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  مقدِّمة
 

التي  (*)ة للدراسات عن مصر ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراساتتمثِّل القاعدة القومي
 صادية واالجتماعية في مصر، سواءا تتعلق بمجاالت التنمية االقتتتناول موضوعات وبحوثً

  صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
ل اإلعالم الجاري، تهدف إلى ونشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر هي شكل من أشكا

  إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه.
ا، وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم وتصدر النشرة شهري

رية القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل جمهو
  مصر العربية.

     موضوع في ) بيان دراسة باللغة العربية٢٤على ( هذا العددوتحتوي النشرة في 
 ٢٠١٧ عام خالل الفترة من والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر، التغيرات المناخية

صدرت عن الجهات  كما تقدم النشرة خالصة توصيات هذه الدراسات التي، ٢٠٢١ عام حتى
كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، كلية الفنون الجميلة بجامعة التالية: حثية الب

حلوان، كلية اآلداب بجامعة دمياط، المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب، كلية البنات 
بجامعة عين شمس، الجمعية العلمية للعلوم الزراعية، كلية السياسة واالقتصاد بجامعة 

، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  هيئة تنمية يالتخطيط القوم معهدبني سويف، 
مركز الصادرات، معهد البحوث والدراسات العربية، الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي، 

، كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة هرام للدراسات االجتماعية والتاريخيةاأل
الجمعية المصرية ، عية لغربي آسيا (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماالقاهرة، 

   .للعالقات العامة

  

ر، ا (من األحدث إلى األقدم) وفقًا لتاريخ النشا زمنيوقد تمَّ ترتيب الدراسات في النشرة ترتيبً
ا وفقًا السم المؤلف، ا هجائي بأسماء المؤلفين مرتَّبً  وتضم النشرة في نهايتها كشَّافًا

  .د رقم التسجيلة بالنشرةرقم مسلسل يحدِّ وترتبط كل دراسة ب

  

  

  

*
 

ا ممنهًجا، ويصل إلى عدد من النتائج والتوصيات سواء ُعرض في لمركز بشرط أن يتبع أسلوبًا علمي تضم كل نتاج بحثي يحصره ا

  شكل دراسة بحثية أو أوراق مؤتمرات أو مقاالت بحثية أو غيرها.
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رة بمكتبة مركز المعلومات فواردة في هذه النشرة متووالجدير بالذكر أن جميع الدراسات ال
 ودعم اتخاذ القرار لمن ُيهمُّه االطالع عليها.

 اإلدارة العامة للمكتبة

  وتشتمل البيانات الوصفية لكلِّ دراسة على العناصر التالية:

  

 الرقم المسلسل

 العنوان

 اسم المؤلِّف

 اسم الناشر

 سنة النشر

 رقم الطلب

 حاتعدد الصف

 المستخلص
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 ا: خالصة توصيات الدراساتأولً
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ــــــة رئيس مجلس الوزراء  - ١ العمــل على تــدشــــــــين مجلس أعلى للتغيرات المنــاخيــة برئــاســـ
لشــــــــؤون البيئة هو مقرر هذا المجلس،  ةوعضــــــــوية الوزراء المعنيين، ويكون وزير الدول

ا إنشــــاء لجنة للعلوم والتكنولوجيا تضــــم في عضــــويتها نخبة من ع لماء مصــــر في وأيضــــً
 )١(دراسة رقم: مجال التغيرات المناخية والمجاالت المتعلقة به. 

العمــل على إنشـــــــــاء معهــد قومي لتغيرات المنــاخ بهــدف تــدريــب الكوادر وخلق النظم  - ٢
ــــيق بين القطاعات المتأثرة، والعمل على نشــــــــر الوعي البيئي  ية، والتنســــ المؤســــــــســــــــ

ات التكيف وترشيد الطاقة والمياه، وتبادل بتغيرات المناخ، مع التركيز على دراسة إمكان
 )١(دراسة رقم: حاالت النجاح على مستوى القطاعات المختلفة والدول العربية األخرى.        

تشــجيع البحوث والتكنولوجيات الهادفة إلى اســتغالل طاقة الرياح والطاقة الشــمســية  - ٣
ت المناسـبة للبحث العلمي في تحلية المياه، وترشـيد اسـتخدام الطاقة وتوفير الميزانيا

 )١(دراسة رقم: والتنفيذ في هذه المجاالت. 

تفعيـــل وتطبيق اإلجراءات القـــانونيـــة لحمـــايـــة المحميـــات الطبيعيـــة البحريـــة والبريـــة،  - ٤
ـــادرها  ـــــاء نظام حصـــــــر انبعاثات وطني لغازات االحتباس الحراري من مختلف مصــــ وإنشــ

 )١اسة رقم: (درالجهات المعنية.  جميعبالتعاون والتنسيق مع 

ـــــتثمــارات  - ٥ العمــل على تطوير األداء في مجــال آليــة التنميــة النظيفــة الســــــــتقطــاب االســـ
ـــــــايا التغيرات  الدوليـة في هذا المجـال، مع إعداد الخطط الالزمة لرفع الوعي تجـاه قضـ
المنــــاخيــــة وإجراءات التخفيف والتكيف الالزمــــة على المــــدى الطويــــل، وإعــــداد وتطوير 

ضمن مراحل التعليم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية. الخطط الخاصة بدمجها 
 )١(دراسة رقم: 

ـــياســـــة المناخ العالمي، فإنه من الضـــــروري أن تتخذ  - ٦ للحد من تأثير التجارة الدولية في ســ
ا من االلتزامــات الفرديــة، وذلــك  الــدول تعهــدات ملزمــة بــاعتبــارهــا جزءًا من ائتالف، بــدلــً

 )٩(دراسة رقم:  لمواجهة مشكلة تسرب الكربون.

