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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــن أتــعتم عــا  -شــ م مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـم مـره ب ـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـم فقـم اتـتف فـم. عمة تحوُّ

ثـــم كـــاء وأتـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوار الةنيـــل المعلوماتيـــل فـــم مصـــر( 1985-1999)األولـــ  

ي ر ييــل فــم ميــيرتم؛ لُيــؤدي دور  كُمؤ يــ( 1999)وتكنولوجيــا المعلومــات عــا   ل أقطــل تحــوُّ

.تمعم ج ود ُمتخن القرار فم شت  مجاالت التنميل (Think Tank)فكر

ا فـم مجـاي دعـ ـ  المركـز رماـل م اد ـا نء اكـوء المركـز األكاـر تميـز  م اتخـاذ ومنن ذلـ  الحـي ي اتةنه

ــاءي وتعزاــز انــوات التوا ــ  مــع القــرار فــم ا ــااا التنميــل التــامللي وواامــل حــوار مجتمعــم بنه

ع بـمور المواط  المصري الني ُاَعمُّ غاال التنميل و ـمف ا األ ـم ؛ األمـر الـني اؤ لـم لا ـطا

تمــع نكةــر فــم  ــنع الييا ــل العامــلي وتعزاــز ك ــاءة  ج ــود التنميــل وفعاليت ــاي وتر ــي  مج

.المعرفل

وء وفم  ةي  تحقيق ذل ي احم  مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـ  عاتقـم م مـل نء اكـ

ـا لكـ  متخـني القــرار  ــ  وحتـ  اتيـن  لــم ذلـ ي فسأـم ايـع  با ــتمرار ألء اكـوء نحـم نف. داعم 

واـم واكـب ذلـ  . علـ  الميـتوا المحلـم واياليمـم والـمولم (Think Tank)مؤ يـات ال كـر 

ا فم أتا ج ب رأامج مراكـز اعتراٌف واليممٌّ ودولمٌّ بمور  الجو ري كمؤ يل فكري و و ما ظ ر جليًّ

بجامعــل ( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)ال كـر والمجتمعــات الممأيـل 

؛ حيـ  تــم اتتيـار مركـز المعلومــات 2021التـم تــم ايعـاء عن ـا فــم فةرااـر " بنيـل اأيا األمراكيـل"

:ودعم اتخاذ القرار ليكوء

2020لعــا   " 19-كوفيــم"مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم ا ــتجابل  لجا حــل 20 ــم  نف ــ  ▪

(.ال اوجم ترتيب ُمحمد للقا مل)

مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم كصــاحب نف ــ  فكــرة نو أمــوذ  64مــ  بــي  21فــم المرتةــل ▪

ا بعـي  االعتةـار نأـم ال اوجـم ناـل مركـز فكـر مصـري  تـر 2020جمام اا  بتطوار  تاي عا   ي نتن 

ا ل نا المعيار .تم تصني م وفق 

.2020مركز فكر عل  ميتوا وفراقيا والترق األو ط لعا  101م  وجمالم 14فم المرتةل ▪

يـ  جاء  نا التقرار لير م وأجازات وج ود المولـل المصـرال تـاي اليـنوات اليـةع الما ـيلي ح

تراليوأــات 6أ ــنت المولــل وال تــزاي العماــم مــ  المتــروعات القوميــل التــم تجــاوزت تكل ت ــا الـــ 

ــ. جنيــم ــعتم ذلــ  فــم وطــار ميــاعم القيــادة الييا ــيل يعــادة ر ــم تراطــل مصــر التنموا لي وا

ت الحا ـر وتوزاع الةتر وايمكاأات االاتصادال عل  ربوع الوط  كافلي بمـا ايـتجيب لمتـكا

.وتحماات الميتقة 





ــ ا اُعة  ر عــ  كاأــا المتــروعات القوميــل الكةــرا رمــز 

ورادة المصـــراي  فـــم الةنـــاءي مـــا بـــي  مـــمء جماـــمةي 

ر وو كاء اجتماعمي وتطوار للمناطق الخطرة وغيـ

اآلمنــــلي للق ــــاء علــــ  العتــــوا ياتي و ــــول ا ولــــ 

ف اأطــاق متــروعنا الــوطنم األعمــم لتنميــل الراــ

".حياة كرامل"المصري 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ا رة القبا تادالمؤتمر األوي لحياة كرامل 

2021يوليو 15|المولم 



يل ما تحقق فم الممء الجمامة تاي الينوات اليةع الما 

ا بكـــ  المقـــاايسي  ـــواء فـــم متـــروعات الةن يـــل اُعـــمُّ وأجـــاز 

األ ا ـــــيلي نو اي ـــــكاءي والخـــــممات المختل ـــــلي و ـــــو مـــــا 

نا ن  م فم زاادة اياةاي علـ  اليـك  بالمـمء الجماـمةي وكـ

.اال تامار

رئيس مجلس الوزراء المصري 

الدكتور مصطفى مدبولي

ة ت نئل ل وز  يئل المجتمعات العمراأيل الجمامة بجا ز

2021سبتمبر 18|األمم المتحمة للميتوطنات الجمامة 





هاات ماا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهاا دووتت تلعمارتل لنا ال سا اال تلمادل و بيداا دا و تلاد 

وير  فاعا  تفا  تلاهاااوي، تلااي يُعاد دااد اااوض تلنهلاا تلع مياا و تباد تلتنا/ دوصا ا ده تلمفنر تلمصري

، "خايص داا يزتخ يص تإلدريز فاي ت "في مصر وتلعالم تلعردي خ ل تلقرل تلتاس  عشر، في مؤلْفه تألشهر 

عندددما ومددوى علددى صددمن  مصددر مددال وموسددال ا ددت    موار  ددا وتلمغاازه هنااا د ااه . 1834تلصاااو  عااا  

.نتوظيفها، تصبح نبرا ًا ممتوقدًا، نقائدًا زاخرًا بيال بلدا  العالم

، صان  ودعد عقوو زمنيا طوي ا مرت خ لها مصر دالنثير من تال تصا تت، وصمدت ل عديد من تلتحاديات

ي تلحريا شعب مصر تلعظيم تلتا يخَ مرتين خ ل دعوت  ا ي ا؛ تا ض عندما ثا  ضد تلفداو وطالب دحقه ف

ا َ ، فثادوطنيتاه، وتا ض دخره عندما تمدك دهويته وتحصان 2011يناير 25وتلنرتما وتلعدتلا تالجتماعيا في 

.2013يو يو 30ضد تإلاصاء، وتلرجعيا، وتلفنر تلظ مي في 

حنام،  بيدًاا عادلي منصاو  تل/ ودعد فترض اُنم ت تقاليا تمتدت ارتدا تلعا ، تولى خ لها تلديد تلمدتشا 

ا تال تقالياا دمناسابا تختتاا  تلفتارض تلرباساي-مؤاتًا لجمهو يا مصر تلعرديا، ام ل ك ماات خااداه تألخيار 

المسدتمب  وومدد  إ ناي لع اى ثقاا دا ل "تألما  فاي تلغاد، فاي اولاه –2014يو ياو 4ياو  تأل دعااء تلموتفا  

 ، لنان ، وإل كا ل د ضه مخلباً ددماء تألدرياء، وسماؤه تشودها دعا  تلغياولهذا الوطال غدًا مشرقًا

ريااا  د ض داا وي سااتعوو ساامرتء د ااول تلنياا ، خلاااارتء د ااول د صااال تلزيتاااول، سااماؤها صااافياً، تبعاا  د

.تلنجا  وتألم ، وومًا كما كا ل

ا، طالاب عبد تلفتا  تلديداي  باساا جمهو ياا مصار تلعرديا/ ، م  تولِّي تلديد تلربيس2014يو يو 8وفي 

ل تلحاا  ، و دااتظ  فيااه دظاا لبندداء نطننددا الددذي نولددم بدد مُخاطبًااا جمااوم تلمصااريين دل يُعينااوه دقااوض 

فاار  وتلعاادل وتلعاايك تلنااريم، و تنداام فيااه  يااا  تلحريااا وتاللتاازت ، و  مااس فيااه تلمداااوتض وتنااافؤ تل

ماار دل فاا  يُمناان لأ. وجااووًت اقيقي ااا ووسااتو  اياااض؛ ألل ساافينا تلااوطن وتااادض، فااعل  جاال  جو ااا جميعًااا

ن تلشاعب يدتقيم من طرف وتاد؛ كو ه عقدًت تجتماعي ا دين تلدولا ممث ا في  بيداها ومؤسدااتها وداي

.جمهوروتنا الوطنية المدنية الودوثةلت سيس 

ــمت مصــر وتــوفرت في ــا ندو" ات فلــو تُُع  

العمــراء لكاأــا  ــلطاء المــمء ور ييــل

".باد المأيا

 فاعا تلاهاااوي،  تباد تلتناوير فاي تلعصار تلحادي ، وتلقاول مان)

(1834، تلصاو  عا  "تخ يص تإلدريز في ت خيص دا يز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــ  7
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تاي  صابو ومنا ذلك تلحين، دددت و وب تلوطن تحيا مرا ا جديدض؛ لبناء تلدولا تلوطنيا تلمد يا تلحديثا تل

داتقب ، إليها جميعًا، م  إو تك وتمٍ من اِب  تلشعب تلمصري د  نا جميعًا   تز  دخا طا طريا  لبنااء تلم

ات تلتاااي يُظ  هاااا تإل توض وتلتصاااميم ع اااى تلعمااا ، وتلتعااااول تلمنفاااتل مااا  تلجميااا ؛ لتخاِّاااي كااا  تلعقبااا

.وتلصعودات؛ اتى  نعم جميعًا دثما  تلتنميا

جهاوو؛ ، تلافرت خ لهاا تلتوممت خ لها إنجازات تنمووة تفوق عممر الزمالسنوتت زمنيا، 7لقد مرت 

ي و  ام عِظام ماا شاهدته  داوم مصار مان جهاد تنماوي اقيقاي فا. لتحقي   هلاا مُداتحقا لشاعب ددايّ

تخااى جمي   دوعها، فعل تلدولا تلمصريا انوما وشاعبًا ال تازتل لاديها تلنثيار مان تلاماو  إل جااز دكبار ي

ا  بيداا ديد دل ذلاك يتا اب تلتوااب لبرهاا؛ لنت ما  ماا اققنااه ساوي ا مان إضااءتت تنمويا. عنال تلدماء

.اوماخ ل هاه تلفترض؛ لتنول عو ًا لنا ع ى تستنمال مديرض تلبناء وتلنهلا عبر سنوتت مديدض ا

ز مصااافى مااددولي  باايس مج ااس تلااوز تء دهااات تلشاا ل، اااا  مركاا/ وفااي ضااوء توجيهااات تلداايد تلاادكتو 

لداانوتت تلمع وماات ووعام تتخااذ تلقاارت  دتنفياا جهادًت دحثي ااا لتوثيا  دهام إ جاازتت تلدولااا تلمصاريا خا ل ت

تعااول تلدب  تلماضيا، فاي جميا  مناااي تلتنمياا وع اى مداتوه محافظاات تلجمهو ياا كافااً، وذلاك دال

:ع ى تلنحو تآلتيإلى إصدار باقة مال الكتب واد خ ُص . م  مخت ب تلجهات وتلهيئات تلحنوميا

: اااعًااا تنموي ااا، وهااي23محاااو  تنمويااا، دوتااا  5كتادًااا يدااتعرض دداارز جهااوو تلدولااا ع ااى مدااتوه 23▪

. رتفا  وتلشابناتتلتنميا تلبشريا، وتلتنميا تالاتصاويا، وتلتنميا تلمجتمعيا، وتلتنميا تلمنا ياا، وتلم

.كما تم إصدت  تقرير لن  ااام تنموي يدتعرض تلجهوو تلربيدا ع ى مدتوه تلمحافظات

ع ى مدتوه كتادًا يتناول تلجهوو وتإل جازتت تلربيدا تلتي تحققل خ ل تلدنوتت تلدب  تلماضيا27▪

.اااعًا تنموي ا تلمُحدوض س فًا23جمي  تلمحافظات، تغاي تلا 

اعااات ألهاام مااا اققتااه تلدولااا ع ااى مدااتوه كاا ّ ماان تلقات خيصااياكتادااال يُقاادِّمال صااو ض إجماليااا ▪

