌتم عمل حفالت شواء بالواحات بالتعاون مع أهل هذه الواحات

 .بسالسل الجبال المختلفة األلوان واألشكال التً تصلح لممارسة هواٌة تسلق الجبال
 8على مساحة " الجلف الكبٌر" منطقة تقع: بالصحراء الغربٌة   (الجلف الكبٌر)سٌاحة السفاري فً العوٌنات  -

 متر عن الصحراء المحٌطة بها، ٌتخللها أودٌة وتتمتع هذه المنطقة بتراث ثقافً 300 تقرٌبا ترتفع 2االف كم
 الخضراءالزجاجٌة ذو الصخور " السلكا"تتضمن العدٌد من العناصر الطبٌعٌة مثل منطقة . وبٌئً وطبٌعة فرٌدة

" عبد الملك"وكذلك وادي . مترا (1943) وجبل العوٌنات الذي ٌمتد بٌن مصر ولٌبٌا والسودان بارتفاع البلورٌة
وقد أخذ األخٌر اسمه من لون رماله، والعدٌد من اَثار الفرعونٌة ورسومات ما “حمرة "ووادي " بخت"ووادي 

والذي ٌحتوى على أكثرمن ألفى صورة من النقوش ورسوم اإلنسان " كهف المستكاوى"قبل التارٌخ باإلضافة إلى 
وهواة ، .وتزخر مرتفعات المنطقة بعدة فوهات بركانٌة قدٌمة، وتكثر الصخور النارٌة وتكوٌنات الكوارتز األول،

السفاري فً بحر الرمال والجلف الكبٌر، سواء من األجانب أو العرب، ٌجدون متعتهم فً تسلق الكثبان الرملٌة 
التً ابتلعت قبل آالف السنٌن جٌوش الغزاة خاصة جٌش قمبٌز وجٌش اإلسكندر األكبر وٌزور السٌاح أٌضا 
الكهوف الجبلٌة التً ٌعتقد أنها تعود لعشرات اَالف من السنٌن، وٌضم أحدها أكثر من ألفً صورة نقشها 

 وفً الوقت الحالً منطقة قاحلة، ال ٌوجد فٌها أي مظهر .وهذه المنطقة مهجورة منذ آالف السنٌن.. اإلنسان األول
من مظاهر الحٌاة، ولهذا ٌتطلب الوصول إلى هناك فوج ٌتكون من سٌارات ذات الدفع الرباعً مجهزة بالمإن 

 . التً تكفً الفوج السٌاحً طوال مدة وجوده هناك، وكذا أجهزة تحدٌد المواقع المرتبطة باألقمار الصناعٌة
من الطرح السابق ٌتضح انه ال توجد نمط مخصص بسٌاحة الجبال وانما هو فً الغالب ٌكون ضمنٌا فً برامج 

. األنماط السالف ذكرها وان كانت سٌاحة السفاري هً األقرب فً توفٌر برامج سٌاحٌة المتعلقة بالجبال
.  المناطق السٌاحٌة واالثرٌة وتوزٌعها على كافة ارجاء مصر  (6)وٌوضح الشكل 
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مواقع المناطق السٌاحٌة واالثرٌة فً مصر  (6)شكل 

  2030المخطط القومً – وزارة اإلسكان : المصدر

مقومات السٌاحة الجبلٌة المستدامة فً مصر فً ضوء تنوع انماط المناطق الجبلٌة -4
 بمعنً أن من أهم أسس تحقٌق االستدامة للسٌاحة ،ان السٌاحة الجبلٌة المستدامة تؤخذ فً المقام األول التوصٌف البٌئً

 ، وحماٌة الطبٌعة فً داخل نطاقات تلك المناطق ، والمحافظة على الموروث البٌئً،الجبلٌة هو إضفاء الصبغة البٌئٌة
أوالها توافر أنماط من المناطق الجبلٌة المتنوعة : وطبقا لهذا المفهوم فان مصر تزخر بؤهم مقومات  سٌاحة الجبال البٌئٌة 

:  وٌتضح ذلك تفصٌال فً دراسة االتً ، وثانٌها توافر موارد الطاقة المتجددة ،جغرافٌا ووظٌفٌا 
 فً مصر عدة مناطق جبلٌة تختلف فً انماطها  الوظٌفٌة حٌث منها ما توجد:  تصنٌف المناطق الجبلٌة فً مصر4-1

 :   ومنها ما هو ترفٌهً وكذلك تختلف فً انماطها الجغرافٌة  واٌضاحه تفصٌال كما ٌلً ،  ومنها ما هو دٌنً،تارٌخً

  سلسلة جبال سانت كاثرٌن التً تقع فً محافظة جنوب سٌناء، وٌعتبر من أعلى الجبال فً سٌناء وٌبلغ ارتفاعه
 م تتساقط على الجبل الثلوج فً فصل الشتاء، وٌتكون من جبل كاترٌن ، وجبل موسى وهو اشهر الجبال 2.629

 قدماً فوق سطح البحر وٌشتهر كمزار سٌاحً إذ ٌزوره آالف 7363الموجودة فً جنوب سٌناء وٌبلغ علوه نحو 
السٌاح؛ فالناظر من أعلى الجبل ٌتمّكن من رإٌة مشاهد جمٌلة لسلسلة الجبال المحٌطة خصوصا فً فترتً شروق 

الشمس وغروبها، ، وٌحٌط بالجبل مجموعة من قمم جبال جنوب سٌناء  

  متر1000 - 300سلسلة جبال البحر األحمر تتكون من صخور نارٌة ومتحولة، ٌبلغ متوسط ارتفاعها ما بٌن ، 
  ،( متر2187) متر وأعلى قمم هذه السالسل فً مصر هو جبل الشاٌب 1500وبعض قممها ٌزٌد ارتفاعها على 

وٌوجد بها هضبة ، ( متر1977)وجبل حماطة 
 وهضبة الجاللة  ،( متر1223)الجاللة الشمالٌة 

