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By far the most 
terrifying film 

you will ever see 



“It doesn’t matter whether you’re  
a Republican or Democrat, Liberal 
or Conservative…. Your mind will 
be Changed in a Nanosecond.” 



 عناصر المحاضرة
مقدمة عن التغیرات المناخیة. 
ظاھرة التغیرات المناخیة وعلم المناخ. 
أسباب التغیرات المناخیة. 
اثر التغیرات المناخیة على الزراعة والثروة الحیوانیة ومصادر الغذاء  ً  عالمیا
تأثیرات التغیرات المناخیة على القطاعات المختلفة فى مصر. 
فى مصر اثر التغیرات المناخیة على الزراعة. 
 2010اإلنتاج الزراعى والتركیب المحصولى فى مصر عام 
التغیرات المناخیة وتأثیرھا على انتاجیة بعض المحاصیل الرئیسیة فى مصر. 
 االكتفاء الذاتى لبعض السلع الرئیسیة تحت ظروف التغیرات المناخیة

 .2050، والزیادة السكانیة المحتملة عام المستقبلیة بفرض ثبات عدد السكان
طرق مواجھة التغیرات المناخیة 
سیاسة التخفیف من االنبعاثات 
 قطاع الزراعةأھم استراتیجیات األقلمة المقترحة فى 

 
 



ى دالئل لوجود أھل ھناك 
 ؟ ؟ ؟خىتغیر منا



أص��بحت قض��یة التغی��رات المناخی��ة حج��ر الزاوی��ة ف��ى كاف��ة 
خاص��ةً الدولی��ة المعنی��ة بالسیاس��ة واالقتص��اد اإلجتماع��ات 

الع�المى وأص�بح واألم�ن تھدی�داً للس�لم تُمثل وأن تداعیاتھا 
تَق��وم ف��ى المجتم��ع ال��دولى أن ك��ِل دول��ٍة لھاعض��ویة عل��ى 

ب��دور ف��ى مواجھ��ة ھ��ذه الظ��اھرة وفق��اً لمب��دأ المس��ئولیات 
ال��دول المتقدم��ة ھ��ى حی��ُث أنَّ المش��تركة ولك��ن المتباین��ة، 

اإلحتب�اس غ�ازات إنبعاث�ات المسئولة تاریخیاً وإنسانیاً عن 
الحرارى المسببة لظاھرة تغیر المناخ، والدول النامیة ھ�ى 

 .المتضررة من الظاھرة
 



الطقس علم 
المناخ علم 

 زمنیة فترات خالل تَحدث طبیعیة ظاھرة األصل فِى ھى المناخ تغیر ظاھرة
 طبیعیة مناخیة دورات إلَى التغیرات ھذهِ  وتعزى السنین، عشرات تَتَعدى
 مؤثرات عن أو ،)الشمس عن األرض بعد تباین( كونیة مؤثرات عن نَاتجة

 .لألرض المناخى النظام ثَمَّ  وِمن الجوى الغالف َحالة ِمن تُغیر بشریة



 التغیر فى المناخ ھو تغیر متوقع فى المناخ االجمالى
للكرة االرضیة نتیجة لالنبعاث الغازى لغازات الصوبة 

وما ینتج عنھ من احتباس حرارى یؤدى الى رفع 
 .درجة حرارة سطح الكرة االرضیة
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Presenter
Presentation Notes
While there are many substances that act as greenhouse gases, two of the most important are water and carbon dioxide, or CO2.



Increasing greenhouse gases trap more heat 

Presenter
Presentation Notes
[Image 1] Earth’s surface absorbs heat from the sun and then re-radiates it back into the atmosphere and to space. [click, Image 2] Much of this heat is absorbed by greenhouse gases, which then send the heat back to the surface, to other greenhouse gas molecules, or out to space. Though only 1% of atmospheric gases are greenhouse gases, they are extremely powerful heat trappers. By burning fossil fuels faster and faster, humans are effectively piling on more blankets, heating the planet so much and so quickly that it’s hard for Mother Nature and human societies to adapt.  



 

“Greenhouse Gas effect” 
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الخمسون خالل الحرارة بدرجات الزیادة معدل بلغ  ً  عاما
 خالل الزیادة ضعف یعادل مئویة، درجة 0.13 السابقة

 .السابقة عام المائة
منذ السنوات أدفأ )2006 - 95( 11 الـ السنوات صنفت 

 .1850 عام
     درجات لفارق المتوسطة بالقیمة مستمر تناقص یوجد 

 .والصغرى العظمى الحرارة درجة مابین الحرارة

 األرض بمناخ تغیر الذى ما



 رتف�اع إیتوقع العلم�اء أن ی�ؤدى التغی�ر ف�ى المن�اخ ال�ى
م  °4 –2.5ف��ى درج��ة الح��رارة بمع��دالت تت��راوح ب��ین 

وزیادة فى تركیز ثانى أكسید الكربون تقرب من ض�عف 
التركی��زات الحالی��ة وذل��ك بحل��ول منتص��ف ھ��ذا الق��رن 

 ). 2050عام (
 
 
 



ق���درت إتفاقی���ة األم���م المتح���دة اإلطاری���ة بش���أن تغی���ر المن���اخ 
)UNFCCC ( س�تحتاج البل�دان النامی�ة  2030أنھ بحلول ع�ام

ملی�ار دوالر لتغطی�ة تك�الیف التكی�ف م�ع تغی�ر  67 -28إلى نحو 
م���ن ت���دفقات اإلس���تثمار % 0.8 -0.2المن���اخ وھ���و م���ا یع���ادل 

م����ن الن����اتج المحل����ى اإلجم����الى % 0.21 -0.06العالمی����ة، أو 
 .2030العالمى المتوقع لعام 



WORLD GDP 69,981,922 (US Millions). 
Euro Area 13,079,862 (US Millions). 
Middle East & North Africa 1,201,718. 
High income 46,606,101 (US Millions). 
Low income 472,769 (US Millions). 
1. United States 14,991,300  (US Millions). 
2. China 7,318,499  (US Millions). 
3. Japan 5,867,154 (US Millions). 
4. Germany 3,600,833 (US Millions). 