. تلتنمويا وتلمُحافظات، دالتركيز ع ى مؤشرتت تألوتء تلربيدا

ا الدنلدددة المصدددروة الموودددة الممثدددابر  تصدددن   ا دددر وفاااي هاااات تلمقاااا ، كاااال لزتمًاااا ع يناااا دل  ُؤكاااد دل 

 ى دكثر ، يُظ  ه تإلع ل تلعالمي لحقوق تإل دال، وتلاي يناوي عنمستمبلها نفق نهج تنموي صام 

، دمااا فااي ذلااك تلحاا  فااي تلحياااض وول تمييااز، واقااوق تلافاا ، وتلحاا  فااي تلغاااتء)اقًااا لس دااا يا 13ماان 

هااا ت ااك تلحقااوق تلتااي تدااتند إلي(. واقااوق تألشااخا  ذوي تلهماام وول تمييااز، وامايااا تلحياااض تلخاصااا

تلتاي تُمثِّا  وعاوض عالمياا ل عما  مان دجا  " 2030دهادتف تلتنمياا تلمداتدتما "تألهدتف تإل مابيا تألممياا 

رجمتهاا تتلقلاء ع ى تلفقر، وامايا كوكب تأل ض، وضمال تمتُّا  جميا  تألفارتو دالدا   وتالزوهاا ، تمال 

.دها جميعًاهدفًا دممي ا ت تز  مصر 17في جميعًا 

، و ؤيتهااا 2014تتصااالًا، ااماال تلدولااا تلمصااريا دترجمااا هاااه تلحقااوق فااي وسااتو ها تلااوطني تلصاااو  عااا  

ميااا ، وتلتااي تعنااس تلخاااا تالسااترتتيجيا طوي ااا تلمااده؛ لتحقياا  مباااو  ودهاادتف تلتن2030تلمدااتقب يا 

ج عم هاا، وفاي سابي  تنفياا ت اك تلرؤياا، دط قال تلحنوماا تلمصاريا در اام. تلمدتدتما في ك  تلمجاالت

دعو  ختامًددا، ت دد  الدد. ؛ لينااول إطااا ًت تنفياااي ا لجهااوو مصاار تلتنمويااا"مصاار تنا اا "تلاااي يحماا  عنااوتل 

.ممتد ، نالعم  وودنه األم  ليوى أفض ، نغد أكثر از  ارًا لوطننا الوبيب



البيئدددددددة

10ن م المؤشرات▪

11تعزاز اال تمامل الةيئيل▪

ا عل  الكربوء▪ م أحو االاتصاد األت ر األا  اعتماد  17التوجُّ

27ايدارة المتكاملل لمتكلل المخل ات▪

39تحيي  أوعيل ال واء والميا ▪

ر المناتم▪ 51مواج ل متكلل التغيُّ

59الح اظ عل  المحميات الطةيعيل وتطوار ا▪

65تعزاز الوعم وتكاتف الج ود للح اظ عل  الةيئل▪

اا مل المحتواات

 جهاات يتقد  مركز تلمع ومات ووعم تتخاذ تلقرت  تلتاد  لرباسا مج س تلوز تء دالشنر تلعمي  ل

ا ض إلاى تلحنوميا ع ى جهووها تلحثيثا وتعاو ها تلمثمر؛ تألمر تلاي دثاره هاات تلتقريار، وتجاد  تإلشا

.دل تلتقرير يدتعرض ددرز تلجهوو تلتنمويا تلمحققا، وال يمث  اصرًت شام ًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

339.7
عاااااادو تلداااااايا تت تلمُحولااااااا ل عماااااا  دالغاااااااز 

.2020تلابيعي اتى عا  

279.4
لز تعيااا تن فااا تنفيااا در ااامج تاادوير تلمخ فااات ت

يو يااو -2014يوليااو )خاا ل تلفتاارض ( اااك تأل ز)

2021.)

ن م المؤشرات

244
عاادو محاااات تمااوين تلغاااز تلابيعااي تلقابمااا 

.2020عا  

200
داااين مشاااروم تح"تلتن فاااا تلتقديرياااا لتنفياااا 

جااووض تلهااوتء ومنافحااا تغياار تلمنااا  دالقاااهرض

. تلنبره

30
ت عدو تلمحاات تلابيعيا دمخت ب محافظاا

.تلجمهو يا، شام ا محميا جز   هر تلني 

176.3
محاا وساياا ثادتاا 14إجمالي تن فا إ شاء 

(.2021–2014)ومتحركا ل مخ فات في تلفترض 

ـــــــــــــف  نلــــ

محطـــــــــــــــــــــــــل ـــــــــيارة

ــــــــوء ملي

جنيـــــــــــــم

مليـــــــــــــــــــــــــوء

دوالر

محميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

طةيعيــــــــــــــــــــــــــــــــــل

مليــــــــوء

جنيـــــــــــــم
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يةتعزوز اال تدامة البيئ "

يا تلتااي تُعاادُّ الااايا تلبيئااا ماان تلقلااايا تألساساا

إذ . يداتاال تفاارض  فدااها ع ااى تلصااعيد تإل دااا 

إل تلتزتيااااد تلمدااااتمر لعاااادو ساااانال تأل ض، ومااااا 

يرتفقاه ماان  اازوم وتباام ل مجتماا   حااو تلبحاا  عاان

اياااااض دفلاااا  ل شااااعوب، وتالسااااتنزتف تلمتزتيااااد

ل مااوت و تلابيعيااا فااي باا   ياااب تلااوعي تلعااا  

دياااا د هميااا تلحفاااى ع ااى تلبيئااا وتلع اااا تإليجا

ئاااا كاا  ذلااك امّاا  تلبي. دااين تإل دااال وتلابيعااا

دعباااااء كبياااارض، وسااااب ب تلعديااااد ماااان تلمشاااان ت

تزل تلبيئياااا، تلتاااي دوت دااادو ها إلاااى تإلخااا ل داااالتو

ا  تلابيعاااي لعناصااار تلبيئاااا، وعراااا  ااااد ض تلنظااا

اض تلابيعااي ع ااى تجديااد  فدااه ضاامن وو ض تلحياا

.  تلابيعيا

ايرًت في ضوء ذلاك، شاهد مفهااو  تلبيئااا زخمًاا كبا

خاااااا ل تلعقاااااااوو تلث ثااااااا تألخياااااارض مااااااان تلقااااااارل 

تلعشريااااان وتلعقاااااد تألول مااااان تلقااااارل تلحااااااوي 

وتلعشريااااان، وتجاااااوز ت تبااااال تلمفهااااو  دت اااااو  

.تلمنظومات تلبيئيا تلاي كال سابدًت فقط
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هااات، واااد دصبااال تلحديااا  تلياااو  عااان تالاتصاااو 

تألخلاااااااااار، وكيفيااااااااااا إوماجااااااااااه فااااااااااي صاااااااااايا ا 

تالساااترتتيجيات وتلدياسااااات تلعاماااا فاااي باااا 

توجااه عالمااي دشاام ، وااد ت تهاااجل تلعديااد مااان 

وول تلعاااااااالم عاااااادض سياسااااااات لتفعيااااااا  هاااااااات 

تلمفهاااو  فاااي مخت ااااب تلقااعااااات متمث ااااا فاااي

تلمجتمعاااااات تلمداااااتدتما، وتلماااااادل تلصديقااااااا 

ل بيئااااااااااااا، وتلعمااااااااااااا ض تلخلاااااااااااارتء، وتلز تعااااااااااااا 

وفااي مجاااال تلصناعاااا  جااد تإل تااا . تلمدااتدتما

ت تأل ظاااب، وتالسااااتثما  فاااي ترشاااايد تسااااتخدتما

تلميااااه، وتلاااااااا، ومصاااااو  تلاااااااا تلمتجااادوض، 

وتلتوجاااااه  حاااااو تالساااااتثما  فااااي وسااااااب  تلنقااااا 

تلعااااااا  تلماااااوفرض ل ااااااااااا وتلصديقااااااا ل بيئااااااا،

ار وتلدااااايااا تلبيئياااااا، وإعااااااوض تساااااتخدت  وتدوياااا

.دتماتلمخ فات مان دجا  تحقيا  تلتنمياا تلمدت

ن  وفيماااا يتع ااا  دقلااايا تلتغيااار تلمنااااخي دشااا

ي خااا ، تقااو  تلدولااا تلمصااريا دجهااوو كبياارض فاا

هااااات تلمجااااال، دهاااادف تلتغ ااااب ع ااااى تلتاااادتعيات 

هاادتف تلدا بيا تلمتواعااا، ماا  تاللتازت  دتحقياا  د

تغيرتت تلتنميا تلمدتدتما تألمميا تلمتع قا دال

 مناا  تلمناخيا، فقد صد ال ع ى تتفاق داا يس ل

وولااا منهااا مصاار، ويتلاامن 189عاادو 2015لعااا  

مااا  خفااا  تال بعاثاااات تلنردو ياااا، وتلع"تالتفااااق 

ل معًاا ل تنيااب ما   ثااا  تغيار تلمنااا ، ووعاوض تلاادو

إلاااى تعزياااز تلتزتماتهاااا دمااارو  تلواااال، كماااا ياااوفر 

دول تالتفاق طريقًا ل دول تلمتقدما لمداعدض تلا

تلنامياااا فاااي جهاااوو تلتخفياااب مااان اااادض تلمناااا  

غ وتلتنيااب معهااا ماا  إ شاااء إطااا ٍ ل رصااد وتإلداا 

". تلشفافَين عن تألهدتف تلمناخيا ل دول

ال إوخاا"ويتمثاا  تلهاادف تالسااترتتيجي لمصاار فااي 

تلبُعاااااد تلبيئاااااي ضااااامن تلدياساااااات، وتلخااااااط، 

وتلباااارتمج تلقوميااااا، وساااا وكيات تلمجتماااا ، دمااااا 

امايااااا "تلهاااادف متوسااااط تلمااااده فيتمثاااا  فااااي 

ثنااااا تلمااااوت و تلابيعيااااا، وتلتنااااوم تلبيولااااوجي وترت

". تدتماتلثقافي وتلتا يخي في إطا  تلتنمياا تلمدا

خفا  معادالت تلت او : "وتلهدف اصير تلماده

ء تلحالياااا ل حفااااى ع اااى تلصاااحا تلعاماااا وتال تقاااا

".دنوعيا تلحياض
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ع ااى 46، تاانص تلماااوض 2014وفقًااا لدسااتو  مصاار 

ما، لناا  شااخص تلحاا  فااي ديئااا صااحيا ساا ي"دلّ 

وت تاااز  تلدولاااا داتخااااذ. وامايتهاااا وتجاااب وطناااي

  دها، تلتدتدير تل زما ل حفاى ع يها، وعد  تإلضرت

نف  وتالستخدت  تلرشيد ل موت و تلابيعيا دما ي

تحقياااا  تلتنميااااا تلمدااااتدتما، وضاااامال اقااااوق 

".تألجيال تلقاوما فيها

لن  موتطن تلحا  "ع ى دلّ 79دينما تنص تلماوض 

فاااي  ااااتء صااااحي وكااااف، وماااااء  ظياااب، وت تااااز  

. افااتلدولا دت مين تلموت و تلغاتبيا ل موتطنين ك

، "دت كمااا تنفاا  تلدااياوض تلغاتبيااا دشاان  مداات

ت تااز  تلدولااا دحمايااا "ع ااى دل 30وتاانص تلماااوض 

تلثاااااروض تلدااااامنيا واماياااااا ووعااااام تلصااااااياوين، 

وتمنيااااانهم مااااان مزتولاااااا دعماااااالهم وول إلحااااااق 

اي تللااار  داااالنظم تلبيئياااا، وذلاااك ع اااى تلنحاااو تلااا

".ينظمه تلقا ول

مااااوت و تلدولاااااا "ع ااااى دلّ 32كمااااا تاااانص تلماااااوض 

حفاااى تلابيعيااا م ااك ل شااعب، ت تااز  تلدولااا دال

ع يهاااا، واُدااان تساااتغ لها، وعاااد  تساااتنزتفها، 

".ومرتعاض اقوق تألجيال تلقاوما فيها

ت تاااز  تلدولاااا "ع اااى دل 44كاااالك، تااانص تلمااااوض 

وق تلمصريا دحمايا  هر تلني ، وتلحفاى ع ى اقا

تفاوض مصر تلتا يخيا تلمتع قاا داه، وترشايد تالسا

. منااه وتعظيمهااا، وعااد  إهاادت  مياهااه دو ت ويثهااا

كماااااا ت تاااااز  تلدولاااااا دحماياااااا مياههاااااا تلجوفياااااا،

مااابي وتتخاااذ تلوساااب  تلنفي ااا دتحقياا  تألماان تل

ووعم تلبحا  تلع ماي فاي هاات تلمجاال، واا  كا  

مااااااوتطن فااااااي تلتمتاااااا  دنهاااااار تلنياااااا  منفااااااول،

ويحظاااار تلتعاااادي ع ااااى ارمااااه دو تإلضاااارت  دالبيئااااا 

تلنهرياااااا، وتنفااااا  تلدولاااااا إزتلاااااا ماااااا يقااااا  ع ياااااه

مااان تعاااديات، وذلاااك ع اااى تلنحاااو تلااااي ينظماااه 

".تلقا ول
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ت تاااز  تلدولاااا "ع اااى دل 45ودخيااارًت تااانص تلمااااوض 