 371)وكذلك جبل عتاقة ،  ( متر1472)الجنوبٌة 
 المطل على مدٌنة السوٌس،  (متر

  مصر-لٌبٌا)جبل العوٌنات الذي ٌقع فً منطقة حدود-
 وٌغطً جبل العوٌنات مساحة قدرها ،(السودان
المنطقة معروفة بمجموعة ] كٌلومتر مربع،1500

 فً ،رسوماتها البدائٌة القدٌمة على الصخور الجبلٌة
الجزء الغربً من الجبل تتكون مجموعة من الجبال 

ٌوجد  ،الجرانٌتٌة التً تكونت من الصخور النارٌة
بجوارها هضبة الجلف الكبٌر، المكونة من الصخور 

  .الرملٌة
  كٌلو متر من منطقة  2   ٌقع على بعد،جبل الموتى 

 وتم اكتشافه ،التابعة لمحافظة مرسً مطروح سٌوة

 عندما لجؤ ، أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة 1944 عام
 فاكتشفوا المقابر به وهو ،أهالً سٌوة لالحتماء بالجبل

  50 عبارة عن جبل مخروطً الشكل ٌبلغ ارتفاعه
 وٌعد بمثابة جبانة ، وٌتكون من تربة جٌرٌة،مترا
 فمن أسفله ،ٌتمٌز هذا الجبل بمنظره العجٌب  . أثرٌة

إلً أعاله عبارة عن مقابر للموتى منحوتة علً 
 ٌرجع تارٌخ  . شكل خلٌة نحل من الحجر علً هٌئة صفوف منتظمة ومتتالٌة بشكل هندسً ٌشبه شكل الواحة القدٌمة

 . وٌمتد للعصر البطلٌمً والرومانً  26- هذه الجبانة االثرٌة إلً األسرة ال
  جبل علبة ٌقع فً الركن الجنوبً الشرقً فً مثلث

 كم مربع، وأعلنت محمٌة 35600وتبلغ مساحته  ،حالٌب

وهً أهم وأكبر المحمٌات . 1986طبٌعٌة سنة 
المصرٌة،  حٌث تحوي  العدٌد من الموارد الطبٌعٌة  الطبٌعٌة

والبشرٌة وقبائل محلٌة واثار فرعونٌه باإلضافة إلى الثروات 
الجٌولوجٌة والمعدنٌة والموارد المائٌة من ابار وعٌون للمٌاه 

العذبة كما ٌثرٌها البحر األحمر بثروات بحرٌة كبٌرة من 
شعاب مرجانٌة وحشائش بحرٌة وكائنات بحرٌة نادرة 

باإلضافة إلى العدٌد من جزر البحر األحمر فً نطاق حدود 
 علبة جبل فً الحٌاة طبٌعة( 8 )شكلالمحمٌة والتً تحوى السالحف البحرٌة وأنواع عدٌدة من 

 /  https://ar.wikipedia.org  :المصدر

 مصر ربوع فً وتوزٌعها الجبلٌة المناطق مواقع( 7 )شكل
 الباحث تصرف - /https://nasser-ss.com : المصدر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://nasser-ss.com/
https://nasser-ss.com/
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 .الطٌور النادرة المقٌمة والمهاجرة وأنواع من اشجار المانجروف ذات القٌمة البٌئٌة واالقتصادٌة الكبٌرة

 الستخراج الذهب وٌقع جنوب غرب   حٌث ٌوجد بالجبل منجم السكري،جبل السكري هو من الجبال المشهورة

 . متر 500 ، ٌقدر طول الجبل بحوالً   مدٌنة مرسى علم

 وٌقصد به على وجه التحدٌد ما ٌصف الناحٌة الشرقٌة للقاهرة،جبل المقطم اسم ٌطلق على حافة وادى الشرقٌة كلها ، 
وٌعتبر من الجبال التً لعبت دوراً هاما فً  ، وٌشغل هذا الجبل المناطق التً تقع شرق قلعة صالح الدٌن األٌوبً

 وتقع مدٌنة سكنٌة أعلى الجبل ٌقطن بها عدد كبٌر من سكان ،واإلسالمً اعمال التشٌٌد خالل العصرٌن القبطً

 تم إنشاء قسم وحً خاص بها بعد زٌادة عدد السكان بعد .القاهرة، وتنتمً إدارٌا إلى جنوب محافظة القاهرة ومإخرا
، حٌث تم نقل عدد كبٌر ممن تهدمت منازلهم بسبب الزلزال إلى احدى المناطق السكنٌة 1992زلزال القاهرة عام 

 .الحكومٌة
 
 

    مصرمصر  فًفً  المتجددةالمتجددة  للطاقةللطاقة  والمستقبلٌةوالمستقبلٌة  الحالٌةالحالٌة  المالمحالمالمح  22--44
 لالستفادة مإهلة وهً الرٌاح، وطاقة الشمسٌة والطاقة المٌاه طاقة أهمها و المتجددة، الطاقة بموارد جداً  غنٌة مصر ان 

 وٌومٌا موسمٌا الواحد المكان فً تتفاوت إنها بل أخر إلى مكان من مصر فً الرٌاح سرعة وتتفاوت الرٌاح طاقة من
 .  اقصر فترات وعلى بل أخرى إلى ساعة ومن
 هذه انخفاض ٌالحظ مصر فً الرٌاح سرعة خرٌطة ٌطالع ومن

 ما إلى سرعتها تزٌد ولكن. والدلتا بالوادي المعمور فً السرعة
 :  هً االتٌة المناطق فً ثانٌة / م 6.4- 6 بٌن ٌتراوح

 سٌناء جزٌرة شبه جنوب الغربٌة السوٌس خلٌج سواحل -
 على ث/م 10.5 حوالً تبلغ السرعات ومتوسط ووسطها

