وزارة الدولة لشئوف البيئة
الفصؿ الثاني
التغيرات المناخية

مقدمة
شيد عاـ  3122في مصر تحقيؽ العديد مف اإلنجازات في مجاؿ التغيػرات الػمػنػا ػيػي تػمتػي فػي مػقػدمػي

تمؾ اإلنجازات المشاركي الفعالي في المػفػاكتػات الػدكلػيػي حػكؿ لتػايػا الػتػغػيػرات الػمػنػا ػيػي كالػمػتػمػ ػمػي فػي
إجراءات الت فيؼ مف كالتكيؼ مع ظاىرة التغيرات المنا يي كامكانيي نػقػؿ الػتػكػنػكلػكجػيػات الصػديػقػي لػمػ ػيػ ػي
كتمكيؿ المشركعات ك ناء القدرات الكطػنػيػي تػحػقػيػقػان لػمػ ػادئ الػتػنػمػيػي الػمػ ػتػدامػي كالػتػي تػرتػكػز عػمػ مػ ػد

الم كليي المشتركي كالمت ايني لمدكؿ الناميي كانتياءان المشاركي في فعاليات مؤتمر األطراؼ ال ػا ػع عشػر

(مؤتمر األمـ المتحدة لمتغػيػرات الػمػنػا ػيػي) فػي نػيػايػي الػعػاـ كالػتػي كػانػت ىػـ نػتػا ػجػو تػمػديػد فػتػرة عػمػؿ
ركتكككؿ كيكتك مف يناير  3124حػتػ دي ػمػ ػر  3128كمػف الػمػمػكػف ف يػمػتػد إلػ دي ػمػ ػر 3131

ليشتمؿ فترة إلتزاـ انيي ككذلؾ تفعيؿ دكر صندكؽ المناخ األ تر كانشاء م ار تػفػاكتػي جػديػد يػيػدؼ
لمكصكؿ إل إتفاليي دكليي جديدة لمتغيرات المنا يي حمكؿ عاـ .3126
كما شيد العاـ نف و العديد مف المشركعات اإل ترشاديي المعنيي إجراءات التكيؼ مع ظاىرة تغير الػمػنػاخ
كالتي تيتـ م تق ؿ ال ريطي ال كانيي تجاه الم اطر كالتيديدات الػمػحػتػمػمػي كالػمػتػمػ ػمػي فػي إرتػفػاع درجػات

ح اررة األرض كارتفاع م تكل طح ال حر األمراف المذاف يؤدياف إلػ تػم ػيػرىػمػا الػ ػطػيػر عػمػ الصػعػيػديػف
اإلجتماعي كاإللتصادم لمتجمعات ال كانيي اصي في المناطؽ ال احميي كالزراعيي مصر.
كما تكلي ك ازرة الدكلي لش كف ال ي ي إىتمامان كا ػعػان تػركرة تػفػعػيػؿ للػيػات الػتػ ػفػيػؼ كالػحػد مػف إنػ ػعػا ػات
الغازات الدفي ي حيث يمتي التك ع في مشركعات لليي التنميي النظيفي عم ر يا التعاكف مع الػقػطػاعػات

الم تمفي كالصناعي كالزراعي كالنقؿ كال تركؿ كالتشجيع عم التحكؿ مف إ ت داـ الكلكد األحفكرم لمطالات

الجديدة كالمتجددة ككذلؾ التك ع في مشػركعػات الػتػشػجػيػر ىػذا ػاإلتػافػي إلػ تػحػقػيػؽ ىػداؼ الػتػنػمػيػي
الم تدامي مف الؿ إتاحي فرص عمؿ جديدة كتحقػيػؽ عػا ػد مػادم إتػافػي نػتػيػجػي ػيػع شػيػادات ػفػض

الكر كف الناتجي عف تنفيذ ىذا الػنػكع مػف الػمػشػركعػات .كػمػا تػـ الػ ػدء فػي إعػداد ػرنػامػل كطػنػي لػمػتػحػكؿ

اللتصاد من فض الكر ػكف كحصػر مػجػاالت ػفػض اإلنػ ػعػا ػات الػطػكعػيػي الػمػال ػمػي لػمػظػركؼ الػكطػنػيػي

(  )National Appropriate Mitigation Actionsكالعمؿ عم إنشاء لاعدة يانات تفاعميي لحصر
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إن عا ات غازات اإلحت اس الحرارم مف م تمؼ مصادرىا كال ع لتػطػكيػر األداء فػي مػجػاؿ للػيػي الػتػنػمػيػي
النظيفي إل تقطاب اإل ت مارات الدكليي في ىذا المجاؿ.
كما شاركت ك ازرة الدكلي لش كف ال ي ي كعتك فاعؿ في عماؿ المجنػي الفنيػي لم ػصمي الكر كنيػي كالػتي تػتـ

في عتكيتيا :كؿ مف ك ازرات الصناعي كالزراعي كاإل كاف كالكير ػاء كالطالػي كالمػكارد الما يػي كالػرم

كال ػتركؿ كالػصحي يػدؼ تقميػػؿ اإلن عا ػات مػف غػػازات االحت ػاس الحػرارم مػف ػػالؿ مرال ػي كحػصر كافػػي

اإلن عا ػ ػػات الػ ػػصادرة عػ ػػف نػ ػػشاطاتيا كذلػ ػػؾ لمتػ ػػشجيع عم ػ ػ إ ػ ػػت داـ مػ ػػصادر لمطالػ ػػي المتجػ ػػددة النظيفػ ػػي

