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ﺷــﻬﺪ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ودﻋــﻢ اﺗﺨــﺎذ اﻟﻘــﺮار اﻟﺘــﺎﺑﻊ ﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻤﺼــﺮي  -ﻣﻨــﺬ ﻧﺸــﺄﺗﻪ ﻋــﺎم  –١٩٨٥ﻋــﺪة ﺗﺤــﻮﱡﻻت؛
ﻟﻴُﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻣﺮﱠ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي .ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺺ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘـﻪ اﻷوﻟـﻰ ) (١٩٩٩-١٩٨٥ﺑﺘﻄـﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴـﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .ﺛﻢ ﻛﺎن إﻧﺸﺎء وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻋـﺎم ) (١٩٩٩ﻧﻘﻄـﺔ ﺗﺤـﻮﱡل رﺋﻴﺴـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺴـﻴﺮﺗﻪ؛ ﻟﻴُـﺆدي
دوره ﻛﻤُﺆﺳﺴﺔ ﻓﻜﺮ ) (Think Tankﺗﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد ﻣُﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ،ﻳﺘﺒﻨﱠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ رؤﻳﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰًا ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل دﻋـﻢ اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘـﺮار ﻓـﻲ ﻗﻀـﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻨﱠﺎء ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﻣـﻊ اﻟﻤـﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼـﺮي اﻟـﺬي ُﻳﻌَـﺪﱡ ﻏﺎﻳـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ وﻫـﺪﻓﻬﺎ
اﻷﺳﻤﻰ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﺪور أﻛﺒـﺮ ﻓـﻲ ﺻـﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،وﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻛﻔـﺎءة ﺟﻬـﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ وﻓﻌﱠﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ،
وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
وﻓـﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ذﻟــﻚ ،ﻳﺤﻤـﻞ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ودﻋــﻢ اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘــﺮار ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘــﻪ ﻣﻬﻤـﺔ أن ﻳﻜــﻮن داﻋﻤًـﺎ ﻟﻜــﻞ ﻣﺘﺨــﺬي
اﻟﻘــﺮار .وﺣﺘــﻰ ﻳﺘﺴــﻨﻰ ﻟــﻪ ذﻟــﻚ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺴــﻌﻰ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار ﻷن ﻳﻜــﻮن أﺣــﺪ أﻓﻀــﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻔﻜــﺮ ) (Think Tankﻋﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ .وﻗﺪ واﻛﺐ ذﻟﻚ اﻋﺘﺮافٌ إﻗﻠﻴﻤﻲﱞ ودوﻟﻲﱞ ﺑﺪوره اﻟﺠـﻮﻫﺮي ﻛﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻓﻜـﺮ ،وﻫـﻮ ﻣـﺎ
ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺟـﻮاﺋﺰ ﺿـﻤﻦ ﻣﺴـﺎﺑﻘﺔ )ﺳـﺘﻴﻔﻲ أووردز( اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ اﻟﻤُﻌﻠـﻦ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ أﺑﺮﻳـﻞ  ،٢٠٢٢وﻣـﻦ
ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻮاﺋﺰ (١) :ﺟﺎﺋﺰة ذﻫﺒﻴﺔ ،و) (٤ﺑﺮوﻧﺰﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺑـﻴﻦ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ  ٧٠٠ﻓﺮﻳـﻖ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﻦ ﻣـﻦ  ١٧دوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ
وﺷـﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ .ﻛﻤـﺎ ﻇﻬـﺮ ﻓـﻲ ﻧﺘـﺎﺋﺞ »ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣﺮاﻛـﺰ اﻟﻔﻜـﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴـﺔ ) Think Tanks and Civil Societies
 (Program, TTCSPﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٢١؛ ﺣﻴﺚ ﺗـﻢ اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت
ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻴﻜﻮن:
 ﺿـــــــــﻤﻦ أﻓﻀــــــــــﻞ  ٢٠ﻣﺮﻛـــــــــﺰ ﻓﻜــــــــــﺮ ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣﺴـــــــــﺘﻮى اﻟﻌــــــــــﺎﻟﻢ اﺳــــــــــﺘﺠﺎﺑﺔً ﻟﺠﺎﺋﺤـــــــــﺔ »ﻛﻮﻓﻴــــــــــﺪ «١٩-ﻟﻌــــــــــﺎم ٢٠٢٠
)ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣُﺤﺪد ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ(.
 ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  ٢١ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  ٦٤ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻜـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻛﺼـﺎﺣﺐ أﻓﻀـﻞ ﻓﻜـﺮة أو ﻧﻤـﻮذج ﺟﺪﻳـﺪ ﻗـﺎم ﺑﺘﻄـﻮﻳﺮه ﺧـﻼل
ﻋﺎم  ،٢٠٢٠أﺧﺬًا ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻜﺮ ﻣﺼﺮي آﺧﺮ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر.
 ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  ١٤ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  ١٠١ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻌﺎم .٢٠٢٠
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القاعدة القومية
للدراســـــــــــــــــــــــات
قائمة المﺤتويــات
ملخص تنفيذي
يتناول هذا القسم نبذة عن القاعدة القومية للدراسات ،والهدف من النشرة الشهرية التـي تصـدر عـن
هذه القاعدة ،ومقدمة عن موضوع النشرة ،وهو )التغيرات المناخية(.

6

خﻼصة توصيات الدراسات
يتناول هذا القسم أهم التوصيات التي تم استخراجها من الدراسات الصادرة عن المراكز البﺤثية
المختلﻔة في موضوع )التغيرات المناخية(.

7

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

17

كشاف المؤلﱢف
يتناول هذا القسم قائمة بالمؤلﻔين المشاركين في نشرة الدراسات ،وهذه القائمة مرتبة هجائيًا،
وأمام كل مؤلف رقم النشرة.
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ملخص تنﻔيذي
ﱢ
تمثــل القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر ﺛمــرة رصــد وتجميــع وتوﺛيــﻖ للدراســات التــي تتنــاول موضــوعات وبﺤوﺛًــا
تتعلـﻖ بمجــاﻻت التنميـة اﻻقتصــادية واﻻجتماعيـة فــي مصـر ،ســواء صـدرت عــن هيﺌـات أو مؤسســات أو مراكـز بﺤــوث
مصــرية أو إقليميــة أو دوليــة .ونشــرة القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر هــي شــﻜل مــن أشــﻜال اﻹعــﻼم الجــاري،
تهـدف إلــﻰ إمـداد المســتﻔيد بصـﻔة دوريــة بﺤاجتـﻪ مــن الدراســات التـي تــدخل ضـمن نطــاق اهتمامـﻪ .وتصــدر النشــرة
شهر يا ،وتﻀم في كل عدد موضوعً ا من الموضوعات المتعلقة بقﻀـايا دعـم القـرار والتنميـة ،والموضـوعات المهمـة
التي تﻜون مﺤل اهتمام متخذي القرار داخل مصر.
وتﺤتـوي النشــرة فـي هــذا العـدد علــﻰ ) (٢٠بيـان دراســة باللغـة العربيــة فـي موضــوع التغيـرات المناخيــة ،والمتاﺣـة علــﻰ
قاعـدة بيانـات الدراسـات عــن مصـر خـﻼل الﻔتــرة مـن عـام  ٢٠١٨ﺣتـﻰ عــام  ،٢٠٢٢كمـا تقـدم النشــرة خﻼصـة توصـيات هــذه
الدراسات التي صدرت عن الجهات البﺤثية التالية :كلية التجارة بجامعة عين شمس ،جامعة بني سويف ،كليـة اﻵداب
بجامعـــة بنـــي ســـويف ،المؤسســـة العربيـــة للتربيـــة والعلـــوم واﻵداب ،الجمعيـــة الجغرافيـــة المصـــرية ،هيﺌـــة تنميـــة
الصادرات ،كلية اﻵداب بجامعة الﻔيوم ،الجمعية العربية للﺤﻀارة والﻔنون اﻹسﻼمية ،أكاديمية البﺤﺚ العلمـي ،كليـة
البنات بجامعة عين شمس ،كلية التجارة بجامعة ﻃنطا ،مركز اﻷهرام للدراسات اﻻجتماعية والتاريخية.

مقدﱢ مة عن التغيرات المناخية
إن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪد ﺑﺘﻔـﺎﻗﻢ ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﻔﻘـﺮ وﻳﻀـﺮ ﺑـﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ،وﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﺖ
ذاﺗــﻪ ﻓــﺈن ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻧﻤــﻮ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ وﻣــﺎ ﺗﻀــﺨﻪ ﻣــﻦ اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗــﺔ واﻟﻐــﺬاء
واﻟﻤﻴﺎه إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
وﻧﺸﺮة "اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت :ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺎت" ﺗﻘﺪﱢم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌـﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺼـﺎدرة
ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ،وﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻫﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﻠُﺼﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬه
اﻟﺪراﺳﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
خﻼصة توصيات الدراسات
أولًا :تﺄﺛيﺮ الﺘﻐيﺮات المناخية ﻋلﻰ الﺰراﻋة



ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨـﺎﺧﻲ ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ ،وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﺳـﺘﻨﺒﺎط أﺻـﻨﺎف ﺟﺪﻳـﺪة ﺗﺘﺤﻤـﻞ
اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻠﻮﺣﺔ واﻟﺠﻔﺎف ،وﻫﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘـﻲ ﺳـﺘﻜﻮن ﺳـﺎﺋﺪة ﺗﺤـﺖ ﻇـﺮوف اﻟﺘﻐﻴـﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ ،واﺳـﺘﻨﺒﺎط
أﺻﻨﺎف ﺟﺪﻳﺪة ﻧﻤﻮﻫﺎ ﻗﺼﻴﺮ؛ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ.



اﺳــﺘﺨﺪام ﻃــﺮق اﻟﺰراﻋــﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﻻﺳــﺘﺨﺪام ﻛﻤﻴــﺔ ﻣﻴــﺎه أﻗــﻞ ،وزراﻋــﺔ أﺻــﻨﺎف ﻣﺒﻜــﺮة اﻟﻨﻀــﺞ ﺗﻤﻜــﺚ ﻓــﻲ اﻷرض ﻣــﺪة
ﻗﺼــﻴﺮة وﺗﺤﺘــﺎج ﻟﻜﻤﻴــﺎت ﻣﻴــﺎه أﻗــﻞ ،وﺗﺨﺼــﻴﺺ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺎت اﻟــﺪﻟﺘﺎ ﻟﺰراﻋــﺔ اﻷرز دون ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻟﻤﻼءﻣﺘﻬــﺎ ﻣﻨﺎﺧﻴًــﺎ وﻣﺎﺋﻴًــﺎ،
وﻣﻨــﻊ اﻟﺰراﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻟــﻮادي اﻟﺠﺪﻳــﺪ واﻟﺼــﻌﻴﺪ ﻻرﺗﻔــﺎع اﻟﻤﻘــﻨﻦ اﻟﻤــﺎﺋﻲ ﻟﻬــﺎ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ارﺗﻔــﺎع درﺟــﺔ اﻟﺤــﺮارة ،ﻣــﻊ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴًﺎ.



ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وزراﻋﺔ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ
ﻟﻬﺎ؛ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ زﻳـﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻔﺪاﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻـﻴﻞ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،وﺗﺒﻨﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

7

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري



وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ آﺛﺎر اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺣﺘـﻰ ﻋـﺎم  ٢٠٥٠واﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬـﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻣـﻊ اﻧﻌﻜﺎﺳـﺎت
ﻫــﺬه اﻟﺘﻐﻴــﺮات ﻋﻠــﻰ اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ اﻟﻤﺼــﺮي ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨــﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻــﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ واﻹﻧﺘ ـﺎج
اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ
اﻟﻤﺼﺮي.



اﻟﺤـﺪ ﻣـﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت اﻟﻐـﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌـﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤــﺔ ﻋـﻦ اﻟﺰراﻋـﺔ ،ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻣﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺰراﻋـﺔ اﻟﺬﻛﻴــﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴًـﺎ ،واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.



اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ وﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻧﺤـﻮ ذﻟـﻚ ،وﺧﺎﺻـﺔ
ﻓﻲ دور اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴًﺎ واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﺒﻴﺌـﺔ،
وأﻳﻀًﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.



ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻟﺰراﻋـﻲ ﺧﺎﺻـﺔ ،ﻣﻘـﺮرات دراﺳـﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ
وآﺛﺎرﻫــﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌــﺔ وﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻜﻴــﻒ ﻣﻌﻬــﺎ ،ﻣــﻊ دﻣــﺞ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ واﻵﺛــﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤــﺔ ﻋﻨﻬــﺎ ﺿ ـﻤﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ.



