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 أستاذ املياه جبامعة قناة السويس  -ديف غ

 2019 أكتوبر 16 األربعاء
 

 لجنةالرئيس - الدكتور / علي القريعيبرئاسة  إجتماعًا جبمعية رجال االعمال املصريني البيئة جلنة عقدت

 احلادية عشريف متام الساعة  وذلك,السويس  قناة جبامعة املياه أستاذ - ُغديف كمال/  الدكتور األستاذ,وحضور 

 الصحافة ورجال,  اللجنة أعضاءالسادة من  عددوحضور  , 2019أكتوبر  16املوافق  األربعاءمن صباح يوم 

 :إستعراض ومناقشة بغرض وذلك، واإلعالم مبقـر اجلمعية باجليزة

 

 " التنمية البيئية لسيناء "
 

 

 أستاذ - ُغديف كمال/  الدكتور األستاذب, مرحبًا  اللجنةرئيس  – القريعي/ علي  الدكتورة بكلم اإلجتماع بدأ

صة بالتنمية البيئية كافة اجلوانب اخلاهمية هذا اللقاء ملناقشة كد سيادته على أوقد أ، السويس قناة جبامعة املياه

ة حتقيق أكرب قدر من نطقة وكييية املوارد واملقومات الطبيعية املتاحة يف هذه املكافإستعراض لسيناء ،و

 .اإلستيادة منها ،وكافة فرص اإلستثمار والتنمية بها 

 

ديف  بدأثم 
 
شاكرًا اجلمعية والسادة كلمته  - أستاذ املياه جبامعة قناة السويس -األستاذ الدكتور / كمال غ

أن مؤكدًا على ،مية البيئية لسيناء التن إللقاء الضوء على, حلضور هذا اللقاء اهلام له احلضور على توجيه الدعوة

،وذلك من ناحية التضاريس واهلضاب واجلبال ،وتدرج منطقة شبه جزيرة سيناء تتميز بالتنوع والتباين اجلغرايف 

املناخ باملناطق املختلية بها ،األمر الذي يعد من أهم املقومات واملوارد الطبيعية اليت ميكن إستغالهلا 

شبه جزيرة سيناء مؤخرًا من شبكات الطرق املمتازة أشار سيادته إىل ما مت إجنازة مبنطقة ما واإلستيادة منها ،ك

 اليت سهلت عملية التواصل بني مشال وجنوب سيناء .

النباتات  إىل كافة الظواهر واملوارد الطبيعية باملنطقة واليت ميكن اإلستيادة منها بشتى الطرق ،ومنها : شارثم أ

حلولية واليت هلا بذور مستقرة يف األرض بسيناء بصورة مستمرة فيطلق على هذه النباتات " بنك البذور " ملا ا

ختزنة يف األرض من كميات كبرية من البذور ميكن إستخراجها واإلستيادة منها ،باإلضافة إىل شجر السيال 

ع من األشجار من األعالف للجمال واألغنام تشتهر وتتميز منطقة شبه جزيرة سيناء به وما ينتجه هذا النو يالذ

كنبات فطري يف ،وهو ما ميكن اإلستيادة منه يف إنتاج األعالف للحيوانات ،كما أشار إىل نبات الكمأ وفائدته 

 املساعدة على منو نباتات أخرى حميطه به .



 

 
 

ها : حممية سانت كاترين شبه جزيرة سيناء ،ومننطقة املمكنة مبو املتاحة ثم أشار سيادته إىل فرص التنمية

لزراعة النباتات الطبية ،فهو مشروع ممتاز ولكن جيب الرتكيز على حتقيق اإلستدامة له ،وهو ما يؤكد على ضرورة 

وجود عائد إقتصادي له يساعده يف اإلستمرار ،كما أشار سيادته إىل فرص اإلستيادة من أحجار الرخام يف 

اجلبال املختلية اليت حتتوي على أنواع متعددة من أجود أنواع مشال سيناء حيث تتواجد بتلك املنطقة 

الرخام باإلضافة إىل األحجار الكرمية املوجوده داخل الصخور ،باإلضافة إىل فرص إستخراج امللح من طبقات 

امللح الصخري املتواجدة يف سيناء ،وفرص تنمية السياحة بتلك املنطقة بكافة أنواعها : سياحة السياري 

 تكشاف والسياحة العلمية والدينية ... إخل.واإلس

 كما أشار إىل عدد من املشروعات القائمة وأخرى مقرتحة مبنطقة شبه جزيرة سيناء ،وذلك على النحو التالي: 