زيــادة االســــــــتثمــار في مجــال الطــاقــة النظيفــة للتحكم في انبعــاثــات غــاز ثــاني أكســــــــيــد  - ٧
بد من إعادة  الكربون، وذلك لمواجهة الطلب على الطاقة والتحديات البيئية، وبالتالي ال

 )٩(دراسة رقم: النظر في سياسات الطاقة وتطبيق سياسات بيئية صارمة. 
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ك الطــاقــة، حيــث إنــه مع زيــادة اإلنتــاج الصــــــــنــاعي، وفي ظــل غيــاب التحكم في اســــــــتهال - ٨

ــــيؤدي ذلك إلى زيادة  ــــــات الحفاظ على الطاقة بســـــــبب التنمية االقتصـــــــادية، ســـ ســـــــياسـ
بد من وضــع ســياســات للحفاظ  اســتهالك الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة تلوث البيئة، لذا ال

اشتراطات بيئية قوية، ووضـع على الطاقة، ودراسة متطلبات االستثمار األجنبي، ووضع 
معايير واضــحة لتشــجيع االســتثمارات النظيفة الصــديقة للبيئة، والحد من االســتثمارات 

 )٩(دراسة رقم: الملوثة للبيئة. 

ــة الكربون، فضــــلًا عن تنفيذ الحوافز لتطوير الشــــركات  - ٩ العمل على نقل التقنيات منخفضــ
 )٩رقم: (دراسة لتسريع نقل تكنولوجيا الطاقة المتقدمة. 

مناقشـــة تعزيز ضـــوابط منظمة التجارة العالمية لتقييد التصـــدير، من أجل تجنب تشـــويه  - ١٠
أســــــــواق األغذية الدولية وانهيار الثقة فيها، ومحاولة التخفيف من تأثيرات تغير المناخ، 
والحد من تســــــــرب االنبعاثات عن طريق اســــــــتخدام التدابير التجارية، وأن تتوافق الجهود 

ــــــات التجارية. المبذولة لمع الجة أوجه االختالف في كفاءة االنبعاثات من خالل الســــــــياســ
 )١١(دراسة رقم: 

شــــــــمول اإلدارة المتكاملة للســــــــواحل على إجراءات للتكيف مع آثار تغير المناخ لحماية  - ١١
 )١(دراسة رقم: السياحة البيئية والمناطق الساحلية السياحية من هذه اآلثار. 

كاملة إلدارة وتنمية المناطق الســاحلية، أخذًا في االعتبار ضــرورة وضــع ســياســة عامة  مت - ١٢
ا  ةاحتمال ارتفاع ســـطح البحر، مع مراقبة تنفيذ هذه الســـياســـ ــد المســـتمر، وأيضـــً بالرصـ

ضــــرورة وضــــع اســــتراتيجية عامة الســــتخدامات األراضــــي في تلك المناطق، بحيث ال تبنى 
 )١(دراسة رقم: ع سطح البحر. المشروعات السياحية في المناطق التي قد تتأثر بارتفا

 وتحديد ،الكربون أكســيد ثاني انبعاثات أســباب مع تتعامل قانونية مواد نصــوص إضــافة - ١٣
 الدخلقطاعات  من القطاع ن هذاإ حيث ،مصـــــر في البناء قطاع بمشـــــروعات نســـــبتها

 البناء قانون تعديالت ضـمن وذلك ،البالد في الطاقة إجمالي من ٣٣ ويسـتهلك القومي

 )٢(دراسة رقم:  . دالموح

 العمارة معايير بتطبيق قانون مواد ضــمن للعقارات المرافق لتوصــيل اشــتراطات وضــع - ١٤
 كوادأ المناخية،  وإصدار التغيرات على اآلثار المترتبة من الحد في تسهم والتي ،الخضراء

 جديو أن شــــأنه من المناخي التغير ثارآ من بالحماية الخاصــــة القوانين إنفاذ لدعم للبناء
 واســــتخدام لمبادئها، واالمتثال الوعي ويعزز مجال االســــتدامة، في مباشــــرة عمل فرص

 هذه تتالزم أن، والمناخي التغير احترازات لتطبيق مالي كصـــــــندوق والغرامات العقوبات
.        الطــاقــة اســــــــتخـدام كفـاءة تحســــــــين لـدعم البنـاء معـايير في النظر إعـادة مع الخطوة

  )٢(دراسة رقم: 
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 للتصــــــميم مناخية بيو دراســــــات بتقديم االســــــتشــــــارية والمكاتب الهيئات جميع زاملإ - ١٥
ـــــــد، تالمعمـــاري  متطلبـــات أحـــد واعتبـــارهـــا، تنفيـــذه قبـــل المبنى كفـــاءة خاللهـــا من رصـــ

 )٢(دراسة رقم:  . المناخية التغيرات ثارآ مواجهة منظومة في اثرهأو ،الترخيص

 ووضـــع، الطاقة اســـتهالك مالمح ســـاسأ ىعل المباني من المســـتقبل في األداء تقييم - ١٦
ـــتهالك خريطة ، معها التعامل خطة لوضــــــع ومناطقها المحافظات لجميع طاقةلل اســـ

ا   تطبيقلها، و والتســـــويق الخضـــــراء المباني لتصـــــنيف متكاملة منظومة وضـــــعوأيضـــــً
 لتصنيف األخضر الهرم للتوعية بنظام وذلك ،اإعالميً وتسويقها األخضر الهرم منظومة
 اســــتخدام الطاقة كفاءة وإدارة ،للجودة الدولية المعايير مراجعة ، معالخضــــراء المباني

 ذات البناء صـــناعات في ودعمها نهاأشـــ من ىأخر اشـــتراطات يأو ،األيزو لمعايير اطبقً
 )٢دراسة رقم: ( .الصلة

ـــطح البحر، وتهديد العديد من  - ١٧ ــــــوب ســـــ يجب الوضــــــــع في االعتبار مشــــــــكلة ارتفاع منســ
 ما يلي:لذا يجب التعامل مع إدارة السواحل وتأكيد المناطق بالغرق، 

  ــرورة وضـــــع اســـــتراتيجية لتنمية ســـــاحل شـــــمال الدلتا في ضـــــوء ســـــيناريوهات ضـــ
 التغيرات المناخية المتوقعة.

  صـــياغة مخطط إلدارة المناطق الســـاحلية مع وجود إطار مؤســـســـي واضـــح لإلدارة
 المتكاملة لتلك المناطق.