هاا دحمايا دحا ها، وشوتطئها، ودحيرتتها، وممرتت

ي ويحظاار تلتعااد. تلمابيااا، ومحمياتهااا تلابيعيااا

ى ما  ع يها، دو ت ويثها، وتستخدتمها فيماا يتنااف

طبيعتهاااا، وااااا  كاااا  ماااوتطن فااااي تلتمتاااا  دهااااا 

منفاااااول، كماااااا تنفااااا  تلدولاااااا اماياااااا وتنمياااااا 

تلمداااااا تلخلااارتء فاااي تلحلااار، وتلحفااااى ع اااى 

ماياااا تلثاااروض تلنباتياااا وتلحيوت ياااا وتلدااامنيا، وا

.تلمعرض منها ل  قرتض دو تلخار

لبيئاااا وتتماشااى تالسااترتتيجيا تلمصااريا دشاا ل ت

اا ما  دهادتف تلتنمياا تلمداتدتما تألممياا، خاصا

تلهااادف )تألهااادتف تلمرتبااااا دالعماااا  تلمنااااخي 

، وتلحيااااض (14تلهاادف )، وتلحيااااض تحااال تلمااااء (13

، وتلهاادف تلخااا  دالاااااا (15تلهادف )في تلبار 

، (7تلهاااااااادف )تلنظيفاااااااااا ود ساااااااااعا  معقولاااااااااا 

اا وتلهاااادف تلمااارتبط دالميااااه تلنظيفااااا وتلنظافااا

.، و يرهاا مان تألهدتف(6تلهدف )تلصحياا 

، فهاااي تهااادف إلاااى 2030ودالندااابا لرؤياااا مصااار 

تحدااااااان مداااااااتدت  لجاااااااووض تلحيااااااااض لأجياااااااال "

تلحاضاارض، و فاا  تلااوعي دشاا ل امايااا تلابيعااا، 

ير ديئاا وتلحدّ من ت ثير تلتغير تلمناخي؛ دهدف تاوف

يا مان  ظيفا  منا مداتدتما لأجياال تلمداتقب 

ج خاااا ل تابياااا  سياسااااات إ مابيااااا، تتميااااز داااادم

و تلعنصاااار تلبيئااااي وتلتااااوتزل دااااين دولويااااات تلنماااا

تالاتصاااااوي وتلبعااااد تلبيئااااي، ااااااو ض ع ااااى إيقاااااف

ال إلاى تدهو  تلبيئا وتلحفاى ع ى توتز ها، وتال تقا

ا د مااال تسااته ك وإ تااا  دكثاار تسااتدتما، واماياا

تدتما تلتنوم تلبيولوجي وتالستخدت  داريقا مدا

زتمات ودمشا كا مجتمعيا فعالا، وتلوفاء دااللت

 اااى تلدولياااا تلبيئياااا، وإوت ض ل مخ فاااات مرتنااازض ع

ه مفاهيم تلحوكما وتالاتصاو تلدوت  وذتت محتو

".معرفي وتقني وديئي عالِ
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هاااات، وااااد شاااهد اااااام تلبيئاااا فاااي مصااار، خااا ل 

فااااي تلداااانوتت تلدااااب  تلماضاااايا، تحوُّلًااااا جااااا ي ا

ن تلمفاااهيم وتسااترتتيجيا تلعماا ، وتلاااي  ااتج عاا

تهتمااااا   ياااار مداااابوق ماااان تلقياااااوض تلدياساااايا 

وتلحنوماااا دم اااب تلبيئاااا، ووضاااعه ع اااى اابماااا

ا دولويااااات تلدولااااا لتحقياااا  تلتنميااااا تلمدااااتدتم

، دماا يلاامن مداتقب  دفلاا 2030و ؤياا مصاار 

.ل موتطن تلمصري

يئددة  ماوددة الب"تتصااالًا، فااعل تلدولااا تدااعى إلااى 

المصددددروة، نخفددددا معدددددالت التلددددو ، نرفدددد  

ن ماا" مسددتوا الددوعي العدداى بالجوانددب البيئيددة

:خ ل تلدياسات تلتاليا

اماياااا تلماااوت و تلابيعياااا، مااان خااا ل تااااوير ▪

يعيااا، تلبنيااا تلتحتيااا، وامايااا تلمحميااات تلاب

.وتلثروتت تلبريا وتلبحريا

ت وعااام تل مركزياااا تإلوت ض تلبيئياااا، ودنااااء ااااد ت▪

.تإلوت تت تلبيئيا دالمحافظات

فير وعاام د ظمااا تإلوت ض تلبيئيااا تلمتنام ااا لتااو▪

.ديئا صحيا ل موتطنين

زيااااااااوض تلتوجُّاااااااه  حاااااااو تلتنمياااااااا تالاتصااااااااويا ▪

.تلخلرتء تألا  تعتماوًت ع ى تلنردول

لمنا تفعي  سياسا تلتنميا تلمدتدتما مت▪

.  تلمشروعات تلتنمويا تلبيئيا

ا تلتصاااادي ل ثااااا  تللااااا ض ل تغياااارتت تلمناخياااا▪

.دالتندي  م  تلجهات تلمعنيا

ر تندااي  تلعماا  دااين تلجهااات تلحنوميااا و ياا▪

ماي، تلحنوميا ع ى تلمدتوه تلمح اي، وتإلا ي

.وتلدولي
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ا تبناااي سياساااات وتعماااا ل منشااا ت تلصاااديق▪

ل بيئااااا، وفاااارض عقودااااات ع ااااى تلمما سااااات 

.تللا ض دالبيئا

.ئيتفعي  وتاوير تلنظا  تلتشريعي تلبي▪

 ، دنشار تال تقاء دالدا وكيات تلبيئياا ل مجتما▪

.تلوعي تلبيئي دين تألفرتو وتلمؤسدات

إومااا  الااايا تلنااوم تالجتماااعي، وتفعياا  وو ▪

.تلمردض وتلشباب في تلخاط تلبيئيا

 اى وتجد  تإلشا ض إلى دل ماصر اامل دالتوايا  ع

اا لهاا مان تتفااياا ديئياا وتلبروتوكوالت تلتادع68

ال دجا  تلحفااى ع ى تلبيئاا، وامايا صحااا تإل دا

وتلحفااااااااى عااااااا ى تلماااااااوت و تلبيئياااااااا تلمخت فااااااا، 

ا  وتشاا ك مصار في تلمفاوضاات تلخاصااا دوضا

.هااه تالتفاايات

ا ويتناااوم  اااااق هااااه تالتفاايااات ليشااام  اماياا

وتعزياااااز  دم تلماااااال تلابيعاااااي، وتلتحاااااول إلااااى 

تاتصااااااااو منخفااااااا  تلنرداااااااول، و فااااااا  كفااااااااءض 

تساااااتخدت  تلمااااوت و، واماياااااا تلموتطنيااااان ماااااان 

تللغااااول تلمتع قاااا دمخااااطر تلصحااااا تلعاماااا 

.تلمرتباا دت و  تلبيئا

تتخدددذ مصدددر خطدددوات جدددا   لتسدددرو  

االنتمدددددا  نودددددو نمدددددو   تنميدددددة أكثدددددر 

اخضددددددددددرارًا، نا ددددددددددتدامة، نمرننددددددددددة، 

.نصمولية

مارونا نوس، مدور  البنك الدنلي في مصر 

ناليمال نجيبوتي

"
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التوجُّدددددد  نودددددددو االقتصدددددددا 

األخضدددددر األقددددد  اعتمدددددا ًا 

على الكربو 

"

ر تدعى مصار إلاى تلتحاول  حاو تالاتصااو تألخلا

تساااااترتتيجيا مصااااار ل  تقاااااال إلاااااى "مااااان خااااا ل 

ا ، وتهااادف هااااه تالساااترتتيجي"تالاتصااااو تألخلااار

ا، إلى توسي  تألهدتف تلمحادّوض لقااعاات معيّنا

.ومنها ااام تلاااا

ياا  هااات، ويُعاادُّ تالاتصاااو تألخلاار داااد  ليااات تحق

تلتنمياااا تلمداااتدتما، ايااا  ينااااوي ع اااى فااار 

وتق متنوعااا، مثاا  تشااجي  تالدتنااا ، وإ شاااء دساا

جدياادض، وإيجاااو فاار  عماا ، وتإلسااها  فااي تلحاادّ 

.من تلفقر

رتااا  يُشاان  تالاتصاااو تألخلاار فرصااا لتخاااي م

دف إ مابياااا وتابيااا  تننولوجياااات متقدماااا، دهااا

  تحقي  تألمان تلغااتبي، وكفالاا اصاول تلمنااط

تلريفيااااا ع ااااى تلاااااااا، وتااااوفير إماااادتوتت تلمياااااه 

تلنظيفاااا وتلمدااااكن ومرتفااا  تلصااارف تلصاااحي

وتلنقااا  تلعاااا ، وهاااو ماااا يُمنااان دل ياااوفر فااار  

.عم ، ويُدهم في تلقلاء ع ى تلفقر
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، تهتماااال وزت ض لإلطددددار المم سدددديودالنداااابا 

تخفياب تلبيئا دحمايا تلبيئا وتلموت و تلابيعياا و

 و تللاغول ع يهاا؛ ايا  دل اماياا تلبيئاا وتلماوت

 اااى تلابيعياااا دصااابحل دمثاداااا اماياااا ل حيااااض ع

ا سال تأل ض؛ وذلك لت مين ا  تألجيال تلقاوم

لًاا في ت ك تلموت و دهادف جناي ثماا  تلتنمياا، ودي

.من دج  تلحفاى ع ى تلصحا تلعاما

و وفيمااااا يتع اااا  دالحفاااااى ع ااااى تلبيئااااا وتلمااااوت 

تااؤوي تلابيعيااا ماان  ثااا  تلمخالفااات تلبيئيااا تلتااي

ا إلااااى تإلضاااارت  دااااالموت و تلابيعيااااا، تبااااال تلدولاااا

ن دجا  جهووًت كبيرض ل تصدي لت ك تلمخالفاات، ما

تحقياااااا  هاااااادف مصاااااار تلقااااااومي وهااااااو تلتنميااااااا 

.تلمدتدتما

عزياز تتصالًا، تقاو  تلدولاا دالعدياد مان تلجهاوو لت

:هاتالاتصاو تألخلر وتلتنميا تلمدتدتما، ومن

منااط  تنفيا در امج اومي ل ترويج وتااوير تل▪

تء تلصاااناعيا لتصااابل منااااط  صاااناعيا خلااار

.صديقا ل بيئا

فاااارض تعويلااااات ديئيااااا ع ااااى كاااا  منشاااا ض ▪

صااناعيا دو تجا يااا دو خدميااا تخااالب تلقوتعااد

.يئاوتلقوت ين تلبيئيا وتدبب دضرت ًت ل ب

تلتندااي  ماا  تلجهااات تلمعنيااا ل عماا  ع ااى▪

تالسااااااااااتخدت  تألمثاااااااااا  ل مااااااااااوت و وترشاااااااااايد 

.تسته كها

در اااامج مشاااروم تإل اااا ض دالااااااا تلشمدااايا▪

ج ضاامن در ااام-لاابع  منشاا ت وزت ض تلبيئااا 

.تلتنميا تلمدتدتما

مان 34، تانص تلمااوض المانونيلإلطارودالندبا 

يُشترل دل يناول: "ع ى1994لدنا 4اا ول  ام 

تلموااااا  تلاااااي يقااااا  ع يااااه تلمشااااروم مناساااابًا 

و لنشال تلمنش ض دماا يلامن عاد  تجااوز تلحادو

.تلمدمو  دها لم وثات تلهوتء
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ج عاان داإلضااافا إلااى دل تنااول جم ااا تلت ااو  تلنااات

