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وقعـــت مصـــر علـــى اتفاقية األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة لتغير المنـــاخ عـــام 1994، لتدخـــل بذلك في 
مصـــاف الدول التـــي تعمل جاهدة علـــى مواجهة تحديـــات التغيـــرات المناخية الناتجـــة عن تضاعف 
كميـــات انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة، واســـتمرت مصـــر في العمـــل بمبدأ المســـاواة فـــي الحقوق 
والواجبـــات تجاه كوكب األرض، واالختالف في المســـؤوليات النســـبية تجاه الحفـــاظ على معدالت 
االنبعاثـــات والمســـاعدة فـــي التقليل منهـــا من خالل تطبيق الهدف الســـابع عشـــر مـــن أهداف 
التنمية المســـتدامة والمعني بـ »الشـــراكات لتحقيق األهداف«. وبناًء عليه يقـــوم مركز المعلومات 
ودعـــم اتخاذ القـــرار بمتابعة قضايا البيئة والتغيـــر المناخي وجهود الدولة للتحـــول لالقتصاد األخضر، 
وبمناســـبة اســـتضافة مصر مؤتمـــر األطراف التفاقيـــة األمم المتحـــدة اإلطارية  حـــول تغير المناخ     
COP 27  تأتـــي إصدارة »جهود علـــى طريق التنمية – مصر.. االقتصـــاد األخضر والمناخ« لتكون 
بمثابـــة دليل عن مـــا تبذله الدولـــة المصريـــة وأجهزتها المختلفة من جهود تصب بشـــكل مباشـــر 
وغير مباشـــر في تحســـين الوضـــع البيئي فـــي مصر ومواجهـــة التغيـــر المناخي والتحـــول القتصاد 

أخضـــر، هذا ويرصـــد التقرير أهـــم تلك الجهـــود في اآلتي:

 مقدمـــة مناخية يســـتعرض فيها التقريـــر أهم المتغيـــرات العالمية بســـبب التغير المناخـــي والدوافع 
العالميـــة وراء ضرورة التحـــرك الجماعي للحفاظ على المكتســـبات البشـــرية لألجيـــال القادمة.

 الفصـــل األول يتتبـــع فيـــه التقريـــر الرحلة المصريـــة للتحول القتصـــاد أخضـــر، ومن أهم ما جـــاء فيها 
تكلفة المشـــروعات الخضـــراء في خطة العـــام المالـــي 2022/ 2023 والتي من المســـتهدف أن تصل إلى 
336 مليـــار جنيـــه، باإلضافة إلى أهمية تفعيـــل دعم التحول القتصاد أخضر مســـتدام في شـــراكات مصر 
الدوليـــة، وكـــذا التركيز على مشـــروعات البنية التحتيـــة التي تدعم االقتصاد المســـتدام مثل مشـــروعات 
معالجـــة مياه الصـــرف، ومشـــروعات وســـائل المواصالت الصديقـــة للبيئة مثـــل المونوريـــل والقطار 

الســـرعة. فائق  الكهربائي 

 الفصـــل الثانـــي يركز فيـــه التقريـــر على محـــور التحـــول للطاقـــة المتجددة وزيـــادة مســـاهمتها من 
إجمالـــي الطاقـــة الكهربائية المولدة فـــي مصر، ومنها مشـــروعات الهيدروجين األخضـــر، وطاقة الرياح، 

الشمســـية. والطاقة 

 الفصـــل الثالـــث حيـــث يركز التقريـــر على صدى تلـــك الجهود والمشـــروعات بالنســـبة لمصـــر وتطور 
مؤشـــرات المناخ، والبيئـــة، والطاقة الجديـــدة والمتجددة؛ فقد حصـــدت مصر جائزتيـــن دوليتين عن أول 
إصدار ســـيادي أخضر بالشـــرق األوســـط، وشـــمال إفريقيا، كما تم تصنيف مصر من أكبر منتجي الطاقة 

المتجـــددة فـــي إفريقيا، وغيرهـــا من اإلشـــادات لجهود مصر في ذلـــك المجال.