 



6. Brazil 2,476,652 (US Millions). 
10. India 1,847,977 (US Millions). 
20. Saudi Arabia 576,824 (US Millions).  
25. Argentina 446,044 (US Millions). 
27. South Africa 408,237(US Millions). 
28. UAE 360,245 (US Millions). 
40. Israel 242,929 (US Millions). 
43. Egypt GDP 229,531 (US Million) 

1 

a 

b 

World Development Indicators database, World Bank, 21 Dec. 2012 



Gross Domestic Product vs. Estimated Environmental Costs (billions)  
for the United States of America from 1950-2004. 
Source: Data sourced from Talberth, J et al (2006) 



Source: Stockholm Environment Institute (2008) The Cost of Climate Change What We’ll Pay if 
Global Warming Continues Unchecked, Tuffs University. 

Estimates of the costs of global warming in the United States  



Year Country 
or  

Region 
 

Weather Anomaly Estimated 
Damage 
(U .S . 

dollars) 
2010 Russia Severe drought leads to the loss 

of one-quarter of the country’s 
wheat crop, and forest fires rage 
across over 1 million hectares  

1 .4 billion 
 

2010 Pakistan 
 

Heavy monsoon rains bring the 
country’s worst flooding ever 
recorded, destroying 2.4 million 
hectares of cultivated land and 
killing 450,000 livestock animals  

2 .9 billion 
 

Destructive Weather Anomalies, Selected Examples 



Year Country 
or  

Region 
 

Weather Anomaly Estimated 
Damage 
(U .S . 

dollars) 
2010 

–
2011 

Kenya 
and 

Ethiopia 

Severe drought kills thousands of 
farm animals and fuels conflicts 
over grazing and water rights  

2 .5 billion 
 

2012 U .S . 
East 

Coast 

Hurricane Sandy causes 
unprecedented flooding, damage, 
and loss of life in New York, New 
Jersey, and other regions Because 
most crops had already been 
harvested, however, the impact on 
agriculture is less severe . 

Estimated 
at more 
than 50 
billion 

 

Destructive Weather Anomalies, Selected Examples 



Lord  
Nicholas 

Stern 



 The Stern Review was commissioned by 
Gordon Brown and Tony Blair, perhaps in 
response to the critique of the House of 
Lords on the lack of economic analysis on UK 
climate policy 

 There are 23 authors on the Stern Review, 
50 or more consultants supported the review, 
and numerous experts attended workshops 

 About 15 months of preparation 
 575 pages, 36 background papers 
 Costs in excess of £2 million (estimate, no 

information on Treasury website) 



The Economics of Climate 
Change, are the Economics of 
risk and uncertainty 
 

ignoring climate change will 
eventually damage economic 
growth. 
 



إعتمد ھذا الج�زء م�ن المحاض�رة ف�ى األس�اس عل�ى التقری�ر الش�ھیر للس�یر 
نیك��والس اس��تیرن، ال��ذى ُكل��ف بإع��داده م��ن قب��ل وزی��ر المالی��ھ ف��ى المملك��ة 

، وقُ��دم ل��رئیس ال��وزراء ف��ى خری��ف ع��ام 2005المتح��دة ف��ى یولی��و ع��ام 
 .، فى باریس2007، وظھر التقریر فى فبرایر من العام 2006

 
 

وفق��اً لتقری��ر إس��ترن ف��ى حال��ة ع��دم إتخ��اذ أى إج��راءات لتخفی��ف أث��ر تغی��ر 
م��ن الن��اتج % 5المن��اخ س��تُعادل تك��الیف الض��رر اإلجم��الى خس��ارة بنس��بة 

المحل��ى اإلجم��الى الع��المى س��نویاً، وتك��ون تك��الیف تقلی��ل إنبعاث��ات غ��ازات 
% 1اإلحتباس الح�رارى لتجن�ب الت�أثیرات الس�یئة للتغی�رات المناخی�ة نح�و 

 .من الناتج المحلى اإلجمالى العالمى فى كل عام
 



 -:الشواھد فى التقریر كاآلتىوكانت 
  بلغ تركیزCo2  ج�زء ف�ى الملی�ون، وھ�و أعل�ى  430فى الھواء الجوى نحو

 ).قبل الثورة الصناعیة 280( الجلیدیةتركیز وصل إلیھ منذ العصور 
 سیصل تركیزCo2  إل�ى ض�عف م�ا ك�ان علی�ھ  2050الج�وى ع�ام ف�ى الھ�واء

ج�زء ف�ى الملی�ون، ولك�ن ف�ى ظ�ل  550قبل الثورة الصناعیة حیث یص�ل إل�ى 
النمو االقتصادى السریع لكثیر من الدول، زی�ادة الطل�ب عل�ى الطاق�ة، والنق�ل 

