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ــوزراء المصــري  ــابع لمجلــس ال عــدة تحــوُّالت؛  –١٩٨٥منــذ نشــأته عــام  -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار الت
بتطـوير البنيـة المعلوماتيـة ) ١٩٩٩-١٩٨٥(فقد اختص في مرحلتـه األولـى . ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري

نقطـة تحـوُّل رئيسـة فـي مسـيرته؛ ليُـؤدي ) ١٩٩٩(ثم كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيـا المعلومـات عـام . في مصر
.تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية  (Think Tank)دوره كمُؤسسة فكر 

ايا التنميـة ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز األكثر تميزًا فـي مجـال دعـم اتخـاذ القـرار فـي قضـ
ة وهـدفها الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصـل مـع المـواطن المصـري الـذي ُيعَـدُّ غايـة التنميـ

عَّاليتهـا، األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبـر فـي صـنع السياسـة العامـة، وتعزيـز كفـاءة  جهـود التنميـة وف
.وترسيخ مجتمع المعرفة

ي وفـي ســبيل تحقيـق ذلــك، يحمـل مركــز المعلومـات ودعــم اتخـاذ القــرار علـى عاتقــه مهمـة أن يكــون داعمًـا لكــل متخــذ
ــه يســعى باســتمرار ألن يكــون أحــد أفضــل مؤسســات الفكــر. القــرار علــى   (Think Tank)وحتــى يتســنى لــه ذلــك، فإن

كـر، وهـو مـا وقد واكب ذلك اعترافٌ إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجـوهري كمؤسسـة ف. المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
، ومـن ٢٠٢٢العالميـة المُعلـن عنهـا فـي أبريـل ) أووردز سـتيفي(ظهر جليا في حصوله على خمس جـوائز ضـمن مسـابقة 

دولـة فـي الشـرق األوسـط  ١٧فريـق متنافسـين مـن  ٧٠٠برونزيـة مـن بـين أكثـر مـن ) ٤(جائزة ذهبية، و) ١: (بين تلك الجوائز
 Think Tanks and Civil Societies(برنـامج مراكـز الفكـر والمجتمعـات المدنيـة «كمـا ظهـر فـي نتـائج . وشـمال إفريقيـا

Program, TTCSP (؛ حيث تـم اختيـار مركـز المعلومـات ٢٠٢١التي تم اإلعالن عنها في فبراير » بجامعة بنسلفانيا األمريكية
:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 ٢٠٢٠لعــــــــــام  » ١٩-كوفيــــــــــد«مركـــــــــز فكــــــــــر علــــــــــى مســـــــــتوى العــــــــــالم اســــــــــتجابةً لجائحـــــــــة  ٢٠ضـــــــــمن أفضــــــــــل
).ال يوجد ترتيب مُحدد للقائمة(

 مركز فكـر علـى مسـتوى العـالم كصـاحب أفضـل فكـرة أو نمـوذج جديـد قـام بتطـويره خـالل ٦٤من بين  ٢١في المرتبة 
.، أخًذا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار٢٠٢٠عام 

 ٢٠٢٠مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام  ١٠١من إجمالي  ١٤في المرتبة.
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در عـن نبذة عن القاعدة القومية للدراسات، والهدف من النشرة الشهرية التـي تصـيتناول هذا القسم 

6).التغيرات المناخية(وهو  هذه القاعدة، ومقدمة عن موضوع النشرة،

خالصة توصيات الدراسات

ية الدراسات الصادرة عن المراكز البحثالتي تم استخراجها من توصيات يتناول هذا القسم أهم ال

7).التغيرات المناخية(في موضوع  المختلفة

بيانات الدراسات

  :البيانات ، وتشمل هذه)التغيرات المناخية(تناولت موضوع  بيانات الدراسات التييتناول هذا القسم 
17.المصدر –المستخلص  –سنة النشر  –الناشر  –المؤلف  –عنوان الدراسة 

كشاف المؤلِّف

  جائًيا،وهذه القائمة مرتبة ه قائمة بالمؤلفين المشاركين في نشرة الدراسات،يتناول هذا القسم 
43.وأمام كل مؤلف رقم النشرة
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ــل القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر ثمــرة رصــد وتجميــع وتوثيــق للدراســات التــي تتنــاول موضــوعات و ــا تمثِّ بحوثً
حــوث تتعلـق بمجــاالت التنميـة االقتصــادية واالجتماعيـة فــي مصـر، ســواء صـدرت عــن هيئـات أو مؤسســات أو مراكـز ب

ونشــرة القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر هــي شــكل مــن أشــكال اإلعــالم الجــاري، . مصــرية أو إقليميــة أو دوليــة
وتصــدر النشــرة .تهـدف إلــى إمـداد المســتفيد بصـفة دوريــة بحاجتـه مــن الدراســات التـي تــدخل ضـمن نطــاق اهتمامـه

مهمـة شهريا، وتضم في كل عدد موضوًعا من الموضوعات المتعلقة بقضـايا دعـم القـرار والتنميـة، والموضـوعات ال
.التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر

بيـان دراســة باللغـة العربيــة فـي موضــوع التغيـرات المناخيــة، والمتاحـة علــى ) ٢٠(وتحتـوي النشــرة فـي هــذا العـدد علــى 
، كمـا تقـدم النشــرة خالصـة توصـيات هــذه ٢٠٢٢حتـى عــام  ٢٠١٨قاعـدة بيانـات الدراسـات عــن مصـر خـالل الفتــرة مـن عـام 

ليـة اآلداب كلية التجارة بجامعة عين شمس، جامعة بني سويف، ك: الدراسات التي صدرت عن الجهات البحثية التالية
ـــة المصـــرية، هيئـــة تنم ـــة الجغرافي ـــة للتربيـــة والعلـــوم واآلداب، الجمعي ـــي ســـويف، المؤسســـة العربي ـــة بجامعـــة بن ي

علمـي، كليـة الصادرات، كلية اآلداب بجامعة الفيوم، الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية، أكاديمية البحث ال
.البنات بجامعة عين شمس، كلية التجارة بجامعة طنطا، مركز األهرام للدراسات االجتماعية والتاريخية

ملخص تنفيذي
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مة عن التغيرات المناخية مقدِّ

ي الوقـت فهو يهدد بتفـاقم معـدالت الفقـر ويضـر بـالنمو االقتصـادي، وفـ ؛تنميةإن تغير المناخ هو في األساس قضية 
الغــذاء مــن اســتثمارات لتلبيــة احتياجــات مواطنيهــا مــن الطاقــة و تضــخهذاتــه فــإن كيفيــة نمــو البلــدان المختلفــة ومــا 

.والمياه إنما هو ناتج عن تغير المناخ

ادرة تقدِّم في هذا العـدد مجموعـة مـن الدراسـات الصـ" خالصة توصيات الدراسات: القاعدة القومية للدراسات"ونشرة 
لُصت إليها هذه عن المراكز البحثية المختلفة، والتي تتناول موضوع التغيرات المناخية، وتم اختيار أهم التوصيات التي خ

:الدراسات كما يلي

خالصة توصيات الدراسات

تأثير التغيرات المناخية على الزراعة: أولًا

تتحمـل  تطبيق أساليب الزراعة الذكية لمواجهة التغير المنـاخي فـي مصـر، وذلـك مـن خـالل اسـتنباط أصـناف جديـدة
نباط الحرارة العالية والملوحة والجفاف، وهي الظروف التـي سـتكون سـائدة تحـت ظـروف التغيـرات المناخيـة، واسـت

.أصناف جديدة نموها قصير؛ لتقليل االحتياجات المائية الالزمة لها

اســتخدام طــرق الزراعــة الحديثــة الســتخدام كميــة ميــاه أقــل، وزراعــة أصــناف مبكــرة النضــج تمكــث فــي األرض مــدة 
ــا ومائلمالءمتهــا قصــيرة وتحتــاج لكميــات ميــاه أقــل، وتخصــيص محافظــات الــدلتا لزراعــة األرز دون غيرهــا  ــا، مناخيً يً

ــد والصــعيد الرتفــاع المقــنن المــائي لهــا نتيجــة ارتفــاع درجــة الحــرارة، مــع  ــوادي الجدي ومنــع الزراعــة فــي محافظــة ال
.االهتمام بمنهجية الزراعة الذكية مناخيًا

لمناسـبة تغيير مواعيد الزراعة بما يالئم الظروف الجوية الجديدة، وزراعة األصناف المناسبة في المناطق المناخيـة ا
حاصـيل لزيادة العائد المحصولي من وحدة المياه لكل محصول، مع االستدامة في زيـادة اإلنتاجيـة الفدانيـة للملها؛ 

.الزراعية، وتبني األساليب التكنولوجية الجديدة
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 والسياسـات التـي يمكنهـا التفاعـل مـع انعكاسـات  ٢٠٥٠وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتـى عـام
اج هــذه التغيــرات علــى األمــن الغــذائي المصــري، وخاصــة فيمــا يخــص اإلنتاجيــة الزراعيــة للمحاصــيل الزراعيــة واإلنتــ

لغـذائي الزراعي والمساحات المزروعة لها، حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبالً علـى األمـن ا
.المصري

مار فــي الحـد مـن انبعاثــات الغـازات الدفيئـة الناجمــة عـن الزراعـة، بتطبيــق ممارسـات الزراعـة الذكيــة مناخيًـا، واالسـتث
.التكنولوجيا وخدمات اإلرشاد والبنية األساسية

حـو ذلـك، وخاصـة االستفادة من تجارب الدول األخرى في كيفية التأقلم مع تأثيرات التغير المناخي وتبني سياستها ن
غذاء والبيئـة، في دور الزراعة الذكية مناخيًا والزراعة النظيفة واالقتصاد األخضر، لما له من تأثير إيجابي على سالمة ال

.وأيضًا تأثيره على األمن الغذائي من المحاصيل الزراعية المختلفة

ناخيـة تدريس طالب كلية الزراعة عامة، وطالب قسم اإلرشاد الزراعـي خاصـة، مقـررات دراسـية تتعلـق بـالتغيرات الم
من وآثارهــا المتوقعــة وكيفيــة تحقيــق التكيــف معهــا، مــع دمــج مفهــوم التغيــرات المناخيــة واآلثــار الناجمــة عنهــا ضــ

.أنشطة اإلرشاد الزراعي

بيًا، دعــم المعاهــد البحثيــة للمــزارعين مــن خــالل تــوفير ســالالت مــن التقــاوي المقومــة للحــرارة وتتحمــل الجفــاف نســ
لمرشــدين وتتســم باإلنتاجيــة العاليــة، لتمكــين المــزارع مــن التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، مــع عقــد دورات تدريبيــة ل

