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مما سا  اة حصاة ال ائري    مصر م  أجل

ربونت ايا اة حصاةيا  المسح ام  ومنب    ال 

شريف مدم  فال  . أ
ريقي  كلي  ال  اسا  ا  –باحث ةكحو اف سياس  وا حصاة–" جااز شرون البيت -م ير إةا ف اة حصاةيا  "

.   جام   القاهرف-ال ليا

المسحبلص

جي  للحنمينن  سنناهم  ا وننالحا  ال لينن  والاي لينن  الحنن  أجرتاننا ال ولنن  المصننري  إبننان تن يننا   يحاننا اةسننحراتي

بشنن ل   نال  نن  ةبن  اسننحقرا  اة حصنناة 2015بقننب انحانام األهنن اق ا نمائين  ل ل ينن   ن  2030المسنح ام  

.واسح ام  نموه

ننت نناةً ا منا كما ةبم  األفر السياسي  والحشري ي     مصر أنشط  اة حصاة الن ائري بأشن ال مبحل ن ، ول 

اةزةهننا  ، وتأكينن   يمنن  الحنمينن  المسننح ام  كركينناف أساسنني  لحدقينند"اة حصنناة النن ائري"يننح  ذكننر مصننطلح 

.والر اهي  اة حصاةي    ًلا ب  تدسي  جوةف الدياف

ا  ، وبمل  وتس   جاوة ال ول  المصري  لحدقيد الحنمي  اة حصاةي     المسحويا  المدلي  والقطابي  ك

نا ندنو تدقيند أهن اق ا حصناةيا  مسنح  ام   ن  بل  ت اينا مما سنا  اة حصناة الن ائري بابحبنا ه توجًانا بالميًّ

حاالك و   هاا السياق،  إن يط  ال مل الوفني  لالس. الموا ة، وأيً ا أه اق ا حصاةيا  منب    ال ربون

المسنح ام  كجنام من  اسنحراتيجي  الحنا سني "وا نحاج المسح امي ، واسنحراتيجي  النمنو المسنح ام واألي نر 

 اننوم والمبنناة ا  الوفنينن  والننوب  بأهمينن  و يمنن  الم،، والبرنننامج الننوفن   ةا ف الن ايننا  الصننلب " نن  مصننر

ل برنننامج  ينناةف األبمننال، وبرنننامج الو ننائف الب ننرام بقينناةف منظمنن  ال منن: الشننامل لال حصنناة النن ائري، مثننل

.    ال ولي ، كل ذل  م  شأنت ت ايا مما سا  ندو اةنحقال ة حصاة ةائري بل  مسحوى اة حصاة ال ل

إلن  نظنام وة يقحصر نموذج اة حصاة ال ائري بل  الموا ة الماةي   ق ، ول نت ي مل أيً نا بلن  ةبن  اةنحقنال

 م  اةنب ا ا  لي ون أكثر انسجاًما م  النظ  الطبي ين  ل وكنب األ  ، والحدنول إلن  اة
ٍ
 حصناةيا  فا   يال

منوا ة والدن  المسح ام  م  يالل اةبح ا  والح نولوجينا، وحماين  البيتن  من  ينالل تقلينل اةسنحب ام الم نرط لل

نابي  م  الن ايا  ومصاة  المنوا ة األولين  للطا ن ، والحنناف  من  اةتجناه ال نالم  ندنو الحدنول إلن  الثنو ف الصن

قنال ندنو ومنرةوة ذلن  تسنري  اةنح. الراب  ، وأيً ا الثنو ف الا ابين  الراب ن   ن  وون اا بالا ابن  الاكين  منايًينا

.  النمو اة حصاةي ال الم  المسح ام

م ، ويحمثننل هنن ق ال  اسنن   نن  الح ننرق بلنن  مقومننا  اة حصنناة المصننري  نن  الحدننول ندننو ا حصنناةا  مسننح ا

حب ينف وان  اسا  ذل  بل  الب   البيت  م  أجل تدقيند هن ق الحنمين  منب  ن  ال ربنون  ن  إفنا  بنرامج ال

حن   ن  مجناة  والح يف لالت ا ي  ال المي  للحغيرا  المنايي ،   ًلا ب  ت ظي  اةسح اةف من  المنوا ة المحا

.إباةف اةسحب ام أو الح وير والحدول إل  الثو ف الصنابي  الراب  
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ة اسن  تطبيقنا  ومما سنا  اة حصناة الن ائري  ن  مصنر، وجمن  م لومنا : وابحم   مناجي  ال  اسن  بلن 

لي  ذا  فاب  نوب  م  الحقا ير الرسمي  الصاة ف ب  مبحلف جاا  اةيحصا ، وإجرام مقابال  م  المسرو

. والببرام    مبحلف القطابا 

اتاا وتووننل  نحننائج ال  اسنن  إلنن  أن ال ولنن  المصننري  اسننحطاب  يننالل السننب   أبننوام الماضنني  أن تنننوع  نن   

ندننو ومقوماتاننا اة حصنناةي ، وتنن ب  أولوياتاننا ويططاننا الحنموينن  المسننحقبلي   نن   طنناع الطا نن  والحدننول

 ف  ن  فا   نظي   بابحبا ها أح  أه  مداو  القطابا  اة حصاةي ، كما أناا تسن   إلن  أن ت نون ال ولن  الرائن

ةا ف ال نال   نن  مجننال إبنناةف تنن وير الميناه وت ظنني  اةسننح اةف مناننا  نن  تدقيند األمنن  الغنناائ ، وأيً ننا ت ايننا إ

.       ح امالموا ة الصنابي  م  يالل ال مليا  واألنشط  ال ائري     اة حصاة م  أجل الحدول ندو ا حصاة مس

بنننون، اة حصننناة النن ائري، الحدننول إلننن  اة حصنناةيا  المسننح ام ، ا حصننناة منننب ى ال ر : ال لمننا  ال النن 

.بالم اة حصاة ال ائري لل ربون، الو ائف الب رام، ناج اة حصاة ال ائري، اة حصاة ال ائري م  منظو 
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مق م  