 . 2035فمن الممكن بلوغ ھذا المعدل فى عام 
 اإلثن��ى عش��ر ع��ام األخی��ره األكث��ر ح��رارة عل��ى اإلط��الق وس��جل إرتف��اع تُعتب��ر

 0.95بل��غ نح��و  2005 -2001لدرج��ة ح��رارة األرض خ��الل الفت��رة م��ن ع��ام 
 .مئویةدرجة 

 من المتوقع أن تقل الفترة الزمنیة لحدوث الجفاف م�ن ح�والى مائ�ة ع�ام إل�ى
 .عشرة أعوام

 



 مت�ر مقارن�ةً  3000تم رصد إرتف�اع ف�ى درج�ة ح�رارة المحیط�ات عل�ى عم�ق
م��ن درج��ة % 80وم��ن المع��روف أن المحیط��ات تس��توعب نح��و  1961بع��ام 

حرارة األرض، وھذا یعنى إنخفاض نسبى فى قدرة المحیطات عل�ى إس�تیعاب 
الح��رارة وإمكانی��ة تم��دد می��اه البح��ر بس��بب زی��ادة حرارتھ��ا، مم��ا یس��ھم ف��ى 

 .إرتفاع مستوى سطح البحر بصفھ عامة
 حدوث تراجع ألحجام ومساحات الجب�ال الجلیدی�ة والمن�اطق المغط�اه ب�الثلوج

فى نصفى الكره األرضیھ الشمالى والجنوبى، وتراجعت المس�احات المتجم�دة 
م��ن الق��ارة القطبی��ة الجنوبی��ة بش��كل ملح��وظ ول��وحظ إنكم��اش س��نوى لألنھ��ار 

ً % 7.4، تزداد فى فصل الصیف إلى %2.7الجلیدیة بلغ   .سنویا
 أدى ذوب���ان الجلی���د والثل���وج وإرتف���اع ح���رارة می���اه المحیط���ات إل���ى إرتف���اع

 0.31مس��توى س��طح البح��ر، ورص��دت األقم��ار الص��ناعیة إرتفاع��اً بل��َغ نح��و 
 .2003 -93متراً خالل الفترة 

 



 حدوث تغی�ر ملح�وظ ف�ى كمی�ات س�قوط األمط�ار، فق�د إزدادت األمط�ار ف�ى
األجزاء الشرقیة من األمریكتین وشمال أوروبا، وشمال ووسط أسیا، ف�ى 
المقاب���ل ل���وحظ ظھ���ور الجف���اف ف���ى من���اطق الس���احل األفریق���ى، البح���ر 

 .  المتوسط، جنوب أفریقیا، وبعض مناطق جنوب أسیا
 م�ن إنبعاث�ات % 70تعتبر امریكا الشمالیة وأروبا ھى المسئولة عن نحو

نتیج���ة للتط���ور الص���ناعى  1850غ���از ث���انى أكس���ید الكرب���ون من���ذ الع���ام 
 .الھائل، بینما الدول النامیة مسئولة عن أقل من ربع اإلنبعاثات

 معظ��م اإلنبعاث��ات ف��ى الوق��ت الح��الى ت��أتى م��ن ال��دول النامی��ة وذل��ك نتیج��ة
لزیادة ع�دد س�كانھا والنم�و اإلقتص�ادى الس�ریع، م�ع إس�تخدام الص�ناعات 

 .  ذات الطاقة الكثیفة
 
 



1°C 2°C 5°C 4°C 3°C 

Sea level rise 
threatens major cities 

Falling crop yields in many areas, particularly 
developing regions  

Food 

Water 

Ecosystems 

Risk of Abrupt and 
Major Irreversible 
Changes 

Global temperature change (relative to pre-industrial) 
0°C 

Falling yields in many 
developed regions 

Rising number of species face extinction 

Increasing risk of dangerous feedbacks and 
abrupt, large-scale shifts in the climate system 

Significant decreases in water 
availability in many areas, including 
Mediterranean and Southern Africa 

Small mountain glaciers 
disappear  – water 
supplies threatened in 
several areas 

Extensive Damage 
to Coral Reefs 

Extreme 
Weather 
Events 

Rising intensity of storms, forest fires, droughts, flooding and heat waves 

Possible rising yields in 
some high latitude regions 

Presenter
Presentation Notes
So, how did the Review demonstrate that climate change is so important?  It did so in two ways.  First, it looked at the potential impacts and effects of climate change at different increases in temperature, then related those temperature rises to projections of greenhouse gas emissions.  Many of you will know that this is the task of the Intergovernmental Panel on Climate Change’s WG2 on impacts, adaptation and vulnerability, and it supports the findings of the Review.If the world continues to emit greenhouse gases in the quantities we are doing right now, we run very high risks – it implies a rise in temperature of around 4-5 degrees C above pre-industrial levels, which we’ve not really considered or seen before.  A change of 5 degC could change the worlds physical geography, and therefore human geography, how we live our lives.  And these effects are, in the main, negative effects and inequitable – they hit poor countries earliest and hardest.  Let me give just one example briefly:  at a temperature increase of 1 deg C, we expect severe impacts in the marginal Sahel, at an increase of 2-3deg C we may see a 25-60% increase in the people at risk of hunger with half of that increase in Africa and West Asia, while at 4-5degC scientists expect crop yields to decline by up to a third in Africa.  Many other effects of climate change are mediated through water, risks of more extreme events such as both drought and flooding - leading to major water shortages.  There are risks to ecosystems, of extinction of major species, of abrupt and major irreversible changes.



