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 مقدمة .1
، حيث أنيا ال تمثل فقط 21أحد أىم تحديات القرن  يةالمناخ اتتغير التعتبر ظاىرة 

تحديًا بيئيًا ولكن تحدي متعدد الجوانب من المتوقع ان ُيؤثر في النظم االقتصادية واالجتماعية، 
المناخ،  اتوىو ما يمكن أن ييدد جيود التنمية بشكل عام. تجدر اإلشارة إلى أن تأثيرات تغير 

سواء من حيث كونيا إيجابية أو سمبية أو من حيث مقدارىا أو حدودىا، تختمف من دولة ألخري 
 يا عمى التعامل مع تمك التأثيرات. تمدي قدر و بناء عمى موقعيا الجغرافي 

وفقًا ألحدث الدراسات وما توصمت إليو من ُتعد مصر، وبخاصة منطقة دلتا النيل، 
عمى الرغم  .واحدة من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، لنطاق األضرارتقديرات 

 لتقييم تمكواضح المعالم  -سواء بحثى أو مؤسسى  -ال يوجد حتى األن إطار من ذلك ف
األبحاث التى تمت لتقييم تمك حيث نجد عدد محدود من التأثيرات أو كيفية التأقمم معيا. 

إحتماالت غرق مناطق من الدلتا نتيجة ارتفاع مستوي سطح عمى في معظميا  تركزالتأثيرات، 
ارتفاع درجة تأثير البحر وكذلك تأثير التغيرات المناخية عمى موارد نير النيل المائية و أيضًا 

  .وزيادة إحتياجات المحاصيل المختمفة من المياه الحرارة عمى اإلنتاجية الزراعية

، تمتد عبر كل القطاعات االنناجية مناخيةفي المقابل نجد أن تأثيرات التغيرات ال
الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة تتضمن التأثير  والخدمية، فعمى سبيل المثال تتضمن التأثيرات

عمى صحة االفراد نتيجة انتشار األمراض المعدية وزيادة معدالت استيالك الكيرباء وكذلك 
ارتفاع درجات كما يمكن أن يؤدى  خفض كفاءة محطات توليد الكيرباء خالل أشير الصيف.

لإلضرار باألنشطة السياحية عمى سبيل المثال نتيجة تضرر الشعب المرجانية في البحر الحرارة 
يمكن أن تتضرر األنشطة الزراعية  من جية أخرى األحمر الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة. 

فاض معدالت سقوط األمطار نتيجة انخ المعتمدة عمى االمطار بالساحل الشمالي الغربي لمصر
كما يمكن أن يؤدى تساقط األمطار بغزارة خالل فترات زمنية قصيرة إلى صعوبة  .بتمك المناطق

 شديدة فى الحركة بالمناطق الحضرية واإلضرار بالبنية التحتية والمبانى، خاصة المتياكل منيا. 

بعض المناطق  إلى غرق فى المقابل يمكن أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر كما 
الساحمية لدلتا النيل وايضًا ارتفاع مستوي ومموحة المياه األرضية نتيجة زيادة ترسب مياه البحر 

، وىو ما يمكن أن يؤثر بالسمب عمى األنشطة المرتفعة بالفعل فى شمال الدلتا في المياه األرضية
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المناطق االثرية الكائنة  الزراعية والبنية التحتية وأساسات المباني بالمناطق الحضرية وكذلك
رتفاع إلى تغير الديناميكيات الساحمية ىذا االبالمناطق الساحمية من الدلتا. كما يمكن أن يؤدى 

 وبالتالي تغير أنماط وزيادة نحر الشواطئ وأيضًا خفض إنتاج مصايد األسماك. 

إال أن  و عمى الرغم من تعدد التأثيرات المحتممة لمتغيرات المناخية فى مصرنجد أن
غياب شبو كامل لمدراسات  ز كما أن ىناكلم تتم دراساتيا وتقييميا بشكل كافى يامعظم

وكذلك عدم األخذ فى اإلعتبار األطراف فى مجال التغيرات المناخية االقتصادية واالجتماعية 
بالسمب عمى عمميات صنع السياسات ذلك المعنية عند تقييم تمك التأثيرات. يمكن أن يؤثر 

وكذلك فرص حصول مصر حاليًا  يةتغيرات المناخالتمفة بما في ذلك سياسات التأقمم مع المخ
 عمى تمويل من الصندوق األخضر الداعم لجيود التأقمم في الدول النامية. 

