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فـــي إطـــار اســـتعداد مصـــر الســـتضافة قمـــة المنـــاخ 

"COP 27"، المقـــرر عقدهـــا فـــي مدينـــة شـــرم الشـــيخ 

األهـــم  الحـــدث  تعـــد  والتـــي  المقبـــل،  فـــي نوفمبـــر 

ـــا،  ـــا ودوليًّ واألبـــرز علـــى مســـتوى القطـــاع البيئـــي محليًّ

بمـــا يكفـــل تحقيـــق أهـــداف اتفاقيـــة باريـــس، وتحقيـــق 

مصالـــح شـــعوب القـــارة اإلفريقيـــة، وشـــعوب دول 

العالـــم أجمـــع.

وخـــال الســـنوات األخيـــرة كثفـــت مصـــر جهودهـــا للتصـــدي 

ا فـــي إطـــاق  للتغيـــرات المناخيـــة، وهـــو مـــا تجســـد مؤخـــًر

ــول  ــم التحـ ــي، ودعـ ــر المناخـ ــة للتغيـ ــتراتيجية الوطنيـ االسـ

نحـــو االقتصـــاد األخضـــر، األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه مواجهـــة 

ــا  ــا، وهـــو مـ ــرات المناخيـــة والتحديـــات الناجمـــة عنهـ التغيـ

تبـــرز معـــه أهميـــة التطـــرق للجهـــود المصريـــة الحثيثـــة 

لمواجهـــة تلـــك التغيـــرات، فضـــًلا عـــن الوقـــوف علـــى أبـــرز 

ــة.   ــتضافة القمـ ــة السـ ــتعدادات المصريـ االسـ

لمواجهــة  المصريــة  الجهــود  أولًا: 
المناخيــة التغيــرات 

1. التحـــول إلـــى االقتصـــاد األخضـــر كأداة 
للتنميـــة الشـــاملة

لقـــد أصبـــح االقتصـــاد األخضـــر مـــن الموضوعـــات التـــي 

تتجـــه نحـــو السياســـات العالميـــة خـــال الســـنوات 

األخيـــرة، بالنظـــر إلـــى دوره فـــي مواجهـــة التغيـــرات 

 COP 27 .. مصــر تسـتعد لقمـة المنــاخ

م. رانــدة المنشـــاوي

المناخيـــة؛ إذ يأتـــي مدفوًعـــا باالســـتثمارات العامـــة 

مـــن  بالحـــد  وتلتـــزم  االبتـــكار،  تعـــزز  التـــي  والخاصـــة 

انبعاثـــات الكربـــون والملوثـــات، فضـــًلا عـــن االلتـــزام 

بـــدأت مصـــر  بتعزيـــز كفـــاءة مـــوارد الطاقـــة. وقـــد 

فـــي التركيـــز علـــى االقتصـــاد األخضـــر باعتبـــاره وســـيلة 

مهمـــة ورئيســـة لخطـــط التنميـــة الشـــاملة فـــي البـــاد؛ 

ـــة المســـتدامة،  حيـــث اســـتهدفت اســـتراتيجية التنمي

ــي  ــور أساسـ ــي كمحـ ــد البيئـ ــر 2030"، البعـ ــة مصـ و "رؤيـ

فـــي جميـــع القطاعـــات التنمويـــة واالقتصاديـــة.

مـــع  المســـتدامة  للتنميـــة  مصـــر  رؤيـــة  وتتوافـــق 

الرؤيـــة الدوليـــة؛ حيـــث تســـتهدف تســـريع معـــدالت 

النمـــو االقتصـــادي، مـــع تقليـــل الضغـــوط علـــى البيئـــة 

العـــادل  التوزيـــع  وضمـــان  الطبيعيـــة،  والمـــوارد 

ــا يـــؤدي  للثـــروة بيـــن مختلـــف شـــرائح المجتمـــع، بمـ

ــى  ــاكل إلـ ــال المشـ ــدم انتقـ ــاء وعـ ــف األعبـ ــى تخفيـ إلـ

األجيـــال القادمـــة.