Climate Changes 
 Effects 

Sea Level Rise 

Global warming 

Extreme weather 
 events 
 

•Erosion of beaches 
•Inundation of coastal wetlands 
•Typhoon, storm surge, tsunami disaster 

Coastal Area  
risks 

•Changes in water supply and timing 
•Water quality 
•Glacier thaw  
•Draught and flood 

Water-related 
 risks 

•Crop yields and commodity prices 
•Irrigation demands 
•Pests and weed  

Agriculture 
 risks 

Ecosystem  
risks 

•Shifts in ecological zones 
•Loss of habitat and species 
•damages in ecosystem structure and 
function 
•Marine life influenced by ocean acidity  

•Weather-related mortality/heat stress 
•Infectious diseases 
•Air quality-induced respiratory effects 
•Marine biotoxins  

Health risks 
 

Environmental 
 risks 

•Desertification, soil erosion and salinization 
•Sandstorm 
•Urban settlement environment  
(heat island effect, sewage and garbage 
treatment…) 

Climate-sensitive 
 Industries risks 

•manufacture 
•Tourism industry 
•Financial and Insurance industry 
•Energy market 



 فى سرعة العواصف تؤدى لزیادة األضرار بنحو سبعة أمثال تقریبا% 25زیادة 



Average Global Temperature Record  
(IPCC Climate Change 2007: The Physical Basis - Summary for Policy Makers). 

Presenter
Presentation Notes
1990’s warmest decade of the last millennium1998 warmest year of the last millennium All projections show at least 1.5 degrees of warming2030: 0.4-2.0oC 2070: 1.5 - 6oC



 بعض المالحظات على تقریر استیرن
 تناول التقریر اآلث�ار المترتب�ة عل�ى إرتف�اع مس�توى س�طح البح�ر ف�ى مرتب�ة

 .أقل أھمیة
 أغلب اآلثار التى تم التركیز علیھا ھ�ى اآلث�ار المترتب�ة عل�ى إرتف�اع درج�ات

 .الحرارة
عند عرض اآلثار المترتبة لم یتطرق إلى منطقة معینھ فى العالم. 
 ل��م یش��ر التقری��ر إل��ى خط��ر التص��حر ل��دى الح��دیث ع��ن المخ��اطر الت��ى تھ��دد

 .األراضى
 



ً  الغذاءاثر التغیرات المناخیة على الزراعة والثروة الحیوانیة ومصادر   عالمیا
 
 المائیةالموراد نقص. 
 الزراعیةتدھور إنتاجیة األرض. 
 التصحرزیادة رقعة. 
  عدد الجوعى على مستوى العالم نتیجة نقص اإلمدادات الغذائیةزیادة. 
 مناطق ساحلیةغرق. 
 ام��ا للت��أثیر المباش��ر للتغی��رات محلی��اً وعالمی��اً وذل��ك اس��عار الغ��ذاء إرتف��اع

المناخی��ة عل��ى ت��دھور انتاجی��ة االرض الزراعی��ة وانخف��اض الم��وارد المائی��ة 
یُس�تورد ونقص انتاجیة المحصول أو للت�أثیر الغی�ر مباش�ر عل�ى ال�دول الت�ى 

منھ��ا الغ��ذاء لدرج��ة ق��د ال تس��تطیع انت��اج م��ا یكفیھ��ا وإذا ك��ان ھن��اك ف��ائض 
فس��وف یرتف��ع س��عره نتیج��ة زی��ادة س��عر الم��دخالت ف��ى ظ��ل ھ��ذه الظ��روف 

 .الصعبةالبیئیة 
 



زی��ادة درج��ات الح��رارة وتغی��ر ت��رددات ومواعی��د الموج��ات الحراری��ة •
والب���اردة س���وف ی���ؤدى ال���ى نق���ص اإلنتاجی���ة الزراعی���ة ف���ى بع���ض 

 ).بعض المحاصیل أكثر تأثراً من بعضھا اآلخر(المحاصیل 
تغیر متوس�ط درج�ات الح�رارة س�وف ی�ؤدى ال�ى ع�دم ج�ودة اإلنتاجی�ة   •

ل��ذا یج��ب (الزراعی��ة ل��بعض المحاص��یل ف��ى من��اطق كان��ت تج��ود فیھ��ا 
 ).النظر فى تعدیل الخریطة الزراعیة

 .تأثیرات سلبیة على المناطق الزراعیة وزیادة معدالت التصحر•
زی��ادة درج��ات الح��رارة س��وف ت��ؤدى لزی��ادة البخ��ر وزی��ادة اس��تھالك •

 .المیاه
 .تغیر فى اإلنتاج الحیوانى وإمكانیة اختفاء سالالت ذات أھمیة•



القطاعات المختلفة فى مصرتأثیرات التغیرات المناخیة على 
 المیاهالتأثیر على مصادر. 
 الصحةالتأثیر على. 
التأثیر على المناطق الساحلیة. 

.i سطح البحر ارتفاعSea Level Rise 
.ii ھبوط األرضLand Subsidence  

.iii تآكل الشواطئCoastal Erosion 
 السیاحةالتأثیر على. 
 السكانیةالتأثیرات على المجتمعات. 
 الطاقةالتأثیر على مصادر. 
التأثیر على الزراعة.   