.الزراعيين لرفع مستوياتهم المعرفية والمهارية في مجال التكيف مع تلك التغيرات

ضــرورة تحقيــق التعــاون بــين أجهــزة اإلرشــاد الزراعــي ووزارة البيئــة واألرصــاد الجويــة، إلمــداد المرشــدين الــزراعيين 
ي أخـذ والمزارعين من خالل اإلعالم الزراعي بالتوقعات المناخية والتقلبات الجوية المحتملـة، لمسـاعدة المـزارعين فـ

.االحتياطات الالزمة لتحقيق التكيف الزراعي وتقليل آثارها السلبية

 للحفـاظ  بـالتنقيط أو الـرش يالـرالتقنين من اسـتخدام الـري بـالغمر بمنخفضـي الداخلـة والخارجـة وتعمـيم أسـاليب
الحـــد مـــن الكميـــات الكبيـــرة المســـتخدمة مـــن األســـمدة الكيماويـــة والمبيـــدات الزراعيـــة ، وعلـــى الميـــاه الجوفيـــة

.واستبدالها باألسمدة العضوية

 ــة خــالل شــهور ســبتمبر ــو ومــايو  أغســطسوالمتابعــة المســتمرة لســالمة الحبــوب المخزن ــو ويوني ــأوويولي ، وبركت
.التبخيرو أسرعة التدخل في حالة وجود بؤر إصابة بالحشرات سواء بالعزل مع  ،مصرفي شمال وبخاصة 
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 ي تعظـيم المـردود النفعـي مـن المنـاخ فـجـل أمراعاة طبيعة عناصر المناخ عند تصميم مخازن الغالل في مصر مـن
ليـة وخاصـة القمـح واألرز والـذرة قبـل عم ،المحاصـيلشعة الشمس في تجفيـف حبـوب أاستغالل ، ومجال التخزين

رص علـى الحـ، والتخزين، وبخاصة بمحافظات الدلتا مع التركيز علـى عمليـة الغربلـة والتأكـد مـن خلوهـا مـن الشـوائب
.إضافة مواد طبيعية لها القدرة على امتصاص رطوبة الهواء المرتفعة لمخازن الغالل

توجهات عامة يمكن فيها للتكنولوجيا من إحداث تغير جذري في قطاع الزراعةوجد ت:

 ليــل الزراعــة المائيــة مــن دون تربــة باســتخدام محا: اإلنتــاج بشــكل مختلــف باســتخدام تقنيــات جديــدة ومنهــا
.المغذيات المعدنية في مذيب مائي، والزراعة الصحراوية، والزراعة في مياه البحر

ي االهتمام بالزراعة العمودية وهي عملية زراعة الغذاء في طبقات مرصوصة بشكل عمودي، وإنتـاج األغذيـة فـ
ــوافر بيئــات صــعبة بحيــث ال  ــاه والســتت ــة أقــل مــن المي ــة كمي ماد األراضــي المناســبة، وتســتخدم هــذه العملي

.وبدون أي مبيدات، مع تعزيز اإلنتاجية في الوقت نفسه% ٩٥والمكمالت الغذائية بنسبة 

ــة لتحســين الم ــار التقليدي ــق اســتخدام أســاليب اإلكث ــوراثي واللحــوم االصــطناعية عــن طري حاصــيل التعــديل ال
ذائيــة وتطــوير ســالالت مــن القمــح المقــاوم للجفــاف، واســتخدام الهندســة الوراثيــة فــي تلبيــة االحتياجــات الغ

.المستقبلية

الزراعــة،  دمــج التقنيــات والتطبيقــات الشــاملة باســتخدام إنترنــت األشــياء فــي إحــداث التغيــر الجــذري فــي قطــاع
نتـاج الغـذائي، وإتاحة تقنياته للـربط بـين البيانـات المنظمـة وغيـر المنظمـة لتقـديم صـورة متكاملـة متعلقـة باإل

بيانـات حيـث يمكـن للمـزارعين اتخـاذ قـرارات أفضـل عبـر تحليـل الالبيانات، واستخدام نظام الزراعة القائمة على 
.المرتبطة بشأن المناخ وأنواع الحبوب وجودة التربة

ت وأجهـزة استخدام تقنية النانو تكنولـوجي فـي الزراعـة الدقيقـة، مـن خـالل طـرح الجزيئـات النانويـة داخـل النباتـا
الت نانويـة االستشعار الحيوية المتطورة لتعزيز الزراعة الدقيقة، وتستخدم األسمدة والمبيدات ضـمن كبسـو
.تطلق المواد المغذية والكيماويات الزراعية بشكل بطئ ومستدام، لتمنح المزروعات جرعات دقيقة

عـة فـوق المـاء، الزرا: تطبيق تجربة دولة هولندا في زراعة الزهور، وذلك باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، مثل
فاظ على واستخدام تكنولوجيا األشياء، واستخدام الصوبات الزراعية لزراعة الزهور على مدار العام، وتم تطويرها للح

.هربائيةفائض الحرارة المتولدة خالل أشهر الصيف، من أجل استخدامها خالل فصل الشتاء أو تحويله إلى طاقة ك
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اء تعظــيم االســتفادة مــن ميــاه األمطــار والســيول وتخزينهــا واســتغاللها فــي شــحن خزانــات الميــاه الجوفيــة، وإنشــ
لوحتهـا شبكة آبار مراقبة على السـاحل بعيـدة عـن اآلبـار المنتجـة لرصـد تغيـرات مسـتوى سـطح الميـاه الجوفيـة وم

.لتحديد مدى تأثير تغير المناخ عليها

مخاطر تغير المنـاخ  تفعيل دور شبكات اإلنذار المبكر للتنبؤ بالتغير الفصلي للمناخ، وإنشاء نظام لإلنذار المبكر ضد
الي حصــاد ميــاه األمطــار والســيول، مــع إنشــاء محطــات مناخيــة بالمنــاطق الجنوبيــة بالســاحل الشــمعلــى وتأثيرهــا 

.الغربي

ستشـعار دعم بناء القدرات للعاملين في الجهات المعنية بدراسـة تغيـر المنـاخ علـى اسـتخدام التقنيـات الحديثـة لال
.عن بعد واستخدامات األقمار الصناعية في الحصول على البيانات المناخية

 الميــاه  ترشــيد اســتهالك فـىتفعيـل الــدور اإلعالمــي المرئـي والمســموع والمكتــوب لتوعيــة مختلـف فئــات المجتمــع
جهيـــز الجوفيـــة، وتوصـــيل النشـــرات الجويـــة للمجتمعـــات البدويـــة للتعـــرف علـــى األوقـــات المطيـــرة لالســـتعداد والت

.للزراعات المطرية

ئيـة؛ لتحديـد إجراء دراسات تفصيلية لتحليل كميات األمطار السنوية والشهرية واليومية والعواصف المطريـة الفجا
وال ، المطريــةبالزيــادة أو النقصـان، مـع تقيـيم المـوارد المائيــة المتاحـة فـي منـاطق الزراعـات أكـان مـدى التغيـر سـواء 

.سيما دراسات تقدير معامل الجريان السطحي، ومعامل التغير لألمطار السنوية

 كبيـرة، زينيـة لتحديد وسائل مناسبة للحفاظ على المياه خلـف السـدود التـي تتميـز بسـعة تخ ونمذجةدراسات حقلية
.بطريقة فعالةالتي تصمم الخزانات األرضية مثل 

مــات إجــراء دراســات جيولوجيــة وهيدرولوجيــة وجيوفيزيائيــة، واســتخدام تقنيــات االستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلو
ـــد أنســـب  ـــة، لتحدي ـــاألحواض المواقـــع الجغرافي ـــة الضـــحلة ب ـــاه الجوفي ـــات المي ـــار الشـــحن لخزان ـــآلب  ةالهيدروجرافي

.المختلفة

 الــري التكميلــي، ودراســات االســتخدام المشــترك لميــاه األمطــار مــع الميــاه الجوفيــة ومشــروعات إجــراء دراســات
.الضاربة للملوحة لتوفير االحتياجات المائية للمنطقة

ة تــأثير دراســة تــأثير ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر علــى نوعيــة الميــاه الجوفيــة بالخزانــات الجوفيــة الســطحية، ودراســ
.ارتفاع درجة الحرارة على زيادة االحتياجات المائية
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ي القيــام بعمــل برنــامج قــومي لتجميــع بيانــات العواصــف المطيــرة، ومعــدالت التغذيــة، ومســتوى ســطح الميــاه فــ
.الخزانات الجوفية الساحلية، ونوعية المياه بها بصفة دورية

ة تقيـــيم مشـــروعات إدارة المـــوارد المائيـــة للتنميـــة الزراعيـــة المســـتدامة بالســـاحل الشـــمالي الغربـــي، وإجـــراء دراســـ
، وإجـراء هيدرولوجية لعمل الميزان المائي بالمنطقة، لتحديـد مـدى تـأثير تغيـرات المنـاخ علـى خزانـات الميـاه الجوفيـة

.ذات األولوية لمواجهة هذه األخطارالمناطق دراسة متكاملة للخروج بخريطة المخاطر، وتحديد 

ــأقلم، ومعرفــة مقــدار قيمــة تغيــر ا لعنصــر العمــل علــى تقيــيم التغيــرات المناخيــة حتــى تســتعد الدولــة للتكيــف والت
 درجـة الحـرارة العظمـى والصـغرى، والرطوبـة الجويـة، وسـرعة الريـاح، ومـدة سـطوع: المناخي، والمتمثلة في كل مـن

تغيـر  الشمس، وكمية األمطار السنوية، وتغير ميزانيـة الطاقـة فـوق سـطح الحشـائش القياسـي، خاصـة وقـد صـار
.المناخ يؤرق الجميع، لما له من تأثيرات على جميع جوانب الحياة

ط إجــراء المزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة لرصــد العالقــة بــين تزايــد درجــة القاريــة والنشــاط الزراعــي، وكــذا وضــع خطــ
مـا يـؤثر فـي أكثر جفافًا وتطرفًـا فـي عناصـر المنـاخ، مظروفًا عملية التصحر تخلق إن طموحة لمكافحة التصحر، حيث 

.اتساع المدى الحراري السنوي، وبالتالي زيادة درجة القارية

 مزيــد مــن لــذا يجــب إجــراء الالمتصــاعد، مــن المتوقــع تــأثر الجداريــة اإلنتاجيــة للفــدان ســلبًا بســبب التطــرف المنــاخي
ألحـداث الدراسات حول التكيف مع التطرف المناخي، واستخدام أصناف من البذور تعطي أكبر إنتاجية في ظل هـذه ا