دﻋــﻢ اﻟﻤﻌﺎﻫــﺪ اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺰارﻋﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗــﻮﻓﻴﺮ ﺳــﻼﻻت ﻣــﻦ اﻟﺘﻘــﺎوي اﻟﻤﻘﻮﻣــﺔ ﻟﻠﺤــﺮارة وﺗﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺠﻔــﺎف ﻧﺴـﺒﻴًﺎ،
وﺗﺘﺴــﻢ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ ،ﻟﺘﻤﻜــﻴﻦ اﻟﻤــﺰارع ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﻴــﻒ ﻣــﻊ اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ ،ﻣــﻊ ﻋﻘــﺪ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷــﺪﻳﻦ
اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮات.



ﺿــﺮورة ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻌــﺎون ﺑــﻴﻦ أﺟﻬــﺰة اﻹرﺷــﺎد اﻟﺰراﻋــﻲ ووزارة اﻟﺒﻴﺌــﺔ واﻷرﺻــﺎد اﻟﺠﻮﻳــﺔ ،ﻹﻣــﺪاد اﻟﻤﺮﺷــﺪﻳﻦ اﻟــﺰراﻋﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼم اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ،ﻟﻤﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻤـﺰارﻋﻴﻦ ﻓـﻲ أﺧـﺬ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﻘﻠﻴﻞ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.



اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟـﺮي ﺑـﺎﻟﻐﻤﺮ ﺑﻤﻨﺨﻔﻀـﻲ اﻟﺪاﺧﻠـﺔ واﻟﺨﺎرﺟـﺔ وﺗﻌﻤـﻴﻢ أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟـﺮي ﺑـﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ أو اﻟـﺮش ﻟﻠﺤﻔـﺎظ
ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴـــﺔ ،واﻟﺤـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﻜﻤﻴـــﺎت اﻟﻜﺒﻴـــﺮة اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﻤﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳـــﺔ واﻟﻤﺒﻴـــﺪات اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ
واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻤﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.



اﻟﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮة ﻟﺴــﻼﻣﺔ اﻟﺤﺒــﻮب اﻟﻤﺨﺰﻧــﺔ ﺧــﻼل ﺷــﻬﻮر ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ وأﻏﺴــﻄﺲ وﻳﻮﻟﻴــﻮ وﻳﻮﻧﻴــﻮ وﻣــﺎﻳﻮ وأﻛﺘ ـﻮﺑﺮ،
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻣﺼﺮ ،ﻣﻊ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺑﺆر إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺸﺮات ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻌﺰل أو اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ.
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ﻣﺮاﻋﺎة ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺨﺎزن اﻟﻐﻼل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗﻌﻈـﻴﻢ اﻟﻤـﺮدود اﻟﻨﻔﻌـﻲ ﻣـﻦ اﻟﻤﻨـﺎخ ﻓـﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،واﺳﺘﻐﻼل أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﺗﺠﻔﻴـﻒ ﺣﺒـﻮب اﻟﻤﺤﺎﺻـﻴﻞ ،وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻘﻤـﺢ واﻷرز واﻟـﺬرة ﻗﺒـﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻠـﺔ واﻟﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ ﺧﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻮاﺋﺐ ،واﻟﺤـﺮص ﻋﻠـﻰ
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻐﻼل.



ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮ ﺟﺬري ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ:












اﻹﻧﺘــﺎج ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴــﺎت ﺟﺪﻳــﺪة وﻣﻨﻬــﺎ :اﻟﺰراﻋــﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ دون ﺗﺮﺑــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺤﺎﻟﻴــﻞ
اﻟﻤﻐﺬﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺬﻳﺐ ﻣﺎﺋﻲ ،واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ،واﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ.
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ زراﻋﺔ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﺻﻮﺻﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮدي ،وإﻧﺘـﺎج اﻷﻏﺬﻳـﺔ ﻓـﻲ
ﺑﻴﺌــﺎت ﺻــﻌﺒﺔ ﺑﺤﻴــﺚ ﻻ ﺗﺘــﻮاﻓﺮ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ،وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻛﻤﻴــﺔ أﻗــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﻴــﺎه واﻟﺴ ـﻤﺎد
واﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٩٥وﺑﺪون أي ﻣﺒﻴﺪات ،ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
اﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ اﻟــﻮراﺛﻲ واﻟﻠﺤــﻮم اﻻﺻــﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﺳــﺘﺨﺪام أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻹﻛﺜــﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻟﺘﺤﺴــﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻــﻴﻞ
وﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺳــﻼﻻت ﻣــﻦ اﻟﻘﻤــﺢ اﻟﻤﻘــﺎوم ﻟﻠﺠﻔــﺎف ،واﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ اﻟﻮراﺛﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
دﻣــﺞ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام إﻧﺘﺮﻧــﺖ اﻷﺷــﻴﺎء ﻓــﻲ إﺣــﺪاث اﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟﺠــﺬري ﻓــﻲ ﻗﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﺔ،
وإﺗﺎﺣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠـﺮﺑﻂ ﺑـﻴﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ وﻏﻴـﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ ﻟﺘﻘـﺪﻳﻢ ﺻـﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘـﺎج اﻟﻐـﺬاﺋﻲ،
واﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﺣﻴـﺚ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻠﻤـﺰارﻋﻴﻦ اﺗﺨـﺎذ ﻗـﺮارات أﻓﻀـﻞ ﻋﺒـﺮ ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎخ وأﻧﻮاع اﻟﺤﺒﻮب وﺟﻮدة اﻟﺘﺮﺑﺔ.
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻓـﻲ اﻟﺰراﻋـﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘـﺔ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻃـﺮح اﻟﺠﺰﻳﺌـﺎت اﻟﻨﺎﻧﻮﻳـﺔ داﺧـﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗـﺎت وأﺟﻬـﺰة
اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻤﺒﻴﺪات ﺿـﻤﻦ ﻛﺒﺴـﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮﻳـﺔ
ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻐﺬﻳﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﺊ وﻣﺴﺘﺪام ،ﻟﺘﻤﻨﺢ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﺟﺮﻋﺎت دﻗﻴﻘﺔ.

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ دوﻟﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺰﻫﻮر ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﺜﻞ :اﻟﺰراﻋـﺔ ﻓـﻮق اﻟﻤـﺎء،
واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﺷﻴﺎء ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮﺑﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺰﻫﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ،وﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﺧﻼل أﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﻒ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

9

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري



ﺗﻌﻈــﻴﻢ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﻣﻴــﺎه اﻷﻣﻄــﺎر واﻟﺴــﻴﻮل وﺗﺨﺰﻳﻨﻬــﺎ واﺳــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﺷــﺤﻦ ﺧﺰاﻧــﺎت اﻟﻤﻴــﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴــﺔ ،وإﻧﺸـﺎء
ﺷﺒﻜﺔ آﺑﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴـﺎﺣﻞ ﺑﻌﻴـﺪة ﻋـﻦ اﻵﺑـﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻟﺮﺻـﺪ ﺗﻐﻴـﺮات ﻣﺴـﺘﻮى ﺳـﻄﺢ اﻟﻤﻴـﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴـﺔ وﻣﻠﻮﺣﺘﻬـﺎ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻴﻬﺎ.



ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺼﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ،وإﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻺﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ
وﺗﺄﺛﻴﺮﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﺼــﺎد ﻣﻴــﺎه اﻷﻣﻄــﺎر واﻟﺴــﻴﻮل ،ﻣــﻊ إﻧﺸــﺎء ﻣﺤﻄــﺎت ﻣﻨﺎﺧﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﺎﺣﻞ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻐﺮﺑﻲ.



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



ﺗﻔﻌﻴـﻞ اﻟــﺪور اﻹﻋﻼﻣــﻲ اﻟﻤﺮﺋـﻲ واﻟﻤﺴــﻤﻮع واﻟﻤﻜﺘــﻮب ﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﺌــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻓـﻰ ﺗﺮﺷــﻴﺪ اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴــﺎه
اﻟﺠﻮﻓﻴـــﺔ ،وﺗﻮﺻـــﻴﻞ اﻟﻨﺸـــﺮات اﻟﺠﻮﻳـــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻟﺒﺪوﻳـــﺔ ﻟﻠﺘﻌـــﺮف ﻋﻠـــﻰ اﻷوﻗـــﺎت اﻟﻤﻄﻴـــﺮة ﻟﻼﺳـــﺘﻌﺪاد واﻟﺘﺠﻬﻴـــﺰ
ﻟﻠﺰراﻋﺎت اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ.



إﺟﺮاء دراﺳﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻴﺎت اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﻤﻄﺮﻳـﺔ اﻟﻔﺠﺎﺋﻴـﺔ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ
ﻣـﺪى اﻟﺘﻐﻴـﺮ ﺳـﻮاء أﻛـﺎن ﺑﺎﻟﺰﻳــﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼـﺎن ،ﻣـﻊ ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻤـﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋـﺎت اﻟﻤﻄﺮﻳــﺔ ،وﻻ
ﺳﻴﻤﺎ دراﺳﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺮﻳﺎن اﻟﺴﻄﺤﻲ ،وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻟﻸﻣﻄﺎر اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.



دراﺳﺎت ﺣﻘﻠﻴﺔ وﻧﻤﺬﺟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه ﺧﻠـﻒ اﻟﺴـﺪود اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺴـﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻨﻴـﺔ ﻛﺒﻴـﺮة،
ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻤﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ.



إﺟــﺮاء دراﺳــﺎت ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ وﻫﻴﺪروﻟﻮﺟﻴــﺔ وﺟﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴــﺔ ،واﺳــﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻻﺳﺘﺸــﻌﺎر ﻋــﻦ ﺑﻌــﺪ وﻧﻈــﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴـــﺔ ،ﻟﺘﺤﺪﻳـــﺪ أﻧﺴـــﺐ اﻟﻤﻮاﻗـــﻊ ﻵﺑـــﺎر اﻟﺸـــﺤﻦ ﻟﺨﺰاﻧـــﺎت اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴـــﺔ اﻟﻀـــﺤﻠﺔ ﺑـــﺎﻷﺣﻮاض اﻟﻬﻴﺪروﺟﺮاﻓﻴـــﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.



إﺟــﺮاء دراﺳــﺎت وﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟــﺮي اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ ،ودراﺳــﺎت اﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸــﺘﺮك ﻟﻤﻴــﺎه اﻷﻣﻄــﺎر ﻣــﻊ اﻟﻤﻴــﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴــﺔ
اﻟﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻤﻠﻮﺣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.



دراﺳــﺔ ﺗــﺄﺛﻴﺮ ارﺗﻔــﺎع ﻣﺴــﺘﻮى ﺳــﻄﺢ اﻟﺒﺤــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻧﻮﻋﻴــﺔ اﻟﻤﻴــﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺨﺰاﻧــﺎت اﻟﺠﻮﻓﻴــﺔ اﻟﺴــﻄﺤﻴﺔ ،ودراﺳـﺔ ﺗــﺄﺛﻴﺮ
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ.
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اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻌﻤــﻞ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻗــﻮﻣﻲ ﻟﺘﺠﻤﻴــﻊ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻌﻮاﺻــﻒ اﻟﻤﻄﻴــﺮة ،وﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻐﺬﻳــﺔ ،وﻣﺴــﺘﻮى ﺳــﻄﺢ اﻟﻤﻴــﺎه ﻓ ـﻲ
اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ.



ﺗﻘﻴـــﻴﻢ ﻣﺸـــﺮوﻋﺎت إدارة اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﺎﺣﻞ اﻟﺸـــﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑـــﻲ ،وإﺟـــﺮاء دراﺳـــﺔ
ﻫﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻤﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣـﺪى ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴـﺮات اﻟﻤﻨـﺎخ ﻋﻠـﻰ ﺧﺰاﻧـﺎت اﻟﻤﻴـﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴـﺔ ،وإﺟـﺮاء
دراﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎر.



اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ ﺣﺘــﻰ ﺗﺴــﺘﻌﺪ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴــﻒ واﻟﺘــﺄﻗﻠﻢ ،وﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣﻘــﺪار ﻗﻴﻤــﺔ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻌﻨﺼــﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـﻦ :درﺟـﺔ اﻟﺤـﺮارة اﻟﻌﻈﻤـﻰ واﻟﺼـﻐﺮى ،واﻟﺮﻃﻮﺑـﺔ اﻟﺠﻮﻳـﺔ ،وﺳـﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳـﺎح ،وﻣـﺪة ﺳـﻄﻮع
اﻟﺸﻤﺲ ،وﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،وﺗﻐﻴﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻄﺎﻗـﺔ ﻓـﻮق ﺳـﻄﺢ اﻟﺤﺸـﺎﺋﺶ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻲ ،ﺧﺎﺻـﺔ وﻗـﺪ ﺻـﺎر ﺗﻐﻴـﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ ﻳﺆرق اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة.