كا تغالليا ػديالن عػف الكلػكد التقميػدم ككػذلؾ المرال ػي كالتعامػؿ مػع كافػي النفايػات الػصادرة عػف النػشاطات

ال ػػصناعيي كالػ ػزاـ الم ػػصانع معالج ػػي نفاياتي ػػا كالتك ػػع ف ػػي تط يق ػػات التكنكلكجي ػػات ال ػػصديقي لم ي ػػي تم ػػؾ
القطاعات كذلؾ إلحداث التطكيػر المػ تيدؼ لمػصناعات المػصريي كجػكدة المنتجػات المحميػي لمكصػكؿ يػا

لدرجي المناف ي في ال كؽ العالميي.

األنشطة واألعماؿ التى تـ تنفيذها خالؿ عاـ 3122
مشروع البالغ الوطني الثالث
يمتي تنفيذ مشركع اإل الغ الكطني ال الث في إطار تنفيذ نص ال ند رلـ ( )23مف إتفاليػي األمػـ المتحػدة

اإلطاريي لتغير المناخ شمف "إ الغ المعمكمػات المتعمقػي التنفيػذ" الفقػرة رلػـ ( )2ال اصػي قيػاـ كػؿ طػرؼ
ػػإ الغ مؤتمػػر األط ػراؼ معمكمػػات حػػكؿ حػػصر اإلن عا ػػات لغػػازات اإلحت ػػاس الح ػرارم كعػػرض التدا يػػر

المت ػػذة لتنفيػػذ ىػػداؼ اإلتفاليػػي لمحػػد مػػف تمػػؾ اإلن عا ػػات حيػػث لػػاـ ال ػ راء فػػي مجػػاالت الز ارعػػي كالػػرم
كالصناعي كالصحي كالنمذجي كتكنكلكجيا المعمكمات كاإلحصاء التعميقػات عمػ

نػشطي المػشركع األ ا ػيي

كىي (حصر غػازات اإلحت ػاس الحػرارم كاجػراءات ال فػض كالتكيػؼ كالتكعيػي ك نػاء القػدرات كالتعميػـ كنقػؿ

التكنكلكجيػػا كغيرىػػا مػػف المكتػػكعات الم تمفػػي ) التعػػاكف مػػع رنػػامل األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػا ي مػػف ػػالؿ
حمقي العمؿ ال تاميي لممرحمي التحتيريي لمشركع ال الغ الكطني ال الث في  41مارس .3122
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صورة ( )2-3ورشة عمؿ مشروع البالغ الوطني الثالث في مارس 3122

التنسيؽ والتعاوف مع الو ازرات والجهات األخرى
المجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة

.2
.

في إطار اإلىتماـ الكطني العمؿ عم دعـ كتفعيؿ مشركعات لليي التنميي النظيفػي شػارؾ الكفػد

المػػصرم فػػي ػػالث إجتماعػػات دكليػػي ( ملمانيػػا كالمغػػرب كجنػػكب فريقيػػا) لمجػػاف الكطنيػػي المعنيػػي
آليي التنميي النظيفي كالتا عي إلتفاليي األمـ المتحدة اإلطاريي لمتغيرات المنا يي الؿ عاـ 3122

ككذا إجتماع المجمس التنفيذم الدكلي آلليي التنميػي النظيفػي ػالؿ إنعقػاد مؤتمػر األطػراؼ الػ ا ع

عػػشر مدينػػي ديػػر ف جنػػكب فريقيػػا حيػػث كص ػ الكفػػد المػػصرم عمػػي تػػركرة إ ػػتمرار العمػػؿ
ركتكككؿ كيكتك صفتو اإلطار القانكني الممزـ لتنفيذ لليي التنميي النظيفي مكجب تمػؾ اإلتفاليػي

كلػػد كافقػػت الػػدكؿ األعػػتاء كعػػددىـ  2:2دكلػػي إ ػػت ناء ػػالث دكؿ كىػػـ اليا ػػاف كرك ػػيا ككنػػدا
عم فترة إلتزاـ انيي لم ركتكككؿ ت د مف  2يناير  3124كتنتيي فػ  42ديػ م ر  3128كمػف

الممكػػف ف تمتػػد إل ػ  42دي ػ م ر  3131كلػػد تػػـ تحديػػد مطالػػب لػػدعـ مػػشركعات لليػػي التنميػػي
النظيفي في الدكؿ الناميي ك اصي المشركعات ال رامجيي.
ب .كصؿ إجمالي المشركعات في الحافظي المصريي آلليي التنميي النظيفي إل عدد  :5مشركعان منػذ
دايػػي عمػػؿ المجنػػي فػػي عػػاـ  3116كحػػت نيايػػي عػػاـ  3122تحقػػؽ فػػتان ػػنكيان فػػي إن عا ػػات

غػػازات اإلحت ػػاس الح ػرارم مقػػداره  22مميػػكف طػػف ػػاني ك ػ يد الكر ػػكف المكػػافب تقري ػان ك تكمفػػي

إ ت ماريي ت مغ حكالي  6مميار دكالر مريكي ك يانيا كالتالي:
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جدوؿ ( )2-3موقؼ حافظة مشروعات آلية التنمية النظيفة
عدد

المشروعات

22

27

74

5

ج.