 نين لتراعي مخاطر التغيرات المناخية وتآكل الشواطئ.تعديل التشريعات والقوا 

  إنشــاء نظم للرصــد واإلنذار المبكر وتوعية األفراد بمخاطر مشــكلة ارتفاع منســوب
 )٨(دراسة رقم: سطح البحر. 

 تطبيق أساليب الزراعة الذكية لمواجهة التغير المناخي في مصر، وذلك من خالل ما يلي: - ١٨

 لحرارة العالية والملوحة والجفاف، وهي الظروف اســـتنباط أصـــناف جديدة تتحمل ا
ــــتكون ســـــائدة تحت ظروف التغيرات المناخية، واســـــتنباط أصـــــناف جديدة تال ي سـ

 نموها قصير لتقليل االحتياجات المائية الالزمة لها.

  تغيير مواعيد الزراعة بما يالئم الظروف الجوية الجديدة، وزراعة األصناف المناسبة
ــــولي من وحدة المياه في المناطق المناخي ة المناســــــــبة لها، لزيادة العائد المحصــــ

ــــول، مع االســــــــتدامة في زيادة اإلنتاجية الفدانية للمحاصــــــــيل الزراعية،  لكل محصــــ
 )١٤(دراسة رقم: وتبني األساليب التكنولوجية الجديدة. 
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ــــــع - ١٩ ـــــطة من المناخية تغيراتال ىعل المترتبة ثارلآل كترونيةإل مراقبة منظومة وضــ  أنشـــ

 والقطر المحافظات ىمســـتو ىلرصـــدها عل ،البناء قطاع فيها بما ،المختلفة قطاعاتال
 ووضع المباني لجميع القائم للوضع مراجعة، مع فوري بشكل معها والتعامل المصري

 تقنيات اســتخدام، مع المناخية تغيراتال زيادة في تســاعد التي ثاراآل من تحد التي الحلول
 حوائط – سقف(أ منى للمبن الخارجي الغالف محددات ىستوم ىعل وذلك ،النانوتكنولوجي

 )٢راسة رقم: (د .)فتحات –

، المناخية تغيراتال ثارآ عن والمســــتقبلي الحالي الوضــــع عن ســــنوية ربع نشــــرة إصــــدار - ٢٠
 محددات وضعه، مع تنفيذ تم ما ىومد ،التالي التقرير في مراجعتها يتم توصيات وإصدار
 المناخي، التغير تداعيات مكافحة يخص فيما المناســبة ياتوالتقن المواد ريبتوف تســاعد

 كذلك الخطوة هذه تشـــمل قدا، ومحليً الصـــناعات هذهوتطوير  دعم إمكانية واســـتطالع
  .الشــــأن هذا في والقدرات المهارات وبناء الصــــغيرة الشــــركات لدعم مخططات وضــــع

 )٢راسة رقم: (د

ــــــاد الجوي - ٢١ ــــحة وهيئة األرصــ ـــــيق بين وزارة الصــــ ــم الجغرافيا لعمل ندوات التنســـ ة وقســــــ
ومؤتمرات علمية للتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على انتشار األمراض، وأهم األمراض 
ــــارها، مع ضـــــــرورة توفير  ــرة دورية للحد من انتشـــ الناتجة عن تلك التغيرات، مع عمل نشـــــ

  )٤راسة رقم: (داألمصال واألدوية الكافية لمعالجة تلك األمراض فور حدوثها. 

ــــينات الوراثية  - ٢٢ ــرورة عمل التحسـ ـــالالت لها القدرة على للثروة الحيوانية ضـــ الســـــتنباط ســ
بخطورة التغيرات المنـاخيـة  توعية المزارعينو، تحمل التغيرات المناخيـة والتأقلم معها

، مثل عمل مظالت التغيراتتلك سـتخدام وسـائل للحد من أثر اوأثرها على إنتاجية اللبن ب
 )١٣(دراسة رقم:  . للشمس مباشرة ةوعدم ترك الحيوانات عرض ،ويةوسائل ته ستخداماو
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  ا: الدراسات باللغة العربيةثانيً
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١                                                              
 المؤسسات لدور مصر: دراسة في السياحي النشاط على المناخية التغيرات أثر

  [Journal of Tourism, Hotels and Heritage, Vol.2, No.1, 2021]الرسمية 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  هبة اهللا أحمد مختار طه
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح

 النشر ةسن  ٢٠٢١

 رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ١٣١ – ١١٥ص ص 

يراتها المحلية تختلف من تعتبر ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية، إال أن تأث
مكان آلخر على الكرة األرضية، نظرًا لطبيعة وحساسية النظم البيئية في كل منطقة، 
وتعتبر المناطق الساحلية أكثر المناطق تأثًرا بالتغيرات المناخية، فهي تتأثر بارتفاع 

 تقدموسطح البحر، كما يتأثر النشاط السياحي فيها والحركة السياحية الوافدة إليها، 
السياحية  الجذب مقومات على وآثارها المناخية التغيرات ظاهرة مفهوم الدراسةهذه 

بالظاهرة،  قليميواإل الدولي االهتمام مدى ثم مصر، في المختلفة السياحة وأنماط
خالل  من الظاهرة، هذه مع التعامل في إليه وصلت الذي والوضع مصر دور وكذلك

  مصر. في المناخية بالتغيرات عنيةالم الرسمية المؤسسات دور بحث
  
  

 المستخلص

٢  
 وطرق االجتماعي اإلسكان لمشروع الخارجية البيئة على المناخية التغيرات تأثير

، ٣، ع٢الحياة [مجلة الفنون والعمارة للدراسات البحثية، مج جودة لتحقيق الحماية

  ]٢٠٢١يونيو 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  ورشيدصالح مرزوق سيد، هشام نديم، خالد مصطفى خ
 اسم الناشر كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

 النشر ةسن  ٢٠٢١

 رقم الطلب ملف إلكتروني

  عدد الصفحات  ٥٠ – ٣٧ص ص 

 دول خمسضمن  من مصر عالمية، وتعتبر ظاهرة المناخية التغيرات ظاهرة تعتبر
 ثرهاأ في المناخية ناصرالع أهمية وتتمثل ،للتغيرات المناخية السلبية لآلثار تعرضت