مجموم تلمنش ت في مناقا وتادض في تلحادوو 

شا ت وتحدو تل بحاا تلتنفياياا تلمن. تلمصر  دها

قاا تلخاضعا ألانامه وتلجها تلمختصاا دالموتف

ع ااى م ءمااا تلموااا ، وتلحاادوو تلمداامو  دهااا 

ي لم وثااات تلهااوتء وتللوضاااء فااي تلمناقااا تلتاا

".تقا  ع يها تلمنش ض

ت تااز  تلمنشاا ت : "مناه ع ااى35كماا تاانص تلماااوض 

تلخاضاااعا ألاناااا  هاااات تلقاااا ول فاااي مما ساااتها 

أل شاااااتها دعااااد  ت بعااااا  دو تداااارب م وثااااات 

ل هااوتء دماااا يجااااوز تلحاادوو تلقصاااوه تلمدااامو  

ه دهااا فااي تلقااوت ين وتلقاارت تت تلدااا يا ومااا تحاادو

".تل بحا تلتنفيايا لهات تلقا ول

قطددا  فأنلًددا، فيمددا وخدد : للتنفيددذنبالنسددبة

، تدااااااااعى وزت ض تلنهرداااااااااء وتلاااااااااااا الطاقددددددددة

دوض تلمتجدوض إلى دل يص   صيب تلااااا تلمتجا

ماان تلاااااا تلمنتجااا فااي مصاار دح ااول % 20إلااى 

طااااااا % 6طااااااا  يااااا ، و% 12، منهااااا 2022عااااا  

.طااا شمديا% 2مابيا، و

تولياد كما تهتم تلدولا دتوجياه تالساتثما تت  حاو

تلنهرداااء مااان تلااااااا تلشمدااايا، وتالساااتغ ل

تالاتصااااااوي ل صاااااحرتء تلغردياااااا، وإدااااارتز جااااادوه 

ما  فااي تالسااتثما  تلمنثااب فيهااا، سااوتء داالسااتث

ز تعااااااات تلواااااااوو تلحيااااااوي، دو دتنفيااااااا مشااااااروم 

ياااا تلااااااا تلشمدااايا لتولياااد تلااااااا تلنهرداب

تياجات تلتي تحتاجها مصر، داإلضافا إلى توفير تا

.وول شمال إفريقيا ووسط دو ودا

وماااان تلجاااادير دالاااااكر دل مصاااار دصاااابحل دفلاااا  

تلدياساااااااات تلمتبعاااااااا فاااااااي مجاااااااال تلااااااااااا 

تلمتجدوض، وولاا  تبادض دمناقاا تلشارق تألوساط

ل وشاامال إفريقيااا، ع ااى مدااتوه إجاارتءتت تلتحااوُّ

 حو تالاتصاو تألخلر،
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ويتحقاااا  ذلااااك ماااان خاااا ل تسااااترتتيجيا وتضااااحا 

لتعزياااااز تساااااتخدت  تلااااااااا تلمتجااااادوض وتنفياااااا 

مااوذ  تلمشااروعات تلصااديقا ل بيئااا، ليصاابل تلن

بااا تلمصااري مُ همًااا ل اادول تلناشاائا وتلاادول تلرت 

ا جااء في تلتحول  حو تالاتصاو تألخلار، وفقًاا لما

فااااي تقرياااار تواعااااات تلاااااااا تلشمداااايا لعااااا  

2020.

تعااول اامل وزت ض تلبيئاا دال: قطا  النم : ثانيًا

مااا  وزت ض تلمالياااا ودناااك  اصااار دتنفياااا مشاااروم

إاااااا ل تلتاكداااااي فاااااي تلقااااااهرض تلنباااااره، وتلااااااي 

دلااب طاان ماان ت بعاثااات 264يدااعى إلااى خفاا  

ثااااااااااا ي دكداااااااااايد تلنردااااااااااول ساااااااااانوي ا، فلاااااااااا ًا

عااااااان تلعاباااااااد تالاتصااااااااوي وتالجتمااااااااعي لهاااااااات 

.تلمشروم

فيااااا فااااي سااااياقٍ متصاااا ، تقااااو  وزت ض تلبيئااااا دتن

در ااااامج طمااااو  لتحوياااا  تلداااايا تت تلحنوميااااا

.  ل عم  دالغاز تلابيعي ددلًا من تلبنزين

واامااااااال ديلًاااااااا دالتعااااااااول مااااااا  وزت ض تلتجاااااااا ض 

وتلصاااااناعا دنجاااااا  فاااااي اظااااار إ تاااااا  وتساااااتيرتو 

تلها تلااد تجات تلبخا يااا ثنابيااا تألشااوتل، وتسااتبد

  دااد تجات دخا يااا  داعيااا تألشااوتل، لخفاا  ت ااو

.تلهوتء تلصاو  عنها

اوي وتشااارم وزت ض تلبيئاااا فاااي تنفياااا در اااامج إ شااا

السااتدتما  ظاام تلنقاا ، كمااا تاادعم تلدولااا  ظاام

تلنقااا  تلجمااااعي، ايااا  تااام إ شااااء تلخاااط تلثالااا 

.لمترو تأل فاق

داإلضاااافا إلاااى ذلاااك، ياااتم إعااادتو مشاااروم ااااا ول 

مشاااااااا كا تلقاااااااااعين تلعاااااااا  وتلخاااااااا  فاااااااي 

مشاااروعات تلبنياااا تألساسااايا لجااااب مزياااد مااان 

تالسااتثما تت دمااا فااي ذلااك فااي ااااام تلاااااا؛

.خياوهو ما يتيل تلتنيب م   ثا  تلتغيرتت تلمنا
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كماااا عم ااال تلدولاااا ع اااى تااااوير عااادو تلدااايا تت 

تلمُحولااااا ل عماااا  دالغاااااز تلابيعااااي لتصاااا  إلااااى

، مقا  ااااااا 2020دلااااااب ساااااايا ض اتااااااى عااااااا  339.7

، دااالتزتمن ماا  2014دلااب ساايا ض فااي عااا  220دااا 

تااااوُّ  عااادو محااااات تلغااااز تلابيعاااي كماااا هاااو 

: موضل دالشن  تلتالي

در امجي تنفا وزت ض تلبيئا: قطا  الصناعة: ثالثًا

ا تلااااتحنم فااااي تلت ااااو  تلصااااناعي وامايااااا تلبيئاااا

، ل قاام تلخا  وااام تألعمال تلعا  تلصناعي

مشاروعًا ل حاد مان تلت او  120وتل اتل يشم ل 

.تلصناعي

كمااااا يااااتم تشااااجي  تلتحااااول ل صااااناعات  شاااايدض

اه، تالسااته ك ل مااوتو تلابيعيااا وتلاااااا وتلمياا

اوض وتشااجي  تإل تااا  تلصااناعي تأل ظااب، ويااتم إعاا

توزيااااا  تلخريااااااا تلصاااااناعيا لمصااااار، وتاااااوطين 

تلصااناعات دالماادل تلجدياادض، وتلتوساا  فااي وعاام

تلصااااناعات تلصااااغيرض وتلمتوساااااا فااااي مجااااال 

تلبيئااااا، وإعاااااوض تسااااتخدت  تلمياااااه وتلااااتحنم فااااي

.تلصرف تلصناعي

وتجاااد  تإلشاااا ض إلاااى دل عااادو تلمصاااا   تلمنتجاااا 

دلب مصن  عاا  11.4دالمدل تلجديدض وص ل إلى 

.2014دلب مصن  في عا  7.8مقا  ا دا 2020

180

244

2014 2020

(محاا)

.وزت ض تلبترول وتلثروض تلمعد يا: تلمصد 

عدو محاات تموين تلغاز تلابيعي تلقابما
2020و2014خ ل عامي 
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هناااك سااعي إلااى تحقياا : قطددا  للزراعددة: رابعًددا

عياا، تالستخدت  تلمدتدت  ل موتو تلز تعيا تلابي

ام ااا، وتلتركياز ع اى دساااليب تإلوت ض تلز تعياا تلمتن

و فااا  كفااااءض تساااتخدتمات تلميااااه فاااي تلز تعاااا، 

يااب وتحدااين  ظاام تلااري وتلصاارف، وتعاادي  تلترك

ا لصاااالل تلز تعاااات تألاااا  تساااته كًتلمحصاااولي

.ل مياه، وإعاوض تستخدت  مياه تلصرف تلز تعي

تددددم التو دددد  فدددي مجددددا   مددددج البمعددددد تتصاااالًا، 

نجدد البيئي في قطاعات التنمية األخرا،  يث

: اآلتي

وماااااج تلمفااااااهيم تلبيئياااااا فاااااي تلتع ااااايم، عبااااار▪

زت ض تلتعاول م  مركز تاوير تلمناهج تلتاد  لو

ئيااااا تلترديااااا وتلتع اااايم إلومااااا  تلمفاااااهيم تلبي

تألساسااااااااايا و داهاااااااااا دمنااااااااااهج تلع اااااااااو  

وتلد تساااات، فلااا ًا عاااان تلتنداااي  ماااا  وزت ض 

 اامج تلتع يم تلعالي وتلبح  تلع مي إلعدتو در

ئياا ماجدتير مهناي فاي مجاال تالساتدتما تلبي

دهااادف دنااااء كاااوتو  وخبااارتء فاااي ع اااو  تلبيئاااا 

اويا و داهااا دالتخصصااات تلع ميااا وتالاتصاا

وم لبر اامج متنا"وتالجتماعيا، في إطا  تإلعادتو 

ماان خاا ل مشااروم إوت ض ت ااو "لع ااو  تلبيئااا 

تلهااااوتء وتغياااار تلمنااااا  دالتعاااااول ماااا  تلبنااااك 

.تلدولي دجامعا تلقاهرض

ياااا وماااج تلبُعاااد تلبيئاااي فاااي تلدياساااات تلمال▪

وتلموتز ااااااا تلخلاااااارتء، اياااااا  يااااااتم تشااااااجي  

تلمؤسدااااات تلمالياااااا ع اااااى تتخااااااذ إجااااارتءتت 

جهاوو دش ل تغير تلمنا ، وتقو  وزت ض تلبيئاا د

ي كبياارض ماان دجاا  تعماايم تلتموياا  تلمناااخي فاا

ودصد ت وزت ض . تلقاام تلمصرفي وتخ  مصر

تلماليااااااا دالشاااااارتكا ماااااا  وزت ض تلبيئااااااا ووزت ض 

ألول تلتخاايط وتلتنمياا تالاتصااويا، تلااار  ت

دقيماااااااا2020ل داااااااندتت تلخلااااااارتء لعاااااااا  

م يااول ووال  دمريناااي، لتنفياااا مشاااروعات750

.ديئيا في مخت ب تلمجاالت
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ومااااج تلمفاااااهيم تلبيئيااااا فااااي تإلعاااا  ، اياااا  ▪

  تعاو اال وزت ض تلبيئااا ماا  وزت ض تلدولااا لسعاا 

ميااا لتبنااي دهاادتف تلتن" تنميااا"إلطاا ق مباااو ض 

، 2030تلمداااااتدتما فاااااي ضاااااوء إطاااااا  مصااااار 

دمشاااااااااا كا وزت تاااااااااي تلتخاااااااااايط وتلتنمياااااااااا 

تالاتصااااااااويا، وتلشاااااااباب وتلرياضاااااااا، وتلتاااااااي 

تدااااهم فاااي إطااا ق تلعناااال ألفناااا  تلشاااباب

افا لسداادتم وتالدتنااا  فااي مجااال تلبيئااا، داإلضاا

ايا إلااى تلتوساا  تلوتضاال فااي تالهتمااا  دالقلاا

.تلبيئيا في تلخرياا تإلع ميا

  ، وضاا  تلبيئااا ع ااى دجناادض تلمصااريين دالخااا▪

ايااا  اامااال وزت ض تلبيئاااا دالتعااااول مااا  وزت ض 

تلدولاااا ل هجااارض وشاااؤول تلمصاااريين دالخاااا   

ال  مان دتنظيم  ا ت ألدناء تلجي  تلثا ي وتلث

تلمصااااريين تلمقيمااااين دالخااااا   دالمحميااااات

فياا تلابيعيا، ضمن تلجهوو تلحنوميا في تن

ن تلبااارتمج تلخاصاااا دتعزياااز دوتصااار تلتااارتدط داااي

ددناااااء تلمصااااريين تلمهاااااجرين ووطاااانهم تأل ، 

ا وتعاااريفهم داااالثروتت وتلمقوماااات تلابيعيااا

ا تلمصااريا ممااا يدااهم فااي تلتاارويج ل دااياا

تلبيئيااااا داعتبااااا هم خياااار ساااافرتء لمصاااار فااااي

.تلخا  

  وماااج تلبُعاااد تلبيئاااي فاااي اااااام تلبتااارول، ايااا▪

روض تتعااول وزت ض تلبيئاا ما  وزت ض تلبتارول وتلثا

تلمعد يااااااا لتحقياااااا  تشااااااترتطات تلداااااا ما 

بتروليااا تلبيئيااا، وتلتوتفاا  تلبيئااي ل منشاا ت تل

، ذتت تلصاارف تلصااناعي ع ااى خ اايج تلدااويس

وم داإلضافا إلى تتخاذ خاوتت جاوض لدمج تلتن

تاام تلبيولااوجي فااي ااااام تلبتاارول وتلتعاادين، و

إوما  تلحفاى ع ى تلموت و تلابيعياا وادان

تسااااتخدتمها فااااي مشااااروم تلقااااا ول تلجديااااد 

.ل ثروض تلمعد يا
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ا ع اى تلديااا تلبيئيا، اي  عم ل وزت ض تلبيئا▪