ننا  امنن  ةبننائ  النظننام اة حصنناةي ال ننال م  تا يبيًّ

بلننن  نمنننوذج اة حصننناة البطننن ، والننناي أسننن ر بننن  

نمنننن  فيننننر مسننننح ام لالنحنننناج واةسننننحاالك، وبلنننن  

الننننرف  منننن  أن هنننناا النمننننوذج سنننناه   نننن  تدقينننند 

  اةزةها  بل  أساس ا حصاةيا  الدج ،  إنت ا تب

  بمما سا  فير مسح ام ، ياو  بن  الحبلص من

 ؛ الن ايننا ؛ حيننث يننح  إباةتاننا إلنن  البيتنن  المديطنن

تاننا ممننا يشنن ل تا يننً ا يطيننًرا بلنن  البيتنن  وم ونا

.الطبي ي    ًلا ب  اسحن اة الموا ة

ننا وحي"يواجننت ال ننال  اليننوم تدنن ًيا حاسننًما  ننابيتيًّ ، "ويًّ

وسننني ون مننن  ال نننرو ي إجنننرام ب نننى الحغيينننرا  

ا  الجا ينن  منن  أجننل تقليننل إنحنناج الن ايننا  وانب ا نن

فننازا  اةححبنناس الدننرا ي؛ حيننث بلننغ بنن ة السنن ان 

، 2011مليا  نسم ، و ن  أكحنوبر 2.6تقريًبا 1950بام 

ملينننا ا  نسنننم ، 7وونننل بننن ة سننن ان ال نننال  إلننن  

ملينننا ا  نسنننم  بدلنننول بنننام 9.7ويحو ننن  أن ت نننون 

، وأن تننناةاة م اننن  األسنننواق الناشنننت  لايننناةف 2050

.جوةف حياتا 

اا وبال  ت منل ال ولن  المصنري  بلن  تدقيند أهن ا 

الحنمويننننن  و ننننند   يننننن  شنننننامل  ترت نننننا بلننننن  المجنننننال 

إم اةا  فا ن  مسنح ام  وآمنن  "الموضوب  للطا   

بط  الحد يا  المرت: "   إفا   الث مداو " وتنا سي 

أمننننن  إمننننن اةا  الطا ننننن  وتدسننننني  –بحغينننننر المنننننناخ 

". تت ايننا القنن  ف الحنا سنني  مح نن ةف األوجنن–ك امتاننا 

ج و   أس ر  المما سنا  والحطبيقنا  لاناا النمنوذ

: بننن  ان ماجنننت مننن  أ نننرع أينننرى مننن  اة حصننناة، مثنننل

  اة حصناة الحشنا ك ؛ حيننث  امن  ب ننى الن ول بننرب

  المنظومننن  الحننن  توونننف بح ننن ة وتننننوع ال ال ننن  بننني

مجحمنننننننننن  األبمننننننننننال، : جمينننننننننن  األفننننننننننراق، مثننننننننننل

ة والمسننحال ي ، ووحنن ا  الد نن  المدلنن ، أو ا حصننا

الم ر ننننن   ننننن  مجنننننال اةبح نننننا ا  ألنظمننننن  الطا ننننن  

ا  المحجننن ةف واأل نننل تلو ًنننا، وأيً نننا تصنننمي  ال مليننن

 ، ال ائريننن   ننن  شنننح  القطابنننا  ا نحاجيننن  أو الب ميننن

أو اة حصنناة األي ننر منن  أجننل تشننجي  اةسننحثما ا 

السنن ا  الص يق  للبيتن  وببنر آلياتنت الحمويلين  مثنل

.الب رام

يسنن   برنننامج األمنن  المحدنن ف 

حصاةا  للبيت  لحسري  وتيرف الحدول إل  ا 

ي نننننننرام أكثنننننننر شنننننننموًلا وأنمننننننناط إنحننننننناج 

واسننننحاالك مسننننح ام  منننن  يننننالل أ ب نننن  

إبننننناةف تصنننننمي  : "بناونننننر  ئيسننننن ، وهننننن 

اةبح ننننننننا  وتطننننننننوير –سالسننننننننل الحو ينننننننن  

الحغيينننننننننر  ننننننننن  سنننننننننلوك –الح نولوجينننننننننا 

ا  السياسنننا  والحنظيمننن–المسنننحال ي  

  كمننا يسنن ". الحنن  تم نن  لانناه الحغييننرا 

البرنامج إلن  ةبن   ن  ا  القطنابي  ال نام 

والبننننا ، وتقنننن ي  المشننننو ف  نننن  مجننننال 

. م ر  السياسا  للبل ان وتيسير تباةل ال
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د  نن  البدننث بنن  ُسننبل تدقيننأهمينن  ال  اسنن  ت منن  

حويا  الحنمي  اة حصاةي     مصر، بل  جمي  المسن

المدليننن  والقطابيننن ، مننن  أجنننل الد نننا  بلننن  البيتننن  

وترشننني  اسنننحب ام المنننوا ة الطبي يننن  والطا ننن   ننن 

.إفا  الحدول السري  ندو ةب  اةسح ام 

 ة، إلن  تغيينر فريقحننا  ن  إةا ف المنواتا ق ال  اس  

و ا  واةسح اةف م  الن ايا  وإةا تاا، ومواكب  الحط

أجننل الحقنين  بشن ل مسنحمر  نن  شنح  المجناة  من 

الحدننننول إلنننن  ا حصنننناةيا  مسننننح ام ، وأيً ننننا تنننننوع 

اة حصنننناة، وتدسنننني  األةام، وزينننناةف اةسننننحثما   نننن 

بمليننننا  إبنننناةف الحنننن وير واةسننننحب ام؛ حيننننث تشننننير 

  المما سا  المصري     القطابا  ذا  األولوي  إل

ل أن هنننناك ابحراً نننا محااينننً ا ونقلننن  نوبيننن  ندنننو الحدنننو

يل لال حصننناة الننن ائري  ننن  المجننناة  اآلتيننن  بلننن  سنننب

 طننناع المنننوا ة المائيننن ، وإنشنننام مجحم نننا  : المثنننال

بمرانينننن  مسننننح ام  ومح املنننن ، وتن يننننا مشننننروبا  

للطا ننن  المحجننن ةف، وال منننل بلننن  تن ينننا مشنننروبا  

.اة حصاة األي ر وفيرها

:  وتس   ال  اس  إل  ا جاب  ب  تسا ل  ئي

هنننل اة حصننناة الننن ائري نظنننام ا حصننناةي  ابنننل "

ام   نن  للحطبيند ويحناسننب منن  الحنمينن  المسننح 

، ، ومنت يم   وياف  ب ف تسا ة  أيرى"مصر 

: كاآلت 

ما م اوم اة حصاة ال ائري ▪

إلننن  أي مننن ى تطبننند مصنننر نمننناذج اة حصننناة ▪

ال ائري 

إلننن  أي مننن ى يسننناه  اة حصننناة الننن ائري  ننن  ▪

الحنمي  منب    ال ربون 

ولحدقينننند هنننن ق ال  اسنننن   قنننن  تنننن  تقسنننني  

:ال  اس  إل  الحال 

ا فا  الم اهيم  لال حصاة ال ائري  : أوًلا

ر منن  تطبيقننا  اة حصنناة النن ائري  نن  مصنن:  انًينا

أجل الحدول إل  ا حصاة مسح ام 

مسنننناهم  اة حصنننناة النننن ائري  نننن  ت ايننننا:  الًثنننا

الحنمي  منب    ال ربون

النحائج والحوويا :  ابً ا

ي  ا فا  الم اهيم  لال حصاة ال ائر : أولًا

 ,Circular Economy)لم اوم اة حصاة ال ائري 

CE)  أوننننننول بميقنننننن  الجنننننناو ، و نننننن  اكحسننننننب

بينند المما سنا  ال  لين  لننت كنمنوذج  ابنل للحط

مننننن  أواينننننر السنننننب ينيا  وأوائنننننل الثمانينينننننا  

وةمجانننننننا  ننننننن  الننننننننظ  اة حصننننننناةي  الد يثننننننن  

وال ملينننا  الصننننابي ، وتُ ننن  ألمانينننا مننن  أوائنننل

د ال ول الح  و    بلن  ال ملينا  ال ائرين  و ن

.1م اوم م  الما  إل  الما  منا  حرف فويل 
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المنوا ة ت حم    رف نموذج اة حصاة ال ائري بلن  إنشنام ا حصناة إونالح  تج ين ي يقنوم بلن  تدقيند ك نامف

ةجحمابين ، ةون أن يقحصر بل  الب   المناةي  قن ، وبمنا يحناسنب من  تدقيند ال وائن  البيتين  واة حصناةي  وا

من  CG)(Cradle to Grave2 ," من  المان  إلن  اللدن "ب ًلا من  نمنوذج اة حصناة الدنال  والناي يقنوم بلن  نمن  

الينن  ؛ حيننث تسننحبرج المننواة البننام وتسننحب م الطا نن  و"الننحبلص-اةسننحاالك –ا نحنناج –اةسننحبراج : "يننالل

  إلقنا ه  ن  ال امل  لحصني  منحج م ي     بي ت إل  المسحال  الناائ  وب   تو ف ال مل بااا المنحج ينح