الحصكؿ عم

الموقؼ

مالحظات

م جمي دكليان

مف المجمس التنفيذم الدكلي آلليي التنميي

طا ات المكافقي النيا يي

()Letters of Approval
الحصكؿ عم

طا ات المكافقي الم د يي

()Letters of No Objection

مف المجني الكطنيي آلليي التنميي النظيفي كفي
مرحمي التدليؽ الدكلي Validation
مف المجني الكطنيي آلليي التنميي النظيفي

تحت اإلعداد ()Pipeline

لامت المجني الكطنيي آلليي التنميػي النظيفػي ػالؿ عػاـ  3122عقػد عػدد ػتي إجتماعػات لممكتػب
كالمجمس المصرم آلليي التنميي النظيفي كلد كانت نتا ل اإلجتماعػات كمػا ىػك مكتػح الجػداكؿ

( )3-3ك( )4-3التالييف:

صورة ()3-3جانب مف اجتماع المجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة
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جدوؿ ( )3-3بياف بالمشروعات الحاصمة عمى خطابات الموافقة المبدئية مف المكتب المصري آللية التنمية
النظيفة وعددها  2:مشروعاً خالؿ )Letters of No Objection( 3122
كميي ال فض

التكمفي

( لؼ طف اني

(مميكف دكالر

ال نكم

المشركع

رلـ

ك يد الكر كف

اإل ت ماريي
مريكي)

المكافب)
الطالػ ػػي المتجددة
رنػػامل الطالػػي المتجػػددة المػػصرم لتكليػػد الكير ػػاء قػػدرة إجماليػػي

2

3

4

 4111ميج ػػاكات– مق ػػدـ م ػػف ال ػػشركي الم ػػصريي لنق ػػؿ الكير ػػاء

511

3362 56

التعاكف مع ال نؾ الدكلي
إنشاء محطي لتكليد الكير اء مف طالي الرياح قػدرة  29ميجػاكات

44

42.35

محطي تكليد الكير اء مف طالي الرياح لدرة  311ميجػاكات ج ػؿ

592.9

576.6

الزعفراني – مقدـ مف اليي ي العر يي لمتصنيع – منظمي دكليي

الزي ػ ػػت جن ػ ػػكب الزعف ارن ػ ػػي (مق ػ ػػدـ م ػ ػػف ىي ػ ػػي الطال ػ ػػي الجدي ػ ػػدة

كالمتج ػػددة) التع ػػاكف م ػػع ن ػػؾ اإل ػػت مار األكرك ػػي كالمفكت ػػيي
األكرك يي ك نؾ التعمير األلماني

5

إنشاء محطي تكليد كير اء

245.4

يكط الما يي الجديدة – لمانيا

254.6

الز ارعػ ػ ػػي

6

7

زراعي األ طح في المناطؽ الحتريي لت فيؼ اإلحت اس الحرارم

– مقدـ مف ك ازرة الزراعي كا تصالح األراتي – لطاع حككمي

إ ت الص كت زيف كر كف التر ي العتكم فػي مػجػاؿ الػز ارعػي –

مقدـ مف ك ازرة الزراعي كا تصالح األراتي – لطاع حككمي

8.6

4.9

4.8

4
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الم مف ػ ػ ػػات
اليتـ الالىكا ي لػمػحػمػمة ػمػحػطػي مػعػالػجػي الػمػيػاه الػعػادمػي

8

الغر يي – مقدـ مف شركي اإل كندريي لػمػصػرؼ الصػحػي –

457.4

لـ يتحدد عد

لطاع عاـ
تطكير إدارة الم مفات الزراعيي لمحػد مػف غػازات اإلحػتػ ػاس

9

الحرارم – مقدـ مف ك ازرة الػز ارعػي كا ػتػصػالح األ ارتػي –

43:

23

لطاع حككمي
تجميع كحرؽ غاز المدافف مف مدفف القطػامػيػي – مػقػدـ مػف

:

لما الشركي العر يي لم ي ي

211

5.6

تحكيػ ػػؿ الكلكد
 21تحكيؿ الكلكد مف المازكت إلي الغاز الط يعي شركي مصػر
لأل منت (لنا) – مقدـ مف شركي مصر لػألػ ػمػنػت (لػنػا) –

219

2

لطاع اص
22

تحكيؿ الكلكد مف المازكت إلي الغاز الط ػيػعػي – مػقػدـ مػف

5:

27.9

شػركػي مصػر إدفػك لػمػب ككرؽ الػكػتػا ػي كالػطػ ػاعػي – لػطػػاع
األعماؿ العاـ
23
24

تحكيؿ الكلكد مف المازكت إلي الغاز الط ػيػعػي – مػقػدـ مػف

88

6

فض إن عا ات  CO2مف الؿ اإل ت داؿ الػجػز ػي لػمػكلػكد

751 7

39

شركي لنا لصناعي الكرؽ – لطاع اص
األحفكرم الكتمي الحيكيي (لش األرز) الناتل مف الػمػ ػمػفػات
الزراعيي – مقدـ مف شركي الفارج لأل منت – لطاع اص
تح يف كفاءة الطالػ ػػي