ر و فا  تلترويج لمفهو  تلديااا تلبيئيا دمص

تلاااااااوعي تلبيئاااااااي لاااااااده تلماااااااوتطنين د همياااااااا 

  تلمحميااات تلابيعيااا وثروتتهااا، دالتعاااول ماا

وزت تت تلدااااايااا وتآلثاااااا ، وتلدولاااااا لسعااااا  ، 

.ودمشا كا در امج تألمم تلمتحدض تإل مابي

شاااارطا تلبيئااااا وتلمداااااحات، تُعاااادُّ تلاااادتعم▪

تألساسااااي لااااوزت ض تلبيئااااا فااااي إ فاااااذ تلقااااا ول

وتلحااااادّ مااااان تلمخالفاااااات تلبيئياااااا، ايااااا  ياااااتم 

  تلتعااااول فاااي امااا ت تلتفتااايك ع اااى مصااااو

فااا تلت ااو  تلمحتم ااا وع ااى تلمنشاا ت تلمخت 

ل وااااوف ع ااااى مااااده تلتزتمهااااا داالشااااترتطات 

تلبيئياااااا وتتخااااااذ تإلجااااارتءتت تلقا و ياااااا اياااااال 

.تلمخالفات

لي، وماج تلبُعاد تلبيئااي فاي دجناادض تلتعااول تلاادو▪

تعااول تقو  وزت ض تلبيئا دالتندي  م  وزت ض تل

يااااا تلاااادولي دهاااادف تلتاااارويج ل دياسااااات تلبيئ

فيااا تلمصااريا وجاااب تالسااتثما تت تلدوليااا لتن

ما  مشاااروعات تتع ااا  دالتوسااا  فاااي تالساااتث

  تألخلاااار، وتلدااااعي لتنفيااااا داااارتمج ديئيااااا ماااا

.تلجهات وتلمنظمات تلدوليا

ت تلتنامااا  داااين تلصاااحا وتلبيئاااا، ايااا  شاااهد▪

توطيد دوتصر تلتعااول " 19-كوفيد"فترض جابحا 

نظوماا وومج تلبُعد تلبيئي دشن  دكبر في تلم

تلصاااااحيا، إذ تااااام إصااااادت  تلااااادالب  تإل شااااااويا 

وتالشاااااااترتطات ل تعامااااااا  مااااااا  تلمخ فاااااااات 

تلابيااااا، وتلااااتخ ص تآلمااااان منهااااا، ومتادعاااااا 

تنفيااااااها، وت هيااااا  ودنااااااء ااااااد تت تلعاااااام ين 

دالمنشا ت تلصاحيا فااي مجاال إوت ض مخ فااات

واا  تلرعايا تلصحيا، داإلضافا إلاى تدشاين م

ات إلنترو اااي لتداااهي  عم ياااا متادعاااا مخ فااا

تلمنشااااا ض تلصاااااحيا و ق هاااااا إلاااااى محااااااات 

.تلمعالجا
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ماال ومااج تلبُعااد تلبيئااي فااي تلرياضااا، اياا  تهت▪

وزت ض تلبيئاااااا دالتنداااااي  مااااا  وزت ض تلشاااااباب

تلشاباب وتلرياضا دنشر تلمفاهيم تلبيئيا دين

تهااا وتشااجيعهم ع ااى تالهتمااا  دالبيئااا واماي

.وتنظيم زيا تت ل محميات تلابيعيا

، اياا  ومااج تلبُعااد تلبيئااي فااي تلتنميااا تلمح يااا▪

اامااااااال وزت ه تلبيئاااااااا دععااااااادتو تلمخاااااااااات 

ا تلربيداااا لمنظوماااا إوت ض تلمخ فاااات تلب ديااا

لجمياا  تلمحافظااات، وكااالك إعاادتو منظومااا 

متنام اااااااا إلوت ض تلمخ فاااااااات تلب دياااااااا ع اااااااى 

.مدتوه تلجمهو يا

يعتبار تلدمج دين تلبُعادين تلبيئاي وتالجتمااعي،▪

 ااا  تلبعااادتل تلبيئاااي وتالجتمااااعي ضااا عين لمث

تلتنميااااا تلمدااااتدتما، وتدااااعى تلدولااااا إلااااى 

 اى تلردط دينهما وتشجي  تلمجتم  تلماد ي ع

ي تال خاارتل فااي تلعماا  تلبيئااي، وتلمشااا كا فاا

اى تلمباو تت تلمجتمعيا تلتي تهدف إلى تلحف

ن  ع ى تلموت و تلابيعياا، واماياا تلبيئاا دشا

 ض مباشر و ير مباشر، وذلك دالتعااول ما  وزت

تلتلااااااامن تالجتماااااااعي وتلمج ااااااس تلقااااااومي 

.ل مردض

بيئاا ومج تلبيئا في تالستثما ، دط قل وزت ض تل▪

م در امجًااا لتحوياا  تلمخ فااات إلااى طااااا دحجاا

؛ تسااااتثما تت متوااااا  يب ااااج  حااااو م يااااا  جنيااااه

اه لتحويااا  تلمخ فاااات تلب دياااا، ومخ فاااات ميااا

تلصرف تلصحي، وتلغاز تلمجم  من تلمادتفن 

20ا  تلصحيا تلقديما إلى طااا، اي  تم تختي

شاااركا مااان تلشاااركات تلعالمياااا ذتت تلخبااارض 

ل تنفيااااااا، وإطاااااا ق إعاااااا ل تالسااااااتثما  فااااااي 

تلمحمياااات أل شااااا ديئياااا متنام اااا ضااامن

وتلبادء دمحمياات ،Eco Egyptفعاليات ام اا 

.تلفيو  وتلمحميات تلمركزيا في تلقاهرض
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و تيجاااااا لت اااااك تلجهاااااوو تلهاوفاااااا ل تحاااااوُّل إلاااااى

ل، تالاتصااااو تألخلااار تألاااا  تعتمااااوًت ع اااى تلنرداااو

و يااا ت خفاا   صاايب تلفاارو ماان تال بعاثااات تلنرد

.ع ى تلنحو تلمبين في تلشن  تلتالي

2.5

2.1

2014 2020

(طن لن  فرو)

ا  ممصر االقتصهات، واد تحد ن دوتء مصر في 

، تلصاااو  عاان (Green Growth Index)األخضددر 

تلمعهاااد تلعاااالمي ل نماااو تألخلااار، ايااا  د غااال 

، وتزتيااادت 2018 قااااا خااا ل عاااا  36.74ايمتاااه 

.  قااااااا42.66؛ لتب اااااج 2019ايمتااااه خااااا ل عاااااا  

:ويتنول تلمؤشر من عدض مؤشرتت فرعيا؛ وهم

ساااج  هاااات :  ماودددة رأل المدددا  الطبيعدددي▪

، مقا  اا 2019 قاا خ ل عا  54.85تلمؤشر 

.2018 قاا خ ل عا  48.22دا 

سااج  هااات : الفددرا االقتصددا وة الخضددراء▪

، مقا  اا 2019 قاا خ ل عاا  39.72تلمؤشر 

.2018 قاا خ ل عا  38.51دا 

ساااج  هاااات تلمؤشااار : االنددددما  االجتمددداعي▪

، مقا  اااااااااا 2019 قااااااااااا خااااااااا ل عاااااااااا  61.17

.2018 قاا خ ل عا  56.51دا 

:ر اال ددتخداى الفعلددا  نالمسددتداى للمددوا▪

 قاااا خاا ل عااا  24.87سااج  هااات تلمؤشاار 

.2018 قاا خ ل عا  17.37، مقا  ا دا 2019

ثااار مااان تلجااادير دالااااكر دل مصااار  تقاااو  دتقيااايم تأل

تلبيئااااي، دهاااادف ضاااامال امايااااا تلبيئااااا وتلمااااوت و

وت ب دما في ذلك تلج-تلابيعيا وتلحفاى ع يها 

مااااان تآلثاااااا  تللاااااا ض -تلمرتبااااااا دصاااااحا تلبشااااار

مااده ل عم يااا تلتنمويااا، ويتمثاا  تلهاادف دعيااد تل

لهاااااات تلتقيااااايم هاااااو ضااااامال تنمياااااا تاتصااااااويا 

متوتصااااا ا ت باااااي ااجاااااات تلواااااال تلحاضااااار وول 

يااا تال تقااا  ماان اقااوق تألجيااال تلقاومااا فااي ت ب

.تاتياجاتها

 وب ويُعااادُّ تقيااايم تآلثاااا  تلبيئياااا دوتض مهماااا ألسااا

منش ت تإلوت ض تلبيئيا تلمتنام ا يتعين إجرتؤه ل 

وتلمشاااااااااااااروعات تلجديااااااااااااادض دو تلتوساااااااااااااعات 

قًاااا وتلتجدياادتت تلخاصاااا دالمنشااا ت تلقابماااا طب

بيئاا ويحر  جهاز شائول تل. ألانا  اا ول تلبيئا

وعات ع ااى  شاار  ماااذ  تلتصاانيب تلبيئااي ل مشاار

.كخدما مجا يا ل موتطنين

. Our World In Data. Per Capita CO2 Emissions:تلمصد 

ول   صيب تلفرو من ت بعاثات ثا ي دكديد تلنرد
(2020-2014)خ ل عامي 
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اإل ار  المتكاملددددددددددددددددددددددددددددددددة 

لمشكلة المخلفات

"

ه شهد م ب تلمخ فات تاو ًت م حوبًا ع اى ماد

تلدااانوتت تلداااب  تلماضااايا، خاصاااا مااا  صااادو  

اااااا ول تنظاااايم إوت ض تلمخ فااااات ووضاااا  البحتااااه

يااا  تلتنفياياااا وتلااااي يُعااادُّ خااااوض فا ااااا فاااي طر

تإلوت ض تآلمنااااااااا ل مخ فااااااااات دجمياااااااا  د وتعهااااااااا 

، (اءصناعيا، وز تعيا، وص با، ود دياا، وهاد  ودنا)

وتلحاااد مااان تلاااخمها، إلاااى جا اااب خ ااا  تلفااار  

يااوض تالستثما يا فيهاا، ايا  كا ال توجيهاات تلق

تلدياسااايا داإلسااارتم فاااي وضااا  منظوماااا إوت ض

مااكن تلمخ فات تلجديادض اياز تلتنفياا، وتلبادء داأل

جاووض تألكثر تندسًا، مماا يانعنس ع اى تال تقااء د

. اياه تلموتطن في ت ك تلمناط 

بدددددأت  ددددذه االجددددراءات بتددددوفير المنددددا  واااااد 

الدددددددداعم لتنفيدددددددذ من ومدددددددة متكاملدددددددة إل ار  

:المخلفات، مال خ   اآلتي

إعااادتو تلمنظوماااا تلمالياااا لاااسوت ض تلمخ فاااات ▪

.دشن  متنام 
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مشاااااروم  فااااا  تلترتكماااااات مااااان تلمحااااااات ▪