.  ل جنا يالن ايا ، واسحمر ال مل بااا النم  م  ب اي  الثو ف الصنابي  وحح  يومنا، ولن  يدن ث تغيينر بشن

ا حصناةيا  "   كحاب ب ننوان 31959بام تيرماو   تبن  هاا الطرم    باة  األمر كل  م  ةي ي  بيرس وكيري 

الل إبناةف ، وتس   ال مليا  ال ائري     اة حصاة إل  إباةف بنام  أس المال م  ي"الموا ة الطبي ي  والبيت 

نيننن  الحننن وير للمنحجنننا  والم وننننا  والمنننواة البنننام المسنننحب م  بمنننا ي نننم  الحننن  د المسنننحمر للمنننواة الحق

4.والبيولوجي 

. ال مال و ل النمو اة حصاةي م بوًما يالل القرن الماض  بانب ا  أس ا  الموا ة مقا ن  با ت اع ت اليف

لمحااين  ونظًرا لو رف المواة البام م  تطو  اآلة  المسحب م     بمليا  الحصني  كب يل ب  ب ة ال مال  ا

 نن  بوامننل ا نحنناج؛ زاة اسننحب ام مصنناة  الطا نن  المح نن ةف، وياونن  منب  نن  الح نناليف، منن  أجننل تدقينند 

5.ال  امف اة حصاةي 

و ام هنناا الم اننوم تقننوم بلنن  ( (Circular Compass Design, CCDإن  لسنن   الحصننمي  للبووننل  ال ائرينن   

  يم ن  ابحبا  أن هاا الم اوم تقوم بل  ابحبا  أن جمي  المنواة الحن  تن يل  ن  ال ملينا  الصننابي  والحجا ين

ترت نا أفنر الحقنين  والبيولوجين ، كمنا: ابحبا ها مغايا  مرف أيرى    ةوائر ا نحاج، و ياا  تحنان  ئيسنحان همنا

بلنن  هنناا الحصننمي  لحدقينند ال ابلينن  (Cradle to Cradle, CC)ال مننل و نند م اننوم منن  المانن  إلنن  المانن  

. بي  للحجا فوال  امف    إةا ف الموا ة؛ مما يساه     تدقيد الحأ ير ا يجاب  للمنحجا  وتقليل اآل ا  السل

م اوم اة حصاة ال ائري

ي منل بلن  مسنحوى جمين  األنظمن   ن  سنبيل تدقيند " نانج شنمول "بل  أننت (  (CEُي ا  اة حصاة ال ائري

ننا  نن  النظننام اة حصنناةي الننوفن   حقلينن ي منن  الم اننوم ال"الحنمينن  اة حصنناةي ، وأيً ننا ي نن  تدوًلننا نموذجيًّ

للنمنننوذج البطننن  إلننن  الم انننوم المسنننحد ث للنمنننوذج الننن ائري  ننن  ال ملينننا  اة حصننناةي  ذا  المسنننحوى

ةتاا إلن  ؛ حيث يساه     ت ايا إبقام المنحجا   ي  اةسحب ام ألفول  حرف مم ن  وإبا"الشمول  الح  ةي

. المدي  الديوي واسح اةف  أس المال الطبي  

المنوا ة كما يا ق إل  تدقيد و ري  الن ايا  والد ا  بل   يم  الموا ة؛ مما يحدقند م نت تدسني  ك نامف

يً نا إلن  وإنحاجي  المواة، وتدقيد   اهي  المجحمن ، ويلند  نر  بمنل، وتنو ير اةسنح ام  البيتين ، والحدنول أ

.الحنمي  اة حصاةي  منب    ال ربون بل  مسحوى جمي  القطابا  الحنموي  الوفني  لل ول

الن ايا  المنحجا  المواة
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:و يما يل  أبرز الح ري ا 

اة حصاة ال ائري بل  أننت ينو ر (Environmental Impact Assessment, EEA)6تُ رِّق الوكال  األو وبي  للبيت 

يننث ويم نن  تطبينند الم اننوم منن  ح.  رًوننا لبلنند الر اهينن  والنمننو والو ننائف، منن  الدنن  منن  ال ننغوط البيتينن 

اا هنن. المننواة الديوينن  وفيننر الديوينن ، والمينناه، واأل  : المبنن أ بلنن  جمينن  أنننواع المننوا ة الطبي ينن  بمننا  نن  ذلنن 

ين  وفينر الح ريف يحد ث ب  الر اهي ، والنمو، وال غ  البيت ، وجمي  أننواع المنوا ة الطبي ين  كنالمواة الديو

.الديوي  والمياه واأل  

Ghisellini)7وآيرونفيايلين ُي رِّق  et al)ر اة حصاة ال ائري بأنت إباةف الحش يل الجا ي لجمي  ال مليا  بب

المنواة أو ةو ف حياف المنحجا  الح  تجرياا جاا   ابل  مبح رف ل ياا الق  ف لي   ق  بل  تدقيد اسح اةف

أننت يحدن ث وُيالَح  بلن  هناا الح رينف. الطا  ، ول   أيً ا لحدسي  النموذج الم يش  واة حصاةي بال امل

، بنن  بمليننا  إبنناةف تشنن يل جمينن  المنحجننا ، واةبح ننا ، واسننح اةف المننواة أو الطا نن ، وتدسنني  الم يشنن 

.  والنموذج اة حصاةي ك ل

أن اسننحب ام الطا نن  المسننح ام  أمننر بننالغ األهمينن   نن  اة حصنناة النن ائري، ويحطلننب ( Heck)8"هينن "ُيوضننح 

تبنناذ اةنحقننال إلنن  اة حصنناة النن ائري مواجانن  الحدنن يا  المحمثلنن   نن  إنشننام إمنن اةا  للطا نن  المسننح ام ، وا

حنال  وبال. الا ابن  والميناه والحربن  والحننوع البيولنوج : إجراما  حاسم   ن  ال  ين  من  المجناة  األينرى، مثنل

الا اب  : ل إن هاا الح ريف يحد ث ب  الطا   المسح ام  واسحب اماا والحص ي للق ايا البيتي  األيرى، مث

.والمياه والحرب  والحنوع البيولوج 

ة يقحصنننر م انننوم اة حصننناة الننن ائري بلننن   طننناع

ابنا  الحصني   دسب، وإنما يمح  إل  جمي  القط

ا نحاجينننن  والب مينننن  الحنننن  تنننن يل  نننن  ال مليننننا  

ا نحاجينن ، كمننا أنننت منظننو  ج ينن  يقننوم بلنن  إبنناةف 

ا  مننن  ينننالل اةبح ننن" البشنننري–المننناةي "اةسنننحثما  

بننا  والحطننوير والحصننمي ، أيننًاا  نن  اةبحبننا  محطل

النمننننننو السنننننن ان ، والحدننننننول ندننننننو اة حصنننننناةا  

وأوننننبح منننن  المركنننن  أن مسننننحقبل . المسننننح ام 

كوكننب األ   بننا  ي حمنن  بلنن  الحدننول منن  نمنن  

اة حصنناة البطنن  إلنن  اة حصنناة النن ائري منننب ى

يًقنننا ال ربنننون، وأن ةو ف ال ربنننون تنننرتب  ا تباًفنننا و 

داجن  بالحنمي  والنمو اة حصناةي ال نالم ، حينث ال

.إل  موا ة الطا   والغاام
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الش ل

نموذج اة حصاة ال ائري

1

ت رًضنا يحصف نموذج اة حصناة الن ائري بالمرونن   ن  كوننت يشنحمل بلن  إبناةف الحبصنيص للمنحجنا ، وأ نل