.المناخية المتطرفة

 وات اآلبار والعيون، وذلـك مـن خـالل زراعـة األشـجار حـول العيـون واآلبـار وقنـمياه العمل على تقليل كمية التبخر من
جفـاف الري لصـد الريـاح الجافـة وتظليلهـا مـن أشـعة الشـمس، واتجـاه المـزارعين إلـى زراعـة النباتـات التـي تتحمـل ال

: لبدون ضرر عليها، مما يساعد على المحافظة على توازن الخزان الجوفي وعدم استنزافه، ومن أهـم هـذه المحاصـي
.أشجار نخيل البلح وأشجار الزيتون، حيث تتحمل ظروف الحرارة الشديدة والجفاف وملوحة التربة
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تأثير التغيرات المناخية على البيئة: ثانيًا

 تــل للحــد مــن الحــوادث التــي تحــدث بســبب الك ،لالنهيــارات الصــخرية علــى جــانبي الطــرق مصــداتالحــرص علــى عمــل
.الصخرية المنهارة

صـيف، العمل على توجيه الرحالت السياحية في محافظات جنوب مصر خـالل فصـل الشـتاء، واالبتعـاد عـن فصـل ال
.ات مصروالعمل على اعتماد معايير المناخ السياحية العالمية لتحديد شهور السياحة األنسب مناخيًا في محافظ

 عــدالت االســتراتيجيات التكامليــة فــي إدارة وتخطــيط الــنظم االقتصــادية فــي مصــر، لتحقيــق أعلــى ماتبــاع ضــرورة
.الكفاءة في تشغيل تلك النظم، وتالفي ما قد يعتريها من أوجه القصور المختلفة

ت ضــرورة الــربط والتكامــل بــين نظــم إنتــاج الطاقــة مــن ناحيــة، وبــين نظــم الرصــد الجــوي مــن ناحيــة أخــرى، ســواء كانــ
وي رســمية محليــة ممثلــة فــي هيئــة األرصــاد الجويــة المصــرية، أو دوليــة ممثلــة فــي نظــم رصــد ومراقبــة الغــالف الجــ

.باألقمار الصناعية

د ظـاهرة يجب أن توجه جهـود األبحـاث لتحسـين التكنولوجيـات المسـتخدمة حاليًـا، وتطـوير تكنولوجيـات جديـدة لرصـ
سـتفادة مـن تغير المناخ وتأثيرها على خزانات المياه الجوفية من خالل التنسيق بـين الجهـات البحثيـة والجامعيـة لال

.واألبحاثالموارد البحثية، وتكامل المعلومات، وتعظيم نتائج الدراسات 

 تنميــة أنــه فــي المنــاطق التــي تعــاني مــن نــدرة الميــاه يلــزم تقــدير إعــادة تغذيــة الخــزان الجــوفي لتقيــيم مقترحــات الإال
لميـاه تطبيـق نمـوذج عـددي لتقـدير التغذيـة الشـهرية لخـالل اعتمادًا على عمليات سحب المياه الجوفية، وذلـك مـن 

.الجوفية من األمطار

وإتاحتهـا إنشاء شبكة قومية لرصد منسوب ارتفاع سطح البحر، وإنشاء قاعدة بيانات للمحطـات المناخيـة بمصـر ،
.للمتخصصين المعنيين في هذا المجال من الوزارات المختلفة

أثيرات تغيــر وضـع آليـة للتنسـيق والتكامـل بــين الجهـات المختلفـة لتوحيـد الجهـود واألبحــاث المبذولـة فـي تخفيـف تـ
.المناخ والتأقلم معها

 للـــوزارات المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ إلمكانيـــة وضـــع السياســـات  ٢٠٣٠التنســـيق فيمـــا جـــاء فـــي االســـتراتيجية القوميـــة
.والمشروعات القومية المشتركة لمواجهة اآلثار السلبية لتغيرات المناخ
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مـة ضرورة إجراء المزيد من األبحاث بشأن توقعـات تغيـر المنـاخ، وتشـجيع المراكـز الحضـرية الجديـدة علـى دمـج أنظ
.عماريةإنتاج الطاقة النظيفة وتدوير المخلفات وزيادة نسبة المسطحات الخضراء في مخططاتها العمرانية والم

تكنولوجيــا تشــجيع رجــال األعمــال بالمنــاطق الصــناعية بتخصــيص نســبة مــن األربــاح لصــالح تحســين البيئــة ودعــم ال
 الخضـراء، مـع دعــم الخامـات والســلع التـي يلتـزم مصــنعوها بـإجراءات تســاعد علـى الحـد مــن تغيـر المنــاخ، مـن خــالل

.تقديم حزمة من التسهيالت

 مـــن خـــالل وضـــع المنـــاخ، آثـــار تغيـــر مـــن إنشـــاء منظمـــة مـــن الـــدول الناميـــة لتوحيـــد جهـــود الحـــد وتفـــادي األضـــرار
عـــم عمـــارة المســـتقبل، ودمحـــاور اســـتراتيجيات تشـــجع المجتمـــع المـــدني والمعمـــاريين والمســـتثمرين علـــى تبنـــي 

 المشــروعات التــي تتبنــى هــذه المحــاور، مــن إعــادة تــدوير مــواد البنــاء، واســتخدام مــواد النــانو، وإنتــاج الغــذاء، وجــودة
.مراحل التصنيع، من خالل منح مزايا وتسهيالت لتلك المشروعات سواء مالية أو إجرائية

 وغرافية علـى لدراسة العالقات المتبادلة بين تأثير الخصائص الطب والجيومناخيةإجراء المزيد من الدراسات العلمية
ولوجيـا المناخ في المناطق العمرانية الجديدة، ودراسة ارتفاع مناسيب األرض ودرجات الحرارة، وذلـك باسـتخدام تكن

.االستشعار عن بعد

بة، وكـذلك ضرورة متابعة الباحثين لدراسة أثر المناخ على الطرق، مع استخدام األدوات البحثية المتخصصة المناس
.أهمية تمويل الجهات الحكومية والهيئات التخطيطية للدراسات التطبيقية، وأن يتم األخذ بنتائجها

تنسيق مع إذاعة األخبار المتخصصة عن الحالة المرورية يوميًا، وكذلك الحالة الجوية وأماكن االختناقات المرورية، بال
.الهيئة العامة لألرصاد الجوية

بــين  وضــع خطــة إلنشــاء شــبكة معلومــات لتجميــع البيانــات المروريــة والبيانــات الخاصــة بــاألحوال الجويــة، والــربط
.مختلف إدارات المرور، بحيث يتم نقل وتداول البيانات بعدة وسائل

ر، إجــراء المزيــد مــن البحــوث علــى منظومــات الضــغط الجــوي المــؤثرة علــى تغيــر القاريــة المناخيــة وتباينهــا فــي مصــ
 ، والمرتفــــع الســــيبيري، باإلضــــافة للمنخفضــــاتاآلزوريوأخصــــها المــــنخفض الســــوداني الموســــمي، والمرتفــــع 

جــوي ، وتتبــع خطــوط ســير هــذه المنخفضــات وأثرهــا علــى الحــرارة والرطوبــة النســبية وحالــة الضــغط الالخماســينية
.والرياح ومظاهر التكاثف أثناء نوبات مرور هذه المنخفضات
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طرفـة، من المتوقع ارتفاع معدالت اسـتهالك الطاقـة، وخاصـة الطاقـة الكهربائيـة، للتقليـل مـن أحـداث المنـاخ المت
ر، سـواء سواء الحرارة المتدنية أو العالية، لذا يجب على متخذي القرار التوسع في إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة فـي مصـ

ــة أو مصــادر الطاقــة المتجــددة، مثــل ــاح والطاقــ: باالعتمــاد علــى مصــادرها التقليدي ة توليــد الكهربــاء مــن طاقــة الري
.الشمسية

ة، وكـذلك تبنـي االهتمام بالدراسات الخاصة بالتغير المناخي في مصر وتأثيراته على مناحي الحياة الطبيعية والبشـري
األبحـاث  نشر الـوعي البيئـي، والتوعيـة بخطـورة تلـك التغيـرات، ووسـائل الحـد مـن آثارهـا والتكيـف معهـا، مـع تكثيـف

ترتبة علـى هذه العالقات على المستقبل، لتوقع اآلثار الم ونمذجةحول العالقة بين القارية المناخية وعناصر المناخ، 
.هذه العالقة بالنسبة لقطاعات الطاقة والزراعة والمياه وغيرها
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تأثير التغيرات المناخية على االقتصاد: ثالثًا

 سـويس قنـاة الاقتصـادات التغيرات المناخية المعاصرة والتي ستلقي بأبعادها علـى الناجمة عن مواجهة التحديات
 ارتفــاع درجــات الحــرارة والــذي ينــتج عنــه تراجــع وذوبــان الجليــد فــي: أو التكيــف معهــا علــى األقــل، ومــن هــذه التغيــرات

تح العديد من مناطق العالم، والذي يسهم في انطـالق كميـات كبيـرة مـن غـاز الميثـان، وتـؤدي هـذه التغيـرات إلـى فـ
.ممرات جديدة للمالحة البحرية العالمية كالطريق البحري الشمالي

نميـة، وتطـوير إن الرؤية المستقبلية في التوجه نحو االقتصاد األخضر تتطلب دمج البعد البيئي فـي جميـع خطـط الت
علمــي، ودفــع اســتراتيجيات بيئيــة شــاملة للتنميــة الخضــراء، ودعــم االســتثمار البيئــي، وزيــادة اإلنفــاق علــى البحــث ال

.مسيرة التطوير واالبتكار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء

البيئـي  تأسيس مركز معلومات وطني تصب فيه جميع األبحـاث الموجهـة لحفـظ الثـروات الطبيعيـة لتحقيـق األمـن
.والغذائي والمائي، وحماية حقوق األجيال القادمة من نضوب الموارد الطبيعية في المستقبل

حر والتغيـر تهيئة برامج الدراسات العليا وتطويرهـا إلنتـاج أبحـاث علميـة تنـاقش قضـايا تـوفير الميـاه العذبـة والتصـ
.أهدافها وخططها االستراتيجية للتنمية المستدامةتحقيق المناخي، لتعزيز دور الدولة في 

بـة كوريـا نشر الوعي البيئـي وقـيم وتعـاليم الثقافـة الخضـراء بـين المـواطنين وفـي المـدارس والجامعـات أسـوة بتجر
ر، وتقـديم التي قامت بتعمـيم قـيم الثقافـة الخضـراء، مـن خـالل تضـمين الكتـب المدرسـية فصـولًا عـن النمـو األخضـ

ــا دروس ومقــررات وبــرامج خاصــة لطــالب الجامعــات مــن مؤسســات متخصصــة، ممــا يــنعكس  علــى ســلوك إيجابيً
.المواطنين