تلوساااياا، ووعااام منظوماااا إوت ض تلمخ فاااات 

ات تلب ديااا دمحافظااا تإلساانند يا، واااد داادد هاا

، وت تهااى فااي 2016تلمشااروم فااي د داااس 

.م يول جنيه193.5، دتن فا 2017يو يو 

هات، واد جاء هات تلمشاروم فاي إطاا  تلتادخ  

 يا تلعاجااا  لوااااب تلتااادهو  تلبيئاااي داإلسااانند

، وفقًا لقرت تت مج س تلوز تء في هاات تلشا ل

اياا  تاام  فاا  مااا يزيااد ع ااى م يااول طاان ماان 

ترتكماااااااات تلمخ فاااااااات تلب دياااااااا دمحافظاااااااا 

تإلساااانند يا، و ق هااااا إلااااى تلماااادفن تلصااااحي 

دالحم اااااااا ، داإلضاااااااافا إلاااااااى تلااااااادعم تلفناااااااي 

لمحافظااااااااااااا تإلساااااااااااانند يا فااااااااااااي إعاااااااااااادتو

مدااااووض تلتعااااااد دااااين تلشااااركا ومحافظااااا 

تإلساااااااااااانند يا ل قيااااااااااااا  د عمااااااااااااال جماااااااااااا 

و قاااااا  تلمخ فااااااات تلب ديااااااا ماااااان تلمناااااااط  

تلداااااااااااااااننيا، وتلتجا ياااااااااااااااا، وتلتجمعاااااااااااااااات 

ا تلصناعيا إلاى تلمحااات تلوساياا، و ظافا

تلشاااوت م، وإوت ض وتشاااغي  تلمااادفن تلصاااحي 

.دالحم ا 

م يااول جنيااه 37.5تقااديم تلاادعم تلمااالي دمب ااج ▪

موتااااا  دعاااادو6لرفاااا  تلترتكمااااات ماااان عاااادو 

تلغردياااااااااااااا، وتلمنوفياااااااااااااا، )محافظاااااااااااااات 3

(.وتلداه يا

مشاااااروم وعااااام إ شااااااء خ يتاااااي وفااااان صاااااحي ▪

دماااااادينتي تلدااااااااوتت دمحافظااااااا تلمنوفياااااااا 

جمالياا وتلعبو  دمحافظا تلق يودياا، دتن فاا إ

.م يول جنيه25د غل  حو 

  إ شاااء جهاااز تنظاايم وإوت ض تلمخ فااات تلتاااد▪

اام لوزت ض تلبيئا دقارت   بايس مج اس تلاوز تء  

.2015لدنا 3005

لداااانا 41إصاااادت  ااااارت  مج ااااس تلااااوز تء  ااااام ▪

داااء دشاا ل تحديااد ايمااا تلتعريفااا ل نهر2019

.تلمتولدض من تلمخ فات
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إعاادتو تلمخااااات تلربيدااا إلوت ض منظومااا ▪

تلمخ فااااااااات تلب ديااااااااا لجمياااااااا  محافظااااااااات 

.تلجمهو يا

مصااااااا   لتاااااادوير 5تاااااام  فاااااا  كفاااااااءض عاااااادو ▪

مصاااااانعال دنفاااااار تلشاااااايخ فااااااي : تلمخ فااااااات

م ياااااين جنياااااه، 8، دتن فاااااا 2019د دااااااس 

، 2021ومصااان  دنجااا  امااااوي دقناااا فاااي ددريااا  

م ياااين جنياااه، ومصااانعال دااادفرض 5.9دتن فاااا 

وتلمح اااا دمحافظاااا تلغردياااا فاااي د دااااس 

.م يول جنيه12.1، دتن فا 2019

محااات وساياا 6تال تهااء مان إ شااء عادو ▪

، تلجيازض تلشرايا، تلق يوديا)ثادتا دمحافظات 

، دتن فااااااا إجماليااااااا د غاااااال(انااااااا، ودساااااايول

م ياااااااول جنياااااااه، داإلضاااااااافا إلاااااااى عااااااادو83.8

محااااااات وساااااياا متحركاااااا دمحافظاااااات 8

، (وميااااال، تلمنيااااا، تلق يوديااااا، ودنااااي سااااويب)

.م يول جنيه92.5دتن فا إجماليا د غل 

اجًاا فاي تم تنفيا در امج وعام تلقاره تألكثار تاتي▪

مجاااال إوت ض تلمخ فاااات تلصااا با وتلمخ فاااات 

تلز تعياااااا، داإلضاااااافا إلاااااى معالجاااااا تلصااااارف 

تلصاااااااااااحي، ع اااااااااااى مداااااااااااتوه محافظاااااااااااات

تلشاااااارايا، تلجياااااازض، دنااااااي سااااااويب، تلمنيااااااا، )

ا ، دتن فااا إجمالياا(سااوها ، دسااوتل، ودساايول

م يااااين جنيااااه خاااا ل تلفتاااارض ماااان يوليااااو108

.2021اتى يو يو 2014

إ شااااء مصااان  جدياااد لتااادوير تلمخ فاااات فاااي ▪

تلعاااااادوض دمحافظااااااا تلمنيااااااا فااااااي ساااااابتمبر

م ياااااااااول جنياااااااااه، 32دتن فاااااااااا د غااااااااال 2017

م ياول جنياه إل شااء 15.5وتلمداهما دمب ج 

و  مصااان  لتااادوير تلمخ فاااات فاااي شااابين تلنااا

.2019دمحافظا تلمنوفيا عا  
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دوددةتددم تنفيددذ من ومددة المخلفددات البلكااالك، 

:الصلبة الجدود ، ن لك مال خ   اآلتي

م إعااادتو تلبنياااا تلتحتياااا ل منظوماااا، ايااا  يااات▪

تعتماااااااو تلتصااااااميمات تلهندساااااايا وتلفنيااااااا 

وايااد تلخاصااا دمشااروعات تلبنيااا تلتحتيااا، وت

 اى طرق تلقيام و دب تلتنفيا، وتإلشرتف ع

يااااا، تلتنفيااااا لجمياااا  مشااااروعات تلبنيااااا تلتحت

تااام تال تهااااء مااان مرتجعاااا 2021واتاااى يو ياااو 

لعدو وتعتماو تلتصميمات تلفنيا وتلهندسيا

خ يا وفان 20محاات وسياا ثادتا، وعدو 9

مصااااان  لمعالجاااااا وتااااادوير 2صاااااحي، وعااااادو 

تلمخ فااات وتعتماااو جمياا  تلمعاادتت تلخاصااا 

.دمصا   تدوير تلمخ فات

هاااااااات، داإلضاااااااافا إلاااااااى إجااااااارتءتت تالعتمااااااااو 

وتلتدااااااا يم ل محافظاااااااا وتلخاصاااااااا دعاااااااادو

محاااات وسااياا متحركااا، وجااا ي متادعااا 7

.جمي  تلمشروعات وتإلشرتف ع ى تنفياها

إداارت  عقااوو تلتشااغي ، اياا  تاام إعاادتو  مااوذ  ▪

كرتساااااات تلشااااارول وتلموتصااااافات تلخاصاااااا 

دخااادمات تلجماااا  وتلنقااا  و ظافااااا تلشااااوت م 

وتشااااااغي  تلمحااااااااات تلوسااااااياا تلثادتاااااااا، 

ومصااا   تلمعالجااا، وتلماادتفن تلصااحيا، وتاام

فلا ًا عان. تعميمها ع ى جمي  تلمحافظات

ول تقاديم تلاادعم تلفناي دشاا ل كرتساات تلشاار

وتلموتصاافات تلخاصااا دخااادمات جماا  و قااا  

تلمخ فااااات، و ظافااااا تلشااااوت م لمحافظااااات 

تلقااااااااااهرض، تلجيااااااااازض، تلق يودياااااااااا، تلفياااااااااو ، )

، وتعتماااااااو عقااااااوو منظومااااااا (وتإلساااااانند يا

.تلنظافا دمحافظا تلقاهرض

م تإل ا ق تآلماان ل مقالاب تلعشااوتبيا، ايا  تاا▪

تن يااااااااب تستشااااااااا ي وزت ض تلبيئااااااااا دععاااااااادتو 

 ق تلد تسات تلفنيا وتلهندسايا تلخاصاا داع 

وت هياااااا  ماااااادفن تلوفاااااااء وتألماااااا  تلصااااااحي

تهدمدينااا  صاار دالقاااهرض، وتلاااي تب ااج مداااا

.فدت ًا81
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 تساا ديلًا، يقو  تستشا ي وزت ض تلبيئا دععادتو و

لتقيااااايم تلمواااااا  دالنامااااا  وو تساااااا تلمخااااااطر 

تلمتواااا  اااادوثها ع اااى مداااااا مق اااب تلوفااااء 

وتألمااااااا ، ل اااااااتخ ص تآلمااااااان مااااااان تلمخ فاااااااات 

 ، وتستعرتض مقتار  تالساتغ ل تألمثا  ل مواا

و ومن تلمُخاط تال تهاء مان تلمشاروم فاي يو يا

.م يول جنيه150، دتن فا تب ج  حو 2022

ى وافابًا ع اى صاحا تلماوتطنين ول دايارض ع ا

ت بعاثاااات تألوخناااا وتلحرتبااا  مااان مق اااب تلدااا  

ه تلعمااومي دمدينااا تلعبااو ، وتلاااي تب ااج مداااات

ير معدتت فدت ًا تقريبًا، اامل وزت ض تلبيئا دتوف65

عات عن طري  تلتعااد، وتم تن يب هيئا تلمجتم

نهاابي تلعمرت يا تلجديدض دتنفيا عم يا تإل ا ق تل

ل ماادفن، وتلتااي تااتم عاان طرياا  إاااده تلشااركات

تلمتخصصاااااا دنااااااء ع اااااى تلتصاااااميمات تلفنيااااااا

ا وتلهندساايا لعم يااا تإل اا ق وتلمعاادض ماان ك ياا

.تلهندسا دجامعا دنها

لصحيا ويبين تلشن  تلتالي تاوُّ  عدو تلمدتفن ت

ع اااااااااى مداااااااااتوه تلجمهو ياااااااااا خااااااااا ل عاااااااااامي

.2020، و2014

10

38

2014 2020

(مدفن صحي)

تاو  عدو تلمدتفن تلصحيا

2020و2014خ ل عامي 

.وزت ض تلبيئا: تلمصد 
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محاااات 4ديلًااا، جااا ِ تال تهاااء ماان إ شاااء عاادو 

 فاااا وساااياا دمحاااافظتي دسااايول وتلغردياااا دتن

مااادتفن 3م ياااول جنياااه، وعااادو 68.2تُقاااد   دنحاااو 

صااااحيا ل مخ فااااات دمحافظااااات انااااا، دساااايول، 

م ياول ياو و، 16.2وكفر تلشيخ دتن فا تُقد   دنحاو 

ا، مصا   لتدوير تلقماماا دمحافظاات انا5وعدو 

حااااااودساااااايول، وكفاااااار تلشاااااايخ دتن فااااااا تُقااااااد   دن

.م يول يو و33.6

  داإلضاااافا إلاااى ذلاااك، اامااال وزت ض تلبيئاااا دوضااا

 ؤياااا لتااااوير مواااا  مق اااب دداااو خريااااا دمديناااا

شااابين تلناااو  دمحافظاااا تلمنوفياااا، وذلاااك عااان

طرياااا  إزتلااااا تلترتكمااااات، و ق هااااا إلااااى تلماااادفن 

ء تلصاااحي داريااا  كفااار وتووو تلخااطباااا، إل شاااا

مصااان  يخاااتص دفااارز تلمخ فاااات تلمتولااادض عااان

مدينااااا شاااابين تلنااااو  ل حاااادّ ماااان عااااووض تاااارتكم 

. تلمخ فات مرض دخره دالموا 

ا كمااا ااماال وزت ض تلبيئااا دتقااديم مداااهما اااد ه

م ياااول جنياااه كمدااااهما مااان تلاااوزت ض لرفااا  11.5

.  تلترتكمات من مق ب ددو خرياا

مشدددداركة جميدددد  وإيما ًااااا ماااان تلدولااااا د هميااااا 

، تالمطاعددات فددي اإل ار  المتكاملددة للمخلفددا

تااام وماااج تلقااااام  يااار تلرسااامي فاااي مجاااال إوت ض 

:تلمخ فات تلب ديا، وذلك من خ ل تآلتي

يئااا تاام تواياا  دروتوكااول تعاااول دااين وزت ض تلب▪

الاا ووزت ض تلتلامن تالجتماعي لتداجي  تلعم

 ير تلمنتظما من تلعاام ين فاي مجاال إعااوض 

ماا تدوير تلمخ فات دشن   سمي لده منظو

رو اي وع يه تم تصاميم مواا  إلنت. تلمخ فات

جي  لتدجي  ت ك تلعمالا، وتم اتى تآلل تدا

 الف عامااا  فاااي مجاااال إوت ض إعااااوض تااادوير 4.2

. تلمخ فات ع ى مدتوه تلجمهو يا
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ي كمااا تاام تواياا  دروتوكااول تعاااول دااين جهاااز▪