إﺟــﺮاء اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ ﻟﺮﺻــﺪ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻴﻦ ﺗﺰاﻳــﺪ درﺟــﺔ اﻟﻘﺎرﻳــﺔ واﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺰراﻋــﻲ ،وﻛــﺬا وﺿــﻊ ﺧﻄـﻂ
ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ،ﺣﻴﺚ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﺗﺨﻠﻖ ﻇﺮوﻓًﺎ أﻛﺜﺮ ﺟﻔﺎﻓًﺎ وﺗﻄﺮﻓًـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ ،ﻣﻤـﺎ ﻳـﺆﺛﺮ ﻓـﻲ
اﺗﺴﺎع اﻟﻤﺪى اﻟﺤﺮاري اﻟﺴﻨﻮي ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ.



ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗــﻊ ﺗــﺄﺛﺮ اﻟﺠﺪارﻳــﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﻟﻠﻔــﺪان ﺳــﻠﺒًﺎ ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺘﻄــﺮف اﻟﻤﻨــﺎﺧﻲ اﻟﻤﺘﺼــﺎﻋﺪ ،ﻟــﺬا ﻳﺠــﺐ إﺟــﺮاء اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ،واﺳﺘﺨﺪام أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺒﺬور ﺗﻌﻄﻲ أﻛﺒﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫـﺬه اﻷﺣـﺪاث
اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ.



اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻵﺑﺎر واﻟﻌﻴﻮن ،وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل زراﻋـﺔ اﻷﺷـﺠﺎر ﺣـﻮل اﻟﻌﻴـﻮن واﻵﺑـﺎر وﻗﻨـﻮات
اﻟﺮي ﻟﺼـﺪ اﻟﺮﻳـﺎح اﻟﺠﺎﻓـﺔ وﺗﻈﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ أﺷـﻌﺔ اﻟﺸـﻤﺲ ،واﺗﺠـﺎه اﻟﻤـﺰارﻋﻴﻦ إﻟـﻰ زراﻋـﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﺤﻤـﻞ اﻟﺠﻔـﺎف
ﺑﺪون ﺿﺮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﻟﺨﺰان اﻟﺠﻮﻓﻲ وﻋﺪم اﺳﺘﻨﺰاﻓﻪ ،وﻣﻦ أﻫـﻢ ﻫـﺬه اﻟﻤﺤﺎﺻـﻴﻞ:
أﺷﺠﺎر ﻧﺨﻴﻞ اﻟﺒﻠﺢ وأﺷﺠﺎر اﻟﺰﻳﺘﻮن ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻇﺮوف اﻟﺤﺮارة اﻟﺸﺪﻳﺪة واﻟﺠﻔﺎف وﻣﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ.
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اﻟﺤــﺮص ﻋﻠــﻰ ﻋﻤــﻞ ﻣﺼــﺪات ﻟﻼﻧﻬﻴــﺎرات اﻟﺼــﺨﺮﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟــﺎﻧﺒﻲ اﻟﻄــﺮق ،ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺤــﻮادث اﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪث ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﻜﺘــﻞ
اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎرة.



اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﺧـﻼل ﻓﺼـﻞ اﻟﺸـﺘﺎء ،واﻻﺑﺘﻌـﺎد ﻋـﻦ ﻓﺼـﻞ اﻟﺼـﻴﻒ،
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﻬﻮر اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻷﻧﺴﺐ ﻣﻨﺎﺧﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ.



ﺿــﺮورة اﺗﺒــﺎع اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ إدارة وﺗﺨﻄــﻴﻂ اﻟــﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺼــﺮ ،ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪﻻت
اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﻢ ،وﺗﻼﻓﻲ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.



ﺿــﺮورة اﻟــﺮﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ ﺑــﻴﻦ ﻧﻈــﻢ إﻧﺘــﺎج اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ،وﺑــﻴﻦ ﻧﻈــﻢ اﻟﺮﺻــﺪ اﻟﺠــﻮي ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ أﺧــﺮى ،ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧ ـﺖ
رﺳــﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴــﺔ ﻣﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻫﻴﺌــﺔ اﻷرﺻــﺎد اﻟﺠﻮﻳــﺔ اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ،أو دوﻟﻴــﺔ ﻣﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻈــﻢ رﺻــﺪ وﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﻐــﻼف اﻟﺠ ـﻮي
ﺑﺎﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.



ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬـﻮد اﻷﺑﺤـﺎث ﻟﺘﺤﺴـﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎت اﻟﻤﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴًـﺎ ،وﺗﻄـﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎت ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﺮﺻـﺪ ﻇـﺎﻫﺮة
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑـﻴﻦ اﻟﺠﻬـﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث.



إﻻ أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻧــﺪرة اﻟﻤﻴــﺎه ﻳﻠــﺰم ﺗﻘــﺪﻳﺮ إﻋــﺎدة ﺗﻐﺬﻳــﺔ اﻟﺨــﺰان اﻟﺠــﻮﻓﻲ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ
اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺤﺐ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ،وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻧﻤـﻮذج ﻋـﺪدي ﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ اﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ اﻟﺸـﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴـﺎه
اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر.



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



وﺿـﻊ آﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴـﻴﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ ﺑــﻴﻦ اﻟﺠﻬـﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴـﺪ اﻟﺠﻬـﻮد واﻷﺑﺤــﺎث اﻟﻤﺒﺬوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﺗﻐﻴــﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻌﻬﺎ.



اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺟـــﺎء ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴـــﺔ  ٢٠٣٠ﻟﻠـــﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴـــﺔ ﺑﺘﻐﻴـــﺮ اﻟﻤﻨـــﺎخ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ وﺿـــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت
واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎخ.
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ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث ﺑﺸﺄن ﺗﻮﻗﻌـﺎت ﺗﻐﻴـﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ ،وﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻛـﺰ اﻟﺤﻀـﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳـﺪة ﻋﻠـﻰ دﻣـﺞ أﻧﻈﻤـﺔ
إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ وﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ.



ﺗﺸــﺠﻴﻊ رﺟــﺎل اﻷﻋﻤــﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼــﻴﺺ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣــﻦ اﻷرﺑــﺎح ﻟﺼــﺎﻟﺢ ﺗﺤﺴــﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ودﻋــﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ
اﻟﺨﻀـﺮاء ،ﻣـﻊ دﻋــﻢ اﻟﺨﺎﻣـﺎت واﻟﺴــﻠﻊ اﻟﺘـﻲ ﻳﻠﺘـﺰم ﻣﺼــﻨﻌﻮﻫﺎ ﺑـﺈﺟﺮاءات ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺤـﺪ ﻣــﻦ ﺗﻐﻴـﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ،ﻣـﻦ ﺧــﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت.



إﻧﺸـــﺎء ﻣﻨﻈﻤـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـــﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴـــﺪ ﺟﻬـــﻮد اﻟﺤـــﺪ وﺗﻔـــﺎدي اﻷﺿـــﺮار ﻣـــﻦ آﺛـــﺎر ﺗﻐﻴـــﺮ اﻟﻤﻨـــﺎخ ،ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل وﺿـــﻊ
اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺸـــﺠﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟﻤـــﺪﻧﻲ واﻟﻤﻌﻤـــﺎرﻳﻴﻦ واﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺒﻨـــﻲ ﻣﺤـــﺎور ﻋﻤـــﺎرة اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ ،ودﻋـــﻢ
اﻟﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒﻨــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻤﺤــﺎور ،ﻣــﻦ إﻋــﺎدة ﺗــﺪوﻳﺮ ﻣــﻮاد اﻟﺒﻨــﺎء ،واﺳــﺘﺨﺪام ﻣــﻮاد اﻟﻨــﺎﻧﻮ ،وإﻧﺘــﺎج اﻟﻐــﺬاء ،وﺟــﻮدة
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻣﺰاﻳﺎ وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻮاء ﻣﺎﻟﻴﺔ أو إﺟﺮاﺋﻴﺔ.



إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺠﻴﻮﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ودراﺳﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﻴﺐ اﻷرض ودرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ،وذﻟـﻚ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ
اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.



ﺿﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ،ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻛـﺬﻟﻚ
أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،وأن ﻳﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.



إذاﻋﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ وأﻣﺎﻛﻦ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ.



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



إﺟــﺮاء اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﻮث ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺎت اﻟﻀــﻐﻂ اﻟﺠــﻮي اﻟﻤــﺆﺛﺮة ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻘﺎرﻳــﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ وﺗﺒﺎﻳﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺼ ـﺮ،
وأﺧﺼــــﻬﺎ اﻟﻤــــﻨﺨﻔﺾ اﻟﺴــــﻮداﻧﻲ اﻟﻤﻮﺳــــﻤﻲ ،واﻟﻤﺮﺗﻔــــﻊ اﻵزوري ،واﻟﻤﺮﺗﻔــــﻊ اﻟﺴــــﻴﺒﻴﺮي ،ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﺨﻔﻀــــﺎت
اﻟﺨﻤﺎﺳــﻴﻨﻴﺔ ،وﺗﺘﺒــﻊ ﺧﻄــﻮط ﺳــﻴﺮ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺨﻔﻀــﺎت وأﺛﺮﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺤــﺮارة واﻟﺮﻃﻮﺑــﺔ اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ وﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻀــﻐﻂ اﻟﺠــﻮي
واﻟﺮﻳﺎح وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻜﺎﺛﻒ أﺛﻨﺎء ﻧﻮﺑﺎت ﻣﺮور ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺎت.
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ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﺳـﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗـﺔ ،وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ ،ﻟﻠﺘﻘﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ أﺣـﺪاث اﻟﻤﻨـﺎخ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓـﺔ،
ﺳﻮاء اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺘـﺎج اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ ،ﺳـﻮاء
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻣﺼــﺎدرﻫﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ أو ﻣﺼــﺎدر اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻤﺘﺠــﺪدة ،ﻣﺜــﻞ :ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻣــﻦ ﻃﺎﻗــﺔ اﻟﺮﻳــﺎح واﻟﻄﺎﻗ ـﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.



اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ،وﻛـﺬﻟﻚ ﺗﺒﻨـﻲ
ﻧﺸﺮ اﻟـﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌـﻲ ،واﻟﺘﻮﻋﻴـﺔ ﺑﺨﻄـﻮرة ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﻐﻴـﺮات ،ووﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺤـﺪ ﻣـﻦ آﺛﺎرﻫـﺎ واﻟﺘﻜﻴـﻒ ﻣﻌﻬـﺎ ،ﻣـﻊ ﺗﻜﺜﻴـﻒ اﻷﺑﺤـﺎث
ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وﻧﻤﺬﺟﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﺘﻮﻗﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎه وﻏﻴﺮﻫﺎ.
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ﺛالﺜًا :تﺄﺛيﺮ الﺘﻐيﺮات المناخية ﻋلﻰ اﻻﻗﺘﺼاد



ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻘﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻗﺘﺼـﺎدات ﻗﻨـﺎة اﻟﺴـﻮﻳﺲ
أو اﻟﺘﻜﻴــﻒ ﻣﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ،وﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺘﻐﻴــﺮات :ارﺗﻔــﺎع درﺟــﺎت اﻟﺤــﺮارة واﻟــﺬي ﻳﻨــﺘﺞ ﻋﻨــﻪ ﺗﺮاﺟــﻊ وذوﺑــﺎن اﻟﺠﻠﻴــﺪ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻧﻄـﻼق ﻛﻤﻴـﺎت ﻛﺒﻴـﺮة ﻣـﻦ ﻏـﺎز اﻟﻤﻴﺜـﺎن ،وﺗـﺆدي ﻫـﺬه اﻟﺘﻐﻴـﺮات إﻟـﻰ ﻓـﺘﺢ
ﻣﻤﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ.



إن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴـﻊ ﺧﻄـﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ،وﺗﻄـﻮﻳﺮ
اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﻴﺌﻴــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺨﻀــﺮاء ،ودﻋــﻢ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻴﺌــﻲ ،وزﻳــﺎدة اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ،ودﻓــﻊ
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺨﻀﺮاء.



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



ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫـﺎ ﻹﻧﺘـﺎج أﺑﺤـﺎث ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺗﻨـﺎﻗﺶ ﻗﻀـﺎﻳﺎ ﺗـﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴـﺎه اﻟﻌﺬﺑـﺔ واﻟﺘﺼـﺤﺮ واﻟﺘﻐﻴـﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.



ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌـﻲ وﻗـﻴﻢ وﺗﻌـﺎﻟﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺨﻀـﺮاء ﺑـﻴﻦ اﻟﻤـﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻓـﻲ اﻟﻤـﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت أﺳـﻮة ﺑﺘﺠﺮﺑـﺔ ﻛﻮرﻳـﺎ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻤـﻴﻢ ﻗـﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺨﻀـﺮاء ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻀـﻤﻴﻦ اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻤﺪرﺳـﻴﺔ ﻓﺼـﻮﻟًﺎ ﻋـﻦ اﻟﻨﻤـﻮ اﻷﺧﻀـﺮ ،وﺗﻘـﺪﻳﻢ
دروس وﻣﻘــﺮرات وﺑــﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻄــﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ،ﻣﻤــﺎ ﻳــﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﻴًــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻮك
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.



ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﻊ إﻧﺸﺎء ﺻـﻨﺪوق
ﻟﻠــﺪﻋﻢ واﻟﺘﻄـــﻮﻳﺮ ﻋﻠـــﻰ ﻏـــﺮار ﺻـــﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼـــﺔ ﻟـــﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤـــﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـــﺔ ﻟﺼـــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.



وﺿﻊ اﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻼﺣـﻲ ﻟﻘﻨـﺎة اﻟﺴـﻮﻳﺲ ،ﺣﻴـﺚ ﻳﺠـﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴـﺮ ﺑﺠﺪﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻻزدواج اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﻟﻠﻘﻨـﺎة،
وذﻟــﻚ ﺑﺤﻔــﺮ اﻟﺠــﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘــﻲ واﻟــﺬي ﻳﻘــﺪر ﺑﻨﺤــﻮ  ٥٠ﻛــﻢ ﻟﺘﺼــﺒﺢ اﻟﻘﻨــﺎة ﻣﺰدوﺟــﺔ ذات ﻣﻤــﺮﻳﻦ أﺣــﺪﻫﻤﺎ ﻟﻠﺴــﻔﻦ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻵﺧـﺮ ﻟﻠﺴــﻔﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ،ﻣـﻊ زﻳــﺎدة اﻟﻌﻤــﻖ واﻟﺘﻮﺳــﻌﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﻤــﺮﻳﻦ ،وﺗﺰوﻳــﺪﻫﺎ ﺑﻜــﻞ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻤــﺮور اﻟﺴـﻔﻦ
ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ.
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إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﻌـﺪﻻت ﺗﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘـﻲ ﻳـﺘﻢ إﺻـﺪارﻫﺎ ﻷﻏـﺮاض اﻟﺤـﺪ ﻣـﻦ
اﻟﺘﻠـﻮث اﻟﺒﻴﺌـﻲ ،وذﻟــﻚ ﻟﻤـﺎ ﺗﺤﻘﻘــﻪ ﻣـﻦ ﻋﺎﺋـﺪ ﺑﻴﺌــﻲ واﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴـﺘﺪام ،وﻳـﺘﻢ إﺻــﺪارﻫﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳــﻖ أﺣـﺪ اﻟﺒﻨــﻮك
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ آﻟﻴﺎت وﻃﺮق اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﺪﻳﻮن ،أو ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﺄﺻﻮل ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺘـﺮة اﻟﺘـﻲ ﻳـﺘﻢ رد ﻗـﺮض
اﻟﺴﻨﺪات ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إﺻـﺪارﻫﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺸـﺮﻛﺎت واﻟﻬﻴﺌـﺎت دون وﺟـﻮد ﺑﻨـﻚ وﺳـﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻹﺻـﺪار
واﻻﻛﺘﺘﺎب ،وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﺑﻌﺎﺋﺪ ﺳﻨﻮي ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ.



اﻟﺤﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺑﻌــﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺌــﻲ ،واﻟﺘــﻲ ﺗﻬــﺪف إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣـﻦ ﺗﺤﻤــﻞ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟـﺬي ﺳـﻴﻌﻤﻞ ﺧﻼﻟـﻪ ،ﻣـﻊ ﺿـﺮورة أن ﻳﺤﻈـﻰ ﻛـﺬﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.



ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪول ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠـﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت واﻟﻤﻌـﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳـﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ ،واﻻرﺗﻘـﺎء ﺑﻬـﺎ ﻟﻤﺴـﺘﻮى
اﻟﻤﻌــﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ؛ ﺑﻬــﺪف ﻣﻨــﻊ اﺳــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺠــﺬب اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺴــﺆول اﻟــﺬي ﻳﺴــﻌﻰ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﻤﻌ ـﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀــﺔ أو اﻟﺘﺮاﺧــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻛﻮﺳــﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳــﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴــﻴﺘﻪ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب ﺗﻠــﻚ اﻻﻋﺘﺒــﺎرات اﻟﻤﻬﻤــﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
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أو ًلا :تﺄﺛير التغيرات المناخية علﻰ الزراعة

 (1التغيرات المناخية واﻷمن الغذائي في مصر
المؤلف :نيﻔين فرج إبراهيم

الناشر :كلية التجارة بجامعة عين شمس

٢٠٢١

المستخلص :ﺗﺮﺟﻊ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ واﻟﺘـﻲ ﺗﻌـﺪ ﻇـﺎﻫﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ذات ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻣﺤﻠﻴـﺔ،
وﺗﺘﻨﻮع آﺛﺎرﻫﺎ وﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺄﺛﺮًا ﻫﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋـﻲ ،وﻫـﺪﻓﺖ ﻫـﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ
إﻟﻰ دراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ ،ﺑـﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠـﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ أﺣـﺪ اﻟﻤﺤﺎﺻـﻴﻞ اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻫـﻮ
ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻘﻤﺢ ،وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻌﺮف
أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وأﺑﻌﺎده وأﻫﻤﻴﺘﻪ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺗﻌﺪد أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وأﺧﺮى ﺑﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﻀﻠًﺎ ﻋـﻦ وﺟـﻮد ﻓـﺮق ﺑـﻴﻦ اﻟﺘﻐﻴـﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ
واﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري.



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

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



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

المصدر :المجلة العلمية لﻼقتصاد والتجارة :ﻣﺞ ،٥٢ع ،١أﺑﺮﻳﻞ ٢٠٢٢
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 (2الزراعة الذكية مناخيًا وإدارة انبعاﺛات الميثان في زراعة اﻷرز في مصر
المؤلف :داليا مصطﻔﻰ علي

الناشر :جامعة بني سويف

٢٠٢٢

المستخلص :ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ،وﺗـﺄﺛﻴﺮ ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة اﻻﺳـﺘﻬﻼك
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ،وﺗﺄﺛﺮ ﺟﻮدﺗﻬﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻨﻘﺺ اﻟﻤﻴﺎه ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴًﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ
ﻫـﺬه اﻟﺘﺤــﺪﻳﺎت ،ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻹدارة اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤـﻮارد اﻟﻤﻴــﺎه ﻣــﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ،وﻳﻌــﺪ اﻷرز ﻣﺤﺼــﻮﻟًﺎ
اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ دﻋــﻢ اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ اﻟﻤﺼــﺮي ،وﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎدر اﻧﺒﻌــﺎث ﻏــﺎز اﻟﻤﻴﺜــﺎن أﺣــﺪ اﻟﻐــﺎزات اﻟﻤﺴ ـﺒﺒﺔ
ﻟﻼﺣﺘﺒـﺎس اﻟﺤـﺮاري ،وﺗﻨﺎوﻟـﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻫـﺬه اﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﺤـﺎور ،وﻫـﻲ :أوﻟًـﺎ :اﻷﻫﻤﻴـﺔ اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟـﻸرز ﻓـﻲ
ﻣﺼﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻼل دراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘـﺎج واﻟﺘﻮزﻳـﻊ ﺧـﻼل اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﺳـﻨﺔ اﻷﺧﻴـﺮة ،وﺛﺎﻧﻴًـﺎ :دراﺳـﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ
واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻷرز وﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺎﺋﻲ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﻨﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ زراﻋﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ،وﺛﺎﻟﺜًﺎ :دراﺳﺔ
ﻃﺮق ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻷرز ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



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

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



زﻳـﺎدة اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺰراﻋـﺔ اﻷرز ﺑﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ اﻟﺰراﻋـﺔ اﻟﺬﻛﻴــﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴًــﺎ ،واﺳـﺘﺨﺪام ﻃــﺮق اﻟﺰراﻋـﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﻻﺳـﺘﺨﺪام ﻛﻤﻴــﺔ ﻣﻴــﺎه
أﻗﻞ ،وزراﻋﺔ أﺻﻨﺎف ﻣﺒﻜﺮة اﻟﻨﻀﺞ ﺗﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻷرض ﻣﺪة ﻗﺼﻴﺮة وﺗﺤﺘﺎج ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻴﺎه أﻗﻞ.

المصدر :ﺣولية كلية اﻵداب بجامعة بني سويف ،ﻣﺞ ،١١ج٢٠٢٢ ،٣
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 (3أﺛر تغير المناخ علﻰ اﻻﺣتياجات المائية لمﺤصولي القمﺢ والذرة في مصر
المؤلف :مﺤمد مﺤمد عبد ﷲ عبد الوهاب

الناشر :كلية اﻵداب بجامعة بني سويف

٢٠٢١

المستخلص :ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺼﺮ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮًا ﻣﻨﺎﺧﻴًﺎ ،وﻟﻬﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة،
وﻣﻨﻬــﺎ اﻟﻤﺠــﺎل اﻟﺰراﻋــﻲ ،ﺣﻴــﺚ أدى ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ إﻟــﻰ زﻳــﺎدة ﻛﻤﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻤــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻــﻴﻞ ،وﻻ ﺷــﻚ أن اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ـﺎت
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻣـﻊ ﻗﻠـﺔ اﻹﻧﺘـﺎج ﺳـﺘﻘﻠﻞ ﻣـﻦ ﻛﻔـﺎءة اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴـﺎه ،ﻣﻤـﺎ ﺳـﻴﺠﻌﻞ ﻫﻨـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻤﻴـﺎه أﻛﺜـﺮ ﺗﻌـﻮض
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺰراﻋﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت أﺧﺮى ،وﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ إﻟـﻰ دراﺳـﺔ .ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴـﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ ﻋﻠـﻰ اﻟﺰراﻋـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ ،ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺬرة.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠـﻰ اﻟﺰراﻋـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒﻴـﺮ ،ﺧﺼﻮﺻًـﺎ أن اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ ﻗﺎﺣﻠـﺔ ﻻ أﻣﻄـﺎر
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻘﻂ( ،وري اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠـﻰ
ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺪودة ﺑﻜﻤﻴﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ دول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



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

المصدر :مجلة كلية اﻵداب بجامعة بني سويف :ع ،٥٨ج ،٢ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﻣﺎرس ٢٠٢١
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 (4معـــارف زراعـــة القمـــﺢ بﺂﺛـــار التغيـــرات المناخيـــة علـــﻰ إنتـــاجيتهم المﺤصـــولية وكيﻔيـــة
مواجهتها ببعﺾ قرى منطقة العامرية بمﺤافﻈة اﻹسﻜندرية
المؤلف :أﺣمد عنتر بخيت ﺣسين

الناشر :المؤسسة العربية للتربية والعلوم واﻵداب

٢٠٢١

المستخلص :ﺗﺘﺤﺪث ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺎرف زراع اﻟﻘﻤﺢ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬـﺔ آﺛـﺎر
اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ ،واﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴــﺔ ﺑــﻴﻦ ﺑﻌــﺾ اﻟﻤﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﺪروﺳــﺔ ودرﺟــﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺎرف اﻟﺰراع ،وأﻳﻀًﺎ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ آﺛﺎر ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴـﺮات ﻋﻠـﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﻣﺤﺼـﻮل اﻟﻘﻤـﺢ،
وأﻫـــﻢ اﻟﻤﺸـــﻜﻼت اﻟﺘـــﻲ ﺗـــﻮاﺟﻬﻬﻢ ،وﻫـــﺪﻓﺖ ﻫـــﺬه اﻟﺪراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﻌﺮﻓـــﻲ ،وﻛﻴﻔﻴـــﺔ ﻣﻮاﺟﻬـــﺔ اﻟـــﺰراع
اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻵﺛﺎر اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮل ﺑﺒﻌﺾ ﻗﺮى إدارة اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺔ اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺎرف اﻟﺰراع ،ودراﺳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



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



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

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



دﻣﺞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ واﻵﺛـﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﺿـﻤﻦ أﻧﺸـﻄﺔ اﻹرﺷـﺎد اﻟﺰراﻋـﻲ ،وﺗـﺪرﻳﺲ ﻃـﻼب ﻛﻠﻴـﺔ اﻟﺰراﻋـﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ،وﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻟﺰراﻋـﻲ ﺧﺎﺻـﺔ ،ﻣﻘـﺮرات دراﺳـﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ وآﺛﺎرﻫـﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌـﺔ ،وﻛﻴﻔﻴـﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ.



