
قليل  في اآلونة األخيرة، اجتاحت العالم رغبة حقيقية إزاء ت

انبعاثلللاا غلللازاا ا حتبلللا  القلللرارد وتققيللل  األ للل ا  

. 2050المنصوص عليها في اتفاقية باريس بقلول عام 

بلللرز  للللة بصلللورة جليلللة خلللال اقايثلللاا المنلللا  األخيلللرة

، التللللي  للللدعت البللللل ال والزللللركاا للتركيلللل  «26كللللو  »

ن بزلل   كبيللر علللي الوللعي نقللو اعالدللة ت يللر المنللا  الل

.خال إزالة ال ربول ان قطاع الطاقة

واا فخال الولنواا القليللة الماةلية،  لار العلالم بخطل

وقوي حثيثة نقو التقول إلي الطاقة المتد ية عوًةا عن ال

.األحفورد في  بي  الت لب علي تق ياا المنا 

 وحللل ا للق لللاء نها ًيلللا عللللي 
ء
إ  أل  للللة يبللل و غيلللر كلللا 

للي إ  تزلير األبقلاإ إ.  انبعاثاا غازاا ا حتبا  القرارد

أل التقول إللي الطاقلة المتدل ية، الن المم لن أل يق لي

فقلللل  اللللن انبعاثللللاا غللللازاا ا حتبللللا  % ٥٥علللللي نقللللو 

.  القرارد في العالم

فللي« إلللين اللاث  رثللر»ووفًقللا لمللا خلصللت إليلل  ا  وللة 

، فلللتل تققيللل  األ للل ا  2019تقريلللر رلللاير عنهلللا فلللي علللام 

المتبقية الن ا نبعاثلاا% 45المناخية يتطلب اعالدة الل 

 اإ األاللر الللتد يتطلللب إحلل. المرتبطللة بتصللنيم المنتدللاا

تقلللول أ ا لللي فلللي اللللنها العلللالمي تدلللاا ت يلللر المنلللا ، 

راج والعم  بالتوازد ام التقول إلي الطاقة المتد ية، بتي

م، ا قتصاي الل ا رد ةلمن األجنل اا الوةنيلة لل ول العلال

اا وا عتماي عليل  كطريقلة لصلنم وإنتلاج الملواي والمنتدل

ًللا الن ال تا ية، بما يلوفر بل ورا حًللا انهدًيلا إةلافًيا وفعا

.حيث الت لفة لمواجهة تق د المنا 
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ا ان كيف يصبح ا قتصاي ال ا رد ج ءً 

اعايلة العم  المناخي؟

 هير الزربيني. أ

باحثلللللللللة فلللللللللي العللللللللللوم 

ة الويا للللية، اتخصصلللل

، فلللي الزللل ول اةقليميلللة

وق للللللللللللايا ا قتصللللللللللللاي 

الويا ي
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ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

بعاثلاا  تا وتأتي أ مية تبني ا قتصلاي الل ا رد انطاًقلا الن الل ور اللتد تلعبل  الصلناعة وال راعلة فلي زيلاية ا ن

تلي يلتم ال ارة، فبينما تنبعلث غلازاا ا حتبلا  القلرارد الن العمليلاا ال يميا يلة والعمليلاا عاليلة القلرارة ال

ثلاني أكبلر إل ال راعة في الوقت  ات  تع . ت تيتها إلي ح  كبير عبر حرق الوقوي األحفورد خال عملياا التصنيم

 ربونيلة ك لاز اوا م في ت ير المنا  بع  تولي  ال هرباء، إ  يعتبر إنتاج ال تاء اص ًرا ر يًوا لانبعاثاا غيلر ال

.الميثال الناتا عن تربية الموا ي وأكوي  النيتروز الناتا عن ا تخ ام األ م ة

لقرارد وفي  تا اةةار، يول  المقال ال وء علي يور ا قتصاي ال ا رد في خفض انبعاثاا غازاا ا حتبا  ا

 قتصلاي بما يقق  أ  ا  المنا ، وكتلة اتطلبلاا التقلول نقلو  للة اللنها، وأخيلًرا يتنلاول التقريلر اولتقب  ا

.ال ا رد في ةوء المعطياا القالية

 ج يعر  ا قتصاي ال ا رد علي أن  نمو

ن اقتصايد يوته   تقليل  المهل ر ال

المللللواي والولللللم والطاقللللة اللللن خللللال 

خفلللللللللللض ا  للللللللللللتهاث والنفايللللللللللللاا 

وا نبعاثللللللاا عبللللللر تبوللللللي  عمليللللللاا 

.اةنتاج و ا   اةا اي

وإنتلاج ولع  أ مية ا قتصاي ال ا رد ترجم إلي الل ور اللتد تلعبل  فلي اعالدلة ا نبعاثلاا الناتدلة علن الصلناعة