ندوق تفعيل دور القطاع الخاص والمؤسسات والشركات على المساهمة في تمويل البحث العلمي، مع إنشاء صـ
نتاجيـــة للــدعم والتطـــوير علـــى غـــرار صـــناديق التنميـــة المتخصصـــة لـــدعم البحـــوث التطبيقيـــة لصـــالح القطاعـــات اإل

.والقطاع الخاص

امـل للقنـاة، وضع اسـتراتيجية تتعلـق بـالمجرى المالحـي لقنـاة السـويس، حيـث يجـب التفكيـر بجديـة فـي االزدواج الك
كــم لتصــبح القنــاة مزدوجــة ذات ممــرين أحــدهما للســفن الشــمالية  ٥٠وذلــك بحفــر الجــزء المتبقــي والــذي يقــدر بنحــو 

فن واآلخـر للســفن الجنوبيــة، مـع زيــادة العمــق والتوســعة فـي الممــرين، وتزويــدها بكــل الوسـائل الالزمــة لمــرور الســ
.بشكل آمن
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الحـد مـن  إصدار السندات الخضراء بتحقيق التنمية المستدامة بمعـدالت تزيـد عـن تلـك التـي يـتم إصـدارها ألغـراض
لبنــوك التلـوث البيئـي، وذلــك لمـا تحققــه مـن عائـد بيئــي واقتصـادي بشــكل مسـتدام، ويـتم إصــدارها عـن طريــق أحـد ا

ي يـتم رد قـرض التـالفتـرة تغطيتها بأصول ال يقل عمرها عن أو تتم والديون، لتوفير آليات وطرق التسويق االئتماني 
دار السندات بعدها فـي حالـة إصـدارها عـن طريـق الشـركات والهيئـات دون وجـود بنـك وسـيط لتنفيـذ عمليـات اإلصـ

.واالكتتاب، وتكون هذه السندات بعائد سنوي ال يقل عن الصادر من البنك المركزي على الودائع ألجل

ن تحمــل الحاجــة إلــى تطــوير بعــض السياســات الوطنيــة المرتبطــة بحمايــة األمــن البيئــي، والتــي تهــدف إلــى التأكــد مــ
ى كـذلك االستثمار لمسؤوليته االجتماعية تجاه البيئة والمجتمع المحلي الـذي سـيعمل خاللـه، مـع ضـرورة أن يحظـ

.بالقبول من هذا المجتمع

ا لمسـتوى مراجعة الدول للقوانين واللـوائح والسياسـات والمعـايير الوطنيـة المرتبطـة بحمايـة البيئـة، واالرتقـاء بهـ
ايير بهــدف منــع اســتغاللها لجــذب المســتثمر غيــر المســؤول الــذي يســعى لالســتفادة مــن المعــالدوليــة؛ المعــايير 

مرتبطــة المنخفضــة أو التراخــي فــي تطبيقهــا كوســيلة لزيــادة تنافســيته علــى حســاب تلــك االعتبــارات المهمــة وال
.بالتنمية المستدامة
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حليـة، ترجع أهمية الدراسة إلى أهمية دراسة التغيرات المناخيـة والتـي تعـد ظـاهرة عالميـة ذات تـأثيرات م :المستخلص
لدراسـة وتتنوع آثارها وتمتد إلى العديد من القطاعات االقتصادية، ولعل أكثرها تأثرًا هو القطاع الزراعـي، وهـدفت هـذه ا

اتيجية وهـو إلى دراسة أثر التغيرات المناخيـة علـى األمـن الغـذائي فـي مصـر، بـالتركيز علـى إنتاجيـة أحـد المحاصـيل االسـتر
تعرف محصول القمح، وتناولت الدراسة التعرف على التغيرات المناخية ومفهومها وأسبابها ومظاهرها المختلفة، وال

.أيضًا على األمن الغذائي ومفهومه وأبعاده وأهميته

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ات المناخيـة تعدد أسباب التغيرات المناخية ما بين أسباب طبيعية وأخرى بشرية، فضلًا عـن وجـود فـرق بـين التغيـر
.واالحتباس الحراري

 لـم يحـدث بهـا تغيـرات كبيـرة، ويرجـع ذلـك للجهـود التـي تبـذلها ) ٢٠١٩ – ٢٠٠٠(اإلنتاجية من محصول القمح خالل الفترة
.الدولة للحد من أثر التغيرات المناخية، والتي تؤثر على أهم عنصرين لزراعة القمح وهما األرض والمياه

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

لجفاف استنباط أصناف جديدة من القمح قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، وأخرى موفرة للمياه ومقاومة ل
.والملوحة، مع تغيير مواعيد الزراعة بما يالئم الظروف الجديدة الناتجة عن التغيرات المناخية

التغيرات المناخية واألمن الغذائي في مصر1)

19

٢٠٢١ كلية التجارة بجامعة عين شمس: الناشر نيفين فرج إبراهيم: المؤلف

٢٠٢٢، أبريل ١، ع٥٢مج: المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة: المصدر
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ة االسـتهالك يواجه العالم تحديات كبيرة تتعلق بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وتـأثير ذلـك علـى زيـاد :المستخلص
وحيد لمواجهة كل المائية للمحاصيل، وتأثر جودتها وإنتاجيتها بنقص المياه، وتعتبر الزراعة الذكية مناخيًا هي السبيل ال

ا محصــولًاألرز ويعــد هـذه التحــديات، مـن خــالل اإلدارة المســتدامة لمـوارد الميــاه مــع المحافظـة علــى اإلنتاجيــة الزراعيـة، 
ببة يســاعد علــى دعــم األمــن الغــذائي المصــري، ويعتبــر مــن مصــادر انبعــاث غــاز الميثــان أحــد الغــازات المســاســتراتيجيا 

ألرز فـي األهميـة االسـتراتيجية لـ: أولًـا: لالحتبـاس الحـراري، وتناولـت الدراسـة هـذه المشـكلة مـن خـالل ثالثـة محـاور، وهـي
لمناخيـة دراسـة االحتياجـات ا: مصر مـن خـالل دراسـة االسـتهالك واإلنتـاج والتوزيـع خـالل العشـرين سـنة األخيـرة، وثانيًـا

دراسة : ثًاوالمائية لزراعة األرز وحساب االستهالك المائي، وتحديد المقنن المائي لكل زراعة ومناطق الزراعة المثلى، وثال
.مصرطرق تخفيض انبعاثات غاز الميثان من حقوق األرز في 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 وارتبطـت درجـات %٥انخفاض كمية غاز الميثان من حقول األرز في مصر، وذلك بعد تقلـيص مسـاحات األرز بنسـبة ،
.رارةالحرارة بالتبخر ارتباطًا طرديًا لمعظم المحافظات، وأدى ذلك إلى زيادة االستهالك المائي بزيادة درجة الح

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ميــاه  زيـادة االهتمــام بزراعـة األرز بمنهجيــة الزراعـة الذكيــة مناخيًــا، واسـتخدام طــرق الزراعـة الحديثــة السـتخدام كميــة
.أقل، وزراعة أصناف مبكرة النضج تمكث في األرض مدة قصيرة وتحتاج كمية مياه أقل

الزراعة الذكية مناخًيا وإدارة انبعاثات الميثان في زراعة األرز في مصر2)

20

٢٠٢٢ جامعة بني سويف: الناشر داليا مصطفى علي: المؤلف

٢٠٢٢، ٣، ج١١مج حولية كلية اآلداب بجامعة بني سويف،: المصدر



ناحي الحياة، على جميع متأثير مباشر تشهد مصر كغيرها من باقي دول العالم تغيرًا مناخيًا، ولهذا التغير  :المستخلص
ات ومنهــا المجــال الزراعــي، حيــث أدى تغيــر المنــاخ إلــى زيــادة كميــة االســتهالك المــائي للمحاصــيل، وال شــك أن االحتياجــ

عـوض المائية للمحاصيل مـع قلـة اإلنتـاج سـتقلل مـن كفـاءة اسـتخدام الميـاه، ممـا سـيجعل هنـاك حاجـة لميـاه أكثـر ت
لـى تـأثير تغيـر المنـاخ علـى الزراعـة فـي مصـر، خاصـة ع.اإلنتاجية بزراعة مساحات أخرى، وهدفت هذه الدراسـة إلـى دراسـة 

.محصولي القمح والذرة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

لـة ال أمطـار يتوقع أن يؤثر تغير المناخ علـى الزراعـة فـي مصـر بشـكل كبيـر، خصوصًـا أن البيئـة الزراعيـة فـي مصـر قاح
عتمد علـى وري المحاصيل كلها ي، )باستثناء الساحل الشمالي الغربي فقط(يمكن االعتماد عليها في الزراعة فيها، 

.النيل مياه النيل اآلتية من خارج الحدود، والتي تعتبر محدودة بكميات وفقًا لالتفاقيات الدولية بين دول حوض

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ة، بمـا فيهـا وضع منظومة مراقبة إلكترونية لآلثار المترتبة على التغيـرات المناخيـة مـن أنشـطة القطاعـات المختلفـ
.قطاع الزراعة، لرصدها على مستوى المحافظات والقطر المصري والتعامل معها بشكل فوري

أثر تغير المناخ على االحتياجات المائية لمحصولي القمح والذرة في مصر3)

21

٢٠٢١ كلية اآلداب بجامعة بني سويف: الناشر عبد هللا عبد الوهاب محمدمحمد : المؤلف

٢٠٢١مارس  –، يناير ٢، ج٥٨ع: مجلة كلية اآلداب بجامعة بني سويف: المصدر
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اجهـة آثـار تتحدث هذه الدراسة عن مستوى معارف زراع القمح ومستوى تنفيذهم للتوصيات الفنيـة لمو :المستخلص
مــن  التغيــرات المناخيــة، والتعــرف علــى العالقــة االرتباطيــة بــين بعــض المتغيــرات المســتقلة المدروســة ودرجــة كــل

القمـح،  مستوى معارف الزراع، وأيضًا المبحوثين ومستوى تنفيذهم لمواجهة آثار هذه التغيـرات علـى إنتاجيـة محصـول
وأهـــم المشـــكالت التـــي تـــواجههم، وهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحديـــد المســـتوى المعرفـــي، وكيفيـــة مواجهـــة الـــزراع 

سـكندرية المبحوثين آلثار التغيرات المناخية على إنتاجية المحصول ببعض قرى إدارة العامرية الزراعيـة فـي محافظـة اإل
.عن طريق تحديد مستوى معارف الزراع، ودراسة طبيعة العالقة االرتباطية بين كل المتغيرات