. لمبافر الطا  ، وي ظ  اةسح اةف م  الموا ة الديوي  وفير الديوي 

ا حصناةيا  "ضنرو ف تدقيند الن ول هن ق 2021سنن  (COP26)و   أك  منرتمر األمن  المحدن ف للحغينر المنناي  

كانن  كمينا   نان  أكسني  ال ربنون  ن  1860لم الجن  الحغينر المنناي ؛ حينث إننت  بنل بنام " منب    ال ربون

  د الجو م ح ل  م  كميح  ال ربون    سطح األ   والغالق الجنوي بنن  نقطن  تنوازن فبي ن ، و ن  أةى تن

وا ت ناع ال ربون ب ميا  كبيرف    الغالق الجوي إل  ح وث ايحالل  ن  ةو ف الننظ  الطبي ين  ل وكنب األ  

.ة ج  الدرا ف، وم      اهرف اةححباس الدرا ي

تطبيقا  اة حصاة ال ائري    مصر م  أجل الحدول إل  ا حصاة مسح ام:  انًيا

46ة مصر ه  واح ف م  أوائل ال ول    ال ال  الح  ل ياا مما سا  لل مليا  ال ائري ؛ حيث ت  تسنجيل بن 

ت مل    مجال جم  وم الج  وإبناةف الحن وير، وب ن  ذلن  تطنو   واتسن   بملينا  1960منشأف  بل بام 

و ن  آينر  نالث . 2017منشنأف ححن  بنام 5992إباةف الح وير؛ حيث بلنغ بن ة المنشنا  ال املن   ن  هناا النشناط 

بنن  محوسنن  % 131، وبنسننب  2014–2010بنن  محوسنن  ال حننرف منن  % 138سنننوا  زاة بنن ة المنشننا  بنسننب  

اة ؛ ممننا ي ننن  أن هننناك اتجاًهننا تصنناب يًّا  نن  توسنني  ال مليننا  ال ائرينن   نن  اة حصنن2014–2000ال حننرف منن  

اع وو ًقننا لمبططننا  إةا ف الن ايننا ، تشنن ل المننواة القابلنن   بنناةف الحنن وير  نن  القطنن. لمبحلننف القطابننا 

، %43.5، بينمنننا المنننواة ال  نننوي  القابلننن   بننناةف الحننن وير  ننن  القطننناع الا ابننن  نسنننب  %24.3الصنننناب  نسنننب  

.9%67.8بإجمال  نسب  القطابي  

.2018، إي وةبيلسوان نو ةي : المص  

مواد خام 

تصميم

إعادة تصنيع اإلنتاج

استهالك وإعادة استخدامتوزيع

تجميع

إعادة التدوير

ن ايا 
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ج ول

ب ة المنشا  فبًقا لسن  ب م مااول  النشاط اة حصاةي

1

النشاط

اة حصاةي

إجمال  ب ة 

المنشا 

سن  ب م مااول  النشاط

20052010201520162017-19902000-19701980-19601960 بل 

جم  وم الج  

وت وير المبل ا 
59924620586726371224329437247

. 2018، 10الجااز المركاي للح بت  ال ام  وا حصام، الح  اة اة حصاةي البام : المص  

ل رتنون النو ق وا–الاجاج –البالسحي  : "تنوب  مجاة  وأنشط  وبمليا  إباةف اةسحب ام والح وير لحشمل

والنننن اجن النبننننات  والديننننوان  "، ومحبقيننننا  القطنننناع الا ابنننن  "إلننننخ-الايننننو  المنالينننن  –األكننننواب الم  نينننن  –

وإنحننناج ،(Composting)إنحننناج أسنننم ف فبي يننن  : واسنننحب اماتاا المح ننن ةف بلننن  سنننبيل المثنننال" والسنننم  

  و نن  الو نن  الننراه  أوننبد  أنشننط  اة حصنناة النن ائري تشننمل جمينن. األبننالق، وال حلنن  الديوينن ، وفيرهننا

. القطابا  اة حصاةي  الحنموي  بل  مسحوى اةسحثما  ال ام والبا 

حينث ؛"جمن  وم الجن  وإبناةف الحن وير"ساه  اة حصاة ال ائري    تنوع أش ال اةسحثما  ألنشط  وبمليا  

– Buildموزب  بل  مبحلف المدا ظا  ت مل بنظنام 2020مصنً ا  باةف الح وير ل ام 51تمحل  وزا ف البيت  

Operate – Trans.

األةام المباشر لال حصاة ال ائري  1

ج ول

ب ة المصان  الم الج  وإباةف الح وير

2

2014201520162017201820192020السن 

63636349495251ب ة المصان 

.2022مركا الم لوما  وةب  اتباذ القرا  بمجل  الوز ام، آ اق ا حصاةي  م اورف، : المص  

 نننانون تنظننني  وإةا ف المبل نننا  2019واسنننحد ث  ننن  بنننام 

وأونننننبد  بموجبنننننت وزا ف الحنميننننن  المدليننننن  هننننن  المنوفننننن  

ا   نن  باةسننحثما   نن  مجنناة  البنينن  الحدحينن   ةا ف المبل نن

   نن" وة تنناال المشننروبا   ينن  الحن يننا"جمينن  المدا ظننا ، 

ن ممننا ي ننن  أ. إفننا  البطنن  الوفنينن   ةا ف الن ايننا  الصننلب 

نننا  ننن  البنيننن  الحدحيننن  جنًبنننا إ لننن  جننننب هنننناك اسنننحثماً ا ح وميًّ

تنا  هناا وتحننوع  . اةسحثما  البا  م  أجل تباةل المننا  

 نن  القطنناع البننا  مننا " المنن  وع والمسننحثمر" أس المننال 

. بي  مشروبا  وغيرف ومحوسط  وكبيرف  أس المال
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 رون  37237تقن   بندنو " ةائم  ومر حن "و    طاع الحو يف ساه  اة حصاة ال ائري    تو ير  ر  بمل 

َبنن  %(. 16.8، وا ننناث نسننب  %89.2النناكو  نسننب  : )موزبنن  و ًقننا للنننوع كنناآلت 2017بمننل ل ننام   نن  حنني  ُوزِّ

   حي  يمثل كل م  –% 82.4أوداب المنشا  وال املون باا يمثلون نسب  : )ال مال  و ًقا للمان  كاآلت 

%(. 17.6نسب  " الم يري  وال نيي  والمرا بي  وا ةا يي "

ج ول

ب ة المنشا  فبًقا ل تا   أس المال المسحثمر

3

النشاط

اة حصاةي

إجمال  ب ة 

المنشا 

(باأللف جنيت) تا   أس المال المسحثمر 

 <100100-500-1000-5000-10000+

جم  وم الج  

وت وير 

المبل ا 

599235612053236126511

. 2018الجااز المركاي للح بت  ال ام  وا حصام، الح  اة اة حصاةي البام  ، : المص  

ج ول

ب ة المشحغلي  فبًقا للمان  والنوع    جم  وم الج  وت وير المبل ا  والن ايا 

4

أوداب المنشا  

وال املون باا
الم يرون

األيصائيون 

وال نيون

المالحظون 

والمشر ون
ا ةا يون وال حب 

إناثذكو إناثذكو إناثذكو إناثذكو إناثذكو 

629533822003370432439330

. 2018الجااز المركاي للح بت  ال ام  وا حصام، الح  اة اة حصاةي البام ، : المص  

، والنناي يقننرأ %26.14تشنن ل نسننب  " أمنن "فيننر مننح ل  )وأييننًرا، توزينن  ال مالنن  و ًقننا للدالنن  الح ليمينن  نجنن  أن 