 

 الهدف العام واألهداف التفصيمية  .2
 اليدف العام لممشروع

 إلى: ، في إطار األوضاع السابق عرضيا،مشروعالييدف 

                                                مركز بحوث التأقمم مع التغيرات المناخية بجامعة االسكندرية إنشاء 
(ARCA – Alexandria Research Centre for Adaptation to Climate 

Change) ، ،مع التركيز بالدرجة األولى عمى كمركز متميز لألبحات متعددة التخصصات
وتعزيز تبادل المعرفة والبحوث ، يةتغيرات المناخالادية واالجتماعية لتأثيرات الجوانب االقتص

السياسات، وتبادل الخبرات وأفضل  بما يفيد عممية صنع المشتركة ومتعددة التخصصات
 الممارسات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

 األىداف التفصيمية 

 :عدد من المحاور من خاللتحقيق ىدفو العام، مركز، في إطار العمل عمى ال يتعامل

  .البحثية فى مجال التأقمم مع التغيرات المناخيةالقدرات  دعم .1
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العمل عمى إيجاد بيئة مناسبة لمتفاعل وتبادل الخبرات مابين صانعى السياسات  .2
  في مجال التأقمم مع التغيرات المناخية.والباحثين 

تيدف لتقييم التأثيرات المختمفة لمتغيرات المناخية إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية  .3
 .  تمك التأثيراتأقمم مع أفضل سبل التو 

 

   لمشروعأنشطة ا. 3

 أنشطة الدعم المؤسسي  3-1
عمى وضع األنشطة، وفقُا لمقترح المشروع البحثي والمقدم إلى الجية المانحة،  ىذهتركز 

كفاءة االنشطة ىيكل إدراي لممركز وكذلك إعداد االستراتيجيات والسياسات المختمفة بما يضمن 
 وتكامميا. وقد تم في ىذا اإلطار إعداد االستراتيجيات والسياسات التالية:

o تتعمق بالتنظيم اإلدارى وتحديد النظرة المستقبمية لممركز وكذلك  :االستراتيجية اإلدارية
  التحديات التى يواجييا وكيفية التعامل معيا.

o تتناول التعريف باألطراف المعنية واساليب التواصل معيا وكذلك استراتيجية االتصال :
 محتوى التواصل مع كل منيا.

o ممركز وأولوياتيا وكذلك اسموب تنفيذىا، : تيتم بتحديد المجاالت البحثية لالخطة البحثية
 مع العمل عمى التنسيق من األنشطة األخرى لممركز.

o تختص خطة بناء وتنمية القدرات، كما ىو الحال فى الخطة البحثية، خطة بناء القدرات :
بتحميل الفجوات الموجودة حاليًا فى مجال التغيرات المناخية وأفضل الطرق لمتعامل معيا 

 ار جدول زمنى.وذلك فى إط
تجدر اإلشارة إلى أن إعداد الخطة البحثية وخطة بناء القدرات قد إعتمد جزئيًا عمى 
متطمبات األطراف المعنية بالتغيرات المناخية وبخاصة صانعى السياسات، وذلك لضمان 

  المخرجات البحثية وتمك الخاصة ببناء القدرات.االستفادة من 
األبحاث المختمفة التى تناولت بالدراسة تأثيرات التغيرات قام المركز أيضًا بتجميع معظم 

 المناخية فى مصر.
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اإلمكانيات بتجييز مكان مناسب لممركز وتزويدة كما تضمنت أنشطة الدعم المؤسسى 
 وقد تم في ىذا االطار:وتحقيق األىداف المرجوة منو. تو المادية والبشرية الكفيمة بدعم أنشط

  إنشاء معمل لمحاسب اآللي مجيز بأحدث األجيزة والمعدات من حواسب آلية وطابعات
(Plotterوماسح ضؤئى لمخرائط ) إلخ ومكتبة تضم عدد كبير من المراجع الحديثة ...