25
26

55

إ ترداد الح اررة الناتجي مف مكلدات الكير اء – مقدـ مف

84

لـ يتحدد عد

إ ترجاع غازات الشعمي – مقدـ مف شركي اإل كندريي

61

لـ يتحدد عد

شركي الدة لم تركؿ
الكطنيي لمتكرير كال ترككيماكيات – لطاع األعماؿ العاـ
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الصناعػ ػػي
شحف الحديد األ فنجي ال ا ػف إلػي الػفػرف الػكػيػر ػي – مػقػدـ

27

مف شركي ال كيس لمصمب

217

35

فض ان عا ػات ك ػيػد الػنػيػتػركز مػف مصػنػع كػيػمػا لػألػ ػمػدة
28

م ػكاف – مػقػدـ مػف شػركػي الصػنػاعػات الػكػيػمػاكيػي الػمػصػريػي

226.6

3.9

فض ان عا ات ك يد النيتركز ك كا يػد الػنػيػتػركجػيػف ػمػصػنػع

287

4

(كيما) – لطاع األعماؿ العاـ

الدلتػا لػألػ ػمػدة – مػقػدـ مػف شػركػي الػدلػتػا لػألػ ػمػدة – لػطػاع

29

األعماؿ العاـ
فض ان عا ات ك ػيػد الػنػيػتػركز ػالػمػصػنػع الػجػديػد لػحػامػض

359 9

لـ يتحدد عد

الػنػيػتػريػػؾ – مػقػػدـ مػػف شػػركػػي مصػػر ىػيػػدرككػػر ػػكف – لػطػػاع

2:

اص
458:.7

اإلجمػ ػػالي

3::6.5:

جدوؿ ( )4-3بياف بالمشر وعات الحاصمة عمى خطابات الموافقة النهائية لممجمس المصري آللية
التنمية النظيفة

كمية الخفض
السنوي

(ألؼ طف

المشروع

رقـ

ثاني أكسيد
الكربوف

التكمفة

اإلستثمارية
(مميوف دوالر
أمريكي)

المكافئ)

الطال ػػي المتجددة
2

رنامل الطالي المتجػددة المػصرم لتكليػد الكير ػاء قػدرة إجماليػي
 4111ميجػػاكات – مقػػدـ مػػف الػػشركي المػػصريي لنقػػؿ الكير ػػاء

511

3362.56

التعاكف مع ال نؾ الدكلي
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التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئوف البيئة 3122
الصناع ػػي
3

4

5

كحػدة إ ازلػػي كػ يد النيػػتركز مػف عػادـ مػصنع حػػامض النيتريػػؾ مقػػدـ مػػف

386.3

4.3

ف ػػض إن عا ػ ػػات ك ػ ػ يد الني ػػتركز ك كا ػػيد النيػ ػػتركجيف مػ ػػصنع الدلتػ ػػا

287

4

فض إن عا ات ك يد النيتركز مف مصنع كيما لأل مدة م كاف  -مقػدـ

226.6

3.9

شركي النصر لأل مدة كالصناعات الكيماكيي " مادكك" – لطاع عاـ

لأل مدة – مقدـ مف شركي الدلتا لأل مدة – لطاع األعماؿ العاـ

مف شركي الصناعات الكيماكيي المصريي (كيما) – لطاع األعماؿ العاـ
تح يف كفػػاءة الطالي

6

7

إ ػػترداد الحػ ػ اررة الناتج ػػي م ػػف مكل ػػدات الكير ػ ػػاء – مق ػػدـ م ػػف الػ ػػشركي

42

9

إ ػػترجاع غػػازات الػػشعمي– مقػػدـ مػػف شػػركي ال ػ كيس لتػػصنيع ال ػػتركؿ–

231

لـ يتحدد

المصريي لتشغيؿ مشركعات الغاز الط يعي الم اؿ – لطاع األعماؿ

لطاع عاـ

عد

تحكيؿ الكل ػػكد
اإل ػػت داؿ الجز ػػي لمكلػػكد األحفػػكرم الم مفػػات الزراعيػػي كالكلػػكد المػػشتؽ

8

م ػػف الم مف ػػات ال مدي ػػي ف ػػي م ػػصنع

ػػمنت حمػ ػكاف – مق ػػدـ م ػػف ش ػػركي

ال كيس لأل منت – لطاع اص
اإل ػػت داؿ الجز ػػي لمكلػػكد األحفػػكرم الم مفػػات الزراعيػػي كالكلػػكد المػػشتؽ

9

:

21

مػػف الم مفػػات ال مديػػي فػػي مػػصنع

ػػمنت القطاميػػي – مقػػدـ مػػف شػػركي

2:.5

5

ال كيس لأل منت – لطاع اص
تحكيػػؿ الكلػػكد مػػف المػػازكت إل ػ الغػػاز الط يعػػي  -مقػػدـ مػػف شػػركي لنػػا

88

6

تحكيؿ الكلكد مف المازكت إل الغاز الط يعي  -مقػدـ مػف شػركي مػصر

5:

27.9

2412.5

33:9.36

لصناعي الكرؽ – لطاع اص

إدفك لمب ككرؽ الكتا ي كالط اعي – لطاع اص
اإلجمػ ػالي

57

49.4

5
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وزارة الدولة لشئوف البيئة
ت ػ جيؿ ر عػػي مػػشركعات ػػالؿ عػػاـ  3122فػػي المجمػػس التنفيػػذم الػػدكلي آلليػػي التنميػػي النظيفػػي

د.