ﺿــﺮورة ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻌــﺎون ﺑــﻴﻦ أﺟﻬــﺰة اﻹرﺷــﺎد اﻟﺰراﻋــﻲ ووزارة اﻟﺒﻴﺌــﺔ واﻷرﺻــﺎد اﻟﺠﻮﻳــﺔ ﻹﻣــﺪاد اﻟﻤﺮﺷــﺪﻳﻦ اﻟــﺰراﻋﻴﻴﻦ،
واﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻓﻲ أﺧﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
اﻟﻤﺼﺪر :المجلة العربية للعلوم الزراعية :ﻣﺞ ،٤ع ،١١ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠٢١
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 (5التباين المﻜاني والزمني للﻈـروف المناخيـة المﻼئمـة لﻶفـات الﺤشـرية لمخـازن الغـﻼل
في مصر باستخدام تقنية نﻈم المعلومات الجغرافية :دراسة في المناخ التطبيقي
المؤلف :زينهم السيد ماجد

الناشر :الجمعية الجغرافية المصرية

٢٠٢٠

المســتخلص :ﻫــﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ ﻟﻈــﺮوف اﻟﻤﻨــﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻤــﺔ ﻟﻨﻤــﻮ اﻵﻓــﺎت اﻟﺤﺸــﺮﻳﺔ ﻟﻤﺨــﺎزن
اﻟﻐﻼل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻜـﻮن ﺣﺒـﻮب اﻟﻐـﻼل اﻟﻤﺨﺰﻧـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ أﻛﺜـﺮ ﻋﺮﺿـﺔ ﻟﺨﻄـﺮ اﻹﺻـﺎﺑﺔ ﺑﺎﻵﻓـﺎت اﻟﺤﺸـﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻐﻴـﺮات اﻟﻤﻜﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻈـﺮوف اﻟﻤﻨـﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻤـﺔ ﻟﻨﻤـﻮ ﺗﻠـﻚ اﻵﻓـﺎت ،وإﺑـﺮاز دور ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ
درﺟــﺔ اﻟﺤــﺮارة واﻟﻬــﻮاء وﻣﻌــﺪل اﻟﺮﻃﻮﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻤــﻮ واﻧﺘﺸــﺎر ﻫــﺬه اﻵﻓــﺎت ،ورﺻــﺪ أﻫــﻢ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌــﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ اﻟﺘــﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎخ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻐﻼل ﻣﻴﺪاﻧﻴًﺎ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺗﺴﻬﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻬﻮاء وﻣﻌﺪل اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ،ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ واﻧﺘﺸـﺎر
اﻵﻓﺎت اﻟﺤﺸﺮﻳﺔ ﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻐﻼل ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ ،وﺗﺘﻌـﺮض ﺣﺒـﻮب اﻟﻐـﻼل اﻟﻤﺨﺰﻧـﺔ ﻟﻺﺻـﺎﺑﺔ ﺑﺎﻵﻓـﺎت اﻟﺤﺸـﺮﻳﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻬﻮر:
ﻣﺎﻳﻮ وﻳﻮﻧﻴﻮ وﻳﻮﻟﻴﻮ وأﻏﺴﻄﺲ وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وأﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺷﻬﻮر اﻟﻌـﺎم؛ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﺘـﻮاﻓﺮ ﻇـﺮوف اﻟﻤﻨـﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻤـﺔ
ﻟﻬﺎ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋـﺎة ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ ﻋﻨـﺪ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻣﺨـﺎزن اﻟﻐـﻼل ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ ،ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗﻌﻈـﻴﻢ اﻟﻤـﺮدود اﻟﻨﻔﻌـﻲ ﻣـﻦ
اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﻄـﻮﻟﻲ ﻟﻤﺴـﺘﻮدﻋﺎت ﺗﺨـﺰﻳﻦ اﻟﺤﺒـﻮب ﺑـﻴﻦ اﺗﺠـﺎه اﻟﺸـﺮق واﻟﻐـﺮب،
ﺑﻐــﺮض ﺗﻘﻠﻴــﻞ ﺗﻌــﺮض اﻟﺠــﺪران اﻟﺠﺎﻧﺒﻴــﺔ ﻷﺷــﻌﺔ اﻟﺸــﻤﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة ،واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺘﻬﻮﻳــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻟﺘﺒﺮﻳــﺪ
اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺮﻳﺎح اﻟﺴﺎﺋﺪة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺐ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻦ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ.

اﻟﻤﺼﺪر :المجلة الجغرافية العربية :ﻣﺞ ،٥١ع ،٧٦ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠٢٠
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 (6الزراعية الذكية وأﺛرها علﻰ التجارة الخارجية
المؤلف :هيﺌة تنمية الصادرات

الناشر :هيﺌة تنمية الصادرات

٢٠٢٠

المسـتخلص :ﺗﻠﻌــﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ دورًا ﺣﺎﺳـﻤًﺎ ﻓــﻲ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳــﺪة ﻟﺴــﻜﺎن اﻟﻌـﺎﻟﻢ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدارة وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺰرﻋﺔ أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ورﺑﺤﻴﺔ وأﻗﻞ ﺿـﺮرًا ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻴﺌـﺔ
وأﻗﻞ اﺳﺘﻬﻼﻛًﺎ ﻟﻠﻤﻮارد ،وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻛﻌﻼج
ﺣﻴﻮي ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻄـﺎع اﻟﺰراﻋـﺔ ،ودور اﻟﺘﺠـﺎرة ﻓـﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ
ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰراﻋﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠـﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﻦ ﻟﻠﻐـﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌـﺔ ،وﻫـﻲ ﺻـﺎﺣﺐ
اﻟﻨﺼـــﻴﺐ اﻷﻛﺒـــﺮ ﻣـــﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛـــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ ﻟﻐـــﺎز اﻟﻤﻴﺜـــﺎن وأوﻛﺴـــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘـــﺮوس ،وﺑﺎﻟﺘـــﺎﻟﻲ ﺗﻌـــﺮض اﻟﻤﻨـــﺎخ ﻟﺘﻐﻴـــﺮات
وﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ،وﺗﻌـﺮض اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻨﻬـﺎ ﻟﻠﻬـﺪر واﻟﻔﻘـﺪان؛ ﻣﻤـﺎ
ﻳﻬﺪد اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط أﺻﻨﺎف ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ذات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺤـﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ،
وﻫﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﻴـﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴـﻞ أﺛـﺎر ﻫـﺬه اﻟﺘﻐﻴـﺮات ،وﺗﺒﻨـﻲ آﻟﻴـﺎت وأﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﺰراﻋـﺔ اﻟﺬﻛﻴـﺔ
ﻣﻨﺎﺧﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﺬﻟﻚ.

اﻟﻤﺼﺪر :المجلة المصرية لﻼقتصاد الزراعي :ﻣﺞ ،٢٩ع)٤ب( ،دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩
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القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
قائمـة ببليوغرافية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ﺛان ًيا :تﺄﺛير التغيرات المناخية علﻰ البيﺌة

 (7التقيــــيم المنــــاخي للمنــــاﻃﻖ الســــياﺣية فــــي مصــــر باســــتخدام معادلــــة دليــــل المنــــاخ
السياﺣي
والزراعة لﻸمم المتﺤدة
اﻷغذيةعلي
مصطﻔﻰ
منﻈمة
المؤلف ::داليا
المؤلف

والزراعة لﻸمم المتﺤدة
اﻷغذيةالﻔيوم
بجامعة
منﻈمة
الناشر:اﻵداب
الناشر :كلية

٢٠٢٠ ٢٠٢٢

المستخلص :ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺟـﺬب اﻟﺴـﺎﺋﺤﻴﻦ ،وﻫـﺪﻓﺖ ﻫـﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ
إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﺳـﻢ اﻟﺴـﻴﺎﺣﻴﺔ اﻷﻧﺴـﺐ ﻣﻨﺎﺧﻴًـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺎت ﻣﺼـﺮ اﻟﺴـﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﺑﺘﻄﺒﻴـﻖ ﻣﺆﺷـﺮ دﻟﻴـﻞ اﻟﻤﻨـﺎخ اﻟﺴـﻴﺎﺣﻲ،
وﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ ﺗﻄــﻮر أﻋــﺪاد اﻟﺴــﺎﺋﺤﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺼــﺮ ،وأﺛــﺮ ﻣﻨــﺎخ ﻣﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺎﺋﺢ ،وﺗﻘﻴــﻴﻢ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻤﻨــﺎخ اﻟﺴــﻴﺎﺣﻲ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ أن ﻛﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ )ﻣﻄﺮوح واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ودﻣﻴﺎط وﺑﻮرﺳـﻌﻴﺪ واﻟﻌـﺮﻳﺶ(
ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ،وﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪن ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻣﺜﻞ) :اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ واﻟﻔﻴﻮم( وﻓﺌﺔ اﻟﺠﻴﺪ ﺟـﺪًا
ﻣﺜﻞ) :اﻟﺴﻮﻳﺲ وﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ وأﺳﻮان( ،وﻓﺌﺔ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﺜﻞ) :اﻷﻗﺼﺮ واﻟﺪاﺧﻠﺔ واﻟﻤﻨﻴﺎ(.



ﻳﻤﺜــﻞ اﻟﻤﻨــﺎخ اﻟﻤﺜــﺎﻟﻲ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﺘــﺮاوح ﺑــﻴﻦ  ٢٩,٤و %٤١,٢ﻓــﻲ ﺷــﻬﻮر ﻓﺼــﻞ اﻟﺸــﺘﺎء ،وﻫــﻮ ﻳﻤﺜــﻞ ﻛــﻞ ﻣــﺪن ﺳــﺎﺣﻞ ﻣﺼــﺮ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺼﻮل.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ﻓﺼـﻞ اﻟﺸـﺘﺎء ،واﻻﺑﺘﻌـﺎد ﻋـﻦ ﻓﺼـﻞ اﻟﺼـﻴﻒ،
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﻬﻮر اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻷﻧﺴﺐ ﻣﻨﺎﺧﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ.

المصدر :مجلة كلية اﻵداب بجامعة الﻔيوم :ﻣﺞ ،١٤ع ،١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١
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 (8دور المناخ في إدارة وتخطيﻂ قطاع الطاقة في مصر :دراسـة ﺣالـة الغـاز الطبيعـي فـي
مدينة أسيوط
زهران
المتﺤدة
لﻸممهريدي
الراضي ،وائل
عبد والزراعة
اﻷغذية
عباس
منﻈمة
المؤلف ::وليد
المؤلف

المصرية المتﺤدة
والزراعة لﻸمم
الجغرافية
اﻷغذية
الجمعية
الناشر:منﻈمة
الناشر:

٢٠٢٠ ٢٠٢٢

المستخلص :ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺸﻬﺮي واﻟﻔﺼﻠﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﺗـﺆﺛﺮ ﻓـﻲ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻫﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻬﻮاء وﺳﻄﺢ اﻷرض وﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ ،وﺣﺴـﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ واﻟﺘﺪﻓﺌـﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨـﺔ أﺳـﻴﻮط
ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎخ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج ﺗﻨﺒﺆي ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﻠـﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،وﺗﻨﺎول ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓـﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺿـﻮء اﻟﺘﻐﻴـﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ
ﺑﻬﺎ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺗﻌﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻬﻮاء اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻧﻤـﻂ اﺳـﺘﻬﻼك اﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ ،ﻓﻘـﺪ ﺗﺒـﻴﻦ وﺟـﻮد ﻋﻼﻗـﺔ
ﻋﻜﺴــﻴﺔ ﻗﻮﻳــﺔ ﺟ ـﺪًا ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ،وﻟــﻢ ﺗﻈﻬــﺮ اﻟﺮﻃﻮﺑــﺔ اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ أو ﺳــﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳــﺎح ﻛﻤﺤــﺪدات رﺋﻴﺴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺟــﺎءت اﻟﻌﻼﻗــﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺿــﺮورة اﺗﺒــﺎع اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ إدارة وﺗﺨﻄــﻴﻂ اﻟــﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺼــﺮ ،ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪﻻت
اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﻢ ،وﺗﻼﻓﻲ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.