 متر 50 ارتفاع
 7.5 حوالً بلغ السرعات متوسط النٌل وغرب شرق مناطق -

 متر 80 ارتفاع على ث/م
   اإلسكندرٌة غرب المتوسط البحر ساحل -
.    الغربٌة بالصحراء العوٌنات شرق -
 عالٌة رٌاح بسرعات تتمتع واعدة مناطق توافر سبق مما وٌتضح
 إلقامة ٌإهل بما بسٌناء، المناطق وبعض السوٌس خلٌج غرب بمنطقة

 ساحل منطقة وتعد الرٌاح طاقة من الكهرباء لتولٌد كبرى مشروعات
 األحمر للبحر الغربً الساحل شمال منطقة وكذلك المتوسط البحر
  الشمسٌة للطاقة بالنسبة اما .الرٌاح من الطاقة لتولٌد الجهات انسب
 الشمسٌة الطاقة نسبه بارتفاع تتمٌز التً المناطق من مصر فتعتبر

 فٌها الشمسٌة الطاقة استغالل ٌجعل مما المربع المتر علً الساقطة
 بٌن تتراوح بقٌمة شتاء ساعات 8 إلً صٌفا ساعة 11 من للحرارة الٌومً المدى ٌبلغ حٌث .التقلٌدٌة للطاقة مجدي كبدٌل
 . النهار ساعات فً م درجة 18 – م درجه 33

 توفٌر فً المتجددة الطاقة سهام ال المطروحة البدائل أهم من الشمسٌة النظم من المستخرجة الكهربٌة الطاقة وتعتبر
. الطاقة من المستقبلٌة االحتٌاجات

 المختلفة المناطق من بكثٌر العام مدار على الشمس لتوافر وذلك ،شمسٌة طاقة محطة وضع إمكانٌة نرى ذلك خالل من
 من المقومات السالف ذكرها فقد كانت مصر تعتمد على مصادٍر غٌر وبالرغم ،مصر ووسط جنوب فً وخاصة بالدولة

ا، ما ٌشكل عبًئا كبًٌرا % 7-5لسد احتٌاجاتها بٌنما ٌتزاٌد استهالك الطاقة بنسبة % 90متجددٍة للطاقة بنسبة تفوق  ًٌ سنو
ولقد تنبهت مصر لضرورة زٌادة هذه النسبة التً تنتجها تلك الثروات، حٌث قامت الهٌئة . على البٌئة ومٌزانٌة الدولة

 600م، تقوم المحطة بتولٌد طاقة كهربائٌة بقدرة 2010العربٌة للتصنٌع بإنشاء أول محطة إلنتاج الطاقة الشمسٌة عام 
كٌلووات كما تم ربطها بالشبكة القومٌة للكهرباء وتم تزوٌد المحطة بالمعدات الالزمة للتوصٌل بالشبكة من مذبذبات 

للتٌار ومحوالت رافعة للجهد ونظام مراقبة الكترونى لمراقبة أداء المحطة واكتشاف األعطال، كما لدى مصر  امتدادات 
 . واسعة من المناطق الصحراوٌة التً ٌسطع فٌها ضوء الشمس

  2017خطة التوسع فً الطاقة المتجددة حتى عام :
 مشروعات 10 لتنفٌذ اإلعداد حالٌا ٌجرى للطاقة األعلى المجلس أقرها التً المتجددة الطاقة استراتٌجٌة تنفٌذ إطار فً

 (3) ،المتجددة الطاقة هٌئة تنفذها و،.م1320 قدرة بإجمالً مشروعات (7) مٌجاوات 2690 قدرات بإجمالً رٌاح طاقة
 . الخاص القطاع بتنفٌذها وٌقوم، و.م1370 قدرة بإجمالً مشروعات

  مصر مستوى على موزعة الرٌاح سرعات (9) شكل
 والمتجددة الجدٌدة الطاقة هٌئة : المصدر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 محطة انشاء وجارى و،.م140 بقدرة الكرٌمات بمنطقة الكهرباء لتولٌد حرارٌة شمسٌة محطة أول مشروع تنفٌذ تم كما
 بقدرة الفوتوفولطٌة بالخالٌا كهرباء تولٌد ومحطة و،.م 100 إجمالٌة بطاقة امبو بكوم الكهرباء لتولٌد حرارٌة شمسٌة
. (الغردقة فً 20 امبو، كوم فً 20) مٌجاوات 40 اجمالٌة
. 2030ول عام وقع أن ٌصل حجم االستثمارات فً قطاع الطاقة المتجددة بالوطن العربً إلى ثالثمئة ملٌار دوالر بحلوٌت

من احتٌاجاتها للطاقة عبر إنتاج % 20وتسعى مصر إلى تعزٌز االعتماد على طاقة الشمس والرٌاح والماء بنسبة 
. م2030بحلول عام % 25، وبنسبة 2020بحلول عام « الطاقة النظٌفة»

. (10)وذلك كما هو موضح بالشكل 

 
 الطاقة اجمالً من كنسبة  العربً الوطن فً والمتجددة النظٌفة الطاقة مستقبل  ( 10) شكل

- World Future Energy Summit to showcase growing clean-energy market in Middle East:- المصدر

http://www.bq-magazine.com/ 
  بلورة أهم معوقات استخدامات الطاقة الجدٌدة والمتجددة فً ٌمكن:  المتجددة فً مصرالطاقةمعوقات استخدام 

 :مصر إلى االتً
قلة تضافر جهود شركات التصنٌع والمستخدمٌن، فً إنتاج واستخدام  مشاركة القطاع الخاص ومحدودٌة -

 .(الطاقة الشمسٌة، وطاقة الرٌاح، والوقود الحٌوي: مثل)التكنولوجٌات المتقدمة فً إنتاج الطاقة 
ارتفاع التكلفة الرأسمالٌة لمشروعات الطاقة المتجددة وقصور آلٌات التموٌل المحلً فً ظل تعاظم االعتماد  -

. على التموٌل األجنبً لمشروعات الطاقة المتجددة
ضعف النواحً المعرفٌة المنوطة بمجاالت تصنٌع معدات وتكنولوجٌات الطاقة المتجددة، الذي ٌتطلب ذلك  -