تحقؽ تمؾ المشركعات فتان نكيان يقدر حكالي  2.48مميكف طف اني كػ يد الكر ػكف المكػافب
ك تكمفي إ ت ماريي تقدر حكالي  247مميكف دكالر مريكي كما ىك م يف جدكؿ ()5-3
جدوؿ ( )5-3بياف بالمشروعات التي تـ تسجيمها دولياً خالؿ 3122

كمية الخفض
السنوي
المشروع

رقـ

(ألؼ طف ثاني
أكسيد الكربوف
المكافئ)

2

محطي طالي رياح التعاكف مع

3

رنامل ت ريد كاحالؿ يارات التاك ي القديمي
منت

انيا طالي  96ميجاكات

يكط لمكلكد الحيكم

4

تحكيؿ كلكد مصنع

5

تحكيؿ الكلكد لمغاز الط يعي لتكليد الكير اء كالعمميات الصناعيي
شركي مصر لمغزؿ كالن يل كص اغي ال يتا كفر الدكار

اإلجم ػػالي

ق.

التكمفة
اإلستثمارية
(مميوف
دوالر)

281

:5

:64

45

316

4

56

6

2484

247

تػػشجع ك ازرة الدكلػػي لػػش كف ال ي ػػي عمػ التك ػػع فػػي تنفيػػذ مػػشركعات لليػػي التنميػػي النظيفػػي مػػف ػػالؿ

التعػػاكف مػػع الػػك ازرات كاليي ػػات كالػػشركات ذات الػػصمي مػػف جػػؿ التعريػػؼ كالػػتركيل ألىميػػي تنفيػػذ
مشركعات لليي التنميي النظيفي مصر ىذا إل جانب ت ػادؿ ال ػ رات مػع ػ راء دكلييػف مػف الػدكؿ

ذات التجػػارب الناجحػػي يػػذا المجػػاؿ م ػػؿ ككريػػا الجنك يػػي كالينػػد كالػػصيف كالػػدانمرؾ كرك ػػيا ل حػػث
ؿ ك كجو التعاكف عم الصعيديف المحمي كالدكلي.
ك.

اإلتفاؽ عم تنفيذ مزرعي لتكليد الكير اء مف طالي الرياح

ميل ال كيس ذات لدرة  361ميجاكات

كذل ػػؾ م ػػف ػػالؿ إجتم ػػاع م ػػع مم م ػػي ال ن ػػؾ ال ػػدكلي ف ػػي يكلي ػػك  3122ي ػػدؼ إدراج كؿ م ػػشركع
رامجي ك المعركؼ ػ  POAك ( )Program of Activityلمطالي الجديدة في مصر.
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التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئوف البيئة 3122
ق.

اإلتفاؽ مع شركي جكلد تاندرد كالتي تعمؿ في مجاؿ كؽ الكر كف الطكعيي لإل تفادة مف تط يؽ

مػشركعات ال فػض الطكعيػي فػي مػػصر مػا يعطػي فرصػي لإل ػػتفادة مػف عا ػدات تمػؾ المػػشركعات
كالمتم مػػي فػػي شػػيادات الكر ػػكف الطكعيػػي ( )VERsكالػػتي يمكػػف تػػداكليا فػػي إطػػار ػػكؽ الكر ػػكف

كمػػا يمك ػػف إدراج مػػشركعات للي ػػي التنميػػي النظيف ػػي المتع ػ رة ليت ػػـ تنفيػػذىا ف ػػي إطػػار ػػكؽ الكر ػػكف

الطكعيػي اإلتػافي إلػي إ طػػار المجنػي الكطنيػي آلليػػي التنميػي النظيفػي كافػي األنػػشطي الػتي تتػـ فػػي
ىػػذا ال ػ ياؽ فػػي مػػصر مػػا يعطػػي الفرصػػي لحػػصر كافػػي نػػشطي فػػض اإلن عا ػػات الػػتي تتػػـ فػػي
مصر.
ك.

دعـ رامل لليي التنميي النظيفي عم الم تكل األفريقي مف الؿ المػشاركي فػي مؤتمػر "فيػـ

ػكاؽ

الكر كف في فريقيا" جكىان رج – جنكب فريقيا يناير .3122
ز.

متا عي ىـ الم تجدات في مجاالت الطالي الم تمفي عم الم تكل الدكلي كاإللميمػي كالكطػني مػف
الؿ المشاركي في إجتماعػات الػشع ي القكميػي لمجمػس الطالػي العػالمي كالػتي تنعقػد ػك ازرة الكير ػاء

كالطالي صفي دكريي.
 .3المجنة الوطنية لمتغيرات المناخية:
لامت المجني الكطنيي لمتغيرات المنا يي كالتي تتـ مم مي ك ازرات ال ارجيي كالمكارد الما يي كالػرم كالز ارعػي

كا تػصالح األ ارتػػي كالكير ػاء كالطالػػي كال ػتركؿ كالتجػػارة الػصناعي كالتنميػػي اإللتػصاديي إلػ جانػب ػ راء
م ػػف اليي ػػات كالجي ػػات ذات ال ػػصمي تنػ ػ يؽ التع ػػاكف فيم ػػا يني ػػا لمنال ػػشي تفعي ػػؿ اإل ػػتراتيجيات ال اص ػػي
القطاعػػات كالػػك ازرات المعنيػػي لمكاجيػػي ظػػاىرة تغػػير المنػػاخ .ىػػذا إلػ جانػػب تفعيػػؿ كتكجيػػو العمػػؿ ال ح ػػي

فيما يف المراكز ال ح يي الكطنيي (م ؿ المركز القكمي لم حكث – مركز حكث الػصحراء – مركػز ال حػكث
الزراعيي  -إلخ) اإلتافي إل تحديث لا مي المشركعات اإل ترشاديي في مجالي الت فيؼ كالتكيؼ كنقؿ
التكنكلكجيا.
 .4المخاطر والتكيؼ مع التغيرات المناخية
.