ويختتـــم التقرير بجهـــود مصر الســـتضافة مؤتمر األطـــراف التفاقية 
األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة  حـــول تغيـــر المنـــاخ COP27  ولمحـــة عن 
جهـــود مركـــز المعلومات ودعـــم اتخـــاذ القرار فـــي توعيـــة جمهوره 

بقضايـــا البيئـــة والمناخ.

الملخص التنفيذي



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخعالم متغير ومجتمع محلي يسعى للنمو3

50 عاًما على مؤتمر األمم المتحدة األول المعني 
بالبيئة البشرية

برنامج األمم المتحدة للبيئة، 5 يونيو 2022 المصدر

المصدر: منظمة الصحة العالمية، فبراير 2022

كوفيد - 19 واإلدارة اآلمنة للمخلفات الطبية

أدت جائحة كورونا إلى تفاقم وضع المخلفات 
الطبية وطرحت أسئلة عديدة حول مستقبل 

المخلفات الطبية.

https://www.youtube.com/watch?v=Pr54WD6oS9k


4 عالم متغير ومجتمع محلي يسعى للنمو مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ

البنك الدولي: ال بد من تكثيف الجهود لخفض 
عمليات حرق الغاز الطبيعي 

البنك الدولي، مايو 2022 المصدر



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخعالم متغير ومجتمع محلي يسعى للنمو5

تأثير التغير المناخي على الصحة العامة 

منظمة الصحة العالمية - اليونيسف، 7 أبريل 2022 المصدر

التغير المناخي الكارثي

التغيرات المناخية الكارثية أصبحت أكبر دليل 
على نتائج انبعاثات الغازات الدفيئة وأضرارها 

على البيئة.. شاهد الفيديو للمزيد عن الكوارث 
الطبيعية وعالقتها بالتغير 

المناخي!

المصدر: المنظمة العالمة لألرصاد الجوية - نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار بمجلس الوزراء - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أغسطس 2021

https://www.youtube.com/watch?v=f_iG53JkfOw&list=PL0BSOvdI1U_Do4PhX84MlUqGu7YBJ7Aa0


6 مصر ورحلة التحول القتصاد أخضر 11مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ

المصدر: وزارة البيئة، مايو 2022 المصدر: وزارة البيئة، نوفمبر 2021

مصر تدعم االقتصاد األخضر بشراكاتها الدولية

وزارة التعاون الدولي والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، مارس 2022 المصدر

استراتيجية تغير المناخالمناخ آثار عالمية وجهود مصرية

أعلنت مصر االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 
COP 26 2050 خالل قمة جالسكو

االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ كانت أولى نتائج 
المجلس الوطني لمواجهة التغيرات المناخية

https://www.youtube.com/watch?v=PP9VDFl5EMw&list=PL0BSOvdI1U_Do4PhX84MlUqGu7YBJ7Aa0
https://www.youtube.com/watch?v=IG5kQ0lTOuc&list=PL0BSOvdI1U_Do4PhX84MlUqGu7YBJ7Aa0


مبادرات حكومية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي 
في مصر

مصر.. االقتصاد األخضر والمناخمصر ورحلة التحول القتصاد أخضر7 11



تابع.. مبادرات حكومية لمواجهة ظاهرة التغير 
المناخي في مصر

8 مصر ورحلة التحول القتصاد أخضر 11مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخمصر ورحلة التحول القتصاد أخضر9 11

تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 
2023 /2022

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، مايو 2022 المصدر

المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مايو 2021

 االقتصاد األخضر:
طريق آمن لمواجهة تغير المناخ

يعتبــر تبنــي سياســات وآليــات االقتصــاد األخضــر 
الحــل األمثــل للحفــاظ علــى البيئــة ومواردهــا 
الفــرص  إلــى  باإلضافــة  المســتقبلية  لألجيــال 
التــي يوفرهــا لتجنــب تبعــات التغيــر المناخــي.. 
ــر! ــاد األخض ــن االقتص ــد ع ــو للمزي ــاهد الفيدي ش

https://www.youtube.com/watch?v=hYNpyJ7egJU


10 مصر ورحلة التحول القتصاد أخضر 11مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ

المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مايو 2021

قناة السويس تستثمر في التحول لقناة خضراء

هيئة قناة السويس، مارس 2022 المصدر

350 ألف طن
ا  من الوقود األخضر مستهدف إنتاجها سنويًّ

في مصر بهدف تموين السفن بالمنطقة 
االقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء، أبريل 2022



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخمصر ورحلة التحول القتصاد أخضر11 11

المنطقة االقتصادية لقناة السويس، يونيو 2022 المصدر

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أغسطس 2021

 الهيدروجين األخضر

فــرص  استكشــاف  فــي  مصــر  بــدأت 
الهيدروجيــن  مشــروعات  مــن  االســتفادة 
تلــك  باكــورة  وكانــت   ،2021 فــي  األخضــر 
ســيمنز  مــع  نوايــا  اتفاقيــة  المشــروعات 
األلمانيــة فــي ينايــر 2021.. المزيــد حــول ماهيــة 
الهيدروجيــن األخضــر والفــرص التــي يوفرهــا 

الفيديــو! هــذا  فــي  لالســتثمار 

توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم لتدشـــين أول مصنع من 
نوعـــه فـــي العالـــم بالمنطقـــة االقتصاديـــة لقناة 

الســـويس لتحويـــل المخلفـــات إلـــى هيدروجين  

 H2 Industries وشــركة  الســويس  لقنــاة  االقتصاديــة  المنطقــة  إدارة  وقعــت 
األلمانيــة المتخصصــة فــي تخزيــن الطاقــة مذكــرة تفاهــم فــي يونيــو 2022؛ لتدشــين 

ــن.  ــى هيدروجي ــات إل ــل المخلف ــم لتحوي ــي العال ــه ف ــن نوع ــع م أول مصن

https://www.youtube.com/watch?v=hkAk5iiW1p0&list=PL0BSOvdI1U_Do4PhX84MlUqGu7YBJ7Aa0


12 مصر ورحلة التحول القتصاد أخضر 11مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أغسطس 2021

المنطقة االقتصادية لقناة السويس تتحول للوجهة 
األولى إلنتاج الطاقة الخضراء في منطقة الشرق األوسط

المنطقة االقتصادية لقناة السويس، يوليو 2022 - رئاسة مجلس الوزراء المصري، أغسطس 2022 المصدر

رينو باور الهندية تستثمر في مشروعات تحويل المنطقة 
االقتصادية لقناة السويس لمركز للهيدروجين األخضر

إنشاء مصنع إلنتاج الهيدروجين األخضر 
بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخمصر ورحلة التحول القتصاد أخضر13 11

»اقتصادية قناة السويس«.. الوجهة األولى لكبرى 
شركات إنتاج الطاقة الخضراء 

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة )ACME( الهندية إلنشاء 
مصنع للوقود األخضر

رئاسة مجلس الوزراء - المنطقة االقتصادية لقناة السويس، أغسطس 2022 المصدر

300 ألف طن
من األمونيا الخضراء مستهدف إنتاجها في مصر 

بالتعاون مع توتال الفرنسية وإنارة كابيتال. المصدر: رئاسة مجلس الوزراء، مايو 2022



المستدام  النقل  إدراج  ــم  المستدام »يــعــمَّ النقل  إدراج  ــم  »يــعــمَّ

للتنمية  ــات  وغــاي ــداف  أهـ ــدة  ع للتنمية فــي  ــات  وغــاي ــداف  أهـ ــدة  ع فــي 

المتعلقة  تلك  وبخاصة  المتعلقة المستدامة،  تلك  وبخاصة  المستدامة، 

ــة  ــاق ــط ــن الـــغـــذائـــي والــصــحــة وال ــاألمـ ــة بـ ــاق ــط ــن الـــغـــذائـــي والــصــحــة وال ــاألمـ بـ

والمدن  التحتية  والبنية  االقتصادي  والمدن والنمو  التحتية  والبنية  االقتصادي  والنمو 

بموجب  أيًضا،  ويسلَّم  البشرية.  بموجب والمستوطنات  أيًضا،  ويسلَّم  البشرية.  والمستوطنات 

المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  المناخ، اتفاقية  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 