  وهننن  النسننب  ال بنننرى بننني  الدننناة  الح ليمينن  كا ننن ، وتمثنننل مرحلنن  الح لننني  أ نننل مننن% 31.8وي حننب نسنننب  

%(. 24.3، ومرحل  الح لي  المحوس  نسب  %17.64المحوس  نسب  

النشاط 

اة حصاةي

إجمال  ب ة 

المنشا 
يقرأ وي حبأم 

مرهل أ ل م  

المحوس 
مرهل محوس 

جم  وم الج  

ت وير المبل ا 

5992

إناثذكو إناثذكو إناثذكو إناثذكو 

6298191978252181441111377019644

ج ول

ب ة المشحغلي  فبًقا للدال  الح ليمي  والنوع    جم  وم الج  وت وير المبل ا  والن ايا 

5

. 2018الجااز المركاي للح بت  ال ام  وا حصام، الح  اة اة حصاةي البام ، : المص  
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   ن" جمن  وم الجن  وتن وير"و   مجال الج وى اة حصاةي  للمشنروبا  نجن  أن أنشنط  اة حصناة الن ائري 

، %83.81بنسنب  " كاربنام–و نوة ومشنحقاتت –ياما   ئيسن  ومسناب ف "مصر يحوا ر باا مسحلاما  سل ي  

الم ن ا  ت اليف إيجنا ا  اآلة  و–األبداث والحجا ب –مسحلاما  الحشغيل والصيان  "ومسحلاما  ي مي  

إيجننا ا  ال قننا ا  "، وأييننًرا المصننرو ا  األيننرى %3.94بنسننب  " ت نناليف ال باينن  وا بننالن–ووسننائل النقننل 

%. 12.26بنسب  "  وائ  اة حرا –واأل اض  

ج ول

(باأللف جنيت)إجمال   يم  الن قا     جم  وم الج  وت وير المبل ا  والن ايا  

6

ا جمال ن قا  أيرىالمسحلاما  الب مي المسحلاما  السل ي 

%النسب  القيم %النسب  القيم %النسب  القيم %النسب  القيم 

479294483.812251243.9470088212.265718951100

. 2018الجااز المركاي للح بت  ال ام  وا حصام، الح  اة اة حصاةي البام ، : المص  

وا ة   ًلا ب  مشنا ك  اة حصناة الن ائري لمصنر  ن   طناع الحجنا ف البا جين  من  ينالل بملينا  اسنحرجاع المن

كثنر أةاًم  ن  ، والح  تُ   األ"الان -الروا  –النداس –األلومنيوم –الد ي  "محمثل     " الم  ني "الطبي ي  

ف ال ولين  تن يا أنشط  إباةف اةسحب ام والح وير سوام بل  مسحوى ال مليا  الصننابي  أو  ن  حركن  الحجنا 

. ، با ضا   إل  ن ايا  الو ق وال رتون وفيرها م  الموا ة"واة ا  ووا ةا "

ج ول

(  القيم  باأللف)2020–2015واة ا  ووا ةا  ياما  ال مليا  ال ائري  يالل ال حرف م  

7

201520162017201820192020ال مل الحجا ف ال ولي 

واة ا 

286993518345557334892676225219بال وة  األمري  

ما ي اةل بالجنيت 

المصري
216966552377813649534491434076394935

وا ةا 

11559161328173317211556بال وة  األمري  

ما ي اةل بالجنيت 

المصري
87311438123718276582791424366

. 2018الجااز المركاي للح بت  ال ام  وا حصام، الح  اة اة حصاةي البام ، : المص  

–تركيننا –الاننن  –إيطاليننا :  نن  مجننال الصنناة ا  هنن 2021–2015ونجنن  أن أبننرز الشننركام الحجننا يي  يننالل ال حننرف 

انيا، أمنا  ن  ألم–سنغا و ف –بريطانيا وشمال أيرلن ا –هولن ا –الممل   ال ربي  الس وةي  –بولن ا –بلجي ا 

– وسيا –كيا تر–بلجي ا –بريطانيا وشمال أيرلن ا –إيطاليا –ألمانيا –أسحراليا –إسبانيا : مجال الوا ةا   نج 

.هولن ا–كو يا الجنوبي  – نلن ا 
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أل نر  ن  ويدظ   طاع الموا ة المائي  باهحمام بالغ األهمي     أولويا  السياس  الوفني ؛ منا كنان لنت بنالغ ا

ير إبنناةف تنن و: األول)بمليننا  إبنناةف الحنن وير؛ حيننث تبطنن  مصننر لحننو ير اححياجاتاننا المائينن  منن  يننالل مدننو ي  

اسنحيراة الميناه : ، والثنان 3ملينا  م20مراحل ل مليا  إباةف الح وير بمقن ا  5المياه بأح ث الح نولوجيا  ببر 

هاا و ن  تااين  بن ة مدطنا  م الجن  ميناه الصنرق (. 3مليا  م34   ش ل منحجا  فاائي  م  البا ج بمق ا  

مدطن   ن  بنام 480مدطن ،  ن  حني  بلنغ 388ندنو 2015؛ إذ إنت كان    بلغ    بنام 2020–2015يالل ال حرف 

؛ وذلنن  منن  أجننل %65كمننا بلغنن  نسننب  الصننرق الصنند  الُمنن ا  بأمننان %. 123.8بنسننب  زينناةف تقنن   بندننو 2020

ألنف  ن ان مداوننيل 670ت اينا ك نامف إبناةف اةسنحب ام والحن وير، ومبطن  اسنحب ام هناه الميناه  ن  ز ابن  

. ز ابي  بشمال سينام وفرب ال لحا

ج ول

ب ة مدطا  م الج  مياه الصرق    مصر

8

2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/2020

391388416432412421

.2022، (14اة حصاة ال ائري، ال  ة )مركا الم لوما  وةب  اتباذ القرا  بمجل  الوز ام، آ اق ا حصاةي  م اورف : المص  
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األةام فير المباشر لال حصاة ال ائري 2

  النوب  تقوم وزا ف البيت  بحن يا مشروبا  بيتي  و د أهن ا اا محوسنط  األجنل، والحن  من  شنأناا   ن

ان؛ حينث فناز الميثنإنب ناثبأهمي  اةسحب اما  المبحل   للمبل ا ، وبباون  الا ابين ؛ للحب ينف من  

ن منن  منن  يننالل أةوا  تمويلننت بالح نناو" مشننروع الطا نن  الديوينن  للحنمينن  الري ينن  المسننح ام "أفلقنن  

ومر نند البيتنن  (United Nations Environment Programe, UNEP)البرنننامج ا نمننائ  ل منن  المحدنن ف 

وبموجب هناا المشنروع يقنوم جاناز تنمين  المشنروبا  ،(Global Environment Facility, GEF)ال الم  

من  ت ل ن  الوحن ف  ن  شن ل % 60المنالين  بمقن ا  البيوجنازالصغيرف والمحوسط  بحمويل بننام وحن ا  

المنالينن  الحنن  تنن  البيوجننازو نن  ووننل بنن ة وحنن ا  . تقنن م كمندنن  ةبنن % 40– ننر  منننب ى ال ائنن ف 

.وح ف1690إل  3م3بدج  2021إنشا ها يالل بام 

48

وأفلق  مشروع ت وير  ش األ ز وتدويلت م  مبل ا  ز ابين  إلن  أسنم ف وأبنالق واسنحب اما  أينرى  ن  

تدننول  ننش األ ز منن  2020مليننون جنيننت؛ و نن  بننام 300باسننحثما ا  ح ومينن  تقنن   بندننو 2019–2015ال حننرف 