 مجال التغيرات المناخية.  في

 

 

  .تجييز قاعة لإلجتماعات والتدريب 

 
 تجييز قاعة محاضرات لبرنامج ماجستير التغيرات المناخية والتنمية وجاري حاليًا ـ

 لى لمتدريب العممى لمطالب. آالمستدامة بالمعيد بما في ذلك أجيزة حاسب 
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 بناء القدرات أنشطة 3-2
ميارات فيما يتعمق ب دعم قدرات الباحثينإلى تيدف أنشطة بناء القدرات فى المشروع 

بقضايا تغير المناخ. كما ذات الصمة التقنية واألدوات  المعرفةكذلك األساسية و العممي البحث 
بأىمية اإلعتماد ، و يةالمناخ التغيراتتيدف إلى زيادة وعي األطراف المعنية المختمفة بقضايا 

 عمى األسموب التشاركى فى تحديد األولويات وصنع السياسات والقرارات فى ىذا المجال.
وكذلك لتحقيق التكامل ما بين ىذا المحور ومحاور ىذه األنشطة  ولضمان سيولة وفاعمية تنفيذ

 .لتمك األنشطةنظم المُ تمثل اإلطار العام  لبناء القدراتتم وضع خطة العمل األخرى بالمركز فقد 

دورة تدريبية استيدفت دعم وتنمية قدرات الباحثين المصريين  55تم حتى اآلن تنظيم 
 الميارات األساسية لمباحثين وأيضاً  يةالمناخ اتتغير الفيما يتعمق بالموضوعات ذات الصمة ب

حثين من مختمف الجامعات ا، شارك في تمك الدورات ما يزيد عمى ألف من الب(1)جدول رقم 
(. ومن الجدير بالذكر أن تمك الدرورات التدريبية شممت 1م شكل رقوالمعاىد البحثية في مصر )

من الباحثين العرب من دول المغرب وتونس  44ثالث ورش عمل إقميمية شارك فييا أيضًا 
 والجزائر والسودان والعراق واألردن.
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 وحتى اآلن 2011(: بيان بورش العمل التي قام المركز بتنظيمها خالل الفترة من 1جدول رقم )

د عد
 المشاركين

عدد مرات 
 عقد الدورة

 م عنوان الدورة
 1 التغيرات المناخية: مقدمة 7 340
 2 (IPCCالتغيرات المناخية: تقرير التقييم الخامس ) 3 59
 3 التأثيرات االقتصادية واالجتماعية لمتغيرات المناخية 2 27
 4 تأثيرات التغيرات المناخية عمى مصر 2 56
 5 االقتصادي لتأثيرات التغيرات المناخيةالتقييم  1 9
 6 تقييم تأثيرات التغيرات المناخية عمى التنوع البيولوجي 1 15
 7 تأثيرات التغيرات المناخية عمى القطاع الزراعي 2 69
 8 تأثيرات التغيرات المناخية عمى البحيرات الشمالية 2 31
 9 اإلنتاج الحيوانيتأثيرات التغيرات المناخية عمى قطاع  1 24
 10 كيفية إعداد مقترح مشروع بحثى 6 71
 11 الكتابة العممية 1 13
 12 (STATAاالقتصاد القياسي التطبيقي باستخدام ) 1 8
 13 نظم المعمومات الجغرافية: التطبيقات االقتصادية االجتماعية 9 81
 14  نظم المعمومات الجغرافيةتطبيقات  6 67
 15 التفكير والقراءة والكتابة القائمة عمى المنطق  1 8
 16 طق الساحميةاتأثيرات التغيرات المناخية عمى المن 3 53
 17 مقدمة في اإلحصاء التطبيقي 2 45
 18 اإلحصائياالستدالل  2 45
  دورات إقميمية  
في مجال التغيرات المناخية  نظم المعمومات الجغرافيةتطبيقات  2 35

 التغيرات المناخية
19 

 20 اقتصاديات التغيرات المناخية 1 15
  اإلجمالي 55 1075

 

 

 : المشاركون في ورش العمل التي نظميا المركز، وفقًا لجيات العمل(1) شكل رقم

 %17 ,جهاز شئون البيئة

 %12 ,وزارةى الزراعة

 %6 ,وزارة البحث العلمي

M4 ,وزارة الموارد المائية والري% 

 %2 ,منظمات المجتمع المدني

 %28 ,طالب

 %12 ,جامعات باإلسكندرية

 %10 ,جامعات بمحافظات الدلتا

 %2 ,جامعة األزهر

 %6 ,جامعات أخرى

 %30جامعات
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األبحاث المتعمقة بتأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر وطرق التاقمم أنشطة  3-3

 معها
 اور أساسية ىي: حبالمشروع ثالثة ماألنشطة البحثية تضمن ت

o األنشطة البحثية لفريق العمل بالمشروع 
o برنامج المنح البحثية الصغيرة 
o برنامج الباحثين الزائرين 

 
تجدر اإلشارة إلى أنو قد تم وضع خطة لألبحاث بغرض تحدد أىداف كل من األنشطة 

حيث تمثل  بينيا وبين أنشطة المركز األخرى.السابقة والتنسيق فيما بينيا وكذلك التنسيق 
عناصر ىذه الخطة الخطوط االسترشادية العامة لألنشطة البحثية وعالقة الموضوعات التي 

 تتناوليا األنشطة البحثية بأىداف المشروع وكيفية تعظيم االستفادة من مخرجات تمك األبحاث.  