تعزيز الشراكات يف إدارة التكيؼ كالت فيػؼ مػف ل ػار تغػير المنػاخ مػف ػالؿ رنػامل إدارة م اطػر
تغير المناخ كالممكؿ مف الحككمي األ ػ انيي اإلشػتراؾ مػع ككػاالت األمػـ المتحػدة الم تمفػي مػصر
كالذم يدار مف الؿ  UNDP-Spain MDG Achievement Fundيكنيك .3122

ب.

59

منالشي مشركع التكيؼ مع التغيرات المنا يي عم ال كاحؿ الشماليي لدلتا نير النيؿ مف الؿ
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وزارة الدولة لشئوف البيئة
إجتمػػاع مػػع مم ػػؿ عػػف رنػػامل االمػػـ المتحػػدة اإلنمػػا ي كمرفػػؽ ال ي ػػي العػػالمي ك حػػث ػ ؿ تمكيػػؿ

مػػشركعات فػػي مجػػالي التكيػػؼ مػػع كالت فيػػؼ مػػف ل ػػار التغػػيرات المنا يػػي مػػف الحككمػػي األلمانيػػي
يكنيك.3122
ج.

إعػػداد لاعػػدة يانػػات لممػػشركعات الكطنيػػي فػػي مجػػاؿ التكيػػؼ مػػع ل ػػار ظػػاىرة التغػػيرات المنا يػػي
ي ػػدؼ تمكيمي ػػا م ػػف ص ػػندكؽ التكي ػػؼ كم ػػا ت ػػـ إع ػػداد تقري ػػر ف ػػني ع ػػف إعتم ػػاد جي ػػي تنفي ػػذ كطني ػػي
( National Implementing Entity (NIEل دء تنفيذ تمؾ المشركعات.

د.

ف ػ إطػػار م ػػادرة مػػشاركي التكيػػؼ  Adaptation Partnerالػػتي كردت الد ار ػػي الكطنيػػي لمتنميػػي
ال ي يي كاإللتصاديي الصادرة في  3121لم نؾ الدكلي تـ إعػداد تقريػر األنػشطي الحاليػي كالم ططػي
فػ شػػماؿ فريقيػػا لمتكيػػؼ مػػع ظػػاىرة تغػػير المنػػاخ لتقػػديميا إلػ

مانػػي جامعػػي الػػدكؿ العر يػػي تػػمف

طي العمؿ العر يي لمتعامؿ مع ظاىرة التغيرات المنا يي.
ق.

إعداد مقترحات لإل تفادة مف دكر الجمعيي األكرمتك طيو لأللاليـ كالمحميات في مجاؿ التكيؼ مػع
ظاىرة التصحر كالجفاؼ كتكعيي المكاطنيف م ا و ك دا ؿ مكاجيي طره.

ك.

ترشيح صندكؽ حمايي ال ي ي كجيي منفذة لمشركعات التكيؼ الت يمكليا صندكؽ التكيؼ كالتن يؽ
مع لجني اإلعتماد شمف إ تيفاء النماذج لممكافقي عم الترشيح.

 .5نقؿ التكنولوجيا وبحوث التغيرات المناخية
.

حث إمكانيات تط يؽ حدث التكنكلكجيات الصديقي لم ي ػي فػي مجػاالت المػكارد الما يػي كنظػـ الػرم
كالز ارعػػي كا تػػصالح األ ارتػػي كمجػػاؿ الطالػػي (تكيػػؼ /ت فيػػؼ) مػػف ػػالؿ المػػشاركي كرشػػي عمػػؿ
ال رنامل العالمي اليكلندم لممياه القاىرة يكنيك .3122

ب.

منالشي تنميي المناطؽ المتتررة مف ل ار ظاىرة التغيرات المنا يي كامكانيي تزكيدىا التكنكلكجيػات
المتطكرة القا مي لمتط يؽ الفعمي كذلؾ إجتماع منظمي الفاك القاىرة يكليك.3122

ج.

منالػػشي كجػػو التعػػاكف المػػشترؾ إجتماعػػات المجنػػي الدكليػػي لمطالػػي الجديػػدة كالمتجػػددة لمتك ػػع فػػي
إ ت دامات الطالات المتجددة كالتي تز ر يا المنطقي العر يي يركت – ل ناف

د.