تت مبل نننا  ذا  بنننبم بيتننن  إلننن  سنننل   ذا   يمننن  تننن   ةيًلنننا مناسنننًبا للمننناا بي  با ضنننا   إلننن  اسنننحب اما

  المح  ةف؛ مما ساه     تدقيد ةو ا  ا حصناةي  يقن   بائن ها بندنو ملينا  جنينت، و ن  سناه  المشنروع  ن

.ألف  ر  بمل مباشرف وفير مباشرف يالل الموس  المدصول 26تو ير 

محوسننط  ال ثا نن  منن   ننش األ ز (MDF)تو ينن  و يقنن  إنشننام مصننن  األلننوام البشننبي 2020شننا  بننام 

لم  ني  وشرك  المملوك  لوزا ف البحرول والثروف ا" بحروجي "بالح اون بي  الشرك  القاب   للبحروكيماويا  

ماليني  ينو و، ويسناه  اتدناة بننوك مصنر  ن  تنو ير 210سي ب  األلماني ؛ إذ يق    أس مال المشنروع بندنو 

آةق محر م  ب 205، وتق   الس   ا نحاجي  للمصن  بن "اسحثما ا  مصري "مليون يو و 152تمويل مق ا ه 

. رو  بمل للمصريي 2000م  إنحاجت، وتو ير % 50سنويًّا، ويسحا ق تص ير 
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وبين  تقوم ةبائ  اة حصاة الن ائري أيً نا بلن  تدسني  ن

منن  الدياف، وتقليل الحلوث، وتو ير الماي  من  الغناام، و

؛ حينث يسائر الحنوع األحيائ  وت هو  الننظ  ا ي ولوجين 

ح ام  تسننحا ق اةسننحراتيجي  ال المينن  للحنمينن  المسنن

ان  أن يسنناه  اة حصنناة النن ائري  نن  تقليننل انب ا ننا   نن

ي وو ًقا للمنح ى اة حصاة%. 50أكسي  ال ربون بنسب  

ري ال الم ،  إنت م  المحو   أن يساه  اة حصاة ال ائ

تريليوننننا  ةوة  4.5 نن  تدقيننند  وائننن  ا حصننناةي  بندنننو 

، كمننا تُقن َّ  نسننب  المدقند  نن 2030أمري ن  بدلننول بنام 

مما سنننا  اة حصننناة الننن ائري بلننن  المسنننحوى ال نننالم  

، وي ننى ت ل نن  النظننام الصنند  والغنناائ 11%8.6بندننو 

.  مليا  ةوة  أمري  550بندو 

هنناا وسننيج ل اةتجنناه ال ننالم  ندننو الثننو ف الصننننابي  

دقيد الراب   نموذج اة حصاة ال ائري ال ا   الرئي  لح

الل من  ين" المسرولي  الممحن ف للمننحج"المب أ ال الم  

ةو ا  الدينناف المح نن ةف للمنحجننا  المصننن   والمننوا ة

المنواة المسحب م  و ب  ت  د البيانا  الر مي  بح  د

و ف الماةيننن ، بدينننث يلنننحق  تننن  د البياننننا  النننناتج بننن  ة

حج مصن   المنواة وكي ين  تجمي انا  ن  منن)حياف المننحج 

الل منن  ينن( وحالنن  المنننحج ومل يحننت  نن  أ نننام اةسننحب ام

  تاوينن  المنحجننا  بجننواز سنن ر   منن  يرا نند المنننحج بلنن

ل بيانا  جواز س 
 
ر المننحج فول السلسل ، وم   َ َّ نُ ي

وهنو " (Internet of Materials, IoM)إنحرنن  المنواة" ن  

،" (Internet of Things, IoT)إنحرنن  األشنيام "جنام من  

ا  وهننو نظننام ةمركنناي يننرب  البيانننا  الباونن  بالمنحجنن

لنني  هنناا . والمننواة منن  يننالل بروتوكننول اتصننال موحنن 

لنول  دسب، بل سحساه  الثو ف الصنابي   ن  إيجناة ح

حيا  ال رز فير ال  ال، واللوجسن: لب ى الحد يا ، مثل

و ند ال  سي  للن ايا ، م  يالل  وبوتا  ذكي  ت منل

لي   رز تقني  اةسحش ا  والاكام الصناب  لحدسي  بم

يا  الن ايا  فير المحجانس ؛ مما سيد ث  و ف    بمل

. رز الن ايا 

تقننننننوم  كننننننائا اة حصنننننناة منننننننب ى ال ربننننننون

(Low-Carbon Economy)  بلنن  ال ناوننر األ ب نن

–إبنننناةف اسننننحب ام –ي ننننى "لال حصنننناة النننن ائري 

و ن  ُذكنر هناا المصنطلح أول ". إزال –إباةف ت وير 

منننرف  ننن  تقرينننر  سنننم  وننن   بننن  وزا ف الحجنننا ف 

، ويانننن ق إلنننن  2003والصننننناب  البريطانينننن  بننننام 

اةسنننحاالك المننننب ى للطا ننن ، وتقلينننل ة جننن 

الحلننننوث ونننننواتج الغننننازا  ال  يتنننن ، وأوننننبح هنننناا 

المصنننننطلح األكثنننننر اسنننننحب اًما  ننننن  المنننننرتمرا  

  ال المي  للحغيرا  المنايين ؛ لمنا لنت من  مميناا

يش تحمثننل  نن  حماينن  الحنننوع الديننوي وسننبل ال نن

ي  يلد  نر  بمنل وتدسن–والحب يف م  ال قر 

 ايننا ت ايننا الحنا سنني  بنني  الشننركا  وت–النن يل 

اةسنننننننننحب ام ال  نننننننننال للسنننننننننل  –اةسنننننننننحثما  

  تدسنننني  الصنننند–والبنننن ما  الصنننن يق  للبيتنننن  

ال امننننن  مننننن  ينننننالل تقلينننننل الملو نننننا  والمنننننواة 

.ال يميائي 

 اينا مساهم  اة حصاة ال ائري  ن  ت:  الًثا

الحنمي  منب    ال ربون
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ي  الحصنيف ال الم  لمصر    مجال الطا   النظ

تُ نن  مصننر منن  ةول ال ننال  الحنن  ة يحننو ر  ياننا

دن  إنحاج الطا   م  ال دن ؛ حينث تبلنغ نسنب  مشنا ك  ال 

، ويمثنل إنحناج الطا ن  %و ر2021   إنحاج ال اربام ل ام 

%.11النظي   كنسب  م  إجمال  إنحاج ال اربام 

ج ول

2021ل ام الننظي  الحصنيف ال الم  للطا   

9

مصرالمؤشر

نسبة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي

إنتاج الكهرباء
%11

ي نسبة إنتاج الطاقة من الفحم إلى إجمال

إنتاج الكهرباء
%0

كثافة االنبعاثات الكربونية من إنتاج

الكهرباء

جرام مكافئ ثاني فمسيد463.2

ميلووال تاعة / الكربون 

(. 2022يوليو 15تا يخ اةفالع )للطا  ،  EMBER اب ف بيانا  مركا األبداث ال الم : المص  

حج  اسحاالك وإنحاج  طاع الطا   و د مصاة ها واسحب اماتاا المبحل  

وتُ ن  . خُيقَص  بقطناع الطا ن  اةسنحب اما  المبحل ن  للطا ن   ن  مجناة  البحنرول وال اربنام والصنناب  إلن

ححن  يم ن  تد ين  جانوة ال ولن  المصنري  ندنو الحدنول 2030بمثاب  سن  األسناس لبن م  سن    ى 2015سن  