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

لمناخيـة علـى أن غالبية الزراع المبحوثين في حاجة ماسة إلى رفع مستوياتهم المعرفية فيما يتعلـق بآثـار التغيـرات ا
،إنتاجية محصول القمح، والذي يعد من أهم المحاصيل االستراتيجية فهو مصدر الغذاء الرئيس للمصريين

محصــول  تفــاوت معــدالت تطبيــق بعــض العمليــات الزراعيــة المرتبطــة بتفــادي آثــار التغيــرات المناخيــة علــى إنتاجيــة
.القمح، وأن هذا التفاوت في التطبيق قد يؤثر سلبًا على إنتاجية المحصول

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

عـة دمج مفهوم التغيرات المناخيـة واآلثـار الناجمـة عنهـا ضـمن أنشـطة اإلرشـاد الزراعـي، وتـدريس طـالب كليـة الزرا
فيـة المتوقعـة، وكيوآثارهـا عامة، وطالب قسم اإلرشاد الزراعـي خاصـة، مقـررات دراسـية تتعلـق بـالتغيرات المناخيـة 

.تحقيق التكيف معها

ضــرورة تحقيــق التعــاون بــين أجهــزة اإلرشــاد الزراعــي ووزارة البيئــة واألرصــاد الجويــة إلمــداد المرشــدين الــزراعيين ،
.سلبيةالآثارها والمزارعين بالتوقعات المناخية المحتملة لمساعدة المزارعين في أخذ االحتياطات الالزمة وتقليل 

ة معـــارف زراعـــة القمـــح بآثـــار التغيـــرات المناخيـــة علـــى إنتـــاجيتهم المحصـــولية وكيفيـــ 4)
اإلسكندريةمواجهتها ببعض قرى منطقة العامرية بمحافظة 
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٢٠٢١ المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب: الناشر أحمد عنتر بخيت حسين: المؤلف

٢٠٢١، يوليو ١١، ع٤مج :المجلة العربية للعلوم الزراعية :المصدر



مخــازن هــدفت الدراســة إلــى تتبــع التغيــرات الشــهرية لظــروف المنــاخ المالئمــة لنمــو اآلفــات الحشــرية ل :المســتخلص
لحشـرية الغالل في مصر، وتحديد الشهور التي تكـون حبـوب الغـالل المخزنـة فيهـا أكثـر عرضـة لخطـر اإلصـابة باآلفـات ا
مثلـة فـي في مصر، وتتبع التغيـرات المكانيـة لظـروف المنـاخ المالئمـة لنمـو تلـك اآلفـات، وإبـراز دور عناصـر المنـاخ والمت

 درجــة الحــرارة والهــواء ومعــدل الرطوبــة فــي نمــو وانتشــار هــذه اآلفــات، ورصــد أهــم اإلجــراءات المتبعــة لتقليــل التــأثير
.السلبي لظروف المناخ غير المالئمة لتخزين الغالل ميدانيًا

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

و وانتشـار تسهم الظروف المناخية، وخاصة متوسط درجة حرارة الهواء ومعدل الرطوبة النسبية، بتأثير كبير في نم
: شـهور اآلفات الحشرية لمخازن الغالل فـي مصـر، وتتعـرض حبـوب الغـالل المخزنـة لإلصـابة باآلفـات الحشـرية فـي

اخ المالئمـة نتيجـة لتـوافر ظـروف المنـالعـام؛ مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، مقارنة بباقي شهور 
.لها

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 ضرورة مراعـاة طبيعـة عناصـر المنـاخ عنـد تصـميم مخـازن الغـالل فـي مصـر، مـن أجـل تعظـيم المـردود النفعـي مـن
لغـرب، المناخ في مجال التخزين، من خالل توجيه المحـور الطـولي لمسـتودعات تخـزين الحبـوب بـين اتجـاه الشـرق وا
التبريــد بغــرض تقليــل تعــرض الجــدران الجانبيــة ألشــعة الشــمس المباشــرة، واالســتفادة مــن التهويــة الطبيعيــة و

.الفعال للرياح السائدة، والتي تهب غالبًا من اتجاه الشمال والشمال الغربي

الغـالل  التباين المكاني والزمني للظـروف المناخيـة المالئمـة لآلفـات الحشـرية لمخـازن5)
قيدراسة في المناخ التطبي: في مصر باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية
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٢٠٢٠ الجمعية الجغرافية المصرية: الناشر زينهم السيد ماجد: المؤلف

٢٠٢٠، يوليو ٧٦، ع٥١مج: المجلة الجغرافية العربية :المصدر
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الم، مــن خــالل تلعــب التقنيــات الحديثــة دورًا حاســمًا فــي تلبيــة االحتياجـات الغذائيــة المتزايــدة لســكان العــ :المسـتخلص
ررًا علـى البيئـة لجعل الزرعة أكثر إنتاجية وربحية وأقل ضـاإلنترنت التكنولوجيا عن طريق إدارة وتحليل البيانات واستخدام 

ية كعالج وأقل استهالكًا للموارد، وتناولت هذه الدراسة مفهوم الزراعة الذكية وأهميتها وآليات التحول إلى الزراعة الذك
ي التخفيـف حيوي للزراعة التقليدية، وأثرها على التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه قطـاع الزراعـة، ودور التجـارة فـ

.من آثار تغير المناخ، ومستقبل تكنولوجيا الزراعة الذكية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

وهـي صـاحب التغير المناخي يحد من اإلنتاجية الزراعية، حيث تعتبر الزراعة أحد المنتجـين الرئيسـين للغـازات الدفيئـة ،
ـــاخ لت ـــالي تعـــرض المن ـــروس، وبالت ـــة لغـــاز الميثـــان وأوكســـيد النيت ـــات العالمي ـــر مـــن االنبعاث غيـــرات النصـــيب األكب

ممـا فقـدان؛ والومشكالت بيئية طويلة األجل، من شأنها التأثير علـى اإلنتاجيـة الزراعيـة، وتعـرض الكثيـر منهـا للهـدر 
.يهدد األمن الغذائي بشكل كبير في حال عدم تكاتف الجهود للتكيف مع هذه الظاهرة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 رارة العاليـة، الحـوالتي تتحمل المرتفعة ذات اإلنتاجية االستمرار في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية
ة الذكيـة وهي الظروف السائدة في ظل التغيـرات المناخيـة لتقليـل أثـار هـذه التغيـرات، وتبنـي آليـات وأسـاليب الزراعـ

.مناخيًا في مواجهة التغير المناخي، وتوفير اإلمكانات لذلك

الزراعية الذكية وأثرها على التجارة الخارجية6)
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٢٠٢٠ هيئة تنمية الصادرات: الناشر هيئة تنمية الصادرات: المؤلف

٢٠١٩، ديسمبر )ب(٤، ع٢٩مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي :المصدر
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اإلضافة إلى تأثير تعد السياحة من أهم األنشطة االقتصادية للدولة والتي ترتبط بشكل مباشر بالمناخ، ب :المستخلص
ة المناخ غير المباشر على مجموعة واسعة من الموارد البيئية ذات األهميـة فـي جـذب السـائحين، وهـدفت هـذه الدراسـ

السـياحي،  إلى تحديد المواسـم السـياحية األنسـب مناخيًـا فـي محافظـات مصـر السـياحية، بتطبيـق مؤشـر دليـل المنـاخ
فــي  تطــور أعــداد الســائحين فــي مصــر، وأثــر منــاخ مصــر علــى الســائح، وتقيــيم حالــة المنــاخ الســياحيالدراســة وتناولــت 

. المحافظات السياحية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 العـريشمطروح واإلسكندرية ودمياط وبورسـعيد و(كل المدن الساحلية أن نتج عن تطبيق دليل المناخ السياحي (
ئة الجيد جـدًا وف) اإلسماعيلية والفيوم: (قد وقعت في التصنيف المثالي، وتراوحت باقي المدن بين فئة الممتاز مثل

).األقصر والداخلة والمنيا: (، وفئة الجيد مثل)السويس وشرم الشيخ وأسوان: (مثل

 ــين ــراوح ب ــالي نســبة تت ــاخ المث فــي شــهور فصــل الشــتاء، وهــو يمثــل كــل مــدن ســاحل مصــر % ٤١,٢و ٢٩,٤يمثــل المن
.الشمالي، وتقل هذه النسبة في باقي الفصول

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

صـيف، العمل على توجيه الرحالت السياحية في محافظات جنوب مصر خالل فصـل الشـتاء، واالبتعـاد عـن فصـل ال
.ات مصروالعمل على اعتماد معايير المناخ السياحية العالمية لتحديد شهور السياحة األنسب مناخيًا في محافظ

 التقيــــيم المنــــاخي للمنــــاطق الســــياحية فــــي مصــــر باســــتخدام معادلــــة دليــــل المنــــاخ 7)
  السياحي

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢١، يناير ١، ع١٤مج: مجلة كلية اآلداب بجامعة الفيوم: المصدر

٢٠٢٢ كلية اآلداب بجامعة الفيوم: الناشر داليا مصطفى علي: المؤلف
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أن تـؤثر فـي  التباين الشهري والفصلي للعناصر المناخيـة التـي يمكـنإلى استعراض هدفت هذه الدراسة  :المستخلص
تحليل استهالك الغاز الطبيعي، وهي درجة حرارة الهواء وسطح األرض ومياه النيل وسرعة الرياح والرطوبة النسبية، و

مدينـة أسـيوط العالقة الثنائية بين الظروف المناخية واستهالك الغـاز الطبيعـي، وحسـاب متطلبـات التبريـد والتدفئـة ب
الغـاز الطبيعـي  لتفسير العالقة بين المناخ واستهالك الغاز الطبيعي، وبناء نموذج تنبؤي لتقدير الطلـب المتوقـع علـى

رات المناخيـة وفقًا للظروف الجوية المحتملة، وتناول مستقبل الطلب على الغاز الطبيعي فـي المدينـة فـي ضـوء التغيـ
.بها

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

القـة تعد درجة حرارة الهواء العامل الرئيس المتحكم في تحديـد نمـط اسـتهالك الغـاز الطبيعـي، فقـد تبـين وجـود ع
قــة عكســية قويــة جــدًا بينهمــا، ولــم تظهــر الرطوبــة النســبية أو ســرعة الريــاح كمحــددات رئيســة، حيــث جــاءت العال

.ضعيفة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 عــدالت االســتراتيجيات التكامليــة فــي إدارة وتخطــيط الــنظم االقتصــادية فــي مصــر، لتحقيــق أعلــى ماتبــاع ضــرورة
.الكفاءة في تشغيل تلك النظم، وتالفي ما قد يعتريها من أوجه القصور المختلفة