تم ر .3122

الم ػػشاركي كع ػػتك فاع ػػؿ ف ػػي إجتماع ػػات المجن ػػي ال اص ػػي ال ػػصمي الكر كني ػػي م ػػف ج ػػؿ التطكي ػػر
المػ تيدؼ لمػصناعات المػػصريي كجػكدة المنتجػات المحميػػي كالػتي تنظميػا اليي ػػي العامػي لممكاصػػفات
كالجكدة الؿ الر ع األ ير مف عاـ .3122
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التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئوف البيئة 3122
المشاركة في المؤتمرات واإلجتماعات اإلقميمية والمحمية والدولية
حظي عاـ  3122اىتماـ ك ير مف مفكتي الدكؿ المتقدمي كالناميي مف جؿ حث الجيػكد الدكليػي إليجػاد

حمػكؿ لقػتيي التغػػيرات المنا يػي يتػـ ح يػػا كامكانيػي تط يقيػا مػػف ػالؿ تنظيػـ مؤتمػرات دكليػي كاجتماعػػات

إلميميي.
كتمييدان لممشاركي في مؤتمر األطراؼ ال ا ع عشر جنكب فريقيا في نيايػي  3122فػقػد ػاتػت مصػر

الؿ العاـ نف و عددان مف اإلجتماعات كالمؤتمرات الدكليي التحتيريي كالمتعمقي المكتكعات الػتػفػاكتػيػي

لقتيي التغيرات المنا يي كىػي :إجػراءات الػتػ ػفػيػؼ مػف كالػتػكػيػؼ مػع ظػاىػرة الػتػغػيػرات الػمػنػا ػيػي  -نػقػؿ

التكنكلكجيا  -التمكيؿ  -ناء القدرات في مجاؿ عمكـ كتط يقات الحد مف ظاىرة تغير المناخ جاء ػرزىػا
عم النحك التالي:
.2

ريؿ /3122كف -لمانيا يػكنػيػك

محاد ات األمـ المتحدة لمتغيرات المنا يي ( انككؾ – تايالند
.)3122

.3

اإلجتماع الحادم عشر لفريؽ العمؿ ال الث  WGIIIلمػيػيػ ػي الػحػكػكمػيػي الػدكلػيػي الػمػعػنػيػي ػتػغػيػر
المناخ  IPCCكاإلجتماع ال الث كال ال كف لميي ي IPCC

.4

ك ظ ي – اإلمارات مايك .3122

اإلجتماع الكزارم ال اني الرفيع الم تكل حكؿ مفاكتات تػغػيػر الػمػنػاخ ػكف  -لػمػانػيػا يػكلػيػك
.3122

.5

اإلجتماعات التحتيػريػي لػمػمػفػاكتػيػف األفػارلػي شػمف تػغػيػر الػمػنػاخ لػتػحػديػد مػكلػؼ الػمػجػمػكعػي

األفريقيي مف المكتكعات التفاكتيي ( اندتكف  -جنكب فريقيا مارس  /3122كػيػب تػاكف -
جنكب فريقيا مايك  /3122كف – لمانيا يكنيك  )3122كاإلجتماع التحتيرم لمجمكعي 88
كالصيف كف – لمانيا يكنيو .3122

مؤتمر األمـ المتحدة لمتغيرات المناخية (مؤتمر األطراؼ السابع عشر):
يعت ر مؤتمر األمـ المتحدة لمتغيرات المنا يي مف ىـ المؤتمرات الدكليي المعنيي قػتايا تغػير المنػاخ عمػ
م تكل العالـ كلد شاركت مصر إجتماعػات األمػـ المتحػدة لمتغػيرات المنا يػي نيايػي عػاـ  3122ػدير اف
 -جنكب فريقيا كمف ىـ نتا جيا ما يمي:
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.2

إنشاء ىيػ ػي فػرعػيػي جػديػدة فػي إطػار إتػفػالػيػي األمػـ الػمػتػحػدة لػتػغػيػر الػمػنػاخ ػإ ػـ الػفػريػؽ الػعػامػؿ

الم صص لتح يف كتعزيز العمؿ منيل دير اف ( )AWG - DPمف الؿ إطالؽ عمميي إلنشػاء
ركتكككؿ ك إتفاؽ دكل لانكن

مكجب اإلتفاليي تنط ؽ نتػا ػجػو عػمػ جػمػيػع األطػراؼ عػمػ

ف

ي دء العمؿ و في النصؼ األكؿ مف عاـ .3123
.3

تمديد فترة اإللتزاـ ال انػيػي ػمػكجػب ػركتػككػكؿ كػيػكتػك تػ ػد يػكـ  2يػنػايػر  3124كتػنػتػيػي فػ 42
دي م ر  3128كمف الممكف ف تمتد إل  42دي م ر .3131

.4

اإلتفاؽ عم

طي عمؿ طمكحي لتعزيز كتحديد كا تكشاؼ يارات الت فيؼ كمجمكعػي اإلجػراءات

التي تف متطم ات ال طي يدؼ تماف تحقيؽ لص إ تفادة في مجاؿ الت فيؼ مف جميع الػدكؿ

األطراؼ.
.5

دعكة الدكؿ المتقدمي (دكؿ المرفؽ األكؿ) إل تقديـ معمكمات عف نشطتيا كالكميي الم تيدفي لفترة
اإللتزاـ ال انيي مكجب ركتكككؿ كيكتك ل ؿ مايك .3123

صورة ()3-4الوفد المصري المشارؾ في فعاليات مؤتمر األطراؼ السابع عشر بديرباف جنوب افريقيا
في ديسمبر 3122
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بناء القدرات ورفع الكفاءة
 .2بناء القدرات عمى المستوى المحمي مف خالؿ المشاركػة وتػنػظػيػـ ورش الػعػمػؿ وحػمػقػات الػنػقػاش
واإلجتماعات مع الجهات المعنية في المجاالت التالية:
 .التغيرات المنا يي كالطالي الجديدة ككفاءة الطالي يناير  ( 3122التعاكف مع الحككمي الفنمنديي)
ب .إمكانيي إدراج مشركعات اإلنشاءات تمف مشركعات لليي التنميي النظيفي لمعمػارة الػ ػتػراء إ ػريػؿ
 ( 3122التعاكف مع الحككمي األلمانيي).
ج.