ومــن المقــرر أن يركــز COP 27 علــى التمويــل وفــرص 

االســتثمار عبــر مختلــف القطاعــات، مــع العمــل علــى 

تعزيــز الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 

وتحقيــق االســتدامة والنمــو األخضــر.

ــة  ــة المصريـ ــرت الحكومـ ــد أجـ ــار، فقـ ــذا اإلطـ ــي هـ وفـ

والتشـــريعية  الهيكليـــة  اإلصاحـــات  مـــن  العديـــد 

الصديقـــة  االســـتثمارات  لجـــذب   2016 عـــام  منـــذ 

المتابعـــة لشـــؤون  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  أول  مســـاعد 
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للبيئـــة، وتضّمـــن ذلـــك وضـــع قوانيـــن جديـــدة فتحـــت 

ــل  ــابًقا، مثـ ــا سـ ــول إليهـ ــذر الوصـ ــات كان يتعـ قطاعـ

كمـــا  النفايـــات،  وإدارة  الوطنيـــة  الكهربـــاء  شـــبكة 

أصبحـــت جميـــع المشـــروعات الحكوميـــة ذات ُبعـــد 

ــبة ٪1  ــر بنسـ بيئـــي، علـــى الرغـــم مـــن مســـاهمة مصـ

فقـــط فـــي انبعاثـــات االحتبـــاس الحـــراري العالميـــة. 

وتهـــدف الحكومـــة المصريـــة إلـــى جعـــل ميزانيتهـــا 

صديقـــة للبيئـــة بنســـبة 100٪ بحلـــول عـــام 2030. 