 خطيطالت ىعل تأثيرهو ،ىوالمبن اإلنسان ومحوري الخارجية والبيئة المسكن ىعل
 بإنشاء ٢٠١٢ عام من تنفيذه بدأا مشروعً الدولة تبنت، وقد المنشأ ىالعمراني ومستو

 الحياة مؤشرات جودة همأ ومن، االجتماعي اإلسكان لمشروع سكنية وحدة مليون
هذه  هدفتو، المسكن جودة تحقيق في مهم كعامل المناخي العنصر مالمالئ للمسكن
 وتحديد، مصر أقاليم في واختالف صفاتها ،المناخية بالعناصر التعريف إلىالدراسة 

 ووضع ،االجتماعي اإلسكان مشروع على تأثيرها ودراسة ،المناخية المتغيرات شكل
 .ثاراآل هذه من لتخفيفل حلول

 المستخلص
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   ٣  
 باستخدام المصرية الدلتا التربة بشمالي خصائص بعض على المناخية الضوابط رتأثي

، ٣، ع١٠تطبيقية [المجلة العلمية لكلية اآلداب، مج الجغرافية: دراسة المعلومات نظم

٢٠٢١[  
 العنوان

 اسم المؤلِّف  عال الشربيني صابر الشربيني، صالح معروف عبده عماشة
 م الناشراس كلية اآلداب بجامعة دمياط

 النشر ةسن  ٢٠٢١

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٧٩ – ٣٣ص ص 

 تكوين على الواضح التأثير يف المناخية الضوابط دور دراسة يف الدراسة مشكلة تتمثل
 الضوابط دراسة االعتبار يف األخذ مع الدراسة، بمنطقة خصائصها وتغير التربة

 بشمال التربة خصائص على المناخ تأثير لدراسةا ههذ تتناول، وهاقياسو المناخية
، التبخر، والمطر، والرياح، والحرارة درجة، والشمسي اإلشعاعتشمل:  والتي ،الدلتا

 الضوابط بين للعالقة اإلحصائي والتحليل ،للتربة المائية الميزانية عرض إلى باإلضافة
 المكاني التحليل ىعل لتعرفأيًضا إلى ا الدراسة هذه وتهدف ،والتربة المناخية

 مؤشرات أحد تعد والتي ،الدراسة منطقة تربة خصائص على وأثرها المناخية، للضوابط
  .المستقبلية مناطقها وتحديد ،بها الزراعي االستقرار عملية

 المستخلص

  

٤  
 المناخ في دراسة: الشرقية محافظة في األمراض بعض انتشار على المناخ تأثير

  ]٢٠٢١، يونيو ١٠، ع٤الجغرافية، مج للدراسات يةالعرب [المجلة التطبيقي
 العنوان

  اسم المؤلِّف  ربيع شحاتة طلعت ردينا
  اسم الناشر واآلداب والعلوم للتربية العربية المؤسسة

 النشر ةسن  ٢٠٢١

 رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٩٦ – ٣٩ص ص 

 في األمراض من الكثير ارانتش في المناخية العناصر تأثير ىمد الدراسة تناولت
 اأمراضً  تسبب الجوية الظروف فبعض ،متفاوتة بدرجات ولكن الشرقية محافظة

 ىعل يساعد أو ،افعلً  اإلنسان في موجودة ىأخر أمراض حدة من يزيد وبعضها معينة،
 ةالدراست وأثبت، األمراض بعض مقاومة ىعل اإلنسان مقدرة من يقلل أو ظهورها

 وأن الجوية، للتغيرات تستجيب اإلنسان لجسم لفسيولوجيةا الوظائف أن اأيضً 
 مناخية بيئة توجد فال السنة، مدار ىعل آخر ىإل فصل من تتغير الفسيولوجية العمليات

 الحرارية، بظروفها المرتبطة البيئة أو الفيروسية األمراض من معينة أنواع وبها إال
 في األمراض بعض انتشار من تحد التي التوصيات بعض اأيضً الدارسة تناولت كما

 .الدراسة منطقة

 المستخلص
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٥  

): دراسة ٢٠٠٥ – ١٩٨٦المناخ وأثره على راحة اإلنسان في دلتا نهر النيل بمصر للفترة من (

 ]٢٠٢١، يونيو ١، ج٦في المناخ التطبيقي [مجلة بحوث، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف هام محمد هاشم، محمد محمود عيسى، نشوى مغربيس
 اسم الناشر كلية البنات بجامعة عين شمس

 النشر ةسن ٢٠٢١

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ١٦٤ – ١٤٤ص ص 

ثلثي مساحة  نحوتعد الدلتا أشبه بمثلث كبير قاعدته على البحر المتوسط، وتضم 
األراضي الزراعية في مصر، وقد ترتب على وقوعها على ساحل البحر المتوسط سيادة 

مناخ البحري شمال منطقة الدراسة، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير المناخ ال
على الراحة الفسيولوجية لإلنسان، وتأثير التوازن الحراري والمائي على جسمه، ومعرفة 

  أنماط الراحة الفسيولوجية في دلتا النيل.
  
  

 المستخلص

٦  
من الصحي وكيفية مواجهتها: دراسة وعي المرأة الريفية بآثار التغيرات المناخية على األ

بقرية سنهور المدينة، مركز دسوق، محافظة كفر الشيخ [مجلة االقتصاد الزراعي 

  ]٢٠٢١، ١، ع٧والتنمية الريفية، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف أماني مغاوري جاد اهللا، إيمان مصطفى عبد المجيد
 اسم الناشر الجمعية العلمية للعلوم الزراعية

 النشر ةسن ٢٠٢١

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ١٦ – ١ص ص 

تستهدف هذه الدراسة بصفة رئيسة دراسة محددات وعي المبحوثات بآثار التغيرات 
المناخية على األمن الصحي بأبعاده المتمثلة في: (األمن العام، واألمن الغذائي، واألمن 

من خالل التعرف على مستوى وعي البيئي)، وكيفية مواجهتها، ويمكن تحقيق ذلك 
د اعمفهوم والصور وأسباب الحدوث، وأبالمبحوثات بالتغيرات المناخية من حيث ال