. إل  ا حصاةيا  منب    ال ربون

ج ول

إنحاج واسحاالك  طاع الطا      مصر 

10

مصرالمؤشر

97.9%2014من إجمالي قطاع الطاقة لعام 12نسبة استهالك الوقود األحفوري

1.5%2014من إجمالي استخدام الطاقة لعام 13نسبة استهالك الطاقة البديلة والطاقة النووية

2.3%2015من إجمالي استهالك الطاقة لعام 14نسبة الطاقة المتجددة والنفايات القابلة لالحتراق

8.26%2015نسبة إنتاج الكهرباء المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء لعام 

5.12%2015نسبة استهالك الطاقة المتجددة من إجمالي االستهالك النهائي للطاقة لعام 

Source: World Bank – Data.Worldbank.org/Indicato
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الطا   وأه اق الحنمي  المسح ام 

ب  أن منن  أجننل الحدننول ة حصنناةيا  مسننح ام ؛ ت ننمن  األجننن ف ال المينن  للحنمينن  المسننح ام  هنن  اا السننا

لنن  و نن  حققنن  مصننر إنجنناًزا  نن  نسننب  السنن ان النناي  يدصننلون ب. ت ننون الطا نن  نظي نن  وبأسنن ا  م قولنن 

مين     ضنوم سياسنا  ويطن  ال ولن  المصنري  لحدقيند شنمولي  تنو ير ال اربنام للج% 100كاربام بنسب  

وجينا الطان  الس ان، وأيً ا حقق  مصر تقن ًما  ن  نسنب  السن ان الناي  يحمح نون بنالو وة النظينف وت نول

.2016، وذل     بام %97.6بنسب  

ج ول

2018–2015الطا   النظي   وبأس ا  م قول  ال حرف 

11

2015201620172018المؤشر

100%100%100%99.3%كهرباءعلىيحصلونالذينالسكاننسبة

نظيفالالوقودإلىالوصولبإمكانيةيتمتعونالذينالسكاننسبة

الطهيوتكنولوجيا
ااااااااااااااااااااااااا%97.3%97.6

اجإنتإجماليلكلوالتدفئةللكهرباءالوقوداحتراقمنCO2انبعاثات

15(MtCO₂/TWh)كهرباء
%1.2%1.26%1.24%1.21

(.2022يوليو 20: تا يخ اةفالع) اب ف بيانا  تقرير الحنمي  المسح ام  أونالي  : المص  

ا  يشننير هنناا المرشننر إلنن  تقينني  اسننح ام  سياسنن

الطا ننن  الوفنيننن ، ومننن ى  ننن  ف البلننن ان مننن  حينننث 

 نن  تاا بلنن  تننو ير الطا نن  المسننح ام  منن  يننالل 

17المساواف  ن  الطا ن –16أم  الطا  ) ال   أب اة 

–" إم انينن  الووننول والقنن  ف بلنن  تدمننل الح نناليف"

ف ، كما أنت ي   مقياًسا لحصنني(18اةسح ام  البيتي 

األةام ال ننننننام  نننننن  تدقينننننند مننننننايج مسننننننح ام منننننن  

إلنننننن  أنننننننت األةام A""السياسننننننا ، ويشننننننير الدننننننرق 

. راأل  ل    جوةف إةا ف ال ولن  و ًقنا لاناا المرشن

 World Energy)19ويقنوم مجلن  الطا ن  ال نالم 

Council, WEC)بإو ا  هاا المرشر .

للطا  Trilemmaتريليمامرشر 
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مصرالمؤشر

62.6(درجة100إلى 0يتراوح بين )Trilemma Scoreتريليمادرجة 

54(دولة127من بين )Trilemma Rankتريليماترتيب 

BBDوفقًا للمؤشرات التالية-Balance Gradeدرجة التوازن 

Energy Security57.6أمن الطاقة 

Energy Storage85.9عدالة توزيع الطاقة 

Environmental Sustainability51.3االستدامة البيئية 

مرشر اة حصاة األي ر

سنح ام  ُيَ   هاا المرشر بمثاب  أةوا  الحدول ندنو المشنروبا  الب نرام اسنحناًةا إلن  مناجين  الحنمين  الم

حقنال إلن  ومباة  اة حصاة ال ائري، وبالحال   إن هاا المرشر يمثل إح ى األةوا  األساسي  ندو تسنري  اةن

ولن  ببنر ويق م هاا المرشر أةام اةسح ام     ال . اة حصاة ال ائري    جمي  القطابا  اة حصاةي  لل ول 

ا، ويسحب م بام 18 الب ن  : ، ويانح  باألب ناة األ ب ن  الحالين 20ةولن 160بام األساس ل  ة 2005مرشًرا  ربيًّ

انب ا ا  –الناتج المدل  ا جمال  / انب ا ا  فازا  ال  يت  )تغير المناخ وال  ال  اةجحمابي  ويشمل األول 

 طاع ن  الب   الثا، (المساواف بي  الجنسي     م ان ال مل–المساواف    ال يل –لل رة / فازا  ال  يت  

لب ن  الثالنث االن ايا  وك امف المنوا ة، –النقل -الحصني  والبنام –ال اربام –المبان  : إزال  ال ربون ويشمل

ي   نن  المسنناواف بنني  الجنسنن-اةبح ننا  األي ننر -جاذبينن  اةسننحثما  األي ننر : األسننواق واةسننحثما  ويشننمل

–الغابنننا  –الحننننوع البيولنننوج  –جنننوةف الانننوام –الا ابننن  )الصننند  البيتيننن  ويشنننمل الب ننن  الرابننن  ، (الد ننن 

م  اةسحثما ا  2022حح  % 40و   وول  اةسحثما ا  الب رام إل  نسب  . اةجحااة المائ –المديطا  

.   مشروبا  اة حصاة األي ر واةسح ام  البيتي % 50سحصل إل  2025ال ام ، وبدلول 

Source : World Energy Council / indicator (Accessed: June 20, 2022).

52

ج ول

2021للطا   ل ام  Trilemmaترتيب ال ول    مرشر 

12
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مرشر ا حصاة الم ر  

 ,Knowledge Economic Index)ُيجسِّ  مرشر ا حصناة الم ر ن  

KEI)وجت فبي   ال ال   بي  الم ر   والحنمي ، وإح ى أةوا  الح

هنناا و نن  حققنن  الجاننوة الوفنينن . ندننو الثننو ف الصنننابي  الراب نن 

–2018برامف ايحراع بل  م ا  آير  نالث سننوا  1717تسجيل ندو 

32ا شنننرك  لحصننن ير ت نولوجينننا  ح يثننن ، وتن يننن267، وةبننن  2021

طناع حاضن  ت نولوجي ، وبلغ  اةسحثما ا  ال ام  الموجا  لق

بم نن ل 2021–2018/2019مليننا  جنيننت ال حننرف 150الصننناب  ندننو 

ل  مقا ن  بالثالث سنوا  السابق ، وان  اسا  ذ% 175نمو بلغ 

.بل  تدقيد ا حصاة مرن ومسح ام

ج ول

2022لال حصاة األي ر ل ام GGEIمصر    مرشر 

13

من بين )2022ترتيب المؤشر عالميًّا لنتائج لعام 

(دولة160
52

يتراوح )2022لنتائج لعام عالميًّا درجة المؤشر 

(درجة1و0بين 
0.357

ر المرشر ال الم  لال حصناة األي ن: المص  
(2022الحق ير المسحد ث، أبريل )