بالمناخ؛   المتعلقة  بالنسبة لإلجراءات  النقل  بالمناخ؛  بأهمية  المتعلقة  بالنسبة لإلجراءات  النقل  بأهمية 

خاص  بشكل  ا  مهّمً دوًرا  النقل  قطاع  خاص فسيؤدي  بشكل  ا  مهّمً دوًرا  النقل  قطاع  فسيؤدي 

ربع  من  يقرب  ما  ألن  للمناخ،  باريس  اتفاق  إنجاز  ربع في  من  يقرب  ما  ألن  للمناخ،  باريس  اتفاق  إنجاز  في 

بالطاقة  المتصلة  العالمية  الدفيئة  بالطاقة انبعاثات غازات  المتصلة  العالمية  الدفيئة  انبعاثات غازات 

تأتي من النقل، ومن المتوقع أن تزداد هذه االنبعاثات تأتي من النقل، ومن المتوقع أن تزداد هذه االنبعاثات 

ازدياًدا كبيًرا في السنوات المقبلة.«ازدياًدا كبيًرا في السنوات المقبلة.«

الــهــدف الـــ 11 مــن أهـــداف األمــم 
المتحدة للتنمية المستدامة



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخمصر ورحلة التحول القتصاد أخضر15 11

مصر والنقل األخضر

رئاسة الجمهورية - رئاسة مجلس الوزراء المصري - سيمنز، أغسطس 2022  المصدر



16 مصر ورحلة التحول القتصاد أخضر 11مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ

رئاسة الجمهورية - رئاسة مجلس الوزراء المصري - سيمنز، أغسطس 2022  المصدر

تابع.. مصر والنقل األخضر



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخمصر ورحلة التحول القتصاد أخضر17 11

مصر تنتج أول حافلة نقل جماعي صديقة للبيئة
وفًقا للمعايـير العالمية

وزارة قطاع األعمال العام - سبتمبر 2022 المصدر

المصدر: هيئة الطاقة الدولية، يونيو 2022

 مصر ومستقبل الطاقة في إفريقيا

نظــًرا للــدور المحــوري الــذي تلعبــه مصــر علــى 
تصبــح  أن  بــد  ال  كان  اإلفريقــي  المســتوى 
مركــًزا لمشــروعات الطاقــة الصديقــة للبيئــة.. 
ــو  ــة للنم ــوات المصري ــرز الخط ــى أب ــرف عل تع
القــارة  فــي  الخضــراء  الطاقــة  بمشــروعات 

ــو! ــالل الفيدي ــن خ م

https://www.youtube.com/watch?v=Go6WeDpev28&t=6s


18 مصر ورحلة التحول القتصاد أخضر 11مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ

نحو اقتصاد أزرق.. محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف 
ا داخل موسوعة جينيس في 2021 الزراعي الُكبرى عالمًيّ

رئاسة الجمهورية، سبتمبر 2021 المصدر

االقتصاد األزرق
األنشــطة  مجموعــة  يشــمل  اقتصــادي  مصطلــح 
االقتصاديــة التــي تضمن االســتدامة البيئيــة للمحيطات، 
والبحــار، والمناطــق الســاحلية مثــل: الصيــد المســتدام، 
وصحــة المحيطــات، والحيــاة البريــة، ووقــف التلــوث، 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إدارة أفضــل للنظــم البيئيــة 
ــاخ. ــر المن ــة تغي ــات، ومكافح ــض االنبعاث ــة، وخف البحري

المصدر: األمم المتحدة، مارس 2022.

 2 قناة 

 4 وحدات معالجة مياه

2 وحدة معالجة الحمأة

مباني حقن الكيماويات 

مباني حقن الكلور 

مباني توليد األوزون 

مبنى المولدات االحتياطية 

واللوحات  المحوالت  مباني 
الكهربائية 

مبنى الورشة 

مبنى مخزن المواد الكيمائية 

مبنى العمالة 

مبنى اإلدارة الرئيس 



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخمصر ورحلة التحول القتصاد أخضر19 11

الحكومة تعزز إجراءاتها لإلدارة المستدامة 
للموارد المائية

وزارة التعاون الدولي، مايو 2022 المصدر



20 مصر ورحلة التحول القتصاد أخضر 11مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ

مــواجـهة تـغير المنـاخ.. مــع تمكين المرأة المصرية 
في مختلف المجاالت

المجلس القومي للمرأة، مارس 2022 المصدر



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخمصر ورحلة التحول القتصاد أخضر21 11

مجلس الوزراء يوافق على الحوافز المطلوبة لتنفيذ 
مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح في 2022

وافق مجلس الوزراء على الحوافز المطلوبة للبدء في تنفيذ 
مشروع إضافي من جانب تحالف )إنجي - تويوتا - أوراسكوم( 
 500 بقدرة   ،BOO بنظام  الرياح،  طاقة  من  الكهرباء  لتوليد 
الدولة  خطة  ضمن  السويس،  خليج  بمنطقة  ميجاوات 

للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء - يونيو 2022.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء، أكتوبر 2021

التمويل األخضر
تمويل للمشروعات التي تساهم
في التخفيف من آثار تغير المناخ،

األمثل  واالســتــخــدام  االنــبــعــاثــات،  وخــفــض 
التمويل  مؤسسات  بتوجيه  البيئية،  للموارد 

المختلفة نحو اإلقراض األكثر مراعاة للبيئة.

المصدر: صندوق النقد العربي، 2022

الحوافز الخضراء
ــى تــعــظــيــم نسب  ــ ــا إل ــيًّ ــال ــه الـــدولـــة ح ــوج ــت ت

المشروعات  إجمالي  من  الخضراء  المشروعات 

التنموية التي تقوم بها الدولة أو حتى التي تروج 

شاهد  الــخــاص..  والقطاع  للمستثمرين  لها 

االستثمارية  الــحــوافــز  ــول  ح للمزيد  الفيديو 

الخضراء!

https://www.youtube.com/watch?v=g9b31ihNwno


22 االستثمار في الطاقة المتجددةمصر.. االقتصاد األخضر والمناخ 22

مصر تحقق طفرة في استخدام الغاز الطبيعي 
كوقود للسيارات في 2022/2021

أكثر من 20 ألف مواطن 
استفادوا من المبادرة الرئاسية إلحالل 

المركبات المتقادمة خالل 2022/2021.

المصدر: وزارة المالية، يونيو 2022 

وزارة البترول والثروة المعدنية، أغسطس 2022  المصدر



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ23 22االستثمار في الطاقة المتجددة

مصــُر تقوُد الدول العربية في مشروعات إنتاج 
الهيدروجين 

الهيدروجين
الهيدروجيـــن األزرق ذو أثر صديـــق للبيئة، الماء 
المســـتخدمة  الطاقة  مصـــدر  هما  والشـــمس 

فـــي إنتاجه.

المصدر: أوابك، يناير 2022

أوابك، يناير 2022  المصدر



24 33مصر وتطور مؤشرات المناخ، والبيئة، والطاقة الجديدة والمتجددةمصر.. االقتصاد األخضر والمناخ

مصر تفوز بجائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادي 
أخـضــر بـالشرق األوسط وشمال إفريـقيا في 2021 

وزارة المالية - مؤسسة كاليمت بوندز - جوائز بوندز، لونز، آند صكوك، ديسمبر 2021 المصدر



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ25 33مصر وتطور مؤشرات المناخ، والبيئة، والطاقة الجديدة والمتجددة

مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول 
لالستثمار في الطاقة المتجددة في 2021

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شركة إرنست ويونج، أكتوبر 2021 المصدر



26 33مصر وتطور مؤشرات المناخ، والبيئة، والطاقة الجديدة والمتجددةمصر.. االقتصاد األخضر والمناخ

مصر من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا 
منذ 2010 

هيئة الطاقة الدولية، يناير 2022 المصدر

 بنبان رابع أكبر محطة توليد طاقة 
كهربائية شمسية في العالم

جاءت محطة بنبان للطاقة الشمسية في المركز الرابع 
على مستوى العالم كأكبر محطة للطاقة الشمسية.

المصدر: سولر إنرجي إنسايتس، يناير 2022 

 % 68
الزيـــــــادة المتوقعــة 
لقدرة مصر على إنتاج 
الطاقـــــة المتجـــددة 
خــــــالل )2026-2021( 
لتصل إلى 4 جيجاوات.