ولدفـع التحـول نحـو االقتصاد األخضر، أصدرت مصر 

- كأول دولـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال 

إفريقيـا - "سـندات خضـراء" بقيمـة 750 مليـون دوالر، 

مجـال  فـي  خاصـة  الخضـراء،  المشـروعات  لتمويـل 

النقـل النظيـف، بهـدف تقديـم تمويـل جديـد ومبتكـر 

والنقـل  النفايـات  وإدارة  الخضـراء  للمشـروعات 

األخضـر والطاقـة المتجـددة، كمـا أصبح لـدى البنوك 

التمويـل  مـع  تتعامـل  متخصصـة  إدارات  المحليـة 

دليـل  تـم إطـاق  للبيئـة. وفـي هـذا اإلطـار،  الصديـق 

الخطـة  جعـل  بهـدف  البيئيـة،  االسـتدامة  معاييـر 

خضـراء. االسـتثمارية 

هـــذا، وقـــد شـــارك الصنـــدوق الســـيادي المصـــري 

الطاقـــة  تعـــزز  مشـــروعات  فـــي  اســـتثمارات  فـــي 

وإدارة  األخضـــر،  الهيدروجيـــن  وخاصـــة  المتجـــددة، 

المـــوارد المائيـــة، وإدارة النفايـــات، بمـــا يتســـق مـــع 

مبـــادرة صناديـــق الثـــروة الســـيادية "الكوكـــب الواحـــد"، 

فضـــًلا عـــن تشـــكيل لجنـــة وزاريـــة لصياغـــة مجموعـــة 

مـــن "الحوافـــز االقتصاديـــة" لتعزيـــز التحـــول األخضـــر 

ــر . ــي مصـ ــاع الخـــاص فـ للقطـ

هـذا، ويتـم تنفيـذ عـدة مشـروعات لتعزيز قـدرة مصر 

مشـروعات  منهـا  المنـاخ،  تغيـر  مـع  التكيـف  علـى 

منسـوب  ارتفـاع  مـن  الشـمالية  السـواحل  حمايـة 

 1.5 األراضـي  واسـتصاح  تأهيـل  ومشـروع  البحـر، 

وتعويـض  الغذائـي،  األمـن  لتحقيـق  فـدان  مليـون 

جانـب  إلـى  النيـل،  دلتـا  فـي  األراضـي  وتـآكل  تدهـور 

القوميـة  الشـبكة  وتجديـد  تأهيـل  إعـادة  مشـروع 

لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية 

المائيـة. المـوارد  اسـتخدام  كفـاءة  وتحسـين 

2. االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 

أطلقـت مصـر فـي 19 مايـو 2022 االسـتراتيجية الوطنيـة 

التصـدي  إلـى  2050، والتـي تهـدف  المنـاخ  لتغيـر  األولـى 

لتداعيـات تغيـر المنـاخ بهـدف تحسـين جـودة الحيـاة، 

وتحقيـق التنميـة المسـتدامة، والحفـاظ علـى المـوارد 

الطبيعيـة والنظـم البيئيـة، مـع تعزيز ريـادة مصر على 

الصعيـد الدولـي فـي مجال تغير المنـاخ. وقد تم إعداد 

هـذه االسـتراتيجية بمشـاركة كافـة الجهـات المعنية، 

ذات  السـابقة  الـدول  خبـرات  مـن  االسـتفادة  مـع 

الظـروف المشـابهة لمصـر، ومراعـاة ربـط أهدافهـا 

باألهداف الواردة فى رؤية مصر 2030، ال سـيما الهدف 

"مواجهـة  وهـو   ،2030 مصـر  رؤيـة  مـن  الثالـث  الفرعـي 

االسـتراتيجية  ـن  ُتمكِّ حيـث  المنـاخ"،  تغيـر  تحديـات 

مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مسـتويات 

مختلفـة، بطريقـة تدعـم تحقيـق األهـداف االقتصادية 

واإلنمائيـة المرغـوب بهـا للبـاد.

هذا، وتتضّمن االسـتراتيجية تحقيق خمسـة أهداف، 

تتمثـل فـي: تحقيـق نمـو اقتصـادي مسـتدام وتنميـة 

منخفضـة االنبعاثـات فـي مختلـف القطاعـات، وبنـاء 

أجـــرت الحكومـــة المصريـــة العديـــد مـــن 
اإلصالحـــات الهيكليـــة والتشـــريعية منـــذ عـــام 
للبيئـــة،  2016 لجـــذب االســـتثمارات الصديقـــة 
تضّمـــن ذلـــك وضـــع قوانيـــن جديـــدة فتحـــت 
قطاعـــات كان يتعـــذر الوصـــول إليهـــا ســـابًقا، 
وإدارة  الوطنيـــة  الكهربـــاء  شـــبكة  مثـــل 
النفايـــات، كمـــا أصبحـــت جميـــع المشـــروعات 

الحكوميـــة ذات ُبعـــد بيئـــي.
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المنـاخ  تغيـر  مـع  التكيـف  علـى  والقـدرة  المرونـة 

المنـاخ،  بتغيـر  المرتبطـة  السـلبية  اآلثـار  وتخفيـف 

تغيـر  مجـال  فـي  العمـل  وإدارة  حوكمـة  وتحسـين 

البحـث  وتعزيـز  التحتيـة،  البنيـة  وتحسـين  المنـاخ، 

المعرفـة. وإدارة  التكنولوجيـا  ونقـل  العلمـي 

الجهـــود  إطــــــار  فـــي  االســـتـراتـيـجـيــــة  وتأتـــي 

ــتثمارات  ــادة االسـ ــل زيـ ــن أجـ ــة مـ ــة المبذولـ المصريـ

والمتجـــددة،  الجديـــدة  الطاقـــة  مشـــروعات  فـــي 

اســـتخدام  كفـــاءة  لتعظيـــم  الجاريـــة  والمســـاعي 

الطاقـــة؛ حيـــث دّشـــنت الحكومـــة المصريـــة عـــدًدا مـــن 

المشـــروعات التـــي تعتمـــد علـــى اســـتخدام الطاقـــة 

النظيفـــة، مثـــل: مشـــروعات النقـــل )المونوريـــل - 

القطـــار الكهربائـــي - األتوبيـــس التبادلـــي الـــذي يعمـــل 

بالطاقـــة الكهربائيـــة(، وكذلـــك مشـــروعات الطاقـــة 

ــان  ــة بنبـ ــروع محطـ ــددة مثـــل مشـ ــدة والمتجـ الجديـ

بأســـوان، التـــي تعـــد أكبـــر محطـــة للطاقـــة الشمســـية 

ــع  ــن التوسـ ــًلا عـ ــم، فضـ ــي العالـ ــاء فـ ــد الكهربـ لتوليـ

فـــي محطـــات الريـــاح، حيـــث تمتلـــك مصـــر أحـــد أكبـــر 

محطـــات الريـــاح فـــي العالـــم بخليـــج الســـويس )جبـــل 

الزيـــت(، بســـعة 300 توربيـــن تغطـــي 100 كيلومتـــر مربـــع، 

وبطاقـــة إجماليـــة تبلـــغ 580 ميجـــاوات.