ي تتقلول إللي ال تاء، عبر التخلص ان النفاياا، إ  يوا م  لة في تقلي  ا نبعاثاا المرتبطة بتنتاج المواي الت

نتدلاا نفاياا، و لة عبر ا حتفاظ بالمنتداا والمواي قي  ا  لتخ ام وإعلاية تل وير ا، بل ًلا الن إنتلاج الواي وا

. ج ي ة يم ن أل تول  ب ور ا غازاا ا حتبا  القرارد

% 38، أل يقللل  ا قتصللاي اللل ا رد ا نبعاثللاا الناتدللة اللن اللواي البنللاء بنوللبة 2050واللن المتوقللم بقلللول عللام 

خفلض وبالمث ، فتل التقول إلي امار اا اةنتاج التد ي د في ال راعة، والق اء علي   ر الطعام؛ يم ن أل ي

، كللتلة، فلتل تد يل  اللنام الطبيعيللة عبلر القيلام بتخلل ين 2050انبعاثلاا نالام ال لتاء إلللي النصلف بقللول علام 

يلة، ويولاع  الن ال ربول وا حتفاظ ب  فلي التربلة، يولهم بزل   كبيلر فلي تقليل  ا نبعاثلاا ال ربونيلة الن ناح

هلا، و لو ناحية أخرى علي تقوين رقة التربة، بما ي يد إلي تعايم القل رة عللي ااتصلاص الميلاا وا حتفلاظ ب

.اا ي ي  ان فرص التعاا  المرل ام حا ا  طول األاطار ال  يرة وحا ا الدفا 

يور ا قتصاي ال ا رد في خ اة أ  ا  المنا : أوًلا

 للللتا ا قتصللللاي يوللللته   تعالللليم ا  للللتفاية اللللن 

جميلللم الملللواي الخلللام والمعلللايل والطاقلللة والملللواري 

بمختلللف رللور ا، إةللافة إلللي إةللاق عمليللاا إعللاية 

بلل ًلا التلل وير وا  للتخ ام وإعللاية التصللنيم والتطللوير،

ي وقل  وري التأكيل  علل. ان نم  اله ر وإلقاء النفاياا

أ ميلللللة ا قتصلللللاي الللللل ا رد كخطلللللوة علللللن المنتللللل ى 

ولرا ا قتصايد العالمي الونود فلي يافلو  بووي

والللتد  لل ي علللي ةللرورة أل يصللقب . 2022فللي ينللاير 

 للللة اللللنها تقلللول فلللي كيفيلللة ا لللتخ ام المدتملللم 

. للمواري الطبيعية
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تصاي اتطلباا التقول ان اقتصاي خطي إلي اق: ثانًيا

يا رد

ي ان أج  التقول إللي ا قتصلاي الل ا رد، والورلول إلل
ا النقطلللة التلللي ي لللول فيهلللا ا قتصلللاي الللل ا رد فعاًلللل

دهلوي بالز   ال افي، فلتل األالر يقتلاج إللي ت لافر ال
العالميلللة، إ  لللليس بتا لللال أد اناملللة القيلللام بلللتلة

أل فملن ناحيلة، يم لن للم  ولاا ال وليلة. بمفري ا
ت لللم ا قتصلللاي الللل ا رد بزللل   ابا لللر عللللي جللل ول
أعمال المنا ، وإعطا   األ ميلة الممنوحلة لشنزلطة
  المهمللة األخللرى للقلل  اللن ا نبعاثللاا ال ربونيللة اثلل

. كفاءة الطاقة وإعاية التزدير

تولللتطيم الزلللركاا أل تو لللم نطلللاق

 رد فرص تطبيل  ابلايا ا قتصلاي الل ا

ب ان خلال ابت لار ةلرق ج يل ة تولتدي

.لت ير المنا 

اا كمللا يم للن للق واللاا أل تلل خ  ابللايا ا قتصللاي اللل ا رد فللي ا للتراتيدياتها المناخيللة، وأل ت للم  يا لل

عمللال تم ينيللة قللايرة علللي تفعيلل  ا قتصللاي اللل ا رد، كللتلة بتا للال الموللتثمرين توجيلل  رأ  المللال نقللو األ

م  وتتبلور وام ت افر الدهوي والتقنياا، ان المرجح أل ت ت. التدارية التي تقل  بز   كبير ان اخاةر المنا 

.رورة ا قتصاي الم ي ر الخالي ان ا نبعاثاا

ولعلللل  فهللللم ا للللتراتيدياا القلللل  اللللن ا نبعاثللللاا المرتبطللللة ابا للللرة بطريقللللة ا للللتخراج المللللواي وإنتاجهللللا 