المصدر: هيئة الطاقة الدولية، ديسمبر 2021

https://www.instagram.com/tv/CYOnsLBlUQV/?utm_source=ig_web_copy_link


مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ27 33مصر وتطور مؤشرات المناخ، والبيئة، والطاقة الجديدة والمتجددة

مصُر تتقدم 20 مركًزا في مؤشر السياسة المناخية
طبًقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022

مؤسسة جيرمان ووتش، نوفمبر 2021 المصدر

مصــر ضمــن 5 دول يتركــز فيهــا أكثــر مــن 4/3 
الزيــادة المتوقعــة فــي إنتــاج الطاقــة المتجــددة 

فــي المنطقــة.

المصدر: هيئة الطاقة الدولية، ديسمبر 2021.

مصــــر
في معلومة



28 33مصر وتطور مؤشرات المناخ، والبيئة، والطاقة الجديدة والمتجددةمصر.. االقتصاد األخضر والمناخ

مصُر ضمن الدول ذات التهديدات البيئية المنخفضة 
في مؤشر التهديدات البيئية لعام 2021

معهد االقتصاد والسالم، أكتوبر 2021 المصدر

11 مليون طن
حجم االنخفاض في غاز ثاني أكسيد الكربون 

في مصر خالل العام المالي 2021/ 2022.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أغسطس 2022.



مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ29 33مصر وتطور مؤشرات المناخ، والبيئة، والطاقة الجديدة والمتجددة

االقتصاد الدائري في مصر

سيركل إيكونمي، يناير 2022 - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- رئاسة مجلس الوزراء، أغسطس 2022 المصدر



30 33مصر وتطور مؤشرات المناخ، والبيئة، والطاقة الجديدة والمتجددةمصر.. االقتصاد األخضر والمناخ

مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل )2026-2022(

الشركة العربية لالستثمارات البترولية “إبيكورب”، يونيو 2022 المصدر

مؤشر الطاقة العالمي 2021

ــي  ــة العالم ــر الطاق ــي مؤش ــر ف ــت مص تقدم
وجــاءت ضمــن أفضــل 5 دول إفريقيــة فــي 
أمــن الطاقــة والعدالــة فــي توزيعهــا.. شــاهد 
الفيديــو للمزيــد حــول أداء مصــر فــي المؤشــر!

المصدر: مجلس الطاقة العالمي، أكتوبر 2021

https://www.youtube.com/watch?v=hiiOH8kggqE


مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ31 33مصر وتطور مؤشرات المناخ، والبيئة، والطاقة الجديدة والمتجددة

مصر تتصدر الدول العربية في مجالي طاقة الرياح 
والطاقة الشمسية 

منظمة جلوبال إنرجي مونيتور- األونكتاد، يونيو 2022 المصدر

وتضع مصر األولوية للمشروعات الخضراء في جذبها 
لالستثمارات األجنبية المباشرة خالل 2021



32 مؤتمر األطراف التفاقية المناخ 27، شرم الشيخ - مصرمصر.. االقتصاد األخضر والمناخ
COP 27

العالمية  الدبلوماسية  عنوان  يعتبر   COP27
معها  والتعامل  المناخ  لقضايا  للتطرق 
شاهد  تنفيذها..  لمتابعة  سنوي  بشكل 
الفيديو للمزيد حول مؤتمرات COP السنوية.

للوقوف على أهـــم المحطـــات المناخية التي 
يجب علـــى دول العالم المـــرور بها للوصول 
لمعـــدل صفر انبعاثات بحلول 2050، شـــاهد 

الفيديو! هذا 

شـــهد COP26 نقلـــة نوعية فـــي تفاهمـــات القوى 
الكبـــرى العالمية حـــول أبرز قضايـــا التغيـــر المناخي.. 
للتعـــرف علـــى أبرز نتائـــج قمـــة مؤتمر األطـــراف 26 

الفيديو! شـــاهد 

تســـعى مصـــر إلـــى اســـتغالل فرصـــة اســـتضافتها 
التـــي  التحديـــات  علـــى  الضـــوء  لتســـليط  للمؤتمـــر 
تواجههـــا الـــدول اإلفريقية فيما يخـــص قضايا النمو، 
والبيئـــة، والمنـــاخ.. شـــاهد الفيديـــو لمعرفـــة أهم ما 