. خبرة فنٌة ٌفتقر إلٌها الوطن العربً
قلة االهتمام باستخدام المصادر المتجددة إلنتاج الطاقة من قبل األطراف المعنٌة والمجتمع إنما تشكل عائقاً  -

 .كبٌراً نحو االعتماد على المصادر النظٌفة فً إنتاج الطاقة
 :مالمح االستراتٌجٌة المقترحة لتنمٌة المناطق الجبلٌة فً مصر و استغالل الطاقات المتجددة -5

ان التنمٌة فً مناطق األراضً المرتفعة تتطلب نهجا مختلفا وهو ما ٌفترض استراتٌجٌات خاصة بالجبال تقوم على 
أساس بحوث ومعارف خاصة بالجبال ومع هذا فان مشروعات التنمٌة السٌاحٌة تزدهر كلما كانت قرٌبة من التجمعات 

السكنٌة ألنها تمثل اسواقا لتصدٌر الطلب السٌاحً الٌها على االقل بالنسبة للزٌارات الٌومٌة واإلجازات االسبوعٌة لذلك 
كلما كانت مشروعات التنمٌة قرٌبة من المدن كلما كانت أكثرا نجاحا حٌث ٌسهل توصٌل المرافق والنٌة االساسٌة 

بسهولة وتكلفة اقل وٌمكن استغالل بعض االنشطة التقلٌدٌة فً جذب السٌاحة، كالفالحة والصناعة التقلٌدٌة والتجارة 
. كما ٌمكن أن ٌساهم فً خلق فرص الشغل للسكان. والخدمات

  : أنماط التنمٌة المقترحة للمناطق الجبلٌة1- 5
نظرا الختالف جغرافٌة ووظائف المناطق الجبلٌة فً مصر فقد تم اقتراح تصنٌف المناط الجبلٌة فً صورة أنماط 

  (11)ووضع مجموعة من القرارات االستراتٌجٌة بما ٌتناسب مع كل نمط وذلك كما بالشكل 

                                                           
 www.energyandeconomy.com. منشور بحث . وعــالمٌا إقلٌمٌــا المتجددة الطاقة سٌاسات. (2009). الدٌن كرم ماجد محمود,. مصطفً محمد الخٌاط,- 
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الباحث بتصرف : األنماط  التنموٌة المقترحة  المناطق الجبلٌة المصدر  (11)شكل 

: التنمٌة المقترحة فً المناطق الجبلٌة الى االتًاعمال وطبقا لما سبق ٌمكن تقسٌم 
تستدعً ، إن استراتٌجٌة التنمٌة السٌاحٌة على المدى القرٌب والمتوسط: استراتٌجٌة تنمٌة المناطق الجبلٌة الساحلٌة .1

 . بالعمل على خلق التكامل بٌن البحر والجبل،(تنوٌع العرض)تنوٌع المنتج السٌاحً 
 جانب االهتمام بتثمٌن السٌاحة الشاطئٌة، ٌنبغً إنعاش السٌاحة غٌر فإلى ،سالسل جبال البحر األحمروذلك مثل 

 الذي سٌمكن من ، بحٌث ٌمكن ربط المناطق الساحلٌة مباشرة بالجبال الشًء،البحرٌة وتثمٌنها كالصٌد والمغامرة
وهذا سٌإدي ال محالة إلى خلق فرص عمل على مدار السنة بدل فصل معٌن . تخفٌف الضغط على المناطق الساحلٌة

 . فقط
 :وتطبٌق هذه االستراتٌجٌة تستدعً العمل على

   االستفادة من طاقة المد والجزر فً توفٌر الطاقة
 وتوجد طرٌقتان احداها عن طرٌق بناء ،الكهربٌة
حٌث ٌتم توجٌه التٌارات الناتجة عن المد  ،السدود

والجزر بحٌث تمر فً فتحات التوربٌنات او المراوح  
وبفعل التٌارات تدور التوربٌنات وٌتم مضاعفة عزم 

الدوران لتحرٌك المولد الكهربً الذي بدوره ٌقوم بتولٌد 
الثانٌة هً طرق األبراج التً تعتمد على ، الكهرباء 

تثبٌت مروحة او مروحتان على برج بحٌث تكون تلك 
المراوح تحت سطح الماء  وتتحول طاقة الحركة 

 األجهزةللمروحة الى كهرباء، وهناك أٌضا طرٌقة 
 . الكهرباء تولٌد  فً تستخدم التً الطافً النقطً الرأس ذات

  حٌث تتمٌز سفاجا بسالسل الجبال المختلفة األلوان واألشكال التً ؛استغالل جبال سفاجا فً رٌاضة التسلق 
 .تصلح لممارسة هواٌة تسلق الجبال

  االستفادة من جبل السكر الذي ٌوجد به أكبر
منجم ذهب فً مصر فً اثراء السٌاحة العلمٌة 

 . والثقافة التعدٌنٌة

 بحٌث ٌجمع بٌن البحر والبر ؛انشاء منتزه بري 
والغنى الطبٌعً والثقافً حتى ٌجعل هذه 
ومن . المنطقة مإهلة إلنشاء قطب سٌاحً كبٌر

شؤن التخطٌط للسٌاحة اإلٌكولوجٌة والرفع من 
 .جاذبٌة الساحل بصفة عامة

  االستفادة من اإلقبال المتزاٌد للسٌاح على
السٌاحة البحرٌة ورغبتهم المتزاٌدة فً اإلقامة 

 وخلق التكامل ؛بالسكن الجماعً والمخٌمات
المنشود بٌنها وبٌن السٌاحة البٌئٌة فً المناطق 
الجبلٌة، ٌستلزم توفٌر هذا النوع من المنشآت 