، 2021ة لعلام إ  وفًقا لتقرير الفدوة ال ا ري. وا تهاكها،  يومح لل ول بتو يم تعه اتها المتعلقة بالمنا 

يرجللة 1.8إلللي 3.2فللتل اعتمللاي ا للتراتيدياا يا ريللة اختلفللة يم للن أل يقللل  اللن ا حتللرار العللالمي المتوقللم اللن 

.ائوية
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ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

إل العمللل  عللللي تزلللديم الزلللراكاا بلللين القطلللاعين 

العللللام والخللللاص،    لللليما تلللللة التللللي تلللل عم فيهللللا 

. يا ريلةالق وااا الزركاا التي تتبنلي ا لتراتيدياا

، كلللتلة، إل تولللريم ا نتقلللال إللللي ا قتصلللاي الللل ا رد

يم لللللن البلللللل ال الللللن ا لللللت مال رلللللورة اولللللتقب  

 ان ا نبعاثاا بما يقي العالم ان خ
ء
طر اوت ام خال

.التأثيراا ال ارثية لت ير المنا 

الصللاير عللن  للركة 2021كمللا جللاء فللي تقريللر الفدللوة 

تأكيلللً ا عللللي ، Circle Economy للليرك  إي ونلللواي

أ ميلللة القطلللاع غيلللر الر لللمي فلللي اواجهلللة تقللل ياا 

المنلا ، وتزلل يً ا علللي أ ميللة العملل  الدمللاعي لخللل 

قيمة ازتركة واواءاة يور قطاع العم  الااركل د

الللم عمليلللاا إيارة النفايلللاا بملللا يولللا م فلللي تقليللل 

.اآلثار وا  تفاية ان نفاياا البناء واله م

يًّلا بتا ال الزركاا أل تلعب يوًرا اقور 

ا في إر لاء يعلا م ا قتصلاي الل ا رد، إ 

الللللللللا عمللللللللللت عللللللللللي ت لللللللللمين  فلللللللللي 

راا ا تراتيديتها المناخيلة، واتخلا  قلرا

 كيللللللة حلللللللول كيفيللللللة تصلللللللميم وبيلللللللم 

كلللللأل تفصلللللل  . المنتدلللللاا والخلللللل ااا

الزللللركاا نزللللاةها ا قتصللللايد عللللن 

ا لللللللتهاث الملللللللواي الخلللللللام الم ييلللللللة 

.لمخاةر المنا 

النفايلاا، إ ، وبالتالي  ناث إا انية تققي  ق ًرا أكبر الن المرونلة، الن خلال إيخلال البنيلة التقتيلة الازالة ةيارة

.ووقف ا تيراي النفاياا، اما يتيح العم  في ظرو  أكثر أاانًا في اراف  اعالدة النفاياا
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ي اوللتقب  ا قتصللاي اللل ا رد للموللا مة فلل: ثالًثللا