األمن الصحي، وتحديد العالقات الثنائية بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين 
 .درجات الوعي بهذه اآلثار، والتعرف على كيفية مواجهة هذه اآلثار

 المستخلص

 

 



  

١٣  
 

  ٢٠٢١ نوفمبر ) ١٨٥العدد رقم (        التغيرات المناخية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   ٧  
إنتاجية الحاصالت الزراعية في مصر [مجلة كلية السياسة  ىر التغيرات المناخية علأث

  ]٢٠٢٠، يناير ٥واالقتصاد، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  وسيم وجيه الكسان
 اسم الناشر بجامعة بني سويف كلية السياسة واالقتصاد

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 اتعدد الصفح ١٣٤ – ٩٩ص ص 

عتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية، وذلك ي
لحساسية الحاصالت الزراعية لتغير درجات الحرارة سواء باالرتفاع أو االنخفاض، حيث 
تنخفض إنتاجية بعض الحاصالت مثل القمح واألرز بارتفاع درجة الحرارة، في حين ترتفع 

ذا االرتفاع، هذا إلى جانب زيادة استهالك المياه بسبب إنتاجية محصول القطن به
زيادة مرات الري للحفاظ على درجة رطوبة التربة، وتهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر 
التغيرات المناخية على إنتاجية الحاصالت الزراعية المصرية في األجل الطويل 

ا لتقسيم المحافظات المنتجة للمحاصيل )، وفق٢٠١٤ً – ١٩٨١والقصير، وذلك خالل الفترة (
  .الزراعية

  

 المستخلص

٨  
آليات التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة بالتطبيق على الحالة المصرية 

  ]٢٠٢٠، ديسمبر ٢، ع٢٨[المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  مروة سيبويه حامد، والء محمد صابر
 اسم الناشر يالتخطيط القوم معهد

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ١٣٤ – ١٠٣ص ص 

تناقش هذه الدراسة قضية زيادة انبعاثات غازات الدفيئة وتأثيراتها على البيئة 
العمرانية، حيث تعد مصر من الدول التي ستتأثر بالتغيرات المناخية وخاصة المناطق 

لمفهوم وجوانب الظاهرة، ثم تناول  اوتناول الجزء األول من الدراسة عرضً الساحلية، 
العالمية التي تبنت المداخل  ةالجزء الثاني عرض مجموعة من األسس النظرية والتجار

واآلليات التخطيطية المختلفة للتعامل مع الظاهرة والتخفيف من زيادة االنبعاثات، 
بة عليها، وتخلص الدراسة إلى صياغة إطار مقترح ال مع اآلثار المترتوالتعامل الفعَّ 

واختبار تلك اآلليات من خالل دراسة  ،لآلليات المتبعة للتعامل مع الظاهرة في مصر
 .ميدانية

  المستخلص
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٩  

تأثير االنفتاح التجاري على انبعاثات الكربون في الواليات المتحدة والصين ومصر 

  ]٢٠٢٠مارس ، ١، ع٤٠[المجلة العربية لإلدارة، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  هبة اهللا أحمد سيد سليمان، حسام الدين محمد عبد القادر أحمد
 اسم الناشر اإلداريةالمنظمة العربية للتنمية 

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٨٨ – ٦٧ص ص 

توى المحلي أو لمسأصبحت قضية التغير المناخي من القضايا المهمة سواء على ا
هتمام بهذه القضية في ظل النظام التجاري العالمي الحالي حول الوقد زاد ا ،الدولي

افتراض التعارض المحتمل ما بين تحقيق منافع التجارة ووضع البيئة تحت مخاطر 
قتصادي المتمثل في الأن المزيد من التجارة والنشاط ا عديدة، بسبب المخاوف من

نبعاثات الوكذلك زيادة ا ،يؤدي إلى زيادة واضحة في استخدام الطاقةزيادة التصنيع قد 
ن أكما  ،وظهور العديد من المشكالت البيئية، والتي منها التغير المناخي ،السامة

المنافسة الناجمة عن التجارة الحرة قد تضغط على الحكومات لخفض المعايير 
منع الحكومات من سن لوائح البيئية، وكذلك فإن اتفاقيات التجارة الدولية قد ت

قياس تأثير كل من االنفتاح التجاري،  الدراسةوقوانين معينة للبيئة، وتحاول هذه 
والتنمية االقتصادية، واالستثمار األجنبي المباشر، واستهالك الطاقة، والتحضر على 

 ) في حاالت دول٢٠١٣ - ١٩٨٢البيئة باستخدام بيانات السالسل الزمنية خالل الفترة (
  .الواليات المتحدة األمريكية والصين ومصر

  
  

 المستخلص

١٠  
 العنوان  تعزيز ترابطات المياه والطاقة والغذاء في مصر في سياق تغير المناخ

 اسم المؤلِّف براهيم تاج الدينإعبد العزيز 
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 حاتعدد الصف  ص ٣٠

تهدف هذه الدراسة إلى توفير فهم أفضل للترابط بين الماء والطاقة والغذاء 
والتحديات المرتبطة بهذه الموارد في مصر، إذ توفر فرصًا للتغييرات األساسية في 
السياسات في مختلف النظم االقتصادية والمؤسسية والتكنولوجية واالجتماعية، 

تاجية من خالل معالجة العوامل الخارجية عبر ا عن تعزيز كفاءة الموارد واإلنفضلً
على المخاطر واآلثار الناجمة أيضًا القطاعات، باإلضافة إلى ذلك، فإنها تسلط الضوء 

عن قطاع ما على أي قطاع آخر من خالل تحديد إطار لتحديد المفاضالت والتآزر التي تلبي 
  .الطلب على الموارد دون المساس باالستدامة

 المستخلص
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١١  

 العنوان  التغيرات المناخية وأثرها على التجارة الخارجية

 اسم المؤلِّف هيئة تنمية الصادرات
 اسم الناشر هيئة تنمية الصادرات

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ص ١٣

إن تغير المناخ هو في األساس قضية تنمية فهو يهدد بتفاقم معدالت الفقر ويضر 
نمو االقتصادي، وفي الوقت ذاته فإن كيفية نمو البلدان المختلفة وما تضخه من بال