. خصوصا وأنها ال تتطلب استثمارات كبٌرة
وفً هذا اإلطار ٌمكن للجماعات المحلٌة أن 

تولٌد الكهرباء بطرٌقة األجهزة ذات الراس الطافً  (12)شكل 

 االنترنت–طاقة األمواج – م أسامة  الفضل : المصدر
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 . تلعب دورا مهما فً إنجاز هذا النوع من المشارٌع

 تنمٌة وتطوٌر الشواطئ وتجهٌز العدٌد من المواقع التً ٌصعب الوصول إلٌها .
ٌتمثل ذلك فً : تنمٌة المناطق الجبلٌة ذات الغطاء النباتً .2

نظرا لتوافر .  محمٌة جبل علبة الذي ٌقع بالقرب من شالتٌن
تتمحور ان  فٌنبغً ،البٌئة الخضراء فً تلك المناطق الجبلٌة

: استراتٌجٌة تنمٌتها على استغالل ذلك المقوم الهام وذلك وفق األسس االتٌة
استخدام مصاد الطاقة الحٌوٌة فً تولٌد الكهرباء، او الحصول على الوقود الحٌوي وذلك من اجل استخدمها كبدٌل  -

 .للطاقة االحفورٌة
 .استخدام الطاقة الشمسٌة فً عملٌات تولٌد الكهرباء او التسخٌن الحراري -
الحفاظ على البٌئة الطبٌعٌة، وحماٌة المناطق ذات القٌمة واستثمار الموارد الطبٌعٌة المتاحة بشكل أمثل والتكامل  -

 .مع مخطط استعماالت األراضً المقترح
 .ارتباط العناصر ببعضها البعض، واٌجاد صورة بصرٌة جٌدة للمنطقة -

 

 
توزٌع االنشطة البٌئٌة المقترحة فً جبل علبة واستغالل الطاقة المتجددة   (15) صورة  طبٌعٌة من محمٌة جبل علبة         شكل (14)               شكل 

     المصدر الباحث بتصرف                             https://massai.ahram.org.egالمصدر 

 

 

تنمٌة سالسل جبال البحر االحمر سٌاحٌا باستغالل الموارد المتجددة  (13)شكل 

 المصدر الباحث بتصرف    

http://massai.ahram.org.eg/News/20606/192/202036/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9%E2%80%8F%E2%80%8F-%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8.aspx
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أن الجبال الصحراوٌة شكلت عناصر جذب سٌاحً مهمه فً العدٌد من الدول،  :تنمٌة المناطق الجبلٌة الصحراوٌة .3
، واكثرها جاذبٌة للسٌاح بمختلف اشكالهم؛  (السٌاحة والجٌولوجٌا)وٌمكن اعتبارها كؤبرز اشكال السٌاحة الجٌولوجٌة 

حٌث تمتاز بعض الجبال بالعدٌد من الممٌزات الطبٌعٌة والجمالٌة والتً تجعلها عناصر جذب سٌاحً مهمة لوضعها 
.  على خارطة السٌاحة الجٌولوجٌة على مستوى السٌاحة الداخلٌة والسٌاحة االقلٌمٌة والدولٌة؛ وذلك مثل جبل العوٌنات

 : المناطق الجبلٌة الصحراوٌة ٌلزمها ما ٌلًوتنمٌة

 ومن ثم استغالل هذه ،االستفادة من الطاقة الشمسٌة التً غالبا تكون فٌها سطوع الشمس طوال العام  

  
 الطاقة فً تولٌد الكهرباء لتشغٌل المرافق السٌاحٌة المقترحة داخل تلك المناطق. 

 وخاصة فً المناطق الجبلٌة المرتفعة،استغالل طاقة الرٌاح . 

 انشاء وتطوٌر البنى االساسٌة الخاصة بالجبال المستهدفة بالتنمٌة السٌاحٌة . 

 وانشاء مراكز زوار لتقدٌم مختلف ، وتوفٌر الممرات الٌها،تطوٌر طرق الوصول الى هذه الجبال 

 . الخدمات السٌاحٌة المرتبطة بسٌاحة الجبال
  توفٌر الخدمات التثقٌفٌة لزٌادة الوعً حول االهمٌة

البٌئٌة والطبٌعٌة، والجٌولوجٌة لهذه الجبال كمواقع 
 . ارث جٌولوجً ٌجب استدامته للمستقبل

 لتطوٌر عناصر العرض السٌاحً للمناطق المستهدفة؛االعتماد على العناصر المحلٌة المحٌطة لهذه الجبال . 
 وٌمكن تنمٌة  .ٌجب خلق نشاطات سٌاحٌة متنوعة كنشاطات تسلق الجبال والمشً والتخٌٌم والمغامرات وغٌرها

 .(الرٌاضٌة- التارٌخٌة– الترفٌهٌة- ثقافٌة ال)منطقة الجبال الصحراوٌة لتحقٌق األغراض 
 تتمٌز بعض المناطق الجبلٌة  بوجود عدد من المبانً االثرٌة والمواقع التارٌخٌة :تنمٌة المناطق الجبلٌة التراثٌة .4

 وكالهما ٌوجد فً ؛جبل موسى وجبل كاثرٌن: والدٌنٌة مثل 
سلسلة جبال سانت كاثرٌن، التً تقع فً محافظة جنوب 

سٌناء،  ونظرا لما تشكله هذه المناطق  من عناصر هامة 
تساعد على الجذب السٌاحً، فانه من الممكن استغالل بعض 

 وذلك بتطبٌق فكرة العودة الى الماضً، او ؛منها سٌاحٌا
كمزارات سٌاحٌه، فان العودة الى الماضً تعتمد على خلق 

مناخ وبٌئة مغاٌرة للبٌئة العمرانٌة الحدٌثة سواء فً شكل 
 حٌث انشاء المبانً التراثٌة ؛العمران او نمط الحٌاة نفسه

ذات الطابع العمرانً الممٌز من ناحٌة مواد البناء والشكل 
وااللوان المتجانسة، وذلك باإلضافة الى المناطق الطبٌعٌة 