 .وسنتناول تأثیر التغیرات المناخیة على قطاع الزراعة فى مصر
 
 

 



فى مصر الزراعة قطاع اثر التغیرات المناخیة على



نقص في إنتاجیة المحاصیل الزراعیة.   
تأثیرات سلبیة على الزراعات الھامشیة وزیادة معدالت التصحر. 
زیادة االحتیاج إلى الماء نتیجة ارتفاع درجات الحرارة. 
 تأثیرات سلبیة على الزراعة نتیجة تغیر معدالت وأوقات موجات

 .الحرارة
 زیادة درجات الحرارة سوف تؤدى الى زیادة البخر وزیادة استھالك

 .المیاه
تأثیرات اجتماعیة واقتصادیة مصاحبة. 



 2011قیمة اإلنتاج الزراعى فى مصر عام 

ملیار جنیة،  249.9نحو  2011بلغت قیمة اإلنتاج الزراعى عام 
 -:ویتكون اإلنتاج الزراعى من األنشطة التالیة

 
ملیار جنیھ، تمثل نحو  148.5بلغت قیمتھ نحو  :اإلنتاج النباتى

 .من جملة اإلنتاج الزراعى% 59.4
ملیار  84.7بلغت جملة قیمة اإلنتاج الحیوانى  :اإلنتاج الحیوانى

 .من جملة قیمة اإلنتاج الزراعى%  33.87جنیھ، تمثل نحو
ملیار  16.8بلغت قیمة اإلنتاج السمكى نحو  :اإلنتاج السمكى

 من جملة قیمة اإلنتاج الزراعى% 6.7جنیھ تمثل نحو 



 2010التركیب المحصولى فى جمھوریة مصر العربیة 
 % المحصول % المحصول % المحصول

  41.19  جملة الصیفى 4.74 خضر شتوى 19.99 قمح
 1.79 ذرة شامیة نیلى 0.41 شتویة أخرى 1.32 فول
 0.03 ذرة رفعیة نیلى 44.61 جملة الشتوى 1.82 شعیر
 0.47 ذرة صفراء  2.41 قطن 0.09 حلبة
 1.06 خضر نیلى 7.13 أرز صیفى 0.02 عدس
 0.55 نیلیة أخرى 11.04 ذرة شامیة صیفى 0.05 كتان

 3.90 جملة النیلى 2.14 ذرة رفعیة صیفى 0.87 بصل شتوى
 0.52 البرسیم الحجازى 2.01 ذرة صفراء 0.02 ترمس
خشبیةوأشجار فاكھة  1.04  فول سودانى 0.06 حمص  9.79 

المساحة المحصولیة .ج 0.57  سمسم 2.02 برسیم تحریش  100.00 
 7.97  خضر صیفى 10.51 برسیم مستدیم

 4.79  أخرى صیفى 0.15 ثوم
 2.09  قصب السكر 2.52 بنجر السكر



ألھم لمساحة المجموعات الزراعیة التركیب المحصولى المتوقع 
 )2010- 2040(المحاصیل بھا خالل الفترة 

 المجموعاتمساحة 
 )ألف فدان( الزراعیة

 السنوات
 للتغیر%  2040 2030 2020 2010

 %52 10814 9993 9172 7120 الحبوب مجموعة
 %37 969 830 691 706 السكریة الحاصالت
 %36 434 382 330 319 الزیوت مجموعة
 %105 475 396 307 232 البقولیات مجموعة
 %51 2083 1837 1591 1376 البساتین
 %16 2272 2209 2146 1949 الخضر مجموعة
 %38 522 454 386 378 واأللیاف مجموعة
 %64 3276 3095 2914 2001 األعالف مجموعة
 %53 287 241 194 188 الثوم البصل مجموعة

 %183 232 193 154 82 ووعطریھ طبیة نباتات
 %47 21367 19630 17835 14512   المحصولى التركیب جملة



 التغیرات المناخیة وتأثیرھا على انتاجیة بعض المحاصیل الزراعیة الرئیسیة فى مصر

 المحصول

 التغیرات المناخیة المستقبلیة *الظروف الجویة الحالیة

االنتاجیة 
 )ف/ طن (

المساحة 
 )ملیون فدان(

االنتاج الكلى 
 )ملیون طن(

نسبة 
**  التغییر

  (%) 

االنتاج الكلى  
 )ملیون طن(

معدل النقص أو 
ملیون  (الزیادة 

 )طن

 1.53- 6.96 18- 8.496 3.14 2.7 القمح

 0.025- 0.121 17- 0.146 0.095 1.53 الشعیر

 1.24- 5.28 19- 6.52 1.97 3.3 الذرة الشامیة

 0.15- 0.62 19- 0.77 0.33 2.32 الذرة الرفیعة

 0.61- 4.89 11- 5.5 1.36 4.03 األرز

 0.047+ 0.327 17+ 0.28 0.28 0.98 القطن

 0.011- 0.028 29- 0.039 0.039 0.99 عباد الشمس

 0.007- 0.019 28- 0.026 0.017 1.54 فول الصویا
                                          El- Marsafawy et al. 2007** * 2007نشرة االقتصاد الزراعى( 

     



 كتفاء الذاتى لبعض السلع الرئیسیة تحت الظروف الجویة الحالیةاإل

 االنتاج الحالى  بعض السلع الرئیسیة
 )طن 000(

 االحتیاج 
 )طن 000(

االكتفاء الذاتى 
(%) 

 41.6 17685 7358 القمح
 116 3744 4327 األرز

 57 10990 6275 الذرة الشامیة

 60 1685 1013 السكر

 125 6830 8544 الطماطم

 2010قطاع الشئون اإلقتصادیة، دراسة ألھم مؤشرات اإلحصاءات الزراعیة، وزارة الزراعة وإستصالح األراضى، : المصدر
 2010تم حساب االنتاج واالحتیاج واالكتفاء الذاتى طبقا لسنة 