.COP27 يشـــكل رؤيـــة مصـــر لمؤتمـــر األطـــراف

UNFCCC المصدر: االتفاقيه اإلطارية لألمم المتحدة لتغير المناخ

UNFCCC المصدر: االتفاقيه اإلطارية لألمم المتحدة لتغير المناخ

المصدر: األمم المتحدة

COP27المصدر: الموقع الرسمي لـ

COP 27التحضير لـ 

محطات مناخية نحو صفر انبعاثات

COP26

COP27مصر، وإفريقيا، و 

https://www.youtube.com/watch?v=-HTxxg58cho&list=PL0BSOvdI1U_Do4PhX84MlUqGu7YBJ7Aa0
https://www.youtube.com/watch?v=V_RBaaaxBRA&list=PL0BSOvdI1U_Do4PhX84MlUqGu7YBJ7Aa0&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=zIxbrC5LYKg&list=PL0BSOvdI1U_Do4PhX84MlUqGu7YBJ7Aa0
https://www.youtube.com/watch?v=nURIM1nBPoU&list=PL0BSOvdI1U_Do4PhX84MlUqGu7YBJ7Aa0&index=17


مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ33 مؤتمر األطراف التفاقية المناخ 27، شرم الشيخ - مصر
COP 27

تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء استعداًدا 
COP - 27 لمؤتمر

»COP27« استعدادات مصر السياحية الستضافة

وزارة البيئة، أغسطس 2022 المصدر



34 مصر.. االقتصاد األخضر والمناخ
تنوير مناخي

لمحة عن جهود المركز في توعية 
جمهوره بقضايا البيئة والمناخ 

رسائـــل
مناخية

اشتري زجاجة
بدل  زجاجية  أو  معدنية 
ــوم  ــري كـــل ي ــت ــش ــا ت مـ
زجاجة بالستيك جديدة،

وقلل  #ابدأ_بنفسك   
ــن  اســــتــــهــــالكــــك م

البالستيك!

حـــــاول تــــروح
مشي  مـــشـــاويـــرك 
الجو  في  بالعجلة  أو 
ــرق  ــ ــدل واح ــت ــع ــم ال
ســـعـــرات حـــراريـــة، 

مش بنزين!

الهيدروجين
األصفر 	  الهيدروجين 

ذو أثـــر صديق للبيئة.
النووية،  والطاقـــة  المـــاء 
همــــــا مصـــدر الطـــــاقة 
إنتاجه. في  المســــتخدمة 

ذو 	  األزرق  الهيدروجيـــن 
أثـــر بيئـــي أقل؛ حيـــث تقل 
 .%  90 حتـــى  االنبعاثـــات 
والفحم،  الطبيعـــي،  الغـــاز 
الحـــراريـــــة،  الطــــــــاقة  أو 
الطاقـــــة  هـــي مصــــــــادر 
إنتاجـــه. فـــي  المســـتخدمة 

فيديو توعوي بمناسبة أول فيديو توعوي بمناسبة أول 
رحلة طيران صديقة للبيئةرحلة طيران صديقة للبيئة

فيديو توعوي عن المصيف الصديق فيديو توعوي عن المصيف الصديق 
للبيئة في سلسلة رسائل مناخية للبيئة في سلسلة رسائل مناخية 

بتقنية الريلز )الفيديوهات القصيرة(بتقنية الريلز )الفيديوهات القصيرة(

المصدر: وزارة الطيران المدني، يناير 2022

https://www.youtube.com/watch?v=bkNQj1F8-Tk&list=PL0BSOvdI1U_Do4PhX84MlUqGu7YBJ7Aa0
https://www.youtube.com/watch?v=_dU7EBCrc_Q


مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

1 شارع مجلس الشعب -  قصر العيني -  القاهرة -  مصر
رقم بريدي: 11582   ص.ب: 191 مجلس الشعب   تليفون: 27929292)202(   فاكس: 27929222)202(

www.idsc.gov.eg                        info@idsc.net.eg