ﺿــﺮورة اﻟــﺮﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ ﺑــﻴﻦ ﻧﻈــﻢ إﻧﺘــﺎج اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ،وﺑــﻴﻦ ﻧﻈــﻢ اﻟﺮﺻــﺪ اﻟﺠــﻮي ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ أﺧــﺮى ،ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ
رﺳــﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴــﺔ ﻣﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻫﻴﺌــﺔ اﻷرﺻــﺎد اﻟﺠﻮﻳــﺔ اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ،أو دوﻟﻴــﺔ ﻣﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻈــﻢ رﺻــﺪ وﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﻐــﻼف اﻟﺠ ـﻮي
ﺑﺎﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

المصدر :المجلة الجغرافية العربية :ﻣﺞ ،٥٣ع ،٧٩ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٢
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 (9تــﺄﺛير تغيــر المنــاخ علــﻰ عمــارة المســتقبل ومســاهمة الــدول الناميــة فــي الﺤــد وتﻔ ـادي
اﻷضرار
المتﺤدة
اﻹسﻼمية
والﻔنونلﻸمم
للﺤﻀارةوالزراعة
منﻈمة اﻷغذية
الجمعية :العربية
والزراعة لﻸمم المتﺤدة الناشر :الناشر
الدين شيبة
اﻷغذية
صﻼح
منﻈمة
المؤلف ::أﺣمد
المؤلف

٢٠٢١
٢٠٢٠

المستخلص :ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﻄﺮح أﺳﺲ ﻋﻤﺎرة ﻗﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ ﺗﺤـﺪﻳﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ،وﺗﺤـﺪ ﻣـﻦ
ﺗــﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺘــﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌــﻲ اﻟــﺬي ﺗﻤﺜــﻞ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨــﺎء ﻏﻴــﺮ اﻟﺼــﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ أﺣــﺪ أﻫــﻢ أﺳــﺒﺎﺑﻪ ،وﻫــﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺣــﺚ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ ﺑـﺎﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺒﻴﺌـﺔ ،ﻣﺜـﻞ :اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻟﺨﻀـﺮاء ،واﻟﺘﺼـﻤﻴﻤﺎت
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،وﻫﺪﻓﺖ أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒـﺎﺣﺜﻴﻦ ﻹﺟـﺮاء اﻟﻤﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻷﺑﺤـﺎث اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬـﺔ ﺗﻐﻴـﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ واﻟﺤـﺪ
ﻣﻦ آﺛﺎره.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌـﺔً ﻧﺴـﺒﺔ  %٥ﻣـﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ،وﻫــﻮ اﻟﻨﺼــﻴﺐ اﻷﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ ﺗﺒﻌــﺎت اﻵﺛــﺎر اﻟﻜﺎرﺛﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎﺧﻲ ،وﻳﺮﺟــﻊ ذﻟــﻚ إﻟــﻰ ﻛﻮﻧﻬــﺎ أﻛﺜــﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻧﺪرةً ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻴﺎه وارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة.



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

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث ﺑﺸﺄن ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﻐﻴـﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ ،وﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻛـﺰ اﻟﺤﻀـﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳـﺪة ﻋﻠـﻰ دﻣـﺞ أﻧﻈﻤـﺔ
إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ وﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ.



ﺗﺸـﺠﻴﻊ رﺟـﺎل اﻷﻋﻤـﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼـﻴﺺ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣـﻦ اﻷرﺑـﺎح ﻟﺼـﺎﻟﺢ ﺗﺤﺴــﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌـﺔ ودﻋـﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ
اﻟﺨﻀﺮاء ،ﻣـﻊ دﻋـﻢ اﻟﺨﺎﻣـﺎت واﻟﺴـﻠﻊ اﻟﺘـﻲ ﻳﻠﺘـﺰم ﻣﺼـﻨﻌﻮﻫﺎ ﺑـﺈﺟﺮاءات ﺗﺴـﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺤـﺪ ﻣـﻦ ﺗﻐﻴـﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت.
المصدر :مجلة العمارة والﻔنون والعلوم اﻹنسانية :ﻣﺞ ،٦ع ،٢٦ﻣﺎرس ٢٠٢١
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 (10تــﺄﺛير العامـــل الطبــوغرافي فـــي اﻹشــعاع الشمســـي ودرجــة الﺤـــرارة بمنطقــة مدينـــة
الجﻼلة باستخدام اﻻستشعار عن بعد
هاني سعيد
اﻷغذيةﷲ،
زايد عبد
المؤلف ::أﺣمد
المتﺤدة
مﺤمدلﻸمم
والزراعة
منﻈمة
المؤلف

المصرية
الجغرافية
الجمعية
لﻸمم المتﺤدة
والزراعة
اﻷغذية
الناشر:منﻈمة
الناشر:

٢٠٢٠٢٠٢١

المســتخلص :ﻫــﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﺗــﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻄﺒــﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓــﻲ اﻹﺷــﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴــﻲ ودرﺟــﺔ اﻟﺤــﺮارة ﻓـﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻرﺗﻔﺎع وﺷﺪة اﻻﻧﺤﺪار واﺗﺠﺎﻫﻪ ،واﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ
ﻓــﻲ اﺷــﺘﻘﺎق اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ )اﻹﺷــﻌﺎع – اﻟﺤــﺮارة( ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺻــﻮر اﻟﻘﻤــﺮ اﻟﺼــﻨﺎﻋﻲ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻧﻤــﻮذج اﻻرﺗﻔــﺎع
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻢ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ واﺷﺘﻘﺎق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﻳﺰداد اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ ﺧﻼل ﻓﺼﻮل اﻟﻌﺎم ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻬﻴﻦ وﺻﻮﻟًﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻮﺳـﻂ ،ﺛـﻢ ﻳﺄﺧـﺬ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺪارات اﻟﺠﺮﻓﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺰداد درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﺧﻼل ﻓﺼﻮل اﻟﻌـﺎم ﻛﻠﻤـﺎ اﻧﺘﻘﻠﻨـﺎ
ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺴـﺘﻮي وﺻـﻮﻟًﺎ إﻟـﻰ اﻻﻧﺤـﺪار اﻟﻤﺘﻮﺳـﻂ ،ﺛـﻢ ﺗﺄﺧـﺬ ﻓـﻲ اﻟﺘﻨـﺎﻗﺺ اﻟﺘـﺪرﻳﺠﻲ ﻛﻠﻤـﺎ اﻗﺘﺮﺑﻨـﺎ ﻣـﻦ اﻻﻧﺤـﺪارات
اﻟﺠﺮﻓﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻼﻟﺔ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺠﻴﻮﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ودراﺳﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﻴﺐ اﻷرض ودرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ
اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

المصدر :المجلة الجغرافية العربية :ع ،١٥٣أﺑﺮﻳﻞ ٢٠٢١
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 (11تقييم تغير المناخ في مصر
المتﺤدة
الوهاب
عبدلﻸمم
والزراعة
عبد ﷲ
اﻷغذية
منﻈمةمﺤمد
المؤلف ::مﺤمد
المؤلف

المتﺤدة
سويف
لﻸمم
بجامعة بني
اﻵدابوالزراعة
كليةاﻷغذية
منﻈمة
الناشر:
الناشر:

٢٠٢١
٢٠٢٠

المستخلص :ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮًا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺧﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻗﻴﻤـﺔ ﻫـﺬا اﻟﺘﻐﻴـﺮ ﺗﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻦ دوﻟـﺔ ﻷﺧـﺮى ،وﻣـﻦ ﺧـﻼل
دراﺳــﺔ وﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ واﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ﻟﻌــﺪد ﻣــﻦ ﻣﺤﻄــﺎت اﻷرﺻــﺎد اﻟﺠﻮﻳــﺔ اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ،ﻫــﺪﻓﺖ ﻫـﺬه
اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ دراﺳــﺔ درﺟــﺎت اﻟﺤــﺮارة اﻟﻌﻈﻤــﻰ واﻟﺼــﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻴــﻮﻣﻲ ،وﻗﻴــﺎس ﺳــﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳــﺎح ،وﺗﺄﺛﻴﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻐﻴ ـﺮ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺿﺮورة دراﺳﺔ وﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



اﺗﻀﺢ أن اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ درﺟـﺔ اﻟﺤـﺮارة اﻟﺼـﻐﺮى أﻛﺒـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﻐﻴـﺮ ﻓـﻲ اﻟﻌﻈﻤـﻰ ،ﻣﻤـﺎ ﻳﺆﻛـﺪ أن اﻟﺘﻐﻴـﺮ ﻧـﺎﺗﺞ ﻣـﻦ زﻳـﺎدة ﻏـﺎزات
اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﺑﺎﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض ،واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻟﻴﻠًﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻧﻬﺎرًا ﺑﺴﺒﺐ إﻋـﺎدة إﺷـﻌﺎع
اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ إﻟﻰ اﻷرض ﻣﻦ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﺑﻤﻌﺪل أﻛﺒﺮ ﻟﻴﻠًﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ ﺣﺘــﻰ ﺗﺴــﺘﻌﺪ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴــﻒ واﻟﺘــﺄﻗﻠﻢ ،وﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣﻘــﺪار ﻗﻴﻤــﺔ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻌﻨﺼــﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ :درﺟـﺔ اﻟﺤـﺮارة اﻟﻌﻈﻤـﻰ واﻟﺼـﻐﺮى ،واﻟﺮﻃﻮﺑـﺔ اﻟﺠﻮﻳـﺔ ،وﺳـﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳـﺎح ،وﻣـﺪة ﺳـﻄﻮع
اﻟﺸﻤﺲ ،وﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،وﺗﻐﻴﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗـﺔ ﻓـﻮق ﺳـﻄﺢ اﻟﺤﺸـﺎﺋﺶ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻲ ،ﺧﺎﺻـﺔ وﻗـﺪ ﺻـﺎر ﺗﻐﻴـﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ ﻳﺆرق اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة.

المصدر :مجلة كلية اﻵداب بجامعة بني سويف :ع ،٥٩أﺑﺮﻳﻞ – ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢١
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 (12خارﻃة ﻃريﻖ التغيرات المناخية وتﺄﺛيرها علﻰ خزانات المياه الجوفية في مصر
والتﻜنولوجيا
لﻸمم المتﺤدة
العلمي
والزراعة
اﻷغذيةالبﺤﺚ
أكاديمية
منﻈمة
المؤلف:
المؤلف:

والتﻜنولوجيا
لﻸمم المتﺤدة
العلمي
والزراعة
البﺤﺚ
اﻷغذية
أكاديمية
منﻈمة
الناشر:
الناشر:

٢٠٢٠
٢٠٢٠

المستخلص :ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺮاض أﺛـﺮ ﺗﻐﻴـﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ ﻋﻠـﻰ ﺧﺰاﻧـﺎت اﻟﻤﻴـﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴـﺔ واﻟﺤﻠـﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ
اﻵﺛـﺎر اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ،وأﻟﻘــﺖ اﻟﻀـﻮء ﻋﻠـﻰ ﺗﻐﻴـﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ وأﺛـﺮه ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ ،وﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺑﻴﺎﻧـﺎت اﻷﻣﻄـﺎر ودرﺟـﺎت اﻟﺤــﺮارة
ﺧــﻼل اﻟﻤﺎﺋــﺔ ﻋــﺎم اﻟﻤﺎﺿــﻴﺔ ،وﺗــﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ﻋﻠــﻰ ﺧﺰاﻧــﺎت اﻟﻤﻴــﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴــﺎﺣﻞ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑــﻲ ،واﻗﺘــﺮاح
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



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

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﻮد اﻷﺑﺤـﺎث ﻟﺘﺤﺴـﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎت اﻟﻤﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴًـﺎ ،وﺗﻄـﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎت ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﺮﺻـﺪ ﻇـﺎﻫﺮة
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬـﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث،



إﻻ أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻧــﺪرة اﻟﻤﻴــﺎه ﻳﻠــﺰم ﺗﻘــﺪﻳﺮ إﻋــﺎدة ﺗﻐﺬﻳــﺔ اﻟﺨــﺰان اﻟﺠــﻮﻓﻲ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ
اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺤﺐ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻧﻤـﻮذج ﻋـﺪدي ﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ اﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ اﻟﺸـﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴـﺎه
اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر.

المصدر :أكاديمية البﺤﺚ العلمي والتﻜنولوجيا
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 (13الﻈواهر المناخية التي تعوق الرؤية اﻷفقية في مصر وتﺄﺛيرهـا علـﻰ الﺤـوادث المروريـة
بالطرق السريعة خﻼل الﻔترة )(٢٠١٧ – ٢٠٠٠
العربية
الجغرافية
الجمعية
الناشر:
سيد أﺣمد ﻃلبة
لﻸممشﺤاتة
عبد ﷲ،
اﻷغذيةمﺤمد
منﻈمة فتﺤي
المؤلف ::فاﻃمة
المتﺤدة
والزراعة لﻸمم
اﻷغذية
الناشر :منﻈمة
المتﺤدة
والزراعة
المؤلف

٢٠٢١
٢٠٢٠

المســتخلص :ﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ دراﺳــﺔ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ )اﻟﺮﻳــﺎح – اﻟﻌﻮاﺻــﻒ اﻟﺮﻣﻠﻴــﺔ واﻟﺘﺮاﺑﻴــﺔ – اﻟﻀــﺒﺎب – اﻟﺸ ـﺒﻮرة(،
واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة أﻋﺪاد اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳـﺔ ،وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺗﺴـﺒﺒﻪ ﻫـﺬه اﻟﻈـﻮاﻫﺮ ﻣـﻦ اﻧﺨﻔـﺎض اﻟﺮؤﻳـﺔ اﻷﻓﻘﻴـﺔ
ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﺴﺎﺋﻖ واﻟﻤﺸﺎة؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ وﻗﻮع اﻟﺤﻮادث ،وﻛـﺬﻟﻚ دراﺳـﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺤﻮادث.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



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



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

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺿﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ،ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،وأن ﻳﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.



إذاﻋﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋـﻦ اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻤﺮورﻳـﺔ ﻳﻮﻣﻴًـﺎ ،وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻟﺠﻮﻳـﺔ وأﻣـﺎﻛﻦ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗـﺎت اﻟﻤﺮورﻳـﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ
ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ.



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

المصدر :مجلة رؤى مصرية :س ،٥ع ،٤٩ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٩

33

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

 (14أﺛر الطاقة الشمسية علﻰ التصميم الداخلي وصو ًلا ﻷبنية صﻔرية الطاقة
المؤلف :أسماء ﺣامد عبد المقصود

الناشر :الجمعية العربية للﺤﻀارة والﻔنون اﻹسﻼمية

٢٠٢٠

المستخلص :إن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وزﻳﺎدة
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺤـﻮل اﻟﻌـﺎﻟﻢ إﻟـﻰ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔـﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔـﺔ واﻟﻤﺘﺠـﺪدة ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ،وﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ
ﻫــﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻳﺘﻄﻠــﺐ اﻟﺘﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘﺒــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ ،ﻓﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ ﺳــﻮف ﻳ ـﻨﻌﻜﺲ
ﺑﻨﺘــﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ ﺗﺴــﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻧﻈﺎﻓــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ،وﺗﻬــﺪف ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ إﺣــﻼل اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ ﺑ ـﺪﻳﻠًﺎ ﻋــﻦ
اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻤﺘﺠــﺪدة ،ﻣﻤـــﺎ ﻳﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻨـــﺎخ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻤﺼـــﺮﻳﺔ ،وﺑﺄﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ ﺣﺪﻳﺜــﺔ ﺗﻔـــﻲ
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﻀــﺨﻤﺔ إﻧﺘــﺎج اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻄﻘــﺲ ،ﻣﻤــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬــﺎ ﻣﺴــﺘﺪاﻣﺔ
وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻷن ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﻜﻮن ﺣﺮارﻳﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة.



ﺗﻤﺘﺎز اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺼـﺎدر اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻷﺧـﺮى ﺑـﺄن اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺗﺒﻘـﻰ ﺑﺴـﻴﻄﺔ ﻧﺴـﺒﻴًﺎ
وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﺪة ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻷﻣﺎن اﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻓﻬﻲ ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻠﻮث اﻟﺠﻮ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺗﺼــﻤﻴﻢ ﻣﺒــﺎﻧﻲ ﺻــﻔﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ،ﻣــﻊ اﻻﺳــﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜــﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗــﺎت اﻟﻤﺘﺠــﺪدة ،واﺳــﺘﺨﺪام ﻃﺒﻘــﺔ ﻣــﻦ
ﺧﺎﻣﺎت اﻟﻨﺎﻧﻮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻠﺘﺼـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻷﺗﺮﺑـﺔ واﻟﻐﺒـﺎر ،ﻟﺰﻳـﺎدة ﻛﻔـﺎءة واﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺨﻼﻳـﺎ اﻟﻜﻬﺮوﺿـﻮﺋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴـﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

المصدر :مجلة العمارة والﻔنون اﻹنسانية :مﺞ ،٥٠ع ،٢٣ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢٠
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المستخلص :ﻫﺪﻓﺖ ﻫـﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻟﺨﺼـﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ ﻟﻤﻨﺨﻔﻀـﻲ اﻟﺪاﺧﻠـﺔ واﻟﺨﺎرﺟـﺔ ﺑﺄﺳـﻠﻮب ﻛﻤـﻲ
ﻹﻋﻄﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ،ودراﺳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ،وإﺑﺮاز دور اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﺳﻮاء اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،واﻟﺨﺮوج ﺑﻨﻤـﻮذج
ﺑﻴﺌﻲ ﻳﺒﺮز اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟـﺔ ﺑـﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ وﻋﻼﻗـﺔ ذﻟـﻚ ﺑﻨﺸـﺄة اﻟﻤﺸـﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ،وﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻤﺸـﻜﻼت
اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﺑــﺒﻌﺾ ،واﻗﺘــﺮاح اﻟﺤﻠــﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺧﻄــﺎر اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻌــﺮض ﻟﻬــﺎ ﻣﻨﻄﻘــﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺗﺘﻌــﺮض ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺧﻄــﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻛﺎﻻﻧﻬﻴــﺎرات اﻷرﺿــﻴﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻘــﻮم اﻟﻌﺪﻳ ـﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺒﺎل ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺨﻄﺮ اﻻﻧﺰﻻﻗﺎت اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ،ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ ﻓﻨـﺪق دﻳـﺰرت ﻟـﻮدج
ﻓــﻲ اﻟﺪاﺧﻠــﺔ ،وﺗﺘﻌــﺮض أﻳﻀًــﺎ اﻷراﺿــﻲ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ ﻟﺨﻄــﺮ اﻻﻧﻬﻴــﺎرات اﻷرﺿــﻴﺔ ،وذﻟــﻚ ﻟﻘﻴــﺎم اﻷﻫــﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺰراﻋــﺔ ﻓــﻲ أﻣ ـﺎﻛﻦ
اﻟﻤﻨﺤﺪرات وﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﺒﺎل ﻧﻈﺮًا ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻴﺎه ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ﻟﺨﻄﺮ اﻻﻧﻬﻴﺎرات اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﺼﺨﺮﻳﺔ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮي ﺑﺎﻟﻐﻤﺮ ﺑﻤﻨﺨﻔﻀـﻲ اﻟﺪاﺧﻠـﺔ واﻟﺨﺎرﺟـﺔ ،وﺗﻌﻤـﻴﻢ أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟـﺮي ﺑـﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ أو اﻟـﺮش ،ﻟﻠﺤﻔـﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت
رﻓﻊ اﻟﻤﻴﺎه ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺄﻛﺒﺮ رﻗﻌﺔ زراﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ واﻟﺨﺎرﺟﺔ.

المصدر :المجلة الجغرافية العربية :ﻣﺞ ،٥١ع ،٧٦ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠٢٠
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الناشر :كلية البنات بجامعة عين شمس

٢٠٢٠

المستخلص :ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ دراﺳﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻗﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳـﺒﺎﺑﻬﺎ اﻋﺘﻤـﺎدًا ﻋﻠـﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻌـﺪد ) (٢٦ﻣﺤﻄـﺔ أرﺻـﺎد ﺟﻮﻳـﺔ ﺗﻐﻄـﻲ ﻣﺼـﺮ ،ﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎرﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺤﻄـﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺎرة ،وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟـﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﺘﻐﻴـﺮات اﻟﺘـﻲ ﺣـﺪﺛﺖ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة ) ،(٢٠١٨ – ١٩٨١وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴـﺮات اﻟﺘـﻲ ﺣـﺪﺛﺖ ﻓـﻲ درﺟـﺔ
اﻟﻘﺎرﻳﺔ ﺳﻮاءً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﺒﻮط وﺻﻌﻮد اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم أو اﻟﺪورات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ أو اﻟﺘﺒﺎﻳﻨـﺎت اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ،وﻗـﺪ اﺗﻀـﺢ أن اﻟﻘﺎرﻳـﺔ
ﺗﺄﺧﺬ اﺗﺠﺎﻫًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ﺻﺎﻋﺪًا ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ وﺟﻨﻮب وﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﺼﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺷـﻬﺪت اﻟﻘﺎرﻳـﺔ ﻓـﻲ
ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻤﺲ دورات ﺻﻌﻮد وﻫﺒﻮط ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ.

وﻗد أﻇﻬﺮت نﺘاﺋﺞ الدراسة ما ﻳلﻲ:



اﺗﻀــﺢ أن ﻫﻨــﺎك اﺗﺠﺎﻫًــﺎ ﻋﺎﻣًــﺎ ﺻــﺎﻋﺪًا ﻓــﻲ درﺟــﺔ اﻟﻘﺎرﻳــﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﺤﻄــﺎت ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ ،وﺗﺒــﻴﻦ أﻳﻀً ـﺎ ﻣــﻦ
اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨًﺎ زﻣﺎﻧﻴًﺎ ﻟﻠﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻜﻞ ،ﻛﻤﺎ أﻇﻬـﺮت أن ﻫﻨـﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨًـﺎ زﻣﺎﻧﻴًـﺎ
وﻣﻜﺎﻧﻴًﺎ ﻟﻠﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وأن ﻫﺬه اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ وﺳﻂ وﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



إﺟــﺮاء اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﻮث ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺎت اﻟﻀــﻐﻂ اﻟﺠــﻮي اﻟﻤــﺆﺛﺮة ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻘﺎرﻳــﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ وﺗﺒﺎﻳﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺼ ـﺮ،
وأﺧﺼـــــﻬﺎ اﻟﻤـــــﻨﺨﻔﺾ اﻟﺴـــــﻮداﻧﻲ اﻟﻤﻮﺳـــــﻤﻲ ،واﻟﻤﺮﺗﻔـــــﻊ اﻵزوري ،واﻟﻤﺮﺗﻔـــــﻊ اﻟﺴـــــﻴﺒﻴﺮي ،ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﺨﻔﻀـــــﺎت
اﻟﺨﻤﺎﺳــﻴﻨﻴﺔ ،وﺗﺘﺒــﻊ ﺧﻄــﻮط ﺳــﻴﺮ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺨﻔﻀــﺎت وأﺛﺮﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺤــﺮارة واﻟﺮﻃﻮﺑــﺔ اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ وﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻀــﻐﻂ اﻟﺠــﻮي
واﻟﺮﻳﺎح واﻟﺘﻜﺎﺛﻒ أﺛﻨﺎء ﻧﻮﺑﺎت ﻣﺮور ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺎت.



إﺟــﺮاء اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ ﻟﺮﺻــﺪ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻴﻦ ﺗﺰاﻳــﺪ درﺟــﺔ اﻟﻘﺎرﻳــﺔ واﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺰراﻋــﻲ ،وﻛــﺬا وﺿــﻊ ﺧﻄ ـﻂ
ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ،ﺣﻴﺚ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﺗﺨﻠﻖ ﻇﺮوﻓًـﺎ أﻛﺜـﺮ ﺟﻔﺎﻓًـﺎ وﺗﻄﺮﻓًـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ ،ﻣﻤـﺎ ﻳـﺆﺛﺮ ﻓـﻲ
اﺗﺴﺎع اﻟﻤﺪى اﻟﺤﺮاري اﻟﺴﻨﻮي ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ.
المصدر :مجلة البﺤﺚ العلمي في اﻵداب :ﻣﺞ ،٢١ع ،٢ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠
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ً
ﺛالثا :تﺄﺛير التغيرات المناخية علﻰ اﻻقتصاد

 (17اســــــتراتيجية إصــــــدار الســــــندات الخﻀــــــراء بمصــــــر لتﺤقيــــــﻖ التمويــــــل المســــــتدام
للمشروعات البيﺌية
المؤلف :أﺣمد فرغلي مﺤمد ﺣسن

الناشر :أكاديمية البﺤﺚ العلمي والتﻜنولوجيا

٢٠٢١

المســتخلص :ﻫــﺪﻓﺖ ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ إﻋــﺪاد اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤــﺔ ﻟﻠﺴــﻨﺪات اﻟﺨﻀــﺮاء ﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ،
وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ،وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴـﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﺮرات إﺻﺪار ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ،وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ،واﻟﺘﺠـﺎرب واﻟﻤﺒـﺎدرات اﻟﺨﺎﺻـﺔ
ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻤﺼﺮ ،وأﻳﻀًﺎ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻹﺻﺪارﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ،وﻫﻴﺌــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ،وﻣﻌــﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ،وﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻷﺧﻀــﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات.
وتمﺜلﺖ أﻫﻢ نﺘاﺋﺞ الدراسة ﻓيما ﻳلﻲ:



ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺨﻀﺮاء ﺿﺮورة إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻓﻨﻴـﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﺳﺘﺸـﺎري ﻓﻨـﻲ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻴﺌﻲ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻴﻪ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﻌـﺪﻻت ﺗﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘـﻲ ﻳـﺘﻢ إﺻـﺪارﻫﺎ ﻷﻏـﺮاض اﻟﺤـﺪ ﻣـﻦ
اﻟﺘﻠـﻮث اﻟﺒﻴﺌـﻲ ،وذﻟــﻚ ﻟﻤـﺎ ﺗﺤﻘﻘــﻪ ﻣـﻦ ﻋﺎﺋـﺪ ﺑﻴﺌــﻲ واﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴـﺘﺪام ،وﻳـﺘﻢ إﺻــﺪارﻫﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳــﻖ أﺣـﺪ اﻟﺒﻨــﻮك
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ آﻟﻴﺎت وﻃﺮق اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﺪﻳﻮن ،أو ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﺄﺻﻮل ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺘـﺮة اﻟﺘـﻲ ﻳـﺘﻢ رد ﻗـﺮض
اﻟﺴﻨﺪات ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إﺻـﺪارﻫﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺸـﺮﻛﺎت واﻟﻬﻴﺌـﺎت دون وﺟـﻮد ﺑﻨـﻚ وﺳـﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻹﺻـﺪار
واﻻﻛﺘﺘﺎب ،وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﺑﻌﺎﺋﺪ ﺳﻨﻮي ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ.