الذاتى لبعض السلع الرئیسیة تحت ظروف التغیرات المناخیة المستقبلیة  كتفاءاإل
 بفرض ثبات عدد السكان

 االنتاج المستقبلى بعض السلع الرئیسیة
 )طن 000(

 االحتیاج 
 )طن 000(

االكتفاء الذاتى 
(%) 

 34.11 17685 6033.56 القمح

 102.9 3744 3851 األرز

 46.2 10990 5082.7 الذرة الشامیة

 45.7 1685 770 السكر

 61.3 6830 4186.6 الطماطم



كتفاء الذاتى لبعض السلع الرئیسیة تحت ظروف التغیرات المناخیة المستقبلیة مع الزیادة اإل
 2050السكانیة المحتملة بحلول عام 

 االنتاج الحالى  بعض السلع الرئیسیة
 )طن 000(

 االحتیاج 
 )طن 000(

االكتفاء الذاتى 
(%) 

 26.9 22400 6033.56 القمح

 57.2 6734 3851 األرز

 32.8 15477 5082.7 الذرة الشامیة

 25.4 3031 770 السكر

 34.1 12285 4186.6 الطماطم
 2050ملیون نسمة لعام  140تم حساب عدد السكان ب 



 الشھر الحرج المناطق المناخیة
متوسط 
االنتاجیة 

 )فدان/طن(
 مقدار التغیر نوع العالقة

 )طن(
سعر 
الطن 

 )بالجنیھ(
القیمة 

 )بالجنیھ(

 350- 522 0.67 عكسیة 13.17 یولیة شمال الدلتا

جنوب الدلتا 
 ومصر الوسطي

 فبرایر
 طردیة 14.03 مارس

 عكسیة
0.33 
0.36 512 +169 

-185 

 631- 530 1.19 عكسیة 13.80 مارس مصر العلیا

 788- 515 1.53 عكسیة 13.47 یولیھ جنوب سیناء
•Mohamed A. A. A.; and others (2010), "Effects of Temperature on Some Vegetable Crop Yields under  
•Different Climatic Zones in Egypt", Egyptian Journal of Agriculture Research, 88 (2): 597- 614.  



 الشھر الحرج المناطق المناخیة
متوسط 
االنتاجیة 

 )فدان/طن(
 مقدار التغیر نوع العالقة

 )طن(
سعر 
الطن 

 )بالجنیھ(
القیمة 

 )بالجنیھ(

 524- 699 0.75 عكسیة 10.50 مارس شمال الدلتا

 360+ 750 0.48 طردیة 9.52 فبرایر مصر العلیا

 ینایر شمال سیناء
 طردیة 8.46 مارس

 عكسیة
0.61 
0.74 720 +439 

-533 

•Mohamed A. A. A.; and others (2010), "Effects of Temperature on Some Vegetable Crop Yields under  
•Different Climatic Zones in Egypt", Egyptian Journal of Agriculture Research, 88 (2): 597- 614.  



فى مصر الزراعة قطاع ثر التغیرات المناخیة علىأ  
اإلنتاج الحیوانى



 أثبت���ت العدی���د م���ن الدراس���ات أن درج���ة الح���رارة الطبیعی���ة لجس���م
درج���ة  39و 38درج���ة مئ���وى وتت���راوح ب���ین  38.3األبق���ار ھ���ى 

وق��د الح��ظ أح��د العلم��اء أن��ة بارتف��اع أو انخف��اض درج��ة , مئ��وى
درج��ة مئ��وى ی��ودى ذل��ك إل��ى نف��وق  4.4ح��رارة الجس��م بمق��دار 

 .الحیوان بالصدمة الحراریة العالیة أوالباردة
 األبقار تك�ون اكث�ر تعرض�اً لالجھ�اد الح�رارى م�ن االغن�ام والم�اعز

درج���ة مئوی���ة  30 -حی���ث ان الم���دى الح���رارى للم���اعز م���ن ص���فر
واألبقار التى فى موس�م حلی�ب تك�ون ایض�اً اكث�ر حساس�یة لالجھ�اد 

 .عن تلك التى فى موسم جفاف
 

 







There is still time to avoid the worst 
impacts of climate change, if we take 

strong action now. 
 







 policies Mitigation      سیاسات التخفیف من االنبعاثات 
 

حصر تقریر ستیرن سیاسات التخفیف من حدة المشكلة فى مجموعة من 
السیاسات الھادفة إلى تخفیض اإلنبعاثات، واإلستقرار عند مستوى 

معین من تركیز مجموعة غازات اإلحتباس الحرارى معبراً عنھا بمكافئ 
جزء فى  550 -500وكان المستھدف ھو مستوى . ثانى أكسید الكربون

 .2050الملیون حتى عام 
وفى ظل غیاب السیاسات فإنھ من المتوقع الوصول إلى ھذا التركیز فى 

 .2030عام 
 .  ویوضح الشكل التالى اآللیھ التى تم إختیار ھذا المعدل المستھدف
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بھ الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من مختلف ویُقصد 
القطاعات عن طریق استخدام تكنولوجیا نظیفة ، استبدال الوقود ، 

 –المساقط المائیة  –الشمس  –الریاح (استخدام الطاقات المتجددة 
 .وھى ما یطلق علیھ طاقة منخفضة الكربون) والحیویة

 
 



 ملیون  3000یقدر غاز ثانى أكید الكربون بالغالف الجوى ما یزید عن
 .طن من الكربون المكافئ

 یمتص نحو » سیقان، أفرع، جذور« المتر المكعب من الكتلة الحیة
 .طن مكافئ كربون 0.26

 ملیون ھكتار من الغابات 465یلزم مساحة تقدر بنحو. 





