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 دراست بجامعت بنها:عن االقتصاد األخضر كأداة لتحقيق التنميت المستدامت

  بكمية ابراىيم رجب ىمام اية /الباحثة قدمتيا حديثة دراسة كشفت

 االقتصاد  نع  بالجامعة والبحوث العميا الدرسات لقطاع  قالحقو 
 األمن أزمات ظل  في المستدامة التنمية لتحقيق كأداة االخضر

 .ةالمناخي والتغيرات البيئي

 أحد هباعتبار  األخضر اإلقتصاد دور رفةمع ليإ تيدف الدراسة نأ الباحثو كدتأو    
 في ةالطبيعي الموارد عمي والمحافظة المستدامة التنمية تحقيق في الحديثة التنموية البرامج
 الدولية لسياساتا ضوء في البيئي مناأل حماية لياتآ توضح الدراسة أن مشيرة مصر

 مصر نأ موضحا   البيئي التمويل وسياسات استراتيجيات وكذلك المصرية والتشريعات
 الصاعدة والدول المتقدمة دولال بعض في الناجحة والخبرات التجارب من استفادت

 من العديد في المستدامة التنمية تحقيق وايضا خضراأل االقتصاد نحو  والنم في خذةواآل
 ودعم البيئية والسياحة والنقل العمرانية والتنمية المياة وادارة الطاقة مجال مثل المجاالت

 المشاركة نياأش من التي القدرات وبناء التدريبو  التكنولوجيا ونقل  يالعمم والبحث االبتكار
 فرص توفير يف يسيم مما المجاالت من وغيرىا السميم  طوالتخطي التنمية عممية في

  .الخضراء نشطةلأل وفرص االئق لمعمل

  دعم اجل من الرشيدة الحوكمة اساليب بتطبيق قامت مصر ان الباحثو ضحتو 

  الرؤية ضوء في االخضر االقتصاد نحو التحول ثم ومن المستدامة التنمية استراتيجيات

 .1012 لمصر االستراتيجية
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 العميا الدرسات لشئون الجامعة رئيس نائب - الجيزاوي ناصر /الدكتور اكد جانبة ومن
 والضغوط المخاطر مع التكّيف إمكانية تعزيز عمى ُيساعد األخضر االقتصاد نا والبحوث

  إلى المجتمعات وصول إمكانية من يزيد مما الفقر، من الحدّ  عمى ُيساعد أّنو كما البيئية،

 النزاعات حل أو منع طريق عن البشري األمن ُيعّزز أّنو ضافةباإل ونظيفة، آمنة بيئة
 نوعية من ويحّسن الطبيعية، الموارد من وغيرىا والماء، والغذاء األرض عمى لمحصول

 المتعّمقة المخاطر من وغيرىا واألراضي، والماء اليواء تموث من وُيقّمل الطبيعية، الموارد
 .ةبالبيئ

 العامة والمالية االقتصاد أستاذ - لزغمو  سعد خالد /الدكتور من المناقشة لجنة وتكونت 
 االقتصاد أستاذ - العال ابو محمد يسري /والدكتور رئيسا   السادات لحقوق السابق والعميد
 االقتصاد استاذ - شمبي احمد ماجدة /والدكتورة بنيا بحقوق  العامة والمالية
 أستاذ - محمد حسني عصام /والدكتور وعضوا   مشرفا   بنيا بحقوق العامة  ةوالمالي

 .ا  عضو  والبحوث العميا لمدرسات ببنيا الحقوق كمية ووكيل العامة  ةوالمالي االقتصاد

 