المصدر :أكاديمية البﺤﺚ العلمي والتﻜنولوجيا
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 (18دور البﺤﺚ العلمي كقوة دافعة نﺤو اقتصاد أخﻀر لتﺤقيﻖ التنمية اﻻقتصادية
المؤلف :آمال ضيف بسيوني

الناشر :كلية التجارة بجامعة ﻃنطا

٢٠٢٠

المســـتخلص :ﻫـــﺪﻓﺖ ﻫـــﺬه اﻟﺪراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺘﻄـــﺮق إﻟـــﻰ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻷﺧﻀـــﺮ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ ﺗﻬﻴﺌـــﺔ اﻟﻤﻨـــﺎخ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ،وﺑﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﻛﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،
وﺗﻮﺿــﻴﺢ دور اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ وﻣﺮاﻛــﺰ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ دﻋــﻢ اﻟﺘﻮﺟــﻪ إﻟــﻰ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻷﺧﻀــﺮ ،وﻣﻌﺮﻓــﺔ أﺳــﺒﺎب ﺗﺮاﺟــﻊ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،وﻋـﺮض ﻧﻤـﺎذج ﻟﺘﺠـﺎرب ﻧﺎﺟﺤـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻷﺧﻀـﺮ ﻓـﻲ ﺑﻌـﺾ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣـﺔ ،وﺗﻘـﺪﻳﻢ
رؤﻳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ورؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬـﻮض ﺑﺎﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ وآﻟﻴـﺎت اﻟﻌﻤـﻞ ﻟﻤﻮاﻛﺒـﺔ اﻟﺘﻐﻴـﺮات وﺗﻬﻴﺌـﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺠﺪﻳﺪ )اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ( ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وتمﺜلﺖ أﻫﻢ نﺘاﺋﺞ الدراسة ﻓيما ﻳلﻲ:



ﻏﻴـــﺎب ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ اﻟﻌﻠﻤـــﻲ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ واﻟﺘﻌـــﺎون ﺑـــﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت واﻟﻤﺮاﻛـــﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴـــﺔ
واﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ واﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ وﺧﻄــﻂ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻓﻘــﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺴــﺎﻳﺮة اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ واﻟﺘﻮﺟﻬــﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻟﻢ أﻓﻀﻞ ﺧﺎلٍ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



أن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴـﻊ ﺧﻄـﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ،وﺗﻄـﻮﻳﺮ
اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﻴﺌﻴــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺨﻀــﺮاء ،ودﻋــﻢ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻴﺌــﻲ ،وزﻳــﺎدة اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ،ودﻓــﻊ
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺨﻀﺮاء.

المصدر :المؤتمر العلمي الرابع لﻜلية التجارة بجامعة ﻃنطا :ﺗﻤﻮﻳﻞ وإدارة ﻣﺸﺮوﻋﺎت رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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 (19اﻻستثمار اﻷجنبي والﺤماية البيﺌية في مصر
المؤلف :معتز مﺤمد أﺣمد ﺣسين

الناشر :مركز اﻷهرام للدراسات اﻻجتماعية والتاريخية

٢٠١٨

المسـتخلص :ﺷــﻬﺪت اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿـﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟًــﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌــﺔ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺪول ﻣــﻦ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒـﻲ ،واﻟﺴـﻌﻲ ﻻﺟﺘـﺬاب أﻛﺒـﺮ ﺣﺠـﻢ ﻣﻤﻜـﻦ ﻣـﻦ اﻟﺘـﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إﻟـﻰ اﻟﺒـﺪء ﻓـﻲ
إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴـﺘﻬﺪف وﻧﻮﻋﻴﺘـﻪ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺮاﺟـﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت واﻷﻃـﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ ﻟـﻪ ،وﻧﺎﻗﺸـﺖ ﻫـﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ اﻷﻣـﻦ اﻟﺒﻴﺌـﻲ ،وﺣﻤﺎﻳﺘـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وتمﺜلﺖ أﻫﻢ نﺘاﺋﺞ الدراسة ﻓيما ﻳلﻲ:



ﺣـﺪوث ﻃﻔــﺮة ﻣﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻫﺘﻤـﺎم اﻟــﺪول ﺑﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺌـﻲ وﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ ،وﻣـﻦ ﺛــﻢ ﺑﺈﻋــﺎدة ﺻــﻴﺎﻏﺔ
اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤـــﺔ ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒـــﻲ ،ﺳـــﻮاء ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟـــﻮﻃﻨﻲ ،ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺸـــﺮﻳﻌﺎت اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ،أو ﻋﻠـــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺪول ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ أو
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﺤﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺑﻌــﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺌــﻲ ،واﻟﺘــﻲ ﺗﻬــﺪف إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣـﻦ ﺗﺤﻤــﻞ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟـﺬي ﺳـﻴﻌﻤﻞ ﺧﻼﻟـﻪ ،ﻣـﻊ ﺿـﺮورة أن ﻳﺤﻈـﻰ ﻛـﺬﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.



ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪول ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠـﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت واﻟﻤﻌـﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳـﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ ،واﻻرﺗﻘـﺎء ﺑﻬـﺎ ﻟﻤﺴـﺘﻮى
اﻟﻤﻌــﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ؛ ﺑﻬــﺪف ﻣﻨــﻊ اﺳــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺠــﺬب اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺴــﺆول اﻟــﺬي ﻳﺴــﻌﻰ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﻤﻌ ـﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀــﺔ أو اﻟﺘﺮاﺧــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻛﻮﺳــﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳــﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴــﻴﺘﻪ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب ﺗﻠــﻚ اﻻﻋﺘﺒــﺎرات اﻟﻤﻬﻤــﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
المصدر :مجلة رؤى مصرية :س ،٤ع ،٤١ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٨
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اﻷغذية
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العربية
الجغرافية
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لﻸمم المتﺤدة
والزراعة
اﻷغذية
الناشر:منﻈمة
الناشر:

٢٠٢٠
٢٠١٨

المســـتخلص :ﻫـــﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺤﺪﻳـــﺪ ﺗـــﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴـــﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـــﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻـــﺮة ،وأﺑﻌﺎدﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻗﺘﺼـــﺎدات ﻗﻨـــﺎة
اﻟﺴــﻮﻳﺲ ودﺧﻠﻬــﺎ ،وﺗﻤﺜﻠــﺖ اﻷﻫــﺪاف ﻓــﻲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺳــﻤﺎت اﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﻤﻼﺣــﺔ ،واﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﻤــﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬــﺎ ،وﻧﺼــﻴﺒﻬﺎ ﻣــﻦ
اﻟــﺪﺧﻞ اﻟﻤﺼــﺮي ،وﻋــﺮض ﺳــﻤﺎت وﻣﻼﻣــﺢ اﻟﻤﻨــﺎخ ﺑــﺪواﺋﺮ اﻟﻌــﺮض اﻟﻌﻠﻴــﺎ ،وﺗﺤﺪﻳ ـﺪًا دواﺋــﺮ اﻟﻌــﺮض اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ،وﻣــﺎ
ﺳـــﻴﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﺗﻐﻴـــﺮات ﻣﻨﺎﺧﻴـــﺔ ﻣﻌﺎﺻـــﺮة ،وﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﺘـــﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮة وﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻼﺣـــﺔ ﻓـــﻲ ﻗﻨـــﺎة
اﻟﺴﻮﻳﺲ ،ووﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ أو اﻟﺒﻌﻴﺪ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



اﻫﺘﻤــﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ﺑﺮﻓــﻊ درﺟــﺔ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﻟﻌــﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠــﺮى اﻟﻤﻼﺣــﻲ ﻟﻘﻨــﺎة اﻟﺴــﻮﻳﺲ ،ﻟﺰﻳــﺎدة ﻣﻌــﺪﻻت أﻣــﺎن
ﻣﺮور اﻟﺴﻔﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻐﺎﻃﺲ واﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ازدواج ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء اﻟﻘﻨﺎة.



ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮة ﻓـﻲ ﻓـﺘﺢ ﻣﻤـﺮات وﻃـﺮق ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻛـﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤـﺮي
اﻟﺸــﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻤــﺎ ﻳﻠﻘــﻲ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻼﺣــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻨــﺎة اﻟﺴــﻮﻳﺲ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ اﻗﺘﺼــﺎداﺗﻬﺎ ،وذﻟــﻚ ﻟــﻨﻘﺺ ﻋــﺪد اﻟﺴ ـﻔﻦ
اﻟﻤﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﺎة.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



وﺿﻊ اﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻼﺣـﻲ ﻟﻘﻨـﺎة اﻟﺴـﻮﻳﺲ ،ﺣﻴـﺚ ﻳﺠـﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴـﺮ ﺑﺠﺪﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻻزدواج اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﻟﻠﻘﻨـﺎة،
وذﻟــﻚ ﺑﺤﻔــﺮ اﻟﺠــﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘــﻲ واﻟــﺬي ﻳﻘــﺪر ﺑﻨﺤــﻮ  ٥٠ﻛــﻢ ﻟﺘﺼــﺒﺢ اﻟﻘﻨــﺎة ﻣﺰدوﺟــﺔ ذات ﻣﻤــﺮﻳﻦ أﺣــﺪﻫﻤﺎ ﻟﻠﺴــﻔﻦ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻵﺧـﺮ ﻟﻠﺴــﻔﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ،ﻣـﻊ زﻳــﺎدة اﻟﻌﻤــﻖ واﻟﺘﻮﺳــﻌﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﻤــﺮﻳﻦ ،وﺗﺰوﻳــﺪﻫﺎ ﺑﻜــﻞ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻤــﺮور اﻟﺴـﻔﻦ
ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ.

المصدر :المجلة الجغرافية العربية :ﻣﺞ ،٤٩ع ،٧٢دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨
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قائمـة ببليوغرافية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ﱠ
كشـاف المؤلﱢف

اسم المؤلف

م

الرقم المسلسل للدراسة

١

أﺣمد زايد عبد ﷲ

١٠

٢

أﺣمد صﻼح الدين شيبة

٩

٣

أﺣمد عنتر بخيت ﺣسين

٤

٤

أﺣمد فرغلي مﺤمد ﺣسن

١٧

٥

أسماء ﺣامد عبد المقصود

١٤

٦

أكاديمية البﺤﺚ العلمي والتﻜنولوجيا

١٢

٧

آمال ضيف بسيوني

١٨

٨

ﺣسن المرسي بهجت المرسي

١٥

٩

داليا مصطﻔﻰ علي

٧ ،٢

١٠

زينهم السيد ماجد

٥

١١

شﺤاتة سيد أﺣمد ﻃلبة

١٣

١٢

فاﻃمة فتﺤي مﺤمد عبد ﷲ

١٣

١٣

مﺤمد توفيﻖ مﺤمد إبراهيم

٢٠

١٤

مﺤمد مﺤمد عبد ﷲ عبد الوهاب

١٥

مﺤمد هاني سعيد

١٠

١٦

معتز مﺤمد أﺣمد ﺣسين

١٩

١٧

نيﻔين فرج إبراهيم

١

١٨

هشام داود صدقي بدوي

١٦
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اسم المؤلف

م

الرقم المسلسل للدراسة

١٩

هيﺌة تنمية الصادرات

٦

٢٠

وائل هريدي زهران

٨

٢١

وليد عباس عبد الراضي

٨
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