(.2021)مرشر ا حصاة الم ر   : المص  

مصرالمؤشر

53(دولة154من  بين )التصنيف العام عالميًّا 

ين يتراوح ب)لمصر على المستوى العالمي درجة المؤشر 

(درجة100و0
52.3

ج ول

2021مرشر ا حصاة الم ر   ل ام 

14

53
2022نو مبر -ال  ة األول -آ اق المناخ 
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النحائج والحوويا  :  ابً ا

دو تدقيند توول  ال  اس  إل  وجوة تطبيقا  لال حصاة ال ائري    مصر، وذل      ل توجت البالة ن

، والحدننننول إلنننن  تدقينننند الحنمينننن  منب  نننن  ال ربننننون، "اة حصنننناةيا  المسننننح ام "الانننن ق ال ننننالم  

 ه ال نال  وان  اسا  ذل  بل  اةسحب ام المسح ام للموا ة الطبي ي  الماةي  والبيتي ، وهو ما ينشن

ال نيش "تدن  شن ا  2050، وأيً ا   ي  واسحراتيجي  اةت ا ي  ال المي  للحننوع البيولنوج  2030لر ي  

ا ي مل بل  2050، واةت ا ي  ال المي  للحغيرا  المنايي  "   تجان  م  الطبي   ؛ إذ با  ال ال  حاليًّ

ننناي ، تسننري  اةنحقننال ندننو اة حصنناة النن ائري للدنن  منن  اسننحنااق المننوا ة، والدنن  أيً ننا منن  الحغيننر الم

اة والحدننول ندننو نمننوذج وننناب  مسننح ام، وت ايننا ة جنن  الحننراب  بنني  ت نولوجيننا الم لومننا  واة حصنن

وفيرهنا، ال ائري، والحوجت لح ايا تطبيقا  الثو ف الراب      المجال الصناب  والا ابن  والمن ن الاكين 

. وان  اسا  ذل  بل  البيت  بم اوماا الشامل

، إلنن  إة اج الب نن  البيتنن  بلنن   منن  أولويننا  2015سنن   الجاننوة الوفنينن  لل ولنن  المصننري ، منننا بننام 

ال الم     الحنمي  اة حصاةي  واةجحمابي ، و   بال  جاوًةا كثيرف بل  المسحوى ا  ليم  والقا ي و

اسح ننا   مننرتمرا  وز ام البيتنن  األ ا  نن  بلنن  منن ا  بننامي : هنناا اةتجنناه، ومناننا بلنن  سننبيل المثننال

نا اسح نا   المنرتمر ال ن الم  للحغينرا  مححالي ، واسح ا   المرتمر ال الم  للحنوع البيولنوج ، وحاليًّ

.المنايي      ل ما ت رضت الساح  ال المي  م  تد يا  جيوسياسي  وبيتي  وا حصاةي 

يا  السابق  تدوًلا ندو الطا   النظي   م  أجل ت ايا اة حصاة7حقق  مصر    ف ون السنوا  الن 

سن  منب    ال ربون واةسحثما     المشروبا  الب رام بل  ندو ممناج وذا  بائن   صنير ومحو

ننا  نن  2025وفويننل األجننل، لنني  هننا  دسننب بننل تسننحا ق مصننر بدلننول  أن ت ننون ال ولنن  األولنن  بالميًّ

بنننام إبناةف تن وير الميناه وت ظني  اةسنح اةف منانا لحلبين  األمن  الغناائ  والمنائ ، و ن  أسنا   طناع ال

كمننا . والحشننيي   نن  مصننر بحدويننل المنن ن السنن ني  إلنن  منن ن الجيننل الرابنن  باسننحثما ا  بامنن  وياونن 

ننا ندننو الحصنن ير ال ننالم  ل ا بالميًّ لطا نن  يسننحا ق  طنناع الطا نن  المصننري أن يصننبح مركننًاا لوجسننحيًّ

النظي نننن ، وأيً ننننا يقننننوم  طنننناع الن ايننننا  بنننن و ه  نننن   سنننن  الننننر ى والسياسننننا ، وإونننن ا  القننننواني  

نولوجينن  والحشننري ا  الالزمنن  لننال ،   ننًلا بنن  اةسننحثما ا  ال امنن  والباونن  للبنينن  الحدحينن  والح 

 Zero)" ونن ر ن ايننا : "وا نحاجينن  ووننوًلا إلنن  تدقينند المسننحا  ا  والنحننائج منن  أجننل تدقينند هنن ق

Waste)  صنن ي  بلنن  ال" ونند  ال وكننب والنننظ  البيتينن "بلنن  الصنن ي  الننوفن ، بننل أيً ننا تدقينند فايننا

ل ال الم ، وكال  زياةف الوب  المجحم   بأهمي  و يمن  األشنيام وحسن  إةا تانا واسنحغاللاا من  أجن

.   اهي  المجحم 
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فرا  منا يم   أن تسح ي  ال ول  المصري  م  مقوماتاا الدالي  تجاه مما سا  اة حصاة ال ائري، وذل  بل 

؛ وذلن  2015حققحت ةول اةتداة األو وب  م  مسحا  ا  لبط  بملاا  ن  مجنال اة حصناة الن ائري  ن  بنام 

ت نا ر : لللم     ًما ندو ا حصاة ةائري أكثر  ابلي ، وتدقيد األه اق المنايي ، وبنام ا حصاة مرن، م  يال

ر المنظمننا  فينن–المرسسننا  الحمويلينن  –المصننن ي  –واضنن   السياسننا  )جاننوة جمينن  الجاننا  ال ابلنن  

حصناة ، وال منل بلن  توحين  م ناهي  اة (المرسسنا  ال لمين  والح نولوجين –النوب  المجحم ن  –الد ومي  

النننن وا  وأنشننننطحت، وزينننناةف الننننوب  بقيمنننن  وأهمينننن  الحوبينننن  اةجحمابينننن  تجنننناه أنمنننناط ا نحنننناج واةسننننحاالك 

با  المشننرو–الشننركا  ال بننرى "المسننح امي ، ونشننر مما سننا  اة حصنناة النن ائري بلنن  المسننحوى المدلنن  

د الر اب  ، وةمج اة حصاة فير الرسم     اة حصاة الرسم ، وتدقي(الصغيرف والمحوسط  ومحناهي  الصغر

ن بلننن  ا نحننناج والحصنننني  وال ننناملي   ننن  هننناا المجنننال، وإنشنننام كينننا..." الصننندي  والبيتيننن "مح ننن ةف األب ننناة 

وينن  مرسسنن  ي نن  جمينن  المجنناة  والحبصصننا  ال لمينن  والحن ياينن  منن  مبحلننف  طابننا  ال ولنن  الحنم

ا  واة حصننناةي ؛ لمحاب ننن  األةام وإوننن ا  تقنننا ير ةو يننن  لقيننناس مننن ى الحقننن م المدنننرز  ننن  الحدنننول ة حصننناةي

202مسح ام ، ووض  م ايير ومرشرا  لقياس األةام، وت  ينل ال منل بقنانون تنظني  إةا ف المبل نا    ن  

بشننن ل كامنننل، وجننناب اةسنننحثما ا   ننن  هننناا المجنننال، وتنننو ير ويلننند  نننر  بمنننل ج يننن ف مثنننل 2020لسنننن  

جينا الو ائف الب رام، وت ايا برامج الح ناون ا نمنائ  من  الجانا  الماندن  من  أجنل نقنل الببنرا  والح نولو

ن يننا كننل هنناه الحووننيا  سننوق تننن    منا  اننا بلنن  الب نن  البيتنن  وتسنناه   نن  ت.  نن  مبحلننف القطابننا 

  م  ، والح  ترت ا بل  تدقيد الحنمي  منب    ال ربون والد2050أه اق اةسحراتيجي  الوفني  لحغير المناخ 
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