 ور:فيما يمي عرض موجز لطبيعة وأىدف كل من تمك المحاو 

 ة البحثية لفريق العمل بالمشروعاألنشط 3-3-1
تيتم األنشطة البحثية لفريق العمل بالمشروع، باإلضافة إلى تحديد ومتابعة االنشطة 

ابحاث ، بإجراء برنامج الباحثين الزائرين البحثية ببرنامج المنح البحثية الصغيرة وأيضاً 
 لتأثيراتم االقتصادي ييواالقتصادية والتقالجوانب االجتماعية تركز في المقام األول عمى 

وقد نتج عن تمك األنشطة عدد من األبحاث رات المناخية وطرق التأقمم معيا. يالتغ
اق عمل )انظر الجزء رقم ر محكمة ومؤتمرات وكذلك أو  دولية المنشورة في مجالت عممية

 من ىذا التقرير(. 3-3-4

 برنامج المنح البحثية الصغيرة 3-3-2
إلى  يةالمناخ اتتغير الييدف برنامج المنح البحثية لمركز بحوث التأقمم مع تأثيرات 

 صناعذات الصمة بالسياسات وصنع القرار مما يسمح يتزويد  األبحاثدعم إجراء 
 اتتغير الالسياسات ومتخذي القرارات بمعمومات دقيقة ومستحدثة حول تأثيرات 
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وذلك من  تأقمم معيا وفي الوقت المناسب.وسبل ال ية في القطاعات المختمفةالمناخ
 خالل إطار قائم عمى التنافسية بين الباحثين المصريين.

تم اإلعالن عن ست جوالت من برنامج المنح البحثية التي يوفرىا المركز لتقديم 
باحث بمقترحات مشروعات بحثية، تم  106مقترحات مشروعات بحثية وتقدم 

 : ةبحثية لتمويميا في الموضوعات التالي تقييميا واختيار تسعة  مشروعات

o  تقييم درجة تأثر نوعية المياه بالبحيرات الشمالية لمصر بالتغيرات المناخية
 وبدائل التأقمم مع تمك التأثيرات: منطقة دراسة بحيرة المنزلة

o  أنماط التنوع البيولوجى عمى السواحل المصرية لمبحر المتوسط وتأثيرات
 يياالتغيرات المناخية عم

o  دراسة تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر عمى المباني في المناطق
 الساحمية وبدائل التأقمم مع تمك التأثيرات

o  تقييم درجة تاثر اإلنتاج الحيوانى الرتفاع درجة الحرارة المصاحب لمتغيرات
 المناخية وفرص التأقمم مع تمك التأثيرات

o تطبيق النماذج العالمية عمى المستوى المحمى (Downscaling في )
 منطقة شرق المتوسط في ظل السيناريوىات المختمفة لمتغيرات المناخية

o نحو انتاج مستدام لمبطاطس في ظل التغيرات المناخية 
o  الدعامياتالتغيرات المناخية وتنوع (Basidiomycetes)  في دلتا النيل

  (IUCNورصد وتقييم سالالت منتقاة من القائمة الحمراء ل )
o تأثيرات التغيرات المناخية عمى مجتمعات الشعب المرجانية في  تقييم

 السواحل المصرية عمى البحر األحمر
o ( تطبيق النماذج العالمية عمى المستوى المحمىDownscaling لبعض )

العوامل المناخية في مصر في ظل السيناريوىات المختمفة لمتغيرات 
  المناخية
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  برنامج الباحثين الزائرين 3-3-3
ين في عدد من المجاالت ذات صمك األنشطة استقبال عدد من المتخصتاستيدفت 

 كل من بناءالمركز فيما يتعمق بالمختمفة ة طنشاألالصمة بالتغيرات المناخية لدعم 
قام المشروع باستضافة ثالثة من الباحثين الزائرين في حيث القدرات واألبحاث. 
 مجاالت مختمفة وىم:

 
 Dr. Lucia Fanini, the Hellenic Centre for Marine Research, Crete in May 

2012. 
 Mr. Xavier Vollenweider, London School of Economics in December 2012.  

 Dr. Juan Pablo Sanchiz, Animal Breeding and Genetics Department, IRTA – 
Lleida, Spain, in December 2013.  
 