ت ضــرورة الــربط والتكامــل بــين نظــم إنتــاج الطاقــة مــن ناحيــة، وبــين نظــم الرصــد الجــوي مــن ناحيــة أخــرى، ســواء كانــ
وي رســمية محليــة ممثلــة فــي هيئــة األرصــاد الجويــة المصــرية، أو دوليــة ممثلــة فــي نظــم رصــد ومراقبــة الغــالف الجــ

.باألقمار الصناعية

ي دراسـة حالـة الغـاز الطبيعـي فـ: دور المناخ في إدارة وتخطيط قطاع الطاقة في مصر 8)
مدينة أسيوط

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢٢، يونيو ٧٩، ع٥٣مج: المجلة الجغرافية العربية: المصدر

٢٠٢٢ الجمعية الجغرافية المصرية: الناشر وليد عباس عبد الراضي، وائل هريدي زهران: المؤلف
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ن تأتي هذه الدراسة كمحاولة جادة لطرح أسس عمارة قادرة علـى مواجهـة تحـديات المسـتقبل، وتحـد مـ :المستخلص
ــة أحــد أهــم أســبابه، وهــدفت الدراســة إ ــر الصــديقة للبيئ ــي الــذي تمثــل صــناعة البنــاء غي ــدهور البيئ ــداعيات الت ــى حــث ت ل

صـميمات اسـتخدام التقنيـات الخضـراء، والت: المعماريين على مواجهة تغير المنـاخ بـالحلول المتوافقـة مـع البيئـة، مثـل
ر المنـاخ والحـد الصديقة للبيئة، وهدفت أيضًا إلى توجيه البـاحثين إلجـراء المزيـد مـن األبحـاث المسـتقبلية لمواجهـة تغيـ

.من آثاره

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 مـن إجمـالي % ٥تتحمل الدول العربية التي ال تتجاوز االنبعاثات الصادرة عـن األنشـطة التنمويـة بهـا مجتمعـةً نسـبة
ــى كون ــك إل ــر المنــاخي، ويرجــع ذل ــة للتغي ــار الكارثي ــر مــن تبعــات اآلث ــة، وهــو النصــيب األكب ــات العالمي هــا أكثــر االنبعاث

.المناطق ندرةً لموارد المياه وارتفاعًا لدرجة الحرارة

 د، من أخصب األراضي الزراعية في الدلتا، في حال ارتفاع مستوى البحـر متـر واحـ% ١٢سوف تخسر مصر ما يقارب من
.أمتار ٥في حال ارتفاعه % ٢٢بينما قد تصل هذه النسبة إلى 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

مـة ضرورة إجراء المزيد من األبحاث بشأن توقعات تغيـر المنـاخ، وتشـجيع المراكـز الحضـرية الجديـدة علـى دمـج أنظ
.عماريةإنتاج الطاقة النظيفة وتدوير المخلفات وزيادة نسبة المسطحات الخضراء في مخططاتها العمرانية والم

تكنولوجيــا تشـجيع رجـال األعمـال بالمنــاطق الصـناعية بتخصـيص نســبة مـن األربـاح لصـالح تحســين البيئـة ودعـم ال
 الخضراء، مـع دعـم الخامـات والسـلع التـي يلتـزم مصـنعوها بـإجراءات تسـاعد علـى الحـد مـن تغيـر المنـاخ، مـن خـالل

.تقديم حزمة من التسهيالت

ادي تــأثير تغيــر المنــاخ علــى عمــارة المســتقبل ومســاهمة الــدول الناميــة فــي الحــد وتفــ 9)
األضرار

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢١، مارس ٢٦، ع٦مج :مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية: المصدر

٢٠٢١ الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية: الناشر أحمد صالح الدين شيبة: المؤلف
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ي هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن تــأثير العامــل الطبــوغرافي فــي اإلشــعاع الشمســي ودرجــة الحــرارة فــ :المســتخلص
ات الحديثـة منطقة تتسم بالتنوع الطبوغرافي من حيث االرتفاع وشدة االنحدار واتجاهه، واعتمدت الدراسـة علـى التقنيـ

فــاع ، مــن خــالل بيانــات صــور القمــر الصــناعي، وكــذلك نمــوذج االرت)الحــرارة –اإلشــعاع (فــي اشــتقاق البيانــات المناخيــة 
.الرقمي لتقدير قيم اإلشعاع الشمسي واشتقاق البيانات الطبوغرافية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ثـم يأخـذ يزداد اإلشعاع الشمسي خالل فصول العام كلما انتقلنا من االنحدار الهين وصولًا إلى االنحدار المتوسـط ،
مـا انتقلنـا في التناقص التدريجي كلما اقتربنا من االنحدارات الجرفية، كما تزداد درجات الحرارة خالل فصول العـام كل
النحـدارات من االنحدار المسـتوي وصـولًا إلـى االنحـدار المتوسـط، ثـم تأخـذ فـي التنـاقص التـدريجي كلمـا اقتربنـا مـن ا

.الجرفية، وهو ما اتفق مع التوزيع المكاني لإلشعاع الشمسي بمنطقة الجاللة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 وغرافية على لدراسة العالقات المتبادلة بين تأثير الخصائص الطب والجيومناخيةإجراء المزيد من الدراسات العلمية
ولوجيـا المناخ في المناطق العمرانية الجديدة، ودراسة ارتفاع مناسيب األرض ودرجات الحرارة، وذلك باسـتخدام تكن

.االستشعار عن بعد

 تــأثير العامـــل الطبــوغرافي فـــي اإلشــعاع الشمســـي ودرجــة الحـــرارة بمنطقــة مدينـــة10)
الجاللة باستخدام االستشعار عن بعد

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢١، أبريل ١٥٣ع :المجلة الجغرافية العربية: المصدر
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الل في مناخها، ولكن قيمـة هـذا التغيـر تختلـف مـن دولـة ألخـرى، ومـن خـتغيرًا تشهد معظم دول العالم  :المستخلص
ذه هــهــدفت دراســة وتحليــل البيانــات اليوميــة والشــهرية لعناصــر المنــاخ لعــدد مــن محطــات األرصــاد الجويــة المصــرية، 

ر الدراســة إلــى دراســة درجــات الحــرارة العظمــى والصــغرى والمتوســط اليــومي، وقيــاس ســرعة الريــاح، وتأثيرهــا فــي تغيــ
.معها عناصر المناخ على جميع مناحي الحياة، مما يستوجب ضرورة دراسة وفهم هذا التغير ومحاولة التأقلم والتكيف

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ات اتضح أن التغير في درجـة الحـرارة الصـغرى أكبـر مـن التغيـر فـي العظمـى، ممـا يؤكـد أن التغيـر نـاتج مـن زيـادة غـاز
إعـادة إشـعاع  االحتباس الحراري بالغالف الجوي القريب من سطح األرض، والتي تؤثر ليلًا أكثر مما تؤثر نهارًا بسبب

.الموجات الطويلة إلى األرض من الغالف الجوي بمعدل أكبر ليلًا في عدم وجود األشعة الشمسية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

لعنصــر العمــل علــى تقيــيم التغيــرات المناخيــة حتــى تســتعد الدولــة للتكيــف والتــأقلم، ومعرفــة مقــدار قيمــة تغيــر ا
 درجـة الحـرارة العظمـى والصـغرى، والرطوبـة الجويـة، وسـرعة الريـاح، ومـدة سـطوع: المناخي، والمتمثلة في كل من

تغيـر  الشمس، وكمية األمطار السنوية، وتغير ميزانية الطاقـة فـوق سـطح الحشـائش القياسـي، خاصـة وقـد صـار
.المناخ يؤرق الجميع، لما له من تأثيرات على جميع جوانب الحياة

تقييم تغير المناخ في مصر 11)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢١يونيو  –، أبريل ٥٩ع :مجلة كلية اآلداب بجامعة بني سويف: المصدر
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تخفيـف هدفت الدراسة إلى استعراض أثـر تغيـر المنـاخ علـى خزانـات الميـاه الجوفيـة والحلـول المقترحـة ل :المستخلص
لحــرارة فـي مصـر، وتحليــل بيانـات األمطـار ودرجـات اوأثـره اآلثـار السـلبية الناجمـة عنهـا، وألقــت الضـوء علـى تغيـر المنــاخ 

راح خــالل المائــة عــام الماضــية، وتــأثير تغيــر المنــاخ علــى خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي الســاحل الشــمالي الغربــي، واقتــ
.مشروعات بحثية لتقليل التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الساحل الشمالي الغربي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

لتغيـر المنـاخ  من خالل التحليالت والنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، يتضـح أنـه هنـاك بعـض التـأثيرات
.على خزانات المياه الجوفية بالساحل الشمالي الغربي

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

د ظـاهرة يجب أن توجه جهود األبحـاث لتحسـين التكنولوجيـات المسـتخدمة حاليًـا، وتطـوير تكنولوجيـات جديـدة لرصـ
سـتفادة مـن تغير المناخ وتأثيرها على خزانات المياه الجوفية من خالل التنسيق بين الجهـات البحثيـة والجامعيـة لال

الموارد البحثية، وتكامل المعلومات، وتعظيم نتائج الدراسات واألبحاث،

 لتنميــة أنــه فــي المنــاطق التــي تعــاني مــن نــدرة الميــاه يلــزم تقــدير إعــادة تغذيــة الخــزان الجــوفي لتقيــيم مقترحــات اإال
للميـاه  تطبيـق نمـوذج عـددي لتقـدير التغذيـة الشـهريةخـالل اعتمادًا على عمليات سحب المياه الجوفية، وذلك مـن 

.الجوفية من األمطار

خارطة طريق التغيرات المناخية وتأثيرها على خزانات المياه الجوفية في مصر 12)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: المصدر

٢٠٢٠ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: الناشر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: المؤلف
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، )بورةالشــ –الضــباب  –العواصــف الرمليــة والترابيــة  –الريــاح (تناولــت الدراســة دراســة الظــواهر المناخيــة  :المســتخلص
يـة والتي تساهم في زيادة أعداد الحوادث المروريـة، وذلـك مـن خـالل مـا تسـببه هـذه الظـواهر مـن انخفـاض الرؤيـة األفق

لك دراسـة مما يتسبب في وقوع الحوادث، وكـذوالمشاة؛ لمسافات متباينة، وبالتالي عدم وضوح الطريق أمام السائق 
.العالقة االرتباطية بين هذه العناصر والحوادث

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

بـين  وجود عالقة عكسية ضعيفة بين عدد أيام حدوث العواصف الترابيـة وعـدد الحـوادث بـالطرق السـريعة، وكـذلك
.عدد أيام حدوث ظاهرة الضباب وأعداد الحوادث، بينما سجلت الشبورة عالقة طردية قوية