تققي  أ  ا  المنا 

رد بللالرغم اللن ت ايلل  ا عتللرا  بفوا لل  ا قتصللاي اللل ا 

تقل يم بز   كبير خال اآلونة األخيرة، إ  تم تق يث و

ثلللث الموللا ماا المقلل ية وةنًيللا فللي جميللم أنقللاء 

أوروبلللللا وبعلللللض يول ادموعلللللة العزلللللرين األخلللللرى، 

 يلر ات منة ا قتصاي ال ا رد وغير ا الن القللول لت

.المنا 

  فللتل  لللة   يم للن أل يقللل  اللن ا نبعاثللاا بزلل 

، إ  إل نقو ثلثلي الل ول التلي وقعلت عللي اتف
ء
اقيلة كا 

، لللم ترلل رج بعلل  197يولللة اللن أرلل  127بللاريس بواقللم 

.نا ا قتصاي ال ا رد في الت اااتها المتعلقة بالم

  األار اللتد خلل  فدلوة يا ريلة  ا للة ناتدلة علن تمثيل

ي، ا قتصلللاي الللل ا رد ال لللئي  فلللي ا قتصلللاي العلللالم

و لللو الللا جعللل  الللن . فقللل % 8.6واللللتد يقللل ر بنقلللو 

ال للرورة بم للال ا للاعفة العملل  اللن أجلل  توللريم 

زلر التقول نقو ا قتصاي ال ا رد خال الولنواا الع

.القاياة

ثللاا حتللي يللتم ن اللن لعللب يور كبيللر فللي تقليلل  انبعا

٪ 39غلللللازاا ا حتبلللللا  القلللللرارد العالميلللللة بنولللللبة 

وتقلللليص البصلللمة اةجماليلللة للملللواي، و لللي ال ميلللة

اةجماليلللة الللن انبعاثلللاا غلللازاا ا حتبلللا  القلللرارد، 

.2032٪ بقلول عام 28بنوبة 

ت اتف ولع  تققي   لة ليس اوتقيًلا، بزرط أل ي

 ا رد العالم ان أج  تققيق ، حتي يصبح ا قتصاي ال

قللو توجًهللا عالمًيللا حقيقًيللا، اللن خللال توحيلل  الدهللوي ن

خ ام تقللليص النفايللاا العالميللة والق للاء علللي ا للت

المللللواري ال ا لللل ة فللللي التعبئللللة والت ليللللف وتصللللميم

علللاوة عللللي إعطلللاء األولويلللة   لللتخ ام . المنتدلللاا

الملللواري المتدللل ية، كا لللتخ ام الللواي قابللللة للتقلللل 

.البيولوجي في عملية الت ليف

ة المصلمم«  ليا ورث»وقل  تم نلت بالفعل   لركة 

ا رد، خصيًصللا لتزللديم ا بت للار ياخلل  ا قتصللاي اللل 

بئللة والمللوري العللالمي ألحبللار الطباعللة وتطبيقللاا التع

ن والت ليللف، اللن التركيلل  علللي حلللول إعللاية التلل وير الل

.خال الزراكة ام ادموعة ان المناماا

الللن جميلللم % 75حتلللي رلللارا الزلللركة الت الللة بنقلللو 

ابيعاتهللللا بالتعبئللللة والت ليللللف اللللل ا رد، اللللن خللللال

للة تم ين عبواا أقل  وقابللة ةعلاية ا  لتخ ام وقاب

.ةعاية الت وير واتد ية

، ر يولللة « ألينلللا الللارم»وفلللي  للللة الولللياق، رلللرحت 

ركة قوم ا  ت ااة العالمية وا قتصاي ال ا رد بز

خال انت ى أيام ا  لت ااة ،Siegwerk«  يا ورث»

ية اللللتد أقللليم عبلللر اةنترنلللت، أل العبلللواا البا لللتي 

المصللنوعة اللن المقتللوى المعللاي تلل ويرا لهللا بصللمة 

اقارنة بأخرى اصلنوعة الن % 50كربونية أق  بنوبة 

ديم اواي خام، وق  جاءا تلة التصريقاا بمثابة تز

.للزركاا علي اتباع  لة النها

ة إ  تلللم التأكيلللل  خللللال المنتلللل ى أل ا للللتخ ام التعبئلللل

والت ليللللف والتقللللول اللللن النمللللا ج  اا ا  للللتخ ام 

لل  الفريد إلي النما ج المعاي ا تخ اا  وتل ويرا، يق

. ان ثاني أكوي  ال ربول%  80إلي 50بنوبة 

وتبعاتل ، قل  خلل  نوًعلا اللن 19-وبيل  أل تفزلي كوفيل 

المرونة فلي الطباعلة، فلتل ا لت مال  للة المولار  

يللللل ال بقاجلللللة إللللللي الم يللللل  الللللن األتمتلللللة والرقمنلللللة 

وتطللللويراا المللللواي الد يلللل ة والمرنللللة فللللي التعبئللللة 

.والت ليف

كللللتلة يتطلللللب األاللللر أل تصللللبح المللللواي والعمليللللاا 

ة األحاييلللة الد يللل ة التلللي تم لللن الزلللركاا الللن تلبيللل

تعهلللل اا ا  للللت ااة حقيقللللة واقعللللة، كللللأل توللللتمر 

العبلللواا المرنلللة المطبوعلللة رقمًيلللا فلللي النملللو بلللأعلي

.اع  ا نمو
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ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

 ناء ، توريًعا لعملية التعبئة الموت ااة عبر قطاع الرفا يلة، وا  لت2022إجماًلا، ان المتوقم أل يزه  عام 

ايلة إعلاية عن البا تية أو ال جاج الثقي  أو ال ينة المصنوعة الن رقلا   اع نيلة والتصلفيح، اللتد يصلعب لل 

.ت ويرا

اس الت ليف بي  أل  لة لن يق إ ب ول الم ي  ان ا بت اراا وتقوين ال فاءة في التعبئة والت ليف، حتي يا

كونهللا و نلا تلأتي أ ميلة يور الل ول األكثللر ثلراًء، والتلي بلالرغم الن. كل   ليء يملر عبلر  ا ل  التوريلل  العالميلة

اليار ةلن 11.6ان ا نبعاثاا العالمية، كما أنها تنتا % 40اوةًنا ألقلية ان   ال العالم، فتنها تول  أكثر ان 

. اترد ان النفاياا  نوًيا

يل  ام ةلرورة إ لراث جميلم يول العلالم، حتلي ي لول لاقتصلاي الل ا رد رل ى وا لم بملا يصلب فلي رلالح تقل

.ا نبعاثاا وا  تدابة لت ير المنا 