تنظااااايم إوت ض تلمخ فاااااات وتلجهااااااز تلمركااااازي 

ا ل تعبئا تلعاما وتإلاصاء دش ل إعدتو و تس

لحصااااار تلعاااااام ين  يااااار تلرساااااميين دقااااااام 

.تلمخ فات تلص با في مصر

داااين جاااا ِ تلتنداااي  لتوايااا  دروتوكاااول ث ثاااي▪

وزت ت تلبيئااااا، وتلقاااااوه تلعام اااااا، وتلتلاااااامن 

تالجتماعي، دهادف وضا  تلمعاايير وتللاوتدط

لتقنااااااين دوضااااااام تلعااااااام ين دالقاااااااام  ياااااار 

تلرساامي ماان خاا ل وعاام تلتعريااب دمدااميات 

ا عم هم دمنظوما إوت ض تلمخ فات في دااا

تلاااارام تلقااااومي دالتندااااي  ماااا  وزت ض تلقااااوه 

سابًا منات ميني ااتلعام ا، كالك منحهم  اااءً 

دالتنداااااي  مااااا  وزت ض تلتلاااااامن تالجتمااااااعي،

ي وتلعم  ع ى إلحااهم دالشركات تلعام ا ف

تلمنظوماااا دالتنداااي  مااا  تلقااااام تلخاااا ، 

.وتلجمعيات تأله يا، وتلجهات تلحنوميا

، تعزودددز اال دددتفا   مدددال المخلفددداتوفاااي إطاااا  

ات عمدت تلدولا إلى تالستفاوض من ت ك تلمخ فا

:في تحوي ها إلى طااا، وذلك من خ ل  تآلتي

شاااركات مصاااريا موزعاااا ع اااى8تختياااا  عااادو ▪

محافظااااات ماااان دجاااا  تلباااادء فااااي تلتنفيااااا 8

تلرساامي لمشااروعات تحوياا  تلمخ فااات إلااى

طااااااا كمرا اااااا دولااااى، وتشاااااجي  تلشاااااركات 

تلوطنيااا ع ااى وخااول هااات تلمجااال دقااوض، كاا  

.ذلك في إطا  دناء ااعدض وطنيا صناعيا

ناوك تلموتفقا ع ى توفير تموي  مان خا ل تلب▪

رض تلتادعا ل بناك تلمركازي ع اى دل يناول تلقا

ودفتااارض ساااما  % 8دالجنياااه تلمصاااري دفابااادض 

سااااانوتت ي يهاااااا5( PeriodGrace)ل دااااادتو 

سااااانوتت سااااادتو تلااااادف ، دعجماااااالي اجااااام 10

م ياااول ( 400–340)تساااتثما تت تتااارتو  داااين 

.   ووال  دمريني خاصا دالمرا ا تألولى
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تااااام تال تهااااااء مااااان مشاااااروم تجريباااااي لتو ياااااد ▪

ا وتركيااااب وااااادض لتحوياااا  تلمخ فااااات تلب دياااا

ا وتلز تعيااااا إلااااى طااااااا داسااااتخدت  تننولوجياااا

دمحافظاااا إطدااااتل هاااوتبي دمركاااز تلتغاااويز

تلفيااااو ، وتلتااااي تاااام تركيبهااااا ع ااااى ماااادت  عااااا  

.و صب

وفيماااا يخاااص مجاااال تلاااتخ ص مااان تلمخ فاااات 

يااب تاام تو يااد وترك-المخلفددات الخطددر –تلابيااا 

ا محاااا معالجااا مركزيااا ل نفايااات تلابياا1عاادو 

يااااا دمدتشااافى صاااد  دداااايول دمحافظاااا تلغرد

ا تعماااا  دتننولوجيااااا تلفاااار  وتلتعقاااايم لمعالجاااا

تن فاا تلمخ فات تلابيا تلمتولادض دالمحافظاا، د

دطنااال 5م يااول جنيااه، وداااااا اااوتلي 20اااوتلي 

ات يومي اااااا وتلتاااااي تغااااااي تقريبًاااااا  صاااااب تاتياجااااا

.محافظا تلغرديا

وع ااااى صااااعيد تلااااتخ ص تآلماااان ماااان تلمخ فااااات 

تإللنترو يااااا تلخااااارض، دااااالل تلدولااااا عديااااد ماااان 

تلجهااوو خاا ل تلداانوتت تلدااب  تلماضاايا، لعاا 

: ددرزها

ام تال تهاء من إصادت  تلتارتخيص وتقناين دوضا▪

يااا، مصااا   لتاادوير تلمخ فااات تإللنترو 7عاادو 

تااااام ديلًاااااا إصااااادت  تلموتفقاااااات تلبيئاااااا لعااااادو

مصاااا   دخاااره، وجاااا ي تساااتنمال إجااارتءتت 5

.تستصدت  تلترتخيص لهم

 الف طن من تلمخ فات 7.1تلتخ ص من  حو ▪

تإللنترو يااااااا وداا يااااااات اااااااام  تلرصااااااا  

.دالتندي  م  شركات تشغي  تلمحمول

اصااار كمياااا تُقاااد   دنحاااو دلاااب طااان مااان زياااوت▪

ع اااى مداااتوه ( PCBs)تلمحركاااات تلم وثاااا داااا 

تلجمهو ياااااا، وتااااام تلتعاااااااد لشااااارتء واااااادتت 

.تلمعالجا وجا ي تلتو يد
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طنًاا مان تلمبيادتت 763تم تلتخ ص من كمياا ▪

تلمهجاااو ض عالياااا تلخااااو ض دااابع  تلمخاااازل 

تلتادعاااا لاااوزت ض تلز تعاااا وتستصااا   تأل تضاااي

ع اااااى مداااااتوه تلجمهو ياااااا، دتن فاااااا د غااااال

م ياااااول ووال  625م ياااااول جنياااااه و18.6 حاااااو 

.دمريني

تو يااااد وتركيااااب محاااااا تلمعالجااااا تلمركزيااااا ▪

يم ل نفاياااات تلابياااا تلخاااارض داااالفر  وتلتعقااا

ردياا، دمدتشفى صد  دديول دمحافظاا تلغ

اتاااااى ماااااا م2019خااااا ل تلفتااااارض مااااان ينااااااير 

م ياااااول ووال  1.3، دتن فاااااا د غااااال  حاااااو 2020

. دمريني

طنًاااا مااان شاشاااات د ادياااب 524تصااادير  حاااو ▪

تألشاااااااعا تلناثووياااااااا تلموجاااااااووض داااااااالموت   

داااااو  توفيااااا ، وتلعاااااين تلداااااخنا، )تلمصاااااريا 

ودساااوتل، وسااافاجا، ودو ساااعيد شااارق، وداااو  

؛ ل اااتخ ص (ساااعيد  ااارب، وتلدخي اااا، وومياااال

تآلمااان منهااااا دالمنشااا ت تلمتخصصااااا خااااا   

. تلب و

طنًاااا مااان شاشاااات د ادياااب 481تصااادير  حاااو ▪

تألشاااااااااعا تلناثووياااااااااا تلموجاااااااااووض دمينااااااااااء 

يااتم تإلساانند يا، لتصاا  إجمااالي تلنميااا تلتااي

إلااى اااوتلي 2021تلااتخ ص منهااا دنهايااا مااايو 

.دلب طن

عالياتل  دينطنًا من ماوض 241تلتخ ص من ▪

طاااان ماااان 2تلخاااااو ض، داإلضااااافا إلااااى كميااااا 

دمينااااااءتل  ااااادينتلحاوياااااات تلم وثاااااا دمااااااوض 

مان تألوديا دمحافظا تلدويس، خ ل تلفتارض

، دتن فااااااا2018اتااااااى مااااااا م 2016ساااااابتمبر 

.دلب ووال  دمريني564
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ي ديلًااا، جااا ِ تال تهاااء ماان تلااتخ ص تآلماان لحااوتل

دلاااااب طااااان مااااان زياااااوت تلمحاااااوالت تلنهردابياااااا 

ى د حااء تلمحتويا ع ى م وثات علويا ثادتا دشت

تلجمهو يااااااااا، وذلااااااااك ضاااااااامن مشااااااااروم تإلوت ض 

التعاول تلمدتدتما ل م وثات تلعلويا تلثادتا، د

ماااا  وزت ض تلز تعااااا وتستصاااا   تأل تضااااي، ووزت ض 

تلنهرداااااء وتلاااااااا تلمتجاااادوض، وتلبنااااك تلاااادولي 

مان لس شااء وتلتعميار، ومرفا  تلبيئاا تلعاالمي، و

، 2022تلمقاار  تال تهااااء مااان تلمشاااروم فاااي ددريااا  

م ياين 6.5م ياين جنياه و107.5دتن فا تب ج  حو 

.ووال  دمريني

، تااام تعتمااااو المخلفدددات الزراعيدددةوفيماااا يخاااص 

ا منهجياا ل حاادّ ماان ااارق تلمخ فااات تلز تعيااا، كماا

ااك )تم تنفيا در اامج تادوير تلمخ فاات تلز تعياا

، وهاااااو در اااااامج سااااانوي ياااااتم تنفيااااااه ع اااااى (تأل ز

ا، تلقاهرض، تلداه يا، تلغرديا)مدتوه محافظات 

، (اتلشاااارايا، كفاااار تلشاااايخ، تلبحياااارض، وتلق يودياااا

م يااول جنيااه 279.4وذلااك دتن فااا إجماليااا د غاال 

. 2021اتاااى يو ياااو 2014خااا ل تلفتااارض مااان يولياااو 

ودفلااا  هاااات تلبر اااامج، دبهااارت  تاااابج موسااام 

م يول طن مان 2.4جم  وكبس ما يقا ب 2020

ماان إجمااالي اااك % 99اااك تأل ز دنداابا د غاال 

.تأل ز تلمتولد من تلمدااا تلمنز عا

ديوجاازوادض 460كما، تم تال تهاء من تنفيا عدو 

ديوجاااااازواااااادتت 8منزلياااااا، وجاااااا ي تنفياااااا عااااادو 

دمحافظاااا تلمنياااا، ( متااارًت منعبًاااا50)متوسااااا 

ا مان ليب ج إجمالي عادو تلواادتت تلتاي تام تنفيااه

ض خاا ل مؤسدااا تلاااااا تلحيويااا تلتادعااا لااوزت 

ديوجاازوادض 1820ما يناف  2021تلبيئا اتى عا  

مااان ديوجاااازواااادض 190منزلياااا، وجاااا ِ تنفياااا عااادو 

، دتن فاااا 2022تلمقااار  تال تهااااء منهاااا فاااي يو ياااو 

.م يين5تب ج  حو 
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اوض عاا وض ع ااى ذلااك، تاام تنفيااا مشااروم ل سااتف