ضـعف  يقل عدد أيام حدوث الريح العاصفة بوجه عام كلما ابتعدنا عن السواحل وتوغلنا في الداخل، ويرجع ذلك إلى
.احليةتأثير المنخفضات الشتوية كلما اتجهنا جنوبًا، في حين يزداد عدد أيام الريح العاصفة بالمحطات الس

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

بة، وكذلك ضرورة متابعة الباحثين لدراسة أثر المناخ على الطرق، مع استخدام األدوات البحثية المتخصصة المناس
.أهمية تمويل الجهات الحكومية والهيئات التخطيطية للدراسات التطبيقية، وأن يتم األخذ بنتائجها

تنسـيق إذاعة األخبار المتخصصة عـن الحالـة المروريـة يوميًـا، وكـذلك الحالـة الجويـة وأمـاكن االختناقـات المروريـة، بال
.مع الهيئة العامة لألرصاد الجوية

ط بــين وضــع خطــة إلنشــاء شــبكة معلومــات لتجميــع البيانــات المروريــة والبيانــات الخاصــة بــاألحوال الجويــة، والــرب
.مختلف إدارات المرور، بحيث يتم نقل وتداول البيانات بعدة وسائل

مروريـة الظواهر المناخية التي تعوق الرؤية األفقية في مصر وتأثيرهـا علـى الحـوادث ال13)
)٢٠١٧ – ٢٠٠٠(بالطرق السريعة خالل الفترة 

٢٠١٩، فبراير ٤٩، ع٥س :مجلة رؤى مصرية: المصدر
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قة، وزيادة من نقص الطاعليها إن االعتماد على الطاقة غير المتجددة مثل الطاقة الكهربائية، وما يترتب  :المستخلص
الطاقـة النظيفـة  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الذي يؤثر بالسلب على البيئة النظيفة، وقد تحـول العـالم إلـى اسـتخدام

، ولتنفيـذ المتجددة، ألن معظم التكنولوجيا الالزمة للتحول من الوقود إلى الطاقة النظيفـة والمتجـددة موجـود بالفعـل
نعكس هــذه التكنولوجيــا يتطلــب التغلــب علــى العقبــات فــي مجــال التخطــيط، فاســتخدام الطاقــة الشمســية ســوف يــ
ديلًا عــن بنتــائج إيجابيــة تســهم فــي الحفــاظ علــى نظافــة البيئــة، وتهــدف هــذه الدراســة إلــى إحــالل الطاقــة الشمســية بــ

ديثــة تفـــي الطاقــة الكهربائيـــة لتوليــد الطاقـــة المتجــددة، ممـــا يناســب منـــاخ البيئــة المصـــرية، وبأســاليب تكنولوجيـــة ح
.باحتياجات مصر من الطاقة، وللحفاظ على سالمة البيئة من زيادة االحتباس الحراري

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

ة تســتطيع المنشــآت الضــخمة إنتــاج الطاقــة الشمســية بغــض النظــر عــن حالــة الطقــس، ممــا يجعلهــا مســتدام
.ويمكن االعتماد عليها إلنتاج الكهرباء، ألن هذه المنشآت تكون حرارية وتقوم بتخزين الحرارة المتولدة

طة نسـبيًا تمتاز الطاقة الشمسية بالمقارنـة مـع مصـادر الطاقـة األخـرى بـأن التقنيـة المسـتعملة فيهـا تبقـى بسـي
.لوث الجووغير معقدة، بالمقارنة بمصادر الطاقة األخرى، وتتميز بتوفير عامل األمان البيئي، فهي طاقة نظيفة ال ت

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

مــن  االعتمــاد علــى تصــميم مبــاني صــفرية الطاقــة، مــع االســتغالل األمثــل للطاقــات المتجــددة، واســتخدام طبقــة
وئية لتوليـد خامات النانو التي ال يلتصـق عليهـا األتربـة والغبـار، لزيـادة كفـاءة واسـتمرارية اسـتخدام الخاليـا الكهروضـ

.الطاقة الكهربائية

34

أثر الطاقة الشمسية على التصميم الداخلي وصوًلا ألبنية صفرية الطاقة) 14

٢٠٢٠ الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية: الناشر أسماء حامد عبد المقصود: المؤلف

٢٠٢٠، سبتمبر ٢٣، ع٥٠مج: مجلة العمارة والفنون اإلنسانية: المصدر
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كمـي  هدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى الخصـائص المناخيـة لمنخفضـي الداخلـة والخارجـة بأسـلوب :المستخلص
ة مـع التركيـز إلعطاء نتائج كمية محددة تختلف عن الطريقة الوصفية، ودراسة عناصر البيئة الطبيعية لمنطقة الدراسـ

وج بنمـوذج على الظروف المناخية، وإبراز دور المناخ في ظهور المشكالت البيئية بها سواء الطبيعية أو البشرية، والخر
عالقـة المشـكالت بيئي يبرز العالقـات المتبادلـة بـين عناصـر البيئـة الطبيعيـة وعالقـة ذلـك بنشـأة المشـكالت البيئيـة، و

ــة التــي تتعــرض ــول المناســبة للتقليــل مــن األخطــار المناخيــة البيئي ــراح الحل ــبعض، واقت لهــا منطقــة  البيئيــة بعضــها ب
.الدراسة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

د مــن تتعــرض منطقــة الدراســة إلــى العديــد مــن األخطــار البيئيــة الطبيعيــة كاالنهيــارات األرضــية، حيــث تقــوم العديــ
لـودج  زرتديـبين الجبال مما يعرضها لخطر االنزالقات الصخرية، كمـا هـو الحـال فـي فنـدق بالبناء الفنادق السياحية 

ــا األراضــي الزراعيــة لخطــر االنهيــارات األرضــية، وذلــك لقيــام األهــالي بالزراعــة فــي أمــ اكن فــي الداخلــة، وتتعــرض أيضً
.المنحدرات وبجانب الجبال نظرًا لوجود المياه، مما يعرض هذه األراضي لخطر االنهيارات األرضية والصخرية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

للحفـاظ التقنين من استخدام الري بالغمر بمنخفضـي الداخلـة والخارجـة، وتعمـيم أسـاليب الـري بـالتنقيط أو الـرش ،
يل محطات على المياه الجوفية بمنطقة الدراسة، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في الكهرباء لتشغ

.رفع المياه، وتشجيع المزارعين على االستفادة بأكبر رقعة زراعية بمنخفضي الداخلة والخارجة

)٢٠١٩ – ١٩٨٠(األخطار البيئية في منخفضي الداخلة والخارجة في الفترة 15)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢٠، يوليو ٧٦، ع٥١مج :المجلة الجغرافية العربية: المصدر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف الجمعية الجغرافية المصرية: الناشر حسن المرسي بهجت المرسي: المؤلف
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مـادًا علـى هذه الدراسة دراسة التغيرات في قارية المناخ في مصر، والوقوف على أسـبابها اعتتناولت  :المستخلص
مصـر، لتقـدير القاريـة فـي المحطـات تغطـي محطـة أرصـاد جويـة ) ٢٦(بيانات درجات الحرارة في السجل المناخي لعـدد 

التغيـرات التـي حـدثت فـي درجـة وكـذلك ، )٢٠١٨ – ١٩٨١(المختارة، وقد تناولـت الدراسـة التغيـرات التـي حـدثت خـالل الفتـرة 
القاريـة  القارية سواءً من حيث هبوط وصعود االتجاه العام أو الدورات المناخيـة أو التباينـات السـنوية، وقـد اتضـح أن

ة فـي شرق مصر، كما شـهدت القاريـ وجنوبتأخذ اتجاًها عاًما صاعدًا في منطقة الدراسة، وخاصة في وسط وجنوب 
.مصر خالل فترة الدراسة خمس دورات صعود وهبوط متتابعة

:وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

ــ ــا صــاعدًا فــي درجــة القاريــة المناخيــة فــي كــل محطــات منطقــة الدراســة، وتبــين أيضً ا مــن اتضــح أن هنــاك اتجاهًــا عامً
باينًـا زمانيًـا الدراسة أن هناك تباينًا زمانًيا للقارية المناخية على مستوى منطقة الدراسة ككل، كما أظهـرت أن هنـاك ت

.ومكانيًا للقارية على مستوى محطات منطقة الدراسة، وأن هذه التباينات تتزايد في وسط وجنوب مصر

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ــد مــن البحــوث علــى منظومــات الضــغط الجــوي المــؤثرة علــى تغيــر القاريــة المناخيــة وتباينهــا فــي مصــ ر، إجــراء المزي
 ، والمرتفـــــع الســـــيبيري، باإلضـــــافة للمنخفضـــــاتاآلزوريوأخصـــــها المـــــنخفض الســـــوداني الموســـــمي، والمرتفـــــع 

جــوي ، وتتبــع خطــوط ســير هــذه المنخفضــات وأثرهــا علــى الحــرارة والرطوبــة النســبية وحالــة الضــغط الالخماســينية
.أثناء نوبات مرور هذه المنخفضاتوالتكاثف والرياح 

ط إجــراء المزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة لرصــد العالقــة بــين تزايــد درجــة القاريــة والنشــاط الزراعــي، وكــذا وضــع خطــ
مـا يـؤثر فـي أكثـر جفافًـا وتطرفًـا فـي عناصـر المنـاخ، مظروفًـا عملية التصحر تخلق إن طموحة لمكافحة التصحر، حيث 

.اتساع المدى الحراري السنوي، وبالتالي زيادة درجة القارية

36

التغير في قارية المناخ في مصر) 16

٢٠٢٠، يناير ٢، ع٢١مج :مجلة البحث العلمي في اآلداب: المصدر

٢٠٢٠ كلية البنات بجامعة عين شمس: الناشر هشام داود صدقي بدوي: المؤلف



القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
قائمـة ببليوغرافية



ادتأثير التغيرات المناخية على االقتص: ثالًثا

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



يئيــة، هــدفت هــذه الدراســة إلــى إعــداد اســتراتيجية مالئمــة للســندات الخضــراء لتمويــل المشــروعات الب :المســتخلص
ى تنميـة ومشروعات االقتصاد األخضر، ومشروعات التنمية المستدامة، وكافة المشروعات االجتماعية، والتي تهدف إل

خاصـة المجتمع، وتناولت الدراسة تحديد مبررات إصدار هذه السندات، وطبيعتها وخصائصها، والتجـارب والمبـادرات ال
عامة للرقابة بها والتي تم تنفيذها عن طريق البنوك بمصر، وأيضًا المبادئ الحاكمة إلصدارها والتي صدرت عن الهيئة ال

األخضــر  الماليــة، وهيئــات التمويــل العالميــة، ومعــايير اختيــار المشــروعات االســتثمارية البيئيــة، ومشــروعات االقتصــاد
.باستخدام األموال التي يتم الحصول عليها عن طريق إصدار تلك السندات