ثانًيا: االســـتـعــــدادات الـمـصــــــرية 
COP27 لقمـــة

الســـتضافة  اســـتعداداتها  مـــن  مصـــر  كّثفـــت 

ــّكلت  ــث شـ ــدة؛ حيـ ــة األصعـ ــى كافـ ــاخ علـ ــة المنـ قمـ

عليـــا  لجنـــة   2021 نوفمبـــر  فـــي  المصريـــة  الحكومـــة 

بهـــذا  المعنييـــن  الـــوزراء  مـــن  مجموعـــة  ضّمـــت 

الملـــف، إلـــى جانـــب محافـــظ جنـــوب ســـيناء، وأعلنـــت 

اللجنـــة عـــن عـــدة مبـــادرات يمكـــن إطاقهـــا علـــى 

هامـــش المؤتمـــر فـــي مجـــاالت الزراعـــة، والطاقـــة، 

ـــد مـــن  ـــاه، مـــع وضـــع خطـــة الســـتقطاب المزي والمي

التمويـــل لتنفيـــذ المبـــادرات المصريـــة والمشـــروعات 

الحـــوار  أطلقـــت مصـــر  كمـــا  تمويلهـــا.  المطلـــوب 

الوطنـــي للتغيـــرات المناخيـــة، مـــن مدينـــة الســـام 

"مدينـــة شـــرم الشـــيخ".

هـــذا، وقـــد عمـــدت الحكومـــة المصريـــة إلـــى تنفيـــذ 

ـــة، مـــن  ـــف البيئ ـــة بمل عـــدد مـــن المشـــروعات المعني

أبرزهـــا: مشـــروع اســـتبدال وســـائل النقـــل القديمـــة 

الطبيعـــي، وترشـــيد  بالغـــاز  بأخـــرى حديثـــة تعمـــل 

الطاقـــة مـــن خـــال اســـتخدام الغـــاز فـــي "األتوبيســـات" 

و"التاكســـيات" القديمـــة، بـــدًلا مـــن البنزيـــن، ومراجعـــة 

قانـــون البيئـــة الســـتحداث التغيـــرات المناخيـــة.

وفـي سـياق متصـل، قّدمـت مصـر التقريـر المحـدث 

سـكرتارية  إلـى  ـا  وطنيًّ المحـددة  للمسـاهمات 

اتفاقيـة األمـم المتحدة اإلطارية للتغيـرات المناخية، 

والـذي تنـاول اإلجـراءات التـي اتخذتهـا الدولـة لتنفيـذ 

المسـاهمات الوطنيـة بموجـب اتفاقيـة باريـس منـذ 

عام 2015، والتي تضّمنت إصاحات سياسات الطاقة، 

وتحسـين  المتجـددة،  الطاقـة  مسـاهمة  وزيـادة 

كفاءة الطاقة والنقل المستدام، باإلضافة إلى إدارة 

وإجـراءات  األخضـر،  والتمويـل  الصلبـة،  المخلفـات 

الضـوء  تسـليط  مـع  المنـاخ،  تغيـر  آثـار  مـع  التكيـف 

علـى التحديـات التنمويـة التـي تفاقمـت بسـبب اآلثـار 

السـلبية للتغيـرات المناخيـة، ومـا صاحـب ذلـك مـن 
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ضغـوط علـى الميزانيـة الوطنيـة، فضـًلا عـن الحاجـة 

كوفيـد-19،  لوبـاء  االقتصاديـة  اآلثـار  معالجـة  إلـى 

ثاثـة  فـي  محـددة  كّميـة  أهداًفـا  التقريـر  وتضمـن 

قطاعـات، هـي: الطاقـة، والنفـط، والنقـل، للتخفيـف 

.2030 الكربونيـة حتـى عـام  مـن االنبعاثـات 

هـــذا، وقـــد تـــم االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولـــى مـــن 

ظاهـــرة  لمخاطـــر  التفاعليـــة  الخريطـــة  مشـــروع 

التغيـــرات المناخيـــة علـــى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، 

وبـــدأت الحكومـــة فـــي تحديـــث إطـــار العمـــل الخـــاص 

بالتنميـــة منخفضـــة االنبعاثـــات، والـــذي يهـــدف إلـــى 

دمـــج اعتبـــارات خفـــض االنبعاثـــات الكربونيـــة فـــي 

خطـــط التنميـــة المســـتدامة للدولـــة. 