الخالبة مثل الجبال واألراضً الزراعٌة، والمناطق 
  .المفتوحة المتداخلة بشكل متجانس مع القرى التقلٌدٌة

 
  :وتطوٌر المناطق الجبلٌة التراثٌة تحتاج الى

  استخدام كافة مصادر الطاقة المتجددة
؛ حٌث ان (الكهرومائٌة- الرٌاح – الشمسٌة )

مثل هذه المناطق قد تختلف طبٌعتها البٌئٌة، 
ومن ثم ٌتم استخدام الطاقة وفق للموارد 

 .المتاحة

 ًمن خالل ،المحافظة على التراث التارٌخ 
 التً ،مشاركة جمٌع القطاعات الحكومٌة

تعمل معها بتنسٌق متكامل وانسجام تام، بعٌدا 
. عن المركزٌة فً اتخاذ القرار

 وإعادة توظٌفه وفق ،استثمار مواقع التراث 
. قوانٌن وتشرٌعات تحافظ على هوٌة المكان

  توظٌف مقومات السٌاحة الصحراوٌة بشكل
مثالً؛ لتوفٌر منتزه متكامل بوجود الخدمات 

 األساسٌة 

التنمٌة البٌئٌة المقترحة فً منطقة جبل العوٌنات  (17)شكل 
المصدر الباحث بتصرف   

 

  

 

صورة طبٌعٌة من جبل العوٌنات  (16)شكل 
 https://twitter.com/qk8hewitd:  المصدر 

منطقة جبل سانت كاثرٌن االثرٌة فً مصر  (18)شكل 

 albawabhnews.com: المصدر 
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  استغالل محطة الطاقة المتولدة من مٌاه الصرف الصحً بجبل عتاقة فً تنمٌة األنشطة السٌاحٌة

 حٌث تعد محطة جبل عتاقة أول محطة فً الشرق األوسط لتولٌد الكهرباء من مٌاه الصرف ؛الجبلٌة

 مٌجاوات، من خالل استخدام مٌاه الصرف الصحً المعالجة وستكون 2400الصحً بسعة تصل إلى 
 .الرابعة من حٌث االنتاج فً العالم

  (2)وٌمكن بلورة ماسبق كما هو موضح بالجدول رقم 
 

 

 

 

توزٌع اعمال التنمٌة المقترحة فً ضوء أنماط المناطق الجبلٌة  (2)جدول 

أنماط المناطق 
الجبلٌة 

 
 اعمال التنمٌة المقترحة 

 مناطق جبلٌة ساحلٌة
مناطق جبلٌة ذات 

 غطاء نباتً
 مناطق جبلٌة تراثٌة مناطق جبلٌة صحراوٌة

الطاقة الحٌوٌة  الطاقة الشمسٌة والمائٌة والرٌاح  نوع الطاقة المتجددة
 والشمسٌة 

الطاقة الشمسٌة  
 طاقة الرٌاح

طاقة الرٌاح والطاقة 
الشمسٌة والطاقة 

 الكهرومائٌة

السٌاحة الشاطئٌة   النمط السٌاحً
السٌاحة العالجٌة  

 

السٌاحة العلمٌة  
السٌاحة البٌئٌة 
 سٌاحة السفاري

تسلق الجبال والمشً 
 والتخٌٌم والمغامرات

السٌاحة الدٌنٌة 
 السٌاحة الثقافٌة

الركٌزة األساسٌة للتنمٌة 
   المكانٌة

االستفادة من اإلقبال المتزاٌد 
للسٌاح على السٌاحة البحرٌة 
ورغبتهم المتزاٌدة فً اإلقامة 
بالسكن الجماعً والمخٌمات؛ 
وخلق التكامل المنشود بٌنها 

وبٌن السٌاحة البٌئٌة فً المناطق 
 الجبلٌة

الحفاظ على البٌئة 
الطبٌعٌة، وحماٌة 

المناطق ذات القٌمة 
الموارد  واستثمار

 .الطبٌعٌة المتاحة

توفٌر الخدمات التثقٌفٌة 
لزٌادة الوعً حول 

االهمٌة البٌئٌة والطبٌعٌة، 
والجٌولوجٌة لهذه الجبال 

كمواقع ارث جٌولوجً 
 ٌجب استدامته للمستقبل

المحافظة على التراث 
التارٌخً، من خالل 

مشاركة جمٌع القطاعات 
الحكومٌة، التً تعمل 

بتنسٌق متكامل وانسجام 
تام، بعٌدا عن المركزٌة 

 فً اتخاذ القرار

 القطاع العام  القطاع الخاص   القطاع العام  القطاع الخاص  التموٌل 

مقترح الباحث : المصدر 

االعتبارات التنموٌة للمناطق الجبلٌة فً ضوء استخدام الطاقات المتجددة  5-2
 ٌلزم التؤكٌد على أن تكون : تكامل التنمٌة السٌاحٌة الجبلٌة مع األنشطة التنموٌة األخرى فً المناطق الجبلٌة

العالقة بٌن التنمٌة السٌاحة وأوجه التنمٌة األخرى، العمرانٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة عالقة تكاملٌة ٌدعم 
 .كل منها اَخر؛ وبما ٌحقق التنوع االقتصادي فً تلك المناطق

 ًللتغلب على مشكلة السٌاحة الموسمٌة، فٌلزم تنوٌع المنتج السٌاحً بما ٌضمن التشغٌل : تنوٌع المنتج السٌاح
. الدائم للمنشآت والخدمات السٌاحٌة طوال العام

 ٌعتبر القطاع الخاص :تفعٌل مشاركة القطاع الخاص فً استخدام الطاقة المتجددة فً مشارٌع السٌاحة الجبلٌة 
 كما ٌعتبر الداعم األساسً ،هو احد المحاور الرئٌسٌة لنشر الطاقة المتجددة خاصة على مستوى تولٌد الكهرباء