استثمارات لتلبية احتياجات مواطنيها من الطاقة والغذاء والمياه إنما هو ناتج عن 
تغير المناخ، وتتناول هذه الدراسة التعريف بظاهرتي التغير المناخي واالحتباسات 

اخية على الدول الفقيرة والمتقدمة، وموقف مصر من الحرارية، وتأثير التغيرات المن
التغيرات المناخية، والتقدير الكمي لغازات االحتباس الحراري في مصر، واالنعكاسات 
االقتصادية والمالية لتغير المناخ، والجهود الدولية المبذولة لمواجهة آثار المتغيرات 

ر المناخ وتأثيرها على التجارة البيئية، والمواصفات القياسية الخاصة وعالقتها بتغي
  .الدولية

 

 المستخلص

  

١٢  
التنوع البيولوجي في المواثيق الدولية والتشريعات واالستراتيجيات الوطنية (دراسة 

  ]٢٠٢٠، يونيو ٧٢حالة جمهورية مصر العربية) [مجلة البحوث والدراسات العربية، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  هالة السيد الهاللي
 اسم الناشر حوث والدراسات العربيةمعهد الب

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب يلكترونإملف 

 عدد الصفحات ٢١٨ – ١٦١ص ص 

تتناول الدراسة موضوعًا محل اهتمام كبير على الصعيدين الدولي والوطني، وهو 
التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام له، وترجع هذه األهمية  الحفاظ علىموضوع 

ا الموضوع من أثر كبير في الحفاظ على التوازن البيئي، فتنوع الكائنات الحية هذللما 
 –األحياء المائية النادرة  –الكائنات الدقيقة  –الحيوانات  –بكل صورها (النباتات 

االختالفات الجينية داخل كل نوع) يمثل مصدرًا للغذاء والعالج والسياحة واألمان 
لى تهديد، بل إما تشهده البيئة من تغيرات مناخية أدت الحيوي والتوازن البيئي، ومع 

أحياًنا القضاء على بقاء هذه األنواع النادرة والمهمة من النباتات واألحياء البرية 
سارع المجتمع وقد والمائية التي من شأنها الحفاظ على البيئة وتوفير األمان الحيوي، 

والحفاظ على نها الحفاظ على البيئة، الدولي بإبرام العديد من االتفاقيات التي من شأ
  ا.التنوع البيولوجي فيه

 المستخلص
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١٣  
أثر التغيرات المناخية على الكفاءة االقتصادية والتناسلية لألبقار الخليط الحالبة: 

، يونيو(ب) ٢، ع٢٩، مجيدراسة حالة بمحافظة الغربية [المجلة المصرية لالقتصاد الزراع

٢٠١٩[ 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  عبد العزيز، محمد عبد الخالق الصاوي، محمد غازي غرابة حسام حسني
 اسم الناشر يالجمعية المصرية لالقتصاد الزراع

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب يالمجلة المصرية لالقتصاد الزراع/د

 عدد الصفحات ٩٥٨ – ٩٤٥ص ص 

د الحراري على الحيوانات يؤدي ارتفاع الحرارة والرطوبة النسبية إلى ما يعرف باإلجها
ثير اإلجهاد الحراري على أبصفة خاصة، وتشير الدراسات إلى تبصفة عامة واألبقار 

الدراسة بصفة أساسية هذه وتهدف  ،إنتاجية اللبن، كما يؤثر على كفاءتها التناسلية
ناث إلى دراسة اآلثار االقتصادية للتغيرات المناخية على الكفاءة اإلنتاجية والتناسلية إل

األبقار الخليط الحالبة، وذلك من خالل دراسة وتحليل التغيرات المناخية في درجات 
الحرارة والرطوبة النسبية في المواسم المناخية، ودراسة أثر هذه التغيرات على 

  .الكفاءة التناسلية وإنتاجية اللبن والتكاليف والعائد إلناث األبقار
  
 

 المستخلص

١٤  
ا في مواجهة تأثير التغير المناخي على األمن الغذائي المصري الزراعة الذكية مناخيً 

  ]٢٠١٩(ب)، ديسمبر ٤، ع٢٩[المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  حمد عبد اللطيف سليمانأسرحان 
 اسم الناشر يالجمعية المصرية لالقتصاد الزراع

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ١٨٩٢ – ١٨٦٧ص ص 

تستهدف الدراسة بصفة رئيسة تقدير اآلثار المتوقعة للتغير المناخي على األمن 
الغذائي لكل من المحاصيل الزراعية (القمح، الشعير، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، 

، من خالل تقدير السيناريوهات ٢٠٥٠فول الصويا، عباد الشمس، واألرز) بحلول عام 
المستقبلية المحتملة لكل من المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج 
واالستهالك لهذه المحاصيل، ومن ثم الوقوف على الفجوة أو الفائض المتوقع من 

في ظل افتراضات السيناريوهات المختلفة والمتعلقة  ٢٠٥٠هذه المحاصيل في عام 
رة التغير المناخي، ومن ثم طرح الوسائل بالظروف العادية ومثيالتها تحت تأثير ظاه

ي الزراعة الذكية مناخيًا من خالل تبنِّ  ،التي بإمكانها التغلب أو تخفيف هذه اآلثار
 .لمواجهة اآلثار المحتملة للتغير المناخي

 المستخلص
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١٥  

 العنوان  التأمين وإدارة المخاطر في الزراعة المصرية

 اسم المؤلِّف معهد التخطيط القومي
 اسم الناشر معهد التخطيط القومي

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ص ١٦٤

يتعرض قطاع الزراعة في مصر للعديد من المخاطر وفي مقدمتها التغيرات المناخية 
واإلصابة باآلفات واألمراض النباتية، باإلضافة إلى مخاطر أخرى أصبحت تحتل مكانة 

أهم وسائل إدراة المخاطر  إحدىة على القطاع، ويعتبر التأمين الزراعي مؤثرة ومتزايد
في قطاع الزراعة، كنظام جماعي يقوم على تعويض المزارعين عن الخسائر المالية 

وتستهدف هذه الدراسة التوصل إلى أهم األسس  ،الناتجة عن هذه المخاطر
ر الزراعية، ونظام تكافل زراعي واالعتبارات العلمية الالزمة لوجود إدارة ناجحة للمخاط