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

ال يتطلب إصدار السندات الخضراء ضرورة إعداد دراسة جدوى فنيـة عـن طريـق استشـاري فنـي متخصـص فـي مجـ
.االستثمار البيئي، والذي يتم استثمار متحصالت السندات الخضراء فيه

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

الحـد مـن  إصدار السندات الخضراء بتحقيق التنمية المستدامة بمعـدالت تزيـد عـن تلـك التـي يـتم إصـدارها ألغـراض
لبنــوك التلـوث البيئـي، وذلــك لمـا تحققــه مـن عائـد بيئــي واقتصـادي بشــكل مسـتدام، ويـتم إصــدارها عـن طريــق أحـد ا

يـتم رد قـرض ي الفتـرة التـتغطيتها بأصول ال يقل عمرها عن والديون، أو تتم لتوفير آليات وطرق التسويق االئتماني 
دار السندات بعدها فـي حالـة إصـدارها عـن طريـق الشـركات والهيئـات دون وجـود بنـك وسـيط لتنفيـذ عمليـات اإلصـ

.واالكتتاب، وتكون هذه السندات بعائد سنوي ال يقل عن الصادر من البنك المركزي على الودائع ألجل

39

ــــــل المســــــتدام ) 17 اســــــتراتيجية إصــــــدار الســــــندات الخضــــــراء بمصــــــر لتحقيــــــق التموي
للمشروعات البيئية

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: المصدر

٢٠٢١ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: الناشر أحمد فرغلي محمد حسن: المؤلف
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اخ هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التطـــرق إلـــى معرفـــة متطلبـــات االقتصـــاد األخضـــر إلمكانيـــة تهيئـــة المنـــ :المســـتخلص
جتماعية والبيئية، لتطبيقه، وبيان أهمية التوجه إلى االقتصاد األخضر كانعكاساته اإليجابية على النواحي االقتصادية واال

راجــع وتوضــيح دور البحــث العلمــي ومراكــز البحــوث العلميــة فــي دعــم التوجــه إلــى االقتصــاد األخضــر، ومعرفــة أســباب ت
تصـادية البحوث العلمية ومراكز البحوث عن مساهمتها في حل قضايا المجتمع، وضعف ارتباطها بخطط التنمية االق

ديم واالجتماعيـة، وعـرض نمـاذج لتجـارب ناجحـة فـي مجـال االقتصـاد األخضـر فـي بعـض الـدول العربيـة والمتقدمـة، وتقـ
ة االقتصـادية رؤية مقترحات ورؤية مستقبلية للنهـوض بالبحـث العلمـي وآليـات العمـل لمواكبـة التغيـرات وتهيئـة البيئـ

.لتحقيق التنمية االقتصادية) االقتصاد األخضر(للتحول إلى النموذج الجديد 

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

ـــ ة غيـــاب منظومـــة البحـــث العلمـــي التـــي تعمـــل علـــى تحقيـــق التنســـيق والتعـــاون بـــين الجامعـــات والمراكـــز البحثي
وجهــات والقطاعــات اإلنتاجيــة والصــناعية وخطــط الدولــة المســتقبلية، وفقــدانها مســايرة التغيــرات العالميــة والت

.الجديدة نحو عالم أفضل خالٍ من التلوث

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 نميـة، وتطـوير الرؤية المستقبلية في التوجه نحو االقتصاد األخضر تتطلب دمج البعد البيئي فـي جميـع خطـط التأن
علمــي، ودفــع اســتراتيجيات بيئيــة شــاملة للتنميــة الخضــراء، ودعــم االســتثمار البيئــي، وزيــادة اإلنفــاق علــى البحــث ال

.مسيرة التطوير واالبتكار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء

40

يةدور البحث العلمي كقوة دافعة نحو اقتصاد أخضر لتحقيق التنمية االقتصاد) 18

اديةتمويل وإدارة مشروعات ريادة األعمال ودورها في التنمية االقتص :المؤتمر العلمي الرابع لكلية التجارة بجامعة طنطا: المصدر

٢٠٢٠ كلية التجارة بجامعة طنطا: الناشر آمال ضيف بسيوني: المؤلف



مــن  شــهدت الســنوات الماضـية تحولًــا ملحوظًــا فــي السياسـات المتبعــة مــن جانــب العديـد مــن الــدول :المسـتخلص
البـدء فـي  الدعم المطلق لحرية االسـتثمار األجنبـي، والسـعي الجتـذاب أكبـر حجـم ممكـن مـن التـدفقات االسـتثمارية إلـى

يـة إعادة النظر في طرق التعامل مع هـذا االسـتثمار المسـتهدف ونوعيتـه، مـن خـالل مراجـع السياسـات واألطـر القانون
منظمـة الوطنية والدولية المنظمـة لـه، وناقشـت هـذه الدراسـة األمـن البيئـي، وحمايتـه مـن خـالل االتفاقيـات الدوليـة ال

.لالستثمار األجنبي، وحماية األمن البيئي في مصر

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

حـدوث طفــرة مهمــة فــي اهتمـام الــدول بحمايــة األمــن البيئـي ومواجهــة التغيــرات المناخيــة، ومـن ثــم بإعــادة صــياغة 
ى القواعـــد المنظمـــة لالســـتثمار األجنبـــي، ســـواء علـــى المســـتوى الـــوطني، مـــن خـــالل تشـــريعات االســـتثمار، أو علـــ

أو اإلقليميـة أو  المستوى الدولي، عن طريق اتفاقيات االستثمار الدولية التي تبرمها الدول علـى المسـتويات الثنائيـة
.متعددة األطراف

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ن تحمــل الحاجــة إلــى تطــوير بعــض السياســات الوطنيــة المرتبطــة بحمايــة األمــن البيئــي، والتــي تهــدف إلــى التأكــد مــ
ى كـذلك االستثمار لمسؤوليته االجتماعية تجاه البيئة والمجتمع المحلي الـذي سـيعمل خاللـه، مـع ضـرورة أن يحظـ

.بالقبول من هذا المجتمع

ا لمسـتوى مراجعة الدول للقوانين واللـوائح والسياسـات والمعـايير الوطنيـة المرتبطـة بحمايـة البيئـة، واالرتقـاء بهـ
ايير بهــدف منــع اســتغاللها لجــذب المســتثمر غيــر المســؤول الــذي يســعى لالســتفادة مــن المعــالدوليــة؛ المعــايير 

مرتبطــة المنخفضــة أو التراخــي فــي تطبيقهــا كوســيلة لزيــادة تنافســيته علــى حســاب تلــك االعتبــارات المهمــة وال
.بالتنمية المستدامة

41

االستثمار األجنبي والحماية البيئية في مصر) 19

٢٠١٨، يونيو ٤١، ع٤س: مجلة رؤى مصرية: المصدر

٢٠١٨ مركز األهرام للدراسات االجتماعية والتاريخية: الناشر معتز محمد أحمد حسين: المؤلف
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قنـــاة اقتصـــادات هـــدفت الدراســـة إلـــى تحديـــد تـــداعيات التغيـــرات المناخيـــة المعاصـــرة، وأبعادهـــا علـــى  :المســـتخلص
 المالحــة، والعوامــل المــؤثرة فيهــا، ونصــيبها مــناقتصــادات الســويس ودخلهــا، وتمثلــت األهــداف فــي معرفــة ســمات 

ــر العــرض الشــمالية منهــا، ومــا  ــدًا دوائ ــا، وتحدي ــاخ بــدوائر العــرض العلي الــدخل المصــري، وعــرض ســمات ومالمــح المن
ســـيطرأ عليهـــا مـــن تغيـــرات مناخيـــة معاصـــرة، وتحديـــد التـــداعيات المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة علـــى المالحـــة فـــي قنـــاة 

. السويس، ووضع استراتيجية لمواجهة هذه التداعيات سواء على المستقبل القريب أو البعيد

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

مــان اهتمــام الحكومــة المصــرية برفــع درجــة التصــنيف العــالمي للمجــرى المالحــي لقنــاة الســويس، لزيــادة معــدالت أ
.مرور السفن، وذلك بزيادة الغاطس والتوسعة الجانبية إلى جانب ازدواج بعض أجزاء القناة

حـري مساهمة التغيرات المناخية المعاصـرة فـي فـتح ممـرات وطـرق جديـدة للمالحـة البحريـة العالميـة كـالطريق الب
فن ، وذلــك لــنقص عــدد الســاقتصــاداتهاالشــمالي، ممــا يلقــي بتداعياتــه علــى المالحــة فــي قنــاة الســويس، ومــن ثــم 

.المارة عبر القناة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

امـل للقنـاة، وضع اسـتراتيجية تتعلـق بـالمجرى المالحـي لقنـاة السـويس، حيـث يجـب التفكيـر بجديـة فـي االزدواج الك
كــم لتصــبح القنــاة مزدوجــة ذات ممــرين أحــدهما للســفن الشــمالية  ٥٠وذلــك بحفــر الجــزء المتبقــي والــذي يقــدر بنحــو 

فن واآلخـر للســفن الجنوبيــة، مـع زيــادة العمــق والتوســعة فـي الممــرين، وتزويــدها بكــل الوسـائل الالزمــة لمــرور الســ
.بشكل آمن

يسالتغيرات المناخية المعاصرة وأبعادها على اقتصاديات المالحة في قناة السو 20)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠١٨، ديسمبر ٧٢، ع٤٩مج: المجلة الجغرافية العربية: المصدر

٢٠١٨ الجمعية الجغرافية العربية: الناشر محمد توفيق محمد إبراهيم: المؤلف



القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
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الرقم المسلسل للدراسةاسم المؤلفم

١٠أحمد زايد عبد هللا١

٩أحمد صالح الدين شيبة٢

٤أحمد عنتر بخيت حسين٣

١٧أحمد فرغلي محمد حسن٤

١٤أسماء حامد عبد المقصود٥

١٢أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا٦

١٨آمال ضيف بسيوني٧

١٥حسن المرسي بهجت المرسي٨

٧، ٢داليا مصطفى علي٩

٥زينهم السيد ماجد١٠

١٣شحاتة سيد أحمد طلبة١١

١٣فاطمة فتحي محمد عبد هللا١٢

٢٠محمد توفيق محمد إبراهيم١٣

١١، ٣عبد هللا عبد الوهاب محمدمحمد ١٤

١٠محمد هاني سعيد١٥

١٩معتز محمد أحمد حسين١٦

١نيفين فرج إبراهيم١٧

١٦هشام داود صدقي بدوي١٨
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الرقم المسلسل للدراسةاسم المؤلفم

٦هيئة تنمية الصادرات١٩

٨وائل هريدي زهران٢٠

٨وليد عباس عبد الراضي٢١
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