 : لتفعٌل السٌاحة والحفاظ على البٌئة؛ وٌمكننا بلورة دوره فً دعم السٌاحة المستدامة فً اَتً
 .االستثمار فً بناء مزارع الرٌاح ومحطات الطاقة الشمسٌة الفوتوفولتٌة -
 .المساهمة فً حل إشكالٌة التموٌل بالتعاون مع البنوك الخاصة والبنك المركزي -
 إنشاء الفنادق والمطاعم والمالهً والمرافق الخاصة باألنشطة الرٌاضٌة، مثل تسلق الجبال، والتزلج على  -

 .الرمال، والمخٌمات الصٌفٌة، والشتوٌة
ت -

درٌب الموارد البشرٌة فً كافة المشارٌع التً تتعلق بالطاقة المتجددة، بما ٌتالءم مع تحقٌق مفهوم السٌاحة 
 . المستدامة

  ٌتضح دور القطاع العام  حٌث ؛ العام فً دعم استخدام الطاقة المتجددة فً السٌاحة الجبلٌةالقطاعتوسٌع دور
 :فً اَتً

تنمٌة جبال سانت كاثرٌن وعتاقة سٌاحٌا فً ضوء  (19)شكل 

استغالل موارد طاقة الرٌاح والشمس والماء 

 المصدر الباحث بتصرف
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فتح الفرص االستثمارٌة للقطاع الخاص فً مصر لالستثمار فً مجاالت الطاقة المتجددة، وتقدٌم الحوافز  -
والتسهٌالت للمستثمرٌن المحلٌٌن، والمستثمرٌن األجانب العمل وذلك لزٌادة جذب وتشجٌع االستثمارات 

. فً مجال السٌاحة البٌئٌة
وضع األنظمة والقوانٌن والتشرٌعات الخاصة بالطاقة المتجددة، وتفعٌلها بالسٌاحة تضعها الجهات ذات  -

. العالقة بالنشاط السٌاحً والبٌئً
دراسة وتقٌٌم األثر البٌئً للمشارٌع السٌاحٌة، ووضع االلٌات والسٌاسات التً تهتم بمعالجة المخلفات  -

 .الضارة بالبٌئة، ووضع قوانٌن صارمة وفاعلة لحماٌة المواقع البٌئٌة فً نفس الوقت
 .بناء قاعدة من الوعً والمعرفة والثقافة لدور البٌئة المحلٌة واهمٌة المحافظة علٌها -
وضع الخطط والبرامج الكفٌلة بإنشاء، وتنفٌذ مشارٌع انتاج الطاقة بحٌث تتوافق مع المحافظة على البٌئة،  -

. واَثار والتراث الحضاري والثقافً
 وذلك من خالل االتً: وضع إجراءات تشجٌعٌة الستخدام الطاقة المتجددة: 

تؤسٌس صندوق للطاقات المتجددة بحٌث ٌستخدم فً التموٌل المباشر لالستثمارات، أو تقدٌم قروض  -
 .منخفضة الفائدة

 .منح قروض مٌسرة سواًء للمستثمر أو للمستهلك وكذلك وضع آلٌات لتقلٌل مخاطر التموٌل -
إعطاء إعفاءات أو تخفٌضات ضرٌبٌة لنظم ومعدات الطاقة المتجددة وقطع غٌارها سواء على مستوى  -

 .استثمارات المشروعات أو على مستوى المستهلك
 .وضع قٌود مادٌة على انبعاثات الكربون، أو غٌره من الملوثات الناتجة من استخدام الوقود البترولً -
تشجٌع التصنٌع المحلً لمعدات الطاقة المتجددة، ودعم مجاالت أبحاث تطوٌر معدات اإلنتاج من الطاقة  -

 المتجددة، وكذلك تحفٌر برامج التدرٌب وبناء القدرات وتطوٌر إمكانٌات التصنٌع المحلً
 
 
 

 :نتائج البحث

  ملٌار دوالر امرٌكً 100من نسبة اجمالً السٌاحة العالمٌة بدخل ٌقارب % 20سٌاحة الجبال تشكل نسبة تقارب
السٌاحة البٌئٌة للجبال أحد أنواع السٌاحة المستدامة، التً تشمل أٌضاً السٌاحة العادلة والسٌاحة تعد سنوي، و

التضامنٌة والسٌاحة المسئولة، والتً تسعى جمٌعها إلى االستفادة المثلً من المواقع الطبٌعٌة، وإدارة كافة 
 وتطبٌق مفهوم السٌاحة مواردها البٌئٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والتراثٌة، وضمان استدامتها على المدى البعٌد،

وإدراج البعد البٌئً فً تنمٌة المناطق الجبلٌة ٌعنً بقاإها لألجٌال القادمة ووجود سٌاحة نظٌفة وصدٌقة  المستدامة
. للمجتمع وذات جدوى اقتصادٌة عالٌة

  شهد معدل ، حٌث ٌعد االستثمار فً الطاقة المتجددة رفاهٌة أو ترفا، بل أصبح حاجة البد منها اقتصادٌا وبٌئٌا لم
من إجمالً  % 20 زادت الطاقة المتجددة ما ٌقدر بنحو ؛إنتاج الطاقة المتجددة تقدما مطردا فً اَونة األخٌرة

 .م 2010االستهالك العالمً للطاقة منذ عام 

 ،وٌوجد محطة  ان مصر غنٌة جداً بموارد الطاقة المتجددة، وأهمها الطاقة المائٌة والطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح 
 كٌلووات وتم ربطها بالشبكة القومٌة للكهرباء 600إلنتاج الطاقة الشمسٌة التً تقوم بتولٌد طاقة كهربائٌة بقدرة 

من احتٌاجاتها للطاقة عبر إنتاج % 20وتسعى مصر إلى تعزٌز االعتماد على طاقة الشمس والرٌاح والماء بنسبة 
 .م2030بحلول عام % 25، وبنسبة 2020بحلول عام « الطاقة النظٌفة»

 تفتقر مصر الى الجانب المعرفً المتعلق بمجاالت تصنٌع معدات وتكنولوجٌات الطاقة الجدٌدة والمتجددة .

