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 :المحتويات 
 المشاكل القوميه المصريه: المقدمه-1

 

الخطط السابقه على  – تعريف المشكله -2•

الحلول  –تجارب الدول االخرى -المستوى القومى

االختيار االمثل لمصدر -تحليل الفجوة  - المقترحه

 الطاقة ولظروف تشغيله التى تعطى اقل انبعاث
 

 مفهوم العدالة البيئيه -3•
 

 الخاتمه و التوصيات -4•
 



   لمقدمها
 

   :فى عدم كفاية سياسات االمن التاليه المشاكل القوميه المصريه يمكن حصر 
 

 ,(2025مصر تعانى فقرا مائيا يمكن ان يتحول الى مجاعة مائية فى ) االمن المائى 

 ذادت نسبه الفقر بين المصرين و خصوصا بالصعيد الى نسب ال)االمن الغذائى
 ,(يمكن السكوت عليها

كان  1952قبل الثوره  ىمتوسط استهالك المواطن المصر)االمن الكسائى 
 ,(كجم   5كجم اصبح االن   4.5

 االمن الطاقى
حيث ان االمن , هى االمن الطاقى , و يمكن ان تكون محصله المشاكل السابقه جميعا 

(  الصناعات الغذائية) مثله مثل االمن الغذائى , (تحليه الماء) المائى يحتاج الى طاقه 
 (.الصناعات التحويلية)و الكسائى 

 تعريف المشكله
تحقيق العدالة البيئيه فى ظل الحلول المتاحة لمشكله نقص المصادر 

 المنتجه للطاقة فى مصر
 



 -عرض نهدراسبد انسبثقّ عهٗ انًستٕٖ انقٕيٗ

 Where تٕحيق انٕضع انحبني كًب ْٕ-أجّ انقصٕر
am i now? - current situation 



 تجبرة اندٔل انسبثقّ
W = 0.3 ,( Pearson ), r= 0.4 (Kendall's ) 

 



نهٕضع ( تحهيم انفجٕح)خريطخ انطريق

 Where i want to (يب سيكٌٕ)انًُشٕد 
be ? - objectives 

 :تنقسم خريطة الطريق الى قسمين •

 

 تحديد االختيار االمثل لمصادر الطاقة: االول •
•  

تحديد ظروف التشغيل المثاليه للمصادر المختارة و : الثانى•
 التى تعطى اقل انبعاث 
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فى ضوء ان كل مصادر الطاقة لها ايجابيات و سلبيات فان 

نظريه اتخاذ القرار تعتمد على استخدام احدى الطرق 

 :الهندسيه التاليه 

 

 طريقه منحنيات االداء  -1
 

   طريقه تحليل الخواص المتعددة -2

 
 بالتالى نحصل على ترتيب لمصادر الطاقة يعتمد على خواصها
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Comparing Energy 

Values 

Ϭi /  Ϭ max + ive correlation =   
- Ϭ min / Ϭiive correlation   =  -

”Area “A”  ≥ Area “B 



للتحكم فى االنبعاث دراسة شروط التشغيل المثاليه  :ثانيا 

 :باستخدام الخطوات التاليه  الناتجة من االختيار السابقه

 
منحنى السبب و  -2(  المتغيرات)منحنى بارتو -1

طريقه تصميم التجارب  -3 (حدود المتغيرات)االثر

  -4( معادله رياضيه-الظروف المثاليه ألقل انبعاث)

 (.الصالحية)دائرة ديمنج
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Define (D) 

End 
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Do (D) 

Improvement (I) 

(  المطلوب تنفيذه)الوضع المستقبلي 

تحليل الفجوة = الوضع الحالي  -

Gap Analysis 



فانه لدراسه الشروط المثاليه , بفرض ان الفحم هو االختيار االمثل و 

 :فانه ينصح بما يلى ,لتشغيله بطريقه امنه 

 :دراسة كل العوامل التاليه
 تقليل االنبعاث الملوثه للبيئة و الوصول بها الى القيم االمنه: الهدف •

   كل العوامل التى تؤثر فى مقدار االنبعاث: العوامل •

 تحديد حدود كل متغير على حده: الحدود •

 :استخدام احدى الطرق التاليه للوصول الى افضل ظروف تشغيل •

 طريقه تصميم التجارب ( ا•

 طريقه تاكوشى( ب •

 معرفه الشروط التى تعطى اقل االنبعاث و حدوده •

 معرفه اى االنبعاث اكثر تأثيرا من غيره •



model as follows: 

    
 

modelMathematical  

http://www.businessdictionary.com/definition/model.html


1- Coal energy(45%) , 

2-Solar energy(20,%)  

3-Wind energy (10%),  

4-Atomic-energy (15%) 
 

5-Hydro- energy ( 5%), 

 6-Bio-energy (5), 
 

الحلول  -توثيق الوضع المنشود

 المقترحه
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 :يقصد بالعدالة البيئية•

 

دون نشؤ بؤر للحيلولة االجراءات القانونية اتخاذ   •
في المناطق التي تسكنها الطبقات  للتلوث البيئي

 .الفقيرة  فى المجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 :العدالة البيئيه 



يحبرثةةخ ثةةلر انتهةةٕث ٔ انحيهٕنةةخ دٌٔ َشةةٕ ْب     -

دٌٔ تركةةا انُشةةبابد انًهٕحةةخ خةة ل انحيهٕنةةخ  يةةٍ

ٔكأَّ ) .في يُباق سكٍ انطجقبد انًسحٕقخ نهجيئخ

 ، ( يعبقت يجًٕعخ يٍ اثُب ِ عهٗ فقرْى
 

اسبسةب  اعتًبد يفٕٓو االحر انًضةبع  نهتهةٕث    -

قبََٕيب ٔ ثيئيب نعًهيخ قيبس االحر انجيئةي نهًشةبريع 

شةةٓبدح تقيةةيى )  انًايةةع اقبيتٓةةب فةةي ْةةطِ انًُةةباق

 (.االحر انجيئٗ



 الخاتمه والتوصيات
و المهم ان تدرس ,  مطلوبالتنوع فى مصادر الطاقة 

و  الصحيةو ’ و البيئيه ’  الفنيهو ’  االقتصاديةالجدوى 

تحقق لهذا االمر الهام و بطريقه علميه , االجتماعية 

 .العدالة االجتماعية  –العدالة البيئيه : االتزان بين 

و قد تكون الطاقة الشمسيه هى الحل االمثل خصوصا لو 

 تغلبنا على مشاكل البنيه االساسيه و العلميه لها