 27ق��دم مش�روعان بإجم��الي تكلف�ة اس��تثماریة تبل��غ .. مج��ال التش�جیرف�ى 
أل�ف ط�ن ث�اني أكس�ید  43ملیون دوالر تحقق كمی�ة خف�ض تق�در بح�والي 

 :  الكربون المكافئ سنویاً، وھما
 تنفیذ المرحلة الثانیة من تشجیر الطریق الدائري حول القاھرة الكب�رى

والمقدم من صندوق حمایة البیئ�ة المص�ري بإجم�الي تكلف�ة اس�تثماریة 
أل�ف ط�ن   35ملیون دوالر تحق�ق كمی�ة خف�ض تق�در بح�والي  17تبلغ 

ً ثاني أكسید الكربون المكافئ   .سنویا
 واس�تخالص زراعة أشجار الجاتروفا في جنوب شرق األقصر مشروع

بذور الجاتروفا الستخدامھ كوقود حیوي محل الدیزل والمقدم م�ن زیت 
 10بإجم���الي تكلف���ة اس���تثماریة تبل���غ قط���اع الخ���اص إح���دى ش���ركات ال

أل�ف ط�ن ث�اني أكس�ید  8ملیون دوالر تحقق كمیة خفض تق�در بح�والي 
 .الكربون المكافئ سنویاً 

 
 



ق���دم ع���دد م���ن المش���روعات بإجم���الي تكلف���ة .. ف���ي مج���ال تحوی���ل الوق���ود 
 257ملی��ون دوالر تحق��ق كمی��ة خف��ض تق��در بح��والي  86اس��تثماریة تبل��غ 

 :ألف طن ثاني أكسید الكربون المكافئ سنویاً، وتشمل
مشروعات لتحویل الوقود من الغاز الطبیع�ي إل�ي الكتل�ة الحیوی�ة  7عدد •

بمص��انع ش��ركة بیبس��ي ك��وال مص��ر ف��ي محافظ��ات القاھرة،اإلس��كندریة، 
بإجم�الي تكلف�ة اس�تثماریة أكتوبر، بورسعید، المنیا وطنط�ا،  6سوھاج، 

أل��ف ط��ن  19ملی��ون دوالر تحق��ق كمی��ة خف��ض تق��در بح��والي  2.3تبل��غ 
ً ثاني أكسید الكربون المكافئ   .سنویا

مش��روعات لتحوی��ل الوق��ود م��ن الم��ازوت إل��ي الغ��از طبیع��ي ف��ي  7ع��دد •
مص��انع ش��ركة الس��كر والص��ناعات التكاملی��ة المص��ریة ف��ي ك��وم أمب��و، 

بإجم���الي تكلف���ة جرج���ا، نج���ع حم���ادي، دش���نا، ق���وص، أرمن���ت وإدف���و، 
 ىبح��والملی��ون دوالر تحق��ق كمی��ة خف��ض تق��در  80.8اس��تثماریة تبل��غ 

 .ألف طن ثاني أكسید الكربون المكافئ سنویاً  171
 





 استنباط أصناف جدیدة تتحمل الحرارة العالیة والملوحة والجفاف وھى الظروف التى
 .سوف تكون سائدة تحت ظروف التغیرات المناخیة

استنباط أصناف جدیدة موسم نموھا قصیر لتقلیل االحتیاجات المائیة الالزمة لھا. 
 تغییر مواعید الزراعة بما یالئم الظروف الجویة الجدیدة ، وكذلك زراعة األصناف

المناسبة فى المناطق المناخیة المناسبة لھا لزیادة العائد المحصولى من وحدة المیاه 
 .لكل محصول

 تقلیل مساحة المحاصیل المسرفة فى االستھالك المائى لھا أو على األقل عدم زیادة
 ).مثل األرز وقصب السكر(المساحة المقررة لھا 

 زراعة محاصیل بدیلة تعطى نفس الغرض ویكون استھالكھا المائى وموسم نموھا أقل
وفى ھذه االستراتیجیة یجب أن نأخذ فى (مثل زراعة بنجر السكر بدال من قصب السكر 

اعتبارنا أن ھذا المحصول ھو محصول رئیسى فى مصر العلیا باإلضافة إلى المصانع 
 ).  والصناعات الثانویة والعمالة القائمة على ھذا المحصول

 الرى فى المواعید المناسبة وبكمیة المیاه المناسبة فى كل ریة حفاظا على كل قطرة میاه
 .والتى سوف نكون فى أمس الحاجة إلیھا تحت ظروف التغیرات المناخیة

 



 2030٪ بحلول عام 80رفع مستوى كفاءة نظم الري الحقل إلى.   
 2030ملیون فدان  بحلول عام  3.1توفیر كمیات من المیاه تكفي الستصالح. 
 االدارة المتكاملة للموارد المائیة(وضع سیاسة فعالة إلدارة الموارد المائیة والري  (

 .لتعظیم العائد االقتصادي من وحدة المیاه
 وضع سیاسة لترشید استخدام المیاه لتشجیع المزارعین على االستثمار في تقنیات

 .الري الحدیثة في األراضي القدیمة
اختیار نمط زراعة المحاصیل التي تحقق أقصى عائد لكل وحدة من المیاه. 
الحفاظ على االنتاجیة العالیة للموارد األرضیة وحمایتھا من التدھور. 
 المواجھة السریعة ومعالجة المشاكل األساسیة لألراضي الزراعیة من التدھور

 .وانخفاض اإلنتاجیة
 حمایة موارد األراضي الزراعیة وأراضي الرعي ، فضال عن التنوع البیولوجي من

 .أي تدھور في الكم أو النوع
تشجیع استخدام المعدات الزراعیة وآالالت الحدیثة. 
زیادة كفاءة استخدام المیاه الجوفیة في االستخدامات الزراعیة. 