وفيمــا يخــص الترتيبــات اللوجيســتية، أعلنــت وزارة 

النقــل اســتام 20 أتوبيًســا تعمــل بالغــاز الطبيعــي، 

والتعاقــد علــى شــراء 30 أتوبيًســا تعمــل بالكهربــاء، 

خضــراء  ذكيــة  نقــل  منظومــة  تطبيــق  إطــار  فــي 

شــبكة  تصميــم  تــم  كمــا  الشــيخ،  شــرم  بمدينــة 

التشــغيل  جــداول  وإعــداد  األتوبيســات،  مســارات 

المنظومــة  توريــد  علــى  التعاقــد  وكــذا  المبدئيــة، 

أغســطس2022. بنهايــة  حافلــة   260 لعــدد  الذكيــة 

وتعكف وزارة النقل على تطوير تطبيقات المحمول 

بالتنسـيق  الرحـات  وتخطيـط  للـركاب،  اللحظيـة 

المعلومـات،  وتكنولوجيـا  االتصـاالت  وزارة  مـع 

ومـن المنتظـر أن يتـم قريًبـا تحديـد أماكـن الشـحن 

تركيـب الشـواحن،  للبـدء فـي أعمـال  بشـكل نهائـي؛ 

باإلضافـة إلـى العمـل علـى تصميـم الهويـة البصريـة 

سـيناء. جنـوب  محافظـة  فـي  لألتوبيسـات 

والشـــعبية  الحكوميـــة  المبـــادرات  صعيـــد  وعلـــى 

ــدة  ــر عـ ــد أطلقـــت مصـ ــي، فقـ ــل المناخـ ــم العمـ لدعـ

الوعـــي  ورفـــع  األخضـــر  التحـــول  لدعـــم  مبـــادرات 

مبـــادرة  بينهـــا  مـــن  المناخيـــة،  التغيـــرات  بمخاطـــر 

"اتحضـــر لألخضـــر" فـــي ينايـــر 2020، والتـــي تمتـــد إلـــى 

الســـلوكيات  تغييـــر  إلـــى  وتهـــدف  ســـنوات،  ثـــاث 

 ونشـــر الوعـــي البيئـــي مـــن خـــال حـــث المواطنيـــن

- وخصوًصـــا الشـــباب - علـــى المشـــاركة فـــي الحفـــاظ 

علـــى البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة لضمـــان اســـتدامتها، 