 المنشورةاألبحاث  3-3-4
بحث  13محاورىا، تم نشر  عمى اختالف نتيجة ألنشطة البرنامج البحثي لممشروع

 منيا تم نشرىا في مجالت عممية دولية محكمة وىي: 11عممي، 

1. Mytilineou Ch., et.al., 2016, New Mediterranean biodiversity records 
(November, 2016), Medit. Mar. Sci., 17/3, 794-821 

2. Elshemy, M., M. Khadr, Y. Atta and A. Ahmed, 2016, Hydrodynamic and 
water quality modeling of Lake Manzala (Egypt) under data scarcity, 
Environmental Earth Science, Oct. 2016, 75:1329. DOI: 10.1007/s12665-016-
6136-x  

3. Moussa, R., K. Kapiris and A. Zenetos, 2016, Brachyuran diversity along 
Mediterranean Egypt, with the addition of a new introduced species, Cah. Biol. 
March, vol. 57, pp. 43-49 http://application.sb-
roscoff.fr/cbm/article.htm?execution=e2s1 

4. Abdrabo, M.A. and M. Hassaan, 2015, An integrated framework for urban 

http://application.sb-roscoff.fr/cbm/article.htm?execution=e2s1
http://application.sb-roscoff.fr/cbm/article.htm?execution=e2s1
http://application.sb-roscoff.fr/cbm/article.htm?execution=e2s1
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resilience to climate change case study: Sea level rise impacts on the Nile 
Delta coastal urban areas, Urban Climate, vol. 14, Part 4, pp. 554-565. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095515300249 

5. Zenetos, A., et.al., 2015, New Mediterranean biodiversity records (April 2015), 
Medit. Mar. Sci., 16/1, 266-284 http://www.medit-mar-
sc.net/index.php/marine/article/view/1292 

6. Abdrabo M.A. and M.A. Hassaan, 2014, Economic valuation of Sea level rise 
impacts on agricultural sector: Damietta governorate, Egypt, Journal of 
Environmental Protection. Vol. 5, Number 2, February 2014, pp. 87-95 
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=43218#.Uw3ViPSSwVk 

 

7. Hassaan, M.A. and M.A. Abdrabo, 2013, Vulnerability of the Nile Delta coastal 
areas to inundation by sea level rise, Environmental Monitoring and 
Assessment, Vol. 185, No. 8, 2013, pp. 6607-6616, 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-012-3050-x 

8. Lotfy, W.M., 2013, Climate change and epidemiology of human parasitosis in 
Egypt" Journal of Advanced Research, Journal of Advanced Research 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209012321300088X 

9. Hassaan, M.A., 2013, GIS-based risk assessment for the Nile Delta coastal 
zone under different sea level rise scenarios case study: Kafr EL Sheikh 
Governorate, Egypt, Journal of Coastal Conservation: Planning and 
Management, DOI 10.1007/s11852-013-0273-0, 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11852-013-0273-0  

10. Soliman N.F., Yacout D.M.M., and Hassaan M.A., 2017, Responsible fishmeal 
consumption and alternatives in the face of climate changes, International 
Journal of Marine Science, 7(15): 130-140 (doi: 10.5376/ijms.2017.07.0015) 

11. M. A. Hassaan, M. A. Abdrabo, P. Masabarakiza, GIS-based model for 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095515300249
http://www.medit-mar-sc.net/index.php/marine/article/view/1292
http://www.medit-mar-sc.net/index.php/marine/article/view/1292
http://www.medit-mar-sc.net/index.php/marine/article/view/1292
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=43218#.Uw3ViPSSwVk
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=43218#.Uw3ViPSSwVk
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-012-3050-x
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209012321300088X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209012321300088X
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11852-013-0273-0
http://dx.doi.org/10.5376/ijms.2017.07.0015
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mapping malaria risk under climate change Case study: Burundi, Accepted for 
publication in Journal of Geoscience and Environment Protection 

 باإلضافة إلى بحثين منشورين في مؤتمرات دولية وىي: 

12. Elshemy M. and M.  Khadr, 2015, Hydrodynamic impacts of Egyptian Coastal 
lakes due to climate change, Example Manzala Lake, A paper presented at the 
18th International Water Technology Conference, IWTC18 Sharm El Sheikh, 
12-14 March 2015. 