  .ناجح في مصر، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن
  
 

 المستخلص

١٦  
 العنوان  ]٢٠١٨، يونيو ٤١، ع٤التغيرات المناخية: مخاطر وتأثيرات [مجلة رؤى مصرية، س

 اسم المؤلِّف ليديا عليوة
 ناشراسم ال هرام للدراسات االجتماعية والتاريخيةمركز األ

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٢٠ – ١٦ص ص 

المعدل السريع في استهالك الوقود خاصة الوقود الحفري سواء في التدفئة أو  إنَّ
النقل وغيرهما، باإلضافة إلى تراكم المخلفات وحرقها، واستخدام التقنيات القديمة 

در ال يتحمله المناخ من غازات االحتباس الحراري، في الزراعة، كلها أدت إلى انبعاث ق
والتي تسمى بظاهرة تغير المناخ، والمتمثلة في االحترار العالمي، وارتفاع منسوب 

وتناقش هذه الدراسة ماهية ظاهرة  ،البحار، وذوبان الجليد في منطقة القطبين
انخفاض درجة التغيرات المناخية، وتأثير هذه الظاهرة على مصر من حيث زيادة أو 

المناخية، وتأثير الموارد المائية  التغيراتالحرارة، وارتفاع منسوب سطح البحر، وزيادة 
 .ا الجهود الوطنية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخيةوغيرها، وتناقش أيضً 

 المستخلص
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١٧  
 اآلثار االقتصادية للتغيرات المناخية على إنتاجية أهم المحاصيل البستانية بمحافظة

  ]٢٠١٧، مارس ١، ع٢٧[المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، مج الوادي الجديد
 العنوان

 اسم المؤلِّف  محمد سكر يزكي إسماعيل زكي نصار، محمد عل
 اسم الناشر يالجمعية المصرية لالقتصاد الزراع

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب يالمجلة المصرية لالقتصاد الزراع/د

 الصفحات عدد  ٤٢٥ – ٤١٥ص ص 

لى الوقوف على اآلثار االقتصادية للتغيرات المناخية على إنتاجية أهم إتهدف الدراسة 
ومن العوامل المناخية التي تناولتها  ،المحاصيل البستانية بمحافظة الوادي الجديد

لى أن هذا إوتوصلت الدراسة  ،على إنتاجية تلك المحاصيل االدراسة درجة الحرارة وأثره
، لتفاحا ،البلح، العنب :مثل ،متغير حرج في التأثير على إنتاجية المحاصيل العامل هو

 ةوأوصت الدارسة بمراعاة إجراء العمليات الزراعية على المحاصيل البستانية بمحافظ
  .درجات الحرارةالتغير في الوادي الجديد بمواعيدها لتجنب 

  
 

 المستخلص

١٨  
[المجلة المصرية عي بمحافظة الشرقية أثر التغيرات المناخية على اإلنتاج الزرا

  ]٢٠١٧، ديسمبر ٤، ع٢٧، مجيلالقتصاد الزراع
 العنوان

 اسم المؤلِّف نعمة عالء علي عبد السالم
 اسم الناشر يالجمعية المصرية لالقتصاد الزراع

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب يالمجلة المصرية لالقتصاد الزراع/د

 تعدد الصفحا  ١٧٢٠ – ١٧٠٧ص ص 

متمثلة في ظاهرة  ،أثر التغيرات المناخية ىالتعرف عل ىالدراسة إلهذه تهدف 
درجات  ىومكونات الغازات الدفيئة المكونة للغالف الجوي، عل ،االحتباس الحراري

نتاجية ومتوسط اإل ،وهيكل التركيب المحصولي ،مطارومعدل سقوط األ ،الحرارة
وتأثير سباب أحول  المزارعينآراء  استطالع إلىنتاج الكلي، هذا باالضافة الفدانية واإل

ن عالحد من اآلثار السلبية الناتجة وكيفية  ،نتاج الزراعيالتغيرات المناخية علي اإل
 . التغيرات المناخية

 المستخلص
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١٩  

لمعهد  يمصر [المؤتمر الدول يبالتعليم لدعم التنمية المستدامة ف يإدماج البعد البيئ

  ]٢٠١٧مايو  ٨ - ٦و تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر)، (نح يالتخطيط القوم
 العنوان

 اسم المؤلِّف يسحر البهائ
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٤١٣ – ٣٧٨ص ص 

نمية استهدفت الدراسة بصفة رئيسة إدماج البعد البيئي في التعليم لدعم الت
دراسة مفهوم كل من التربية  تالمستدامة بمصر، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم

، ٢٠٣٠ستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر امراجعة  تالبيئية والتعليم البيئي، وتم
وبرنامج عمل الحكومة لمعرفة هل تم مراعاة إدماج البعد البيئي بمحور التعليم 

مفاهيم البيئية بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم قبل بكليهما، كما تمت مراجعة ال
، ومدى ارتباط هذه المفاهيم بالتحديات البيئية في المجتمع ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي للعام 

المصري، ثم عرضت الدراسة تجارب تطبيقية لبعض الدول التي أدمجت التعليم البيئي 
  .في العملية التعليمية

  
 

 المستخلص

٢٠  
 -المحددات  –لية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر (اإلمكانات اآلفاق المستقب

الحلول) في ظل المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية [المجلة المصرية لالقتصاد 

  ]٢٠١٧(ب)، ديسمبر ٤، ع٢٧، مجيالزراع
 العنوان

 اسم المؤلِّف طلعت رزق اهللا النقادي، عماد موريس عبد الشهيد
 اسم الناشر ية لالقتصاد الزراعالجمعية المصري

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب يالمجلة المصرية لالقتصاد الزراع/د

 عدد الصفحات  ٢٣٣٢ – ٢٢٨٥ص ص 

تلقي هذه الدراسة الضوء على مستقبل التنمية الزراعية المستدامة في مصر، 
وإقليمية والتعرف على إمكانات تحقيق تلك التنمية وما يواجهها من تحديات محلية 