ارطي الطريؽ ال اصي التغيرات المنػا ػيػي :ل ػار كحػمػكؿ ك ػ ارمػل إ ػريػؿ ( 3122نػظػمػيػا مػجػمػس

عمكـ ال ي ي مكاديمي ال حث العممي كالتكنكلكجيا كمركز اإل تشارات كالػد ار ػات الػعػمػمػيػي لػمػمػحػمػيػات
الط يعيي كميي العمكـ).

د .دكر النكع اإلجتماعي في الحد مف اآل ار ال م يي لظاىرة التغيرات المنا يي مػايػك ( 3122ػالػتػعػاكف
مع مركز ال ي ي كالتنميي لإللميـ العر ي ك كرك ا " يدارم").
ق .التعالدات كالم ا ؿ القانكنيي لمعقكد ال اصي مشركعات لليي التنػمػيػي الػنػظػيػفػي يػكلػيػك 3122كالػذم
ييدؼ إل تح يف إلػتػصػاديػات الػمػشػركعػات الػتػي تػؤدم إلػ

ػفػض إنػ ػعػا ػات غػازات اإلحػتػ ػاس

الحرارم كزيادة عدد تمؾ المشركعات مصر ( التعاكف مع كحدة التكعيي كالتػركيػل لػمػشػركعػات للػيػي
التنميي النظيفي).
ك .النظاـ المتكامؿ إلدارة الم مفات كالمكاد الػ ػطػرة غ ػطػس  ( 3122ػجػيػاز شػ ػكف الػ ػيػ ػي – ك ازرة
الدكلي لش كف ال ي ي).
ز .رفع الكعي ال ي ي تجاه لتايا التغيرات المنا يي عف طريؽ صػفػحػي مػجػمػكعػي "نػادم الػحػفػاظ عػمػ
ال ي ي" عم الش كي الدكليي لممعمكمات.
ح" .محاد ات القاىرة لتغير المناخ" كمنالشي ىـ الػقػتػايػا الػمػطػركحػي شػمف الػتػغػيػرات الػمػنػا ػيػي ػالؿ
شيرم نكفم ر كدي م ر  3122حػكؿ مػفػاكتػات الػتػغػيػرات الػمػنػا ػيػي الػمػتػكلػعػي ػمػؤتػمػر األطػراؼ
جنكب فريقيا ك ىـ نتا ل مفاكتات مؤتمر األطراؼ جنكب فريقيا حكؿ تغير المناخ ( التعاكف مع
الككالي التعاكف األلمانيي).
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وزارة الدولة لشئوف البيئة

 .3التدريب الدولي واعداد الكوادر لمتمثيؿ الدولي واإلطالع عمى أخر المستجػدات حػوؿ الػمػوتػوعػات
المختمفة لقتايا تغير المناخ ،شاركت وزارة الدولة لشئوف البيئة في اآلتي:
 .منتدل كمعرض الكر كف لم نؾ الدكلي رشمكني –
ب .لياس معدؿ الكر كف ك صمي المياه
ج .لياس الغازات الم

انيا يكنيك .3122

ينا  -اليكناف يكنيك .3122

ي لإلحت اس الحرارم كنماذج الت فيؼ ككريا الجنك يي يكنيك -يكليك.3122

د .اإلجتماع اإللميمي لمنتدل المجاف الكطنيي آلليي التنميي النظيػفػي كالػدكرة الػتػدريػ ػيػي لػمػجػاف الػكطػنػيػي
كمنتدل الكر كف مفريقيا مراكش – المغرب يكليك .3122
ق .التكيؼ مع التغيرات المنا يي المجاؿ الزراعي انككؾ – تايالند غ طس 3122
ك .المصادلي كالتحقؽ كالتدليؽ القيا ي لمشركعات لليي التنميي النظيفي كاالجراءات كالمعايير القيا يػي
لدكرة مشركعات رامل األنشطي كف – لمانيا غ طس.3122
ز .األ اس المكحد القيا ي في إطار لليي التنميي النظيفي كتمكندك – ني اؿ

تم ر .3122

ح .لنص اني ك يد الكر كف كت زينو في التشكيالت الجيكلكجيي كمشركع لليي تنميي نظيفي
– اإلمارات

كظي

تم ر .3122

ط .تعزيز نيل إدارة الم اطر كاالحتياجات المحددة لألطراؼ مف الدكؿ الناميي كالناش ي مف ر تػنػفػيػذ
تدا ير اال تجا ي لتغير المناخ كف – لمانيا

تم ر .3122
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جدوؿ ( )6-3الموقؼ اإلجمالي لحافظة مشروعات آلية التنمية النظيفة
البياف

العدد

عدد المشركعات الم جمي دكليا

22

عدد المشركعات الحاصمي عم مكافقي نيا يي

27

عدد المشركعات الحاصمي عم مكافقي م د يي

74

عدد المشركعات تحت اإلعداد

5

إجمال عدد المشركعات الحافظي

:5

مؤشرات اآلداء

شكؿ ( )2-3الموقؼ اإلجمالي لحافظة مشروعات آلية التنمية النظيفة حتى نهاية 3122
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