 
 
 
 

 



 دراسات تكال�ف عدم التك�ف للتغیرات المناخ�ة
 الخسائر الناجمة عن إرتفاع مستوى سطح ال�حر: أوالً 

 الخسائر الناجمة عن ز�ادة اإلحت�اجات المائ�ة: ثان�اً 
 الخسائر الناجمة عن إرتفاع درجات الحرارة: ثالثاً 

التكلفة التقدیر�ة للمشروعات المستقبل�ة لعالج أثر التغیرات 
 المناخ�ة على اإلنتاج الزراعى

التكلفة التقدیر�ة لعالج أثر التغیرات 
 المناخ�ة على القطاع الزراعى فى مصر



 تكالیف عدم التكیف البند م
 )ملیار جنیھ(

 115.2 إرتفاع سطح البحر 1

 54.35 إرتفاع درجة الحرارة 2

 85 زیادة االحتیاجات المائیة 3

 254.55 جملة



1 

2 

3 

4 

 برنامج اإلدارة الُمتَكاملة للموارد الزراعیة

 برنامج اإلدارة المتكاملة للمیاه

 برنامج اإلدارة الُمتَكاملة للمناطق
 والشواطئ الَساحلیة 

اإلقتصادیة -الدراسات اإلجتماعیة  



 حجم التمویل القطاع والبرنامج م
 ملیار جنیھ

االدارة المتكاملة (األراضى واالنتاج الزراعى  1
 3.9 )لموارد االراضى واالنتاج الزراعى

 12.7 )االدارة المتكاملة للمیاه(المیاه  2

االدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة  3
 2.9 والشواطئ

 19.5 جملة التمویل



تكال�ف عدم التك�ف 
 مل�ار جن�ه

تكال�ف تنفیذ 
 المشروعات 

 مل�ار جن�ه

 الفرق 
 مل�ار جن�ه

 235.05 19.5 254.55 جملة







تأثیرات التغیرات المناخیة على مصر



 المدینة
للسكان المعرضین % 

للخطر فى المناطق 
 الساحلیة المنخفضة

لألراضى المعرضة للخطر % 
فى المناطق الساحلیة 

 المنخفضة
 حجم المدینة

 صغیرة 100 100 المطریة
 صغیرة 100 100 دمنھور
 صغیرة 100 100 دكرنس

 صغیرة 100 100 كفر الشیخ
 متوسطة 99.7 99.6 دمیاط

 صغیرة 98.7 98.7 دیرب نجم
 صغیرة 97.8 97.7 أبو كبیر
 صغیرة 94.1 97.2 بورسعید

 صغیرة 96.6 96.4 كفر الزیات
 كبیرة 94.2 93.4 المحلة الكبرى

 متوسطة 89 88 طنطا
 صغیرة 84.2 85.3 میت غمر
 كبیرة 6838 85.1 األسكندریة
 متوسطة 81 80.9 الزقازیق

 صغیرة 52 50.2 اإلسماعیلیة
.مجموعة تحلیل بیانات المناطق الساحلیة بإستخدام بیانات مشروع غرامب، جامعة كولومبیا  



 المساحة المشروع واسم الموقع م المساحة المشروع واسم الموقع م
 25 المراشدة غرب 19 400 شرق السالم ترعة 1
 30.4 والعارف دندرة 20 300 البحیرات شرق 2
 30 الصعایدة وادى 21 40 السویس شرق 3
 65 النقرة وادى 22 220 غرب السالم ترعة 4
 220 امبو كوم غرب 23 14.2 السویس غرب 5
 240 كركر وادى 24 225 الرى حالة تحسین 6
 5 وادندان قسطل 25 37 النطرون وادى جنوب 7
 10 الكوبانیة وادى 26 42 والضبعة الحمام 8
 74   اللقیطة وادى 27 148 الحمام ترعة امتداد 9

 500 توشكى 28 21 الرمال وحوض البوصیلى 10
 12 توشكى ابار 29 9 وھبى بحر شمال 11
 8.5 االربعین درب 30 5 قارون قبلى 12
 170 العوینات شرق 31 8 الریان وادى 13
 24 الداخلة الواحات 32 69 العیاط غرب 14
 101 الفرافرة 33 6 سویف بنى 15
 21.8 البحریة 34 55 والقوصیة منفلوط غرب 16
 33 سیناء فى متفرقة مناطق 35 16 الجدیدة قوتة 17
            







Address  E-mail  Telephone  Office 

6, Dr. Michiel 
Bakoum St., El 
Dokki, Giza, 
Egypt, 12411   
 

assem20000
@yahoo.com  01281663566 

Dept. of  Agro- 
meteorological 
Applications 
Research 
 

Assem A. A. Mohamed 
PhD, Agricultural Economics 



Thank you ! Questions?  
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