  من إجمالً الدخل القومً، وتوفر % 11.3تمثل السـٌاحة إحـدى ركـائز االقتصاد المصري، حٌث تساهـم بنسبة
من إجمالً قوة العمل % 12.6من إجمالً العملة الصعبة، وتبلغ نسبة العاملٌن فى قطاع السٌاحة % 19.3نسبة 

بمصر ولكن ال ٌوجد نمط مخصص بسٌاحة الجبال وانما هو فً الغالب ٌكون ضمنٌا فً برامج األنماط السٌاحٌة 
 .األخرى  وان كانت سٌاحة السفاري هً األقرب فً توفٌر برامج سٌاحٌة المتعلقة بالجبال

  تتنوع بٌئات المناطق الجبلٌة فً مصر؛ حٌث المناطق الجبلٌة الساحلٌة والمناطق الجبلٌة المزروعة واألخرى
 .الجلٌدٌة وهذا ٌعطً فرصا واعدة ومجاال واسعا لعمل تكامل إقلٌمً فً النشاط السٌاحً

  بعض المناطق الجبلٌة مثل التً توجد فً مدٌنة مرسى علم، التً تعد أحد وجهات الترفٌه وسٌاحة السفاري، تعتمد
ذلك، ٌمتلك قطاع السٌاحة إمكانٌات كبرى للتحول  ومع . على مولدات الكهرباء من الدٌزل كمصدر رئٌسً للطاقة

وبهذا التحول، ٌمكن خفض انبعاث الغازات .. الطاقة الشمسٌة من تولٌد الكهرباء من الوقود األحفوري إلى 
 وخلق فرص عمل جدٌدة، وتؤمٌن الطاقة النظٌفة لتلك األماكن النائٌة المسببة لالحتباس الحراري، 

: التوصٌات

http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/55374/posts
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 من ؛ضرورة ان ٌكون للحكومة المصرٌة دور فعال فً تشجٌع االستثمار فً مجاالت الطاقة الجدٌدة والمتجددة 
خالل وضع سٌاسات ذات توجه بٌئً مثل اإلعفاء، أو التخفٌض من الضرائب على إنتاج الطاقة من مصادر غٌر 
ضارة بالبٌئة، ووضع ضرائب وغرامات على المصادر األكثر تلوٌثاً، وتقدٌم المساعدات والدعم المالً وضمان 

 . قروض المشارٌع التً تدفع نحو استخدام المصادر المتجددة

  ٌنبغً أن تلعب الطاقة المتجددة دورا رئٌسٌا فً إمدادات الطاقة فً مصر وذلك من أجل مواجهة التهدٌدات البٌئٌة
 وبالتالً ٌمكن القول بؤن الطاقات المتجددة لها أهمٌة بالغة فً ؛واالقتصادٌة للتغٌر المناخً التً تتزاٌد خطرا

 .حماٌة البٌئة باعتبارها طاقة غٌر ناضبة وتوفر عامل األمان البٌئً

  منها وزارة الكهرباء )ٌلزم وضع نظام إداري متكامل للتنسٌق بٌن الجهات المختصة والمعنٌة ذات الصلة
. من أجل الوصول إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة (وأكادٌمٌة البحث العلمً ووزارة البٌئة، ووزارة المالٌة

  تطوٌر المعاٌٌر والتشرٌعات التً لها عالقة بالطاقات المتجددة مع مراعاة تقدٌم مقترحات المشروعات واَلٌات
وبرنامج التنفٌذ المقترح لها، وتحدٌد االحتٌاجات الفنٌة والتقنٌات والمعدات والخبرات الالزمة للتنفٌذ، وتقدٌر 

 .القٌمة اإلجمالٌة لالستثمارات، وتقٌٌم الفوائد المالٌة المباشرة وغٌر المباشرة للمشروع

  ٌراعى التوسع فً مجال تصنٌع معدات وتكنولوجٌات الطاقة الجدٌدة والمتجددة على مراحل تهتم بتحدٌد قائمة
أولوٌات للمكونات التً ٌمكن نقل تقنٌات تصنٌعها فً الوطن العربً وذلك بناء علً دراسة وافٌة للقدرات المحلٌة 

فً التصنٌع وما تتطلبه إجراءات تصنٌع مكونات ومعدات الطاقة المتجددة ومدي توافر األٌدي العاملة 
واالستثمارات التً ٌمكن من خاللها تنمٌة الجانب المعرفً فً األقطار العربٌة مع ضرورة أن تعمل المإسسات 

إن غٌاب الجانب المعرفً والمعلوماتً ذو الصلة بتصنٌع . العربٌة مع بعضها البعض فً شكل متكامل ومتناغم
مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة تعتبر من المعوقات الفنٌة التً تحول دون نشر تطبٌقات الطاقة المتجددة ونشر 

 .  تطبٌقاتها

  التركٌز على وضع سٌاسة حول تعزٌز مصادر الطاقة فً مصر التً تإدي الى احداث التوازن الالزم بٌن
. االستخدام والتكالٌف واألثر البٌئً لكً ٌمكننا ان نشهد مستقبل ومجتمعات اقل تلوثا واطول عمرا

  ٌجب تثقٌف الشركاء المعنٌٌن وتقدٌم وتبسٌط المعلومات التقنٌة والفنٌة المتعلقة باستخدام وإنتاج الطاقة من مصادر
متجددة، وترجمتها إلى لغة مالٌة وقانونٌة كعامل مساعد ومشجع للمإسسات المالٌة لالستثمار فً هذا المجال، 

فضالً على حث صناع القرار على اعتماد إنتاج الطاقة من مصادر صدٌقة للبٌئة ومتجددة كعنصر طبٌعً 
 .ضمن سٌاسات وخطط إنتاج الطاقة فً هذه الدول (ال عبء أو زٌادة)ومتكامل 
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