ودولية، والتي أثرت في قدرة مصر على تحقيق تنمية زراعية مستدامة تحافظ على البيئة 
ا الوقوف على اآلثار البيئية ومواردها االقتصادية األرضية والمائية، وتستهدف أيضً 

والمناخية على كل من األراضي الزراعية واإلنتاجية الفدانية للمحاصيل الزراعية 
المياه السطحية والجوفية، والموارد الطبيعية في مصر، وقياس أثر  الرئيسة، وموارد

تلك التحديات على الناتج الزراعي والمتغيرات االقتصادية موضع الدراسة وتوقعاتها 
)، والتعرف على الجهود المحلية والدولية ٢٠٣٠/٢٠٣١، ٢٠٢٥/٢٠٢٦( يالمستقبلية لعام

مقترحات التي يمكن أن تسهم في ال ىلإلوصول لالمبذولة لمواجهة تلك التحديات 
 .مة في مصرتحقيق التنمية الزراعية المستداومواجهة تلك التحديات، 

 المستخلص
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٢١  
مصر:  يتوليد الكهرباء ف يمن استخدام الطاقة النووية ف يتحليل العائد االقتصاد

ة: ربع السلبيات) [مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسي –اإليجابيات  –(اإلمكانيات 

  ]٢٠١٧، يوليو ٣، ع١٨سنوية، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  هند قنديل
 اسم الناشر بجامعة القاهرة كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب د/مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 عدد الصفحات  ١٠٨ – ٦٩ص ص 

كلفة من استخدام الطاقة النووية لتوفير تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العائد والت
الطاقة الكهربائية من ناحية، ومن ناحية أخرى محاولة التعرف على مدى خطورة 
استخدام الطاقة النووية، خاصة أن هناك الكثير من األبحاث العلمية والتقارير الدولية، 

اقة الذرية، تثير وعلى رأسها بعض التوصيات للدول النامية بتقارير الوكالة الدولية للط
القلق حول المخاطر التي تحيط استخدامها، لما تتطلبه من نظم أمن وسالمة عالية، 
بجانب توفر أساليب آمنة لدفن النفايات المشعة؛ مما يتطلب تمويلًا هائًلا يشكل عبئًا 

  على الموازنة.
  
 

 المستخلص

٢٢  
 لعنوانا  تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية

 اسم المؤلِّف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
 اسم الناشر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ص ١٢٩

وارث في سياق ندرة تركز هذه الدراسة على التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الك
المياه في المنطقة العربية، وقد دعت عدة أطر واستراتيجيات عالمية إلى اعتماد نهج 
متكامل في تناول مسائل الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وتناولت 

والحد من  ،الدراسة لمحة عامة عن النقاشات الدائرة حول التكيف مع تغير المناخ
ارث مع التركيز على المنطقة العربية، وأدوات تقييم تغير المناخ ومخاطر مخاطر الكو

ا ا تحليلًالكوارث، وربط البيانات التاريخية للخسائر الناجمة عن الكوارث، وتناولت أيضً 
ا لمسارات كل من التكيف مع تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، وأهداف مقارنً 

 .زمة لهذا التكيفاللخطط الالمياه، وسبل تنفيذ التنمية المستدامة المتعلقة با

 المستخلص
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٢٣  
مصر: الفرص والتحديات [مجلة كلية االقتصاد والعلوم  يتقييم آلية التنمية النظيفة ف

  ]٢٠١٧، أبريل ٢، ع١٨السياسية: ربع سنوية، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  حنان محمود عجبو
 اسم الناشر ة القاهرةبجامع كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب د/مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 عدد الصفحات  ٧٢ – ٤١ص ص 

ـــة إلى مراجعة العمل الحالي والمبادرات الســـــابقة في مجال خفض  تهدف هذه الدراســ
الدولي، كمية انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وآلية التنمية النظيفة على المستوى 

ــات التي وتهدف أيضـــــً  ــياســـ ـــوق الدولية لخفض االنبعاثات، وأهم الســـ ا إلى تحليل الســ
ــة تحـديـات ومعوقــات  ـــ ــر لمواجهـة ظـاهرة التغيرات المنـاخيـة، ودراســــ ــــ قـامـت بهـا مصــ

  تطبيق آلية التنمية النظيفة في مصر وكيفية مواجهتها.
  
  
 

 المستخلص

٢٤  
 يالبيئ يلتنمية المستدامة: الوعبقضايا ا ينشر الوع يتوظيف اإلعالم الجديد ف

  ]٢٠١٧، يونيو ١٥دراسة ميدانية [مجلة بحوث العالقات العامة، ع :انموذجً 
 العنوان

 اسم المؤلِّف نصر الدين عبد القادر عثمان
 اسم الناشر الجمعية المصرية للعالقات العامة

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 اتعدد الصفح ١٩٦ – ١٥٧ص ص 

ـــائله  ـــ ــبح بوســـ ــ ــــود، وأصــــ ــ تتزايد أهمية اإلعالم وأدواره في تحقيق الوعي البيئي المنشــ
ــولً ا في ا مهمًتلعب دورً هانإكبر عدد ممكن من الجماهير، حيث ا ألالمختلفة أســــرع وصــ

ــيــة معينــة ــ ــكيــل آرائهم ومواقفهم تجــاه قضــــ ـــ وتهــدف هــذه  ،زيــادة الوعي العــام وتشـــ
ـــة إلى التعرف على مدى توظيف ــســـــات المعنية بالبيئة لإلعالم الجديد،  الدراســ المؤســـ

ـــــيح أكثر أنواع اإلعالم الجـــديـــد قـــدرة على التـــأثير في الجمهور، وتقييم فعـــاليـــة  وتوضـــ
ــالة البيئية، ومدى إســـــهام  وســـــائل اإلعالم ال ــال الرســـ ـــيما اإلعالم الجديد في إيصـــ ســ

ــــايا البيئة، وتقديم مقترحات ــ ــــر الوعي البيئي بقضــ ــ ــــاعد على  اإلعالم الجديد في نشــ تســــ
 .حماية البيئة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه

 المستخلص
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اف المؤلِّف  كشـَّ
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  اسم المؤلف الرقم المسلسل للدراسة
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  اسم المؤلف الرقم المسلسل للدراسة
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