 مشروع حصاد مياه األمطار والسيول 

 مشروع تنمية منطقة السر والقوارير 

 مشروع سهل القاع 

 :اللوز وعني اجلمل والتني الشوكيخنيل التمور و مشاريع زراعات 

 مشاريع الطاقة الشمسية 

 مشروع حتلية مياه البحر ،والذي يعد أساس التنمية مبدينة شرم الشيخ وساحل خليج العقبة 

  مشروع إستغالل الينابيع احلارة يف اإلستشياء والسياحة العالجية 

 مشروع سقي املاء على درب احلاج يف سيناء 

 

   :لي,والذي ميكن اإلطالع عليه من خالل زيارة الرابط التا Presentationم ثم قام سيادته بتقدي

http://tiny.cc/v3c3fz  

 :أهم النقاط التاليةومناقشة ثم مت فتح باب املناقشة ,حيث مت تناول 

 

 بيعية من مناجم اليحم وأجود أنواع الرخام متت اإلشارة إىل ما تتمتع به منطقة سيناء من ثروات ومقومات ط

باإلضافة إىل أجود أنواع رمل الزجاج وغريها من املوارد واخلامات الطبيعية اليت ميكن اإلستيادة من إدخاهلا 

رفع قيمتها وتصديرها للخارج ،كما مت التاكيد على يف الصناعة املصرية وإدخال قيمة مضافة إليها مبا يسهم يف 

،وذلك ملا من املشروعات سيلقى قبواًل كبريًا إذا مت التقدم بطلب التمويل هلا من البنوك املصرية  أن هذا النوع

 هلا من دور تنموي كبري.

  مت التأكيد على ضرورة وجود حوافز لإلستثمار مبنطقة سيناء مبا يسهم يف تطوير املنطقة والنهوض بها ،حيث أن

ديد من املعوقات والتحديات ،وهنا مت التأكيد على وجود اجلهاز الدولة وضعت خطتها للتطوير ولكن يوجد الع

الوطين لتنمية شبه جزيرة سيناء وهو اجلهاز املعين بكافة أمور التنمية والتطوير واملشاريع باملنطقة ،كما أنه 

 اجلهة الوحيدة املسئولة عن تنظيم اإلستثمار باملنطقة. 

http://tiny.cc/v3c3fz


 

 
 

 شبه جزيرة سيناء فعليًا ،ومنها : وجود خطة واضحة وإلتزام ية منطقة مت التأكيد على ضرورة وجود عدة عوامل لتنم

حقيقي بإطار زمين للتنمية ،وجود قرارات سياسية ملزمة بتنمية كل ما هو مطل على البحار والبحريات باملنطقة 

هناك عدة ،الرتكيز على إستغالل البرتول والثروة السمكية وكافة املقومات الطبيعية بالشكل األمثل ،حيث أن 

دراسات تؤكد بأن اليرصة كبرية أمام تلك املنطقة كما أن العائد املتوقع من تنميتها ميكن أن جيعلها أغنى من 

 دول اخلليج العربي.

  متت اإلشارة إىل ما متلكه سيناء من كميات كبرية من املياه اجلوفية ،حيث مت التساؤل حول وجود دراسات

فية وأعماق اآلبار وعدد خزانات املياه باملنطقة ،وهنا مت التأكيد على أن جيولوجية حول منسوب املياه اجلو

مرت ،كما أنه مت باليعل عمل مسح للمنطقة حلصر  20متوسط عمق املياه اجلوفية يف منطقة سيناء يبلغ حوالي 

 اليابانية لوكالةاوقد قام بذلك مباشرة ، 1973كافة اآلبار واملياه اجلوفية بها ،وذلك بعد إنتهاء حرب أكتوبر 

،وهو األمر الذي أسير عن وجود أطلس عن اآلبار مبنطقة بالتنسيق مع احلكومة املصرية  (جايكا) الدولي للتعاون

 سيناء وهو متاح حتى اآلن يف املكتبات العامة الكربى.

 ه مت التأكيد على ضرورة اإلستعانة بكافة البيانات املتاحة حول املياه اجلوفية مبنطقة شبه جزيرة سيناء ،واإلجتا

إىل اإلعتماد عليها كبديل ملياه نهر النيل يف التنمية الزراعية ،وخاصة يف ظل حبث اجلدوى املائية للمشروعات 

 واحملاصيل الزراعية .

 

 

 أستاذ - ُغديف كمال/  الدكتور األستاذ بشكر , اللجنةرئيس  – القريعي/ علي  الدكتورقام  ويف نهاية اللقاء

 .اليعالةمجيع احلضور على حسن املشاركة شكر كما ,  ءاللقا لتشرييه, السويس قناة جبامعة املياه

 