13. Abdrabo M.A. and M.A. Hassaan, 2014, Assessing resilience of the Nile Delta 
urban centers to sea level rise impacts, 5th Global Forum on Urban Resilience 
& Adaptation, Bonn, Germany 29-31 May 2014 

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-
cities/files/Resilient_Cities_2014/RC2014_Congress_Proceedings/RC2014_congress_
proceedings_Abdrabo.pdf 

 

كذلك قام المشروع بإصدار سمسمة من أوراق العمل التي تناول قضايا تتعمق بتغير المناخ وقد تم 
 ة حتى اآلن، وىي:سمأعداد من تمك السم خمسةإصدار 

1. Stakeholder analysis: Nile Delta and Climate Change 

2. Climate change and livestock: Vulnerability and adaptation 

3. Climate change impacts on pests and pesticide use: A review Article 

4. Aquaculture in Egypt under changing climate: Challenges and Opportunities 

5. Developing a Reliable Digital Elevation Model for Climate Change 
Applications, Case Study: The Nile Delta, Egypt 

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2014/RC2014_Congress_Proceedings/RC2014_congress_proceedings_Abdrabo.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2014/RC2014_Congress_Proceedings/RC2014_congress_proceedings_Abdrabo.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2014/RC2014_Congress_Proceedings/RC2014_congress_proceedings_Abdrabo.pdf
http://arca-eg.org/publication-category/stakeholder-analysis-nile-delta-and-climate-change/
http://arca-eg.org/publication-category/climate-change-and-livestock-vulnerability-and-adaptation/
http://arca-eg.org/publication-category/climate-change-impacts-on-pests-and-pesticide-use-a-review-article/
http://arca-eg.org/publication-category/aquaculture-in-egypt-under-changing-climate-challenges-and-opportunities/
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 أنشطة الشراكة  3-3-5
قنوات اتصال فعالة وتشغيل تتضمن تمك األنشطة كافة اإلجراءات التي تيدف إلى إنشاء 

الباحثين الميتمين بمجال التغيرات المناخية وآثارىا في مختمف تدعم الحوار والتواصل ما بين 
والبحثي من جية وصانعي السياسات  التخصصات، وكذلك التواصل ما بين المجتمع األكاديمي

  .ومتخذي القرارات من جية أخرى 

 توقيع خمس مذكرات تفاىم مع خمسة جيات بحثية مصرية ىي:، منذ بدء المشروع، تم

o  البيئةجياز شئون 
o  جامعة األزىر –كمية الزراعة 
o  جامعة كفر الشيخ –كمية الزراعة 
o   معيد بحوث الشواطئ 
o  مدينة األبحاث العممية والتكنولوجية ببرج العرب –معيد األراضي القاحمة 

من الباحثين فى مختمف  900كذلك تم إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من  
ن المحمي واإلقميمي. يسواء كان عمى المستوي يةلمناخرات ايتغظاىرة الالتخصصات والميتمين ب

باستمرار حيث توفر قاعدة البيانات ىذه فرصة التواصل الدائم مع  ياناتويتم تحديث قاعدة الب
 ىؤالء الباحثين.  

 برنامج ماجستير تغير المناخ والتنمية المستدامة إنشاء 3-3-6
اتضح من خالل أنشطة المشروع خالل الفترة الماضية تعاظم التحديات التي تواجييا 
مصر بالفعل نتيجة لمتغيرات المناخبة وآثارىا، كما تأكدت الحاجة إلى إعداد كوادر فنية 
متخصصة في مجالي تغير المناخ والتنمية المستدامة، لذك قام المشروع بتطوير برنامج 

 —اخية والتنمية المستدامة وذلك لتمبية احتياجات سوق العمل المتزايدة ماجستير التغيرات المن
من الكوادر الفنية والخبرات في ىذا المجال. حيث يوفر  —عمى المستويين الوطنى واإلقميمي

البرنامج بيئة أكاديمية متعددة التخصصات تدعم البحث العممي ودراسة كافة الجوانب العممية 
 ية ذات الصمة بالتغيرات المناخية. واالجتماعية واالقتصاد
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وقد تم االنتياء من إعداد المعايير األكاديمية لمبرنامج ومواصفات الخريج وتوصيف 
 4272البرنامج ومصفوفتو باإلضافة غمى توصيف المقررات، وقد تم صدور القرار الوزاري رقم 

بمعييد الدراسات العميا  بإنشاء ىذه البرنامج ضمن البرامج الدراسية 2017أغسطس  229بتاريخ 
جامعة االسكندرية، وسيتم فتح باب قبول الطالب بالبرنامج في فصل الربيع من العام  –والبحوث 
 .2018/2017الدراسى 

 