المحميـــات  علـــى  الحفـــاظ  بأهميـــة  التوعيـــة  مـــع 

الطبيعيـــة وإدارتهـــا وفـــق المســـتويات العالميـــة، 

بمـــا يضمـــن الحفـــاظ علـــى تـــوازن النظـــم البيئيـــة، 

وتعظيـــم فـــرص التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 

ــال القادمـــة.  ــا علـــى حقـــوق األجيـ فـــي البـــاد،؛ حفاًظـ

المصريــة  المحافظــات  مــن  العديــد  قامــت  كمــا 

بتنظيــم ورش عمــل لرفع الوعــي المجتمعي بقضايا 

التغيــرات المناخيــة وأهميــة اســتضافة مصــر للقمة، 

قمــة  تســتضيف  "بلدنــا  مبــادرة  إطــار  فــي  وذلــك 

ــق  ــاخ الـــ27"، هــذا، وقــد أطلقــت مؤسســة الفري المن

التطوعــي للعمــل اإلنســاني بالمشــاركة مــع كليــة 

عيــن  بجامعــة  البيئيــة  والبحــوث  العليــا  الدراســات 

شــمس وجامعــة األزهــر الشــريف مبــادرة "المليــون 

ويســتهدف  المناخــي"،  للتكيــف  متطــوع  شــاب 

بكليــة  والخبــراء  الشــباب  مــن   5000 تدريــب  البرنامــج 

الدراســات العليــا والبحــوث البيئيــة، ليصبــح هــؤالء 

يلتــزم  حيــث  الجامعــات؛  لطــاب  مدربيــن  بدورهــم 

المتــدرب بتدريــب 250 شــابًّا مــن طــاب الجامعــات 

مــن قاعــدة بيانــات المبــادرة، بمــا يكفــل إعــداد مليــون 

متطــوع لمحــو األميــة الكربونيــة.

كّثفت مصر من استعداداتها الستضافة 
قمـة المنـاخ علـى كافـة األصعـدة؛ حيـث شـّكلت 
الحكومـة المصريـة فـي نوفمبـر 2021 لجنـة عليـا 
بهـذا  المعنييـن  الـوزراء  مـن  مجموعـة  ضّمـت 
سـيناء،  جنـوب  محافـظ  جانـب  إلـى  الملـف، 
يمكـن  مبـادرات  عـدة  عـن  اللجنـة  وأعلنـت 
مجـاالت  فـي  المؤتمـر  هامـش  علـى  إطالقهـا 

والميـاه. والطاقـة،  الزراعـة، 



آفاق استراتيجية - العدد )6( - أغسطس 2022

83

وفـــي إطـــار تلـــك المبـــادرات، أعلـــن األزهـــر 

"مناخنـــا  مبـــادرة  إطـــاق  عـــن  الشـــريف 

حياتنـــا" بالتعـــاون مـــع وزارة البيئـــة لتشـــجيع 

التحديـــات  لمواجهـــة  العامـــة  المشـــاركة 

العالميـــة آلثـــار تغيـــر المنـــاخ، فضـــًلا عـــن رفع 

 ،"COP 27" الوعـــي بأهميـــة مؤتمـــر المنـــاخ

وتشـــجع المبـــادرة علـــى القيـــام باألبحـــاث 

المتعلقـــة بالبيئـــة لتحقيـــق التكامـــل بيـــن 

المتخصصيـــن فـــي علـــوم البيئـــة، والمنـــاخ، 

علـــى  تعتمـــد  كمـــا  الشـــرعية.  والعلـــوم 

والقوافـــل  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

المواطنيـــن،  مـــع  للتواصـــل  المباشـــرة 

علـــى  المحافظـــة  بأهميـــة  الوعـــي  لنشـــر 

ـــون؛ لمـــا  ـــة، والحـــد مـــن اســـتخدام الكرب البيئ

لـــه مـــن آثـــار ضـــارة علـــى المجتمـــع، مـــن 

خـــال تنظيـــم 24 ورشـــة عمـــل.

ـــأن نجـــاح مصـــر  ـــا، يمكـــن القـــول ب وختاًم

يحقـــق   ،COP 27 قمـــة  اســـتضافة  فـــي 

العديـــد مـــن المكاســـب لهـــا؛ حيـــث يمثـــل 

الدولـــي،  التعـــاون  آفـــاق  لفتـــح  فرصـــة 

لمشـــروعات  الـــازم  التمويـــل  وتوفيـــر 

ويتيـــح  المنـــاخ،  لتغيـــر  التصـــدي 

الفرصـــة لجـــذب االســـتثمارات الدوليـــة 

واإلقليميـــة، ويعـــزز مـــن تواجـــد مصـــر فـــي 

المحافـــل الدوليـــة الرئيســـة، كمـــا يســـلط 

المحـــوري  مصـــر  دور  علـــى  الضـــوء 

واإلقليمـــي،  الدولـــي  الصعيديـــن  علـــى 

لجهـــود  قيادتهـــا  ظـــل  فـــي  ســـيما  ال 

العمـــل المناخـــي بالقـــارة اإلفريقيـــة، بمـــا 

يكفـــل توحيـــد مطالـــب الـــدول اإلفريقيـــة 

والناميـــة فيمـــا يتعلـــق بقضايـــا التمويـــل 

والتكيـــف مـــع آثـــار تغيـــر المنـــاخ.
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