تلمنياااا، اناااا،)دمحافظاااات " سااافير تلقصاااب"مااان 

واادض فار  70، ايا  تام تاوفير (تألاصار، ودساوتل

دلااب طاان ماان ساافير تلقصااب 240دهاادف تاادوير 

لفتارض سنوي ا، واد د غال تن فاا تلمشاروم خا ل ت

م ياااين 4 حاااو 2017اتاااى يو ياااو 2016مااان يولياااو 

جنياااه، ومااان شااا ل تنفياااا كااا  ت اااك تلمشاااروعات

سااااالفا تلاااااكر فااااي مجااااال تلمخ فااااات تلز تعيااااا، 

ماا تحدين  وعياا تلهاوتء وتحداين تلصاحا تلعا

ي مان ل موتطنين، فل ًا عن إ تا  تلع ب تلحياوت 

تلمخ فاااات تلز تعيااااا، وإضااااافا ايمااااا تاتصاااااويا

.ل مخ فات تلز تعيا، وخ   فر  عم 

، تاااامبمخلفددددات الهدددددى نالبندددداءوفيمااااا يتع اااا  

اوض تحاادي  تلموتصاافات تلقياساايا تلمصااريا إلعاا

ا تااادوير مخ فاااات تلهاااد  وتلبنااااء، مااان ايااا  تلبنيااا

نولوجياات تلتحتيا الستقبال ت اك تلمخ فاات، وتن

إعاوض تستخدتمها مرض دخره دو تدويرها لمنتجاات 

ي دخااره، إلتااااا مزيااد ماان تلفاار  تالسااتثما يا فاا

.مجال تلتشييد وتلبناء

لدة المن ومدة المتكاماامل تلدولا ديلًا دادعم 

:، وذلك من خ لإل ار  المخلفات بالمعدات

معاااادض لرفاااا  698محافظااااا دعاااادو 14وعاااام ▪

كفاااااااءض منظومااااااا إوت ض تلمخ فااااااات تلب ديااااااا 

.تلص با دالمحافظات

جاارت تت 5وعام محافظااا تلااوتوي تلجديااد دعاادو ▪

مفرماااا ل مخ فاااات تلز تعياااا، 14ز تعياااا وعااادو 

.ل مداهما في منظوما تدوير جريد تلنخ 

إطااا ًت خاصًااا دمعاادتت جماا  و قاا  646تو يااد ▪

ل تلمخ فات لمحافظتي انا ودسيول من خا 

الي ااا تلبر ااامج تلااوطني ل مخ فااات، كمااا يُجااره ا

مج تلتو يااد وتلتعااااد لبااااي محافظااات تلبر ااا

.في تلدلتا
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مفرماااا 127وعااام محافظاااات تلصاااعيد دعااادو ▪

.بل عم  ضمن منظوما تدوير سفير تلقص

مفرمااااااا 76وعاااااام محافظااااااات تلاااااادلتا دعاااااادو ▪

ل عماااا  ضاااامن منظومااااا تاااادوير تلمخ فااااات 

.تلز تعيا

دلااب عاماا   ظافااا 11تااوفير مهمااات واايااا لااا ▪

.خدمحافظات دسيول، وتلغرديا، وكفر تلشي

وفيمااا يخااص مجااال توجُّااه مصاار  حااو تلحاادّ ماان 

م تتخاذ ، فقد تا تخداى األكيال الب  تيكية

:تلعديد من تإلجرتءتت، وتلتي شم ل تآلتي

ات تلمين مااوض دقاا ول تنظايم إوت ض تلمخ فا▪

نيا تخاااتص داااعوت ض تااادتول تألكياااام تلب ساااتي

.دااويا تالستخدت 

ت ض منصااا إلو" ديبدااينو مصاار"إطاا ق شااركا ▪

، درعاياااا "وو  لبنااارض"تلمخ فاااات تحااال عناااوتل 

.وزت ض تلبيئا ودالتعاول م  مباو ض وو  ا

إعاااادتو تإلطااااا  تلعااااا  ل سااااترتتيجيا تلوطنيااااا▪

ي  ما  ل حد من تساتخدت  تلب ساتيك دالتندا

اول ، ودالتعااا"تلجايناااا"هيئااا تلمعو اااا تليادا ياااا 

فاااي مااا  مركاااز تننولوجياااا تلب ساااتيك؛ ل بحااا 

ا تننولوجياااات تدااااعد ع اااى إيجااااو ماااوتو ددي ااا

يرها، لأكيااااااام تلب سااااااتينيا، وساااااابُ  لتاااااادو

.وتالستفاوض منها

  كبره تواي  ميثاق إعاوض تدوير تلب ستيك م▪

تلشااااااركات تلعام ااااااا دمصاااااار ماااااان منا اااااا  

  تلمداائوليا تلممتاادض ل منااتج، ولاادعم تلعماا

تلبيئااااااي دااااااالتخ ص تآلمااااااان ماااااان تلمنتجاااااااات 

.تلب ستينيا

تنفيااااااا اماااااا ت دالتعاااااااول ماااااا  تلمباااااااو تت ▪

تلشااااااااااباديا وتلمجتماااااااااا  تلمااااااااااد ي ومنهااااااااااا

(Very Nile)لتنفياا اما ت لجما  تلمخ فاات

.  تلب ستينيا من تلني 

إطااا ق ام اااا تلحااادّ مااان تساااتخد  تألكياااام ▪

صاديقا تلب ستيك وتوزي  تألكيام تلو ايا تل

.هبدمدينا ووتلبازت تل بيئا ع ى تلمح ت 

إطاااا ق مباااااو تت مجتمعيااااا ماااا  تلجامعااااات ▪

لرفااا  وعاااي تلشاااباب كجامعاااا عاااين شااامس 

.ياوتألكاويميا تلعرديا ل ع و  وتلتننولوج

تنفيااااااا اماااااا ت لتوزياااااا  دكيااااااام متعاااااادوض ▪

ا تالسااتخدت  واقابااب ماان تلقماااف، داإلضاااف

إلاااااى إعااااا ل منااااااط  ال تداااااتخد  تألكياااااام 

.اتلب ستينيا دااويا تالستخدت  كالغروا

توااااااب عااااادو مااااان تلمحااااا ت دالزمالاااااك عااااان ▪

.تستخدت  تلب ستيك

وتو الستعاوض وتدوير م"  دت ه"إط ق مباو ض ▪

.تلتعبئا وتلتغ يب تلب ستينيا
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توسدددددديال نوعيددددددة الهددددددواء 

نالمياه 

"

  فااي باا  تلخاااوتت تلتااي تتخاااها مصاار لتدااري

تال تقاااااال إلاااااى  ماااااوذ  تنماااااوي شاااااام ، ودكثااااار 

خا ل تستدتما، ويرتعي تألدعاو تلبيئيا، تم تلعم 

تلداانوتت تلماضاايا ع ااى تحدااين جااووض تلهااوتء

ماااان خاااا ل تنفيااااا مجموعااااا ماااان تلمشااااروعات 

: وتلبرتمج، لع  ددرزها تآلتي

لهدواء تطوور الشبكة المومية لرصد ملوثات ا

، وهااو در ااامج (اياسااات جااووض تلهااوتء)الموددي  

م يااول جنيااه خاا ل 136.8ساانوي، د غاال تن فتااه 

، ويهاادف 2021اتااى يو يااو 2014تلفتاارض ماان يو يااو 

تلمشروم إلاى  صاد م وثاات تلهاوتء تلمحايط مان 

خاااا ل إ شاااااء محاااااات جدياااادض لقيااااام جااااووض 

يمنن تلهوتء مما يداهم في توفير تلبيا ات تلتي

تالسااااتفاوض منهااااا فااااي تحديااااد دولويااااات تلعماااا  

:تلبيئي، كما يحق  تلمشروم تلعوتبد تآلتيا

خ ت تااوفير تلبيا ااات تلبيئيااا تل زمااا ك اااد مااد▪

.عم يا تلتخايط تلبيئي
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منها في توفير تلبيا ات تلتي يمنن تالستفاوض▪

ي تحديااد دولويااات تلعماا  تلبيئااي فااي مصاار فاا

.    ضوء ما تبرزه ت ك تلمؤشرتت

تحدياد توفير ديا ات يمنن تالساتناو إليهاا عناد▪

تمثا  فر  تالستثما  تلبيئي فاي مصار وتلتاي

تاي تبرزهاا ا ولًا ل تصدي ل مشن ت تلبيئياا تل

.درتمج تلرصد تلبيئي تلمخت فا

نام توفير مؤشرتت عن  وعياا تلبيئاا تخاد  صا▪

تلقااااارت  عنااااااد إعااااادتو تلمخااااااااات تلتنمويااااااا 

.تلقاوما

مشااروم )مشددرن  ا ددتدامة النمدد  فددي مصددر 

، ود غااال 2020، تااام تفتتاااااه فاااي يو ياااو (تجريباااي

م يين ووال  دمريناي، ويهادف 7تن فته تإلجماليا 

ا تت إلى تال تقاء تلعمرت ي لأ صفا، وإ شاء مد

كي ااومترًت ل مشاااض وتلااد تجات فااي كاا 14داااول 

اعد ماان ماادينتي تلفيااو  وشاابين تلنااو ، ممااا يداا

، فااي خفاا  ت بعاثااات  ااازتت تالاتبااام تلحاارت ي

وتق ي  تللوضاء من ااام تلنقا ، وهاو ماا مان

شااا  ه تلمدااااهما فاااي تحداااين جاااووض تلهاااوتء، 

. نودالتالي تحدين تلصحا تلعاما ل موتطني

هااااات ويُعاااادُّ هااااات تلمشااااروم داااااد تلمشاااااروعات 

مصار، تلرياويا لنشر ثقافاا تلنقا  تلمداتدت  فاي

:اي  تم من خ له تنفيا ما ي ي

خاااااول دتااااوديس اديثااااا يااااتم 7إ شااااء عاااادو ▪

إوت تهااا ماان خاا ل تلقاااام تلخااا ، تااردط دااين

دكتودر، ومحاا تلمتارو 6مدينتي تلشيخ زتيد و

.دالجيزض

تنفيااااا تلمرا اااااا تألولاااااى لمشاااااروم تلاااااد تجات ▪

شااء تلتشا كيا دمحافظا تلفيو  من خا ل إ 

محاااااات لمشااااا كا تلااااد تجات وتخاااا  6عاااادو 

جامعااا تلفيااو  ومدينااا تلاالبااات دمحافظااا

.تلفيو 
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إشاااااا ض إلنترو ياااااا متغيااااارض 14تركياااااب عااااادو ▪

دمناقااااااااا وسااااااااط تلب ااااااااد ( VMS)تلرسااااااااالا 

دالقاهرض؛ إلعااء مع ومات عان تاوتفر دمااكن 

.تلجرتجاتتال تظا  في 

تااااوفير دجهاااازض لوااااادض  صااااد تلهااااوتء، دتن فااااا ▪

دلب ووال  دمريني خا ل تلفتارض مان750د غل 

، ويهااااااادف 2021اتاااااااى يو ياااااااو 2021ماااااااا م 

 زمااا تلمشااروم إلااى تااوفير تلبيا ااات تلبيئيااا تل

لا ًا ك اد مدخ ت عم يا تلتخاايط تلبيئاي، ف

اوض منها عن توفير تلبيا ات تلتي يمنن تالستف

ر في في تحديد دولويات تلعم  تلبيئي في مص

.ضوء ما تبرزه ت ك تلمؤشرتت

ات مشاااروم تلشااابنا تلقومياااا لرصاااد تال بعاثااا▪

تااااه، د غاااال تن ف(در ااااامج ساااانوي)تلصااااناعيا 

2014م يااول جنيااه خاا ل تلفتاارض ماان يو يااو 34

، ويهاادف تلمشااروم إلااى  صااد 2021اتااى يو يااو 

يا تال بعاثااات تلناتجاااا عاان تلمنشااا ت تلصاااناع

ئاااا؛ و داهاااا دالشااابنا تلقومياااا لشاااؤول تلبي

.هامما يدهم في تلحدّ من تلت و  تلناتج عن

مشااااااروم تاااااااوير شاااااابنا  صااااااد مدااااااتويات ▪

تللوضااااء، تااام تنفياااا تلمشاااروم فاااي معظااام

و محافظات تلجمهو يا، خ ل تلفترض من يوليا

، دتن فااااا د غاااال  حااااو2021اتااااى يو يااااو 2014

.م يين جنيه9.6

مشااروم وعاام  ظااا   قاا  الااري متاااو  فااي ▪

تلقااااهرض، دتن فاااا د غااال م ياااول ياااو و، خااا ل

، 2017اتااى ويداامبر 2010تلفتاارض ماان مااا م 

ويهاااادف تلمشااااروم إلااااى تسااااتبدتل تلااااد تجات 

ياااا تلنا يااا ثنابيااا تألشااوتل داا خره جدياادض  داع

بدتل تألشوتل دمحافظا تلفيو ، اي  تم تست

و تجااات؛ دهاادف خفاا  تلم وثااات تلناتجااا810

.عن تلد تجات تلقديما ثنابيا تألشوتل
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وي ، وهو در امج سنبرنامج الزراعات نالتشجير

م ياااول جنياااه، 33وتبااام د غااال تن فتاااه تإلجمالياااا 

، وتام 2021اتى يو يو 2014خ ل تلفترض من يوليو 

دلااب شااجرض داإلضااافا 950ماان خ لااه ز تعااا عاادو 

دلااب متاار مرداا  مدااااات خلاارتء، 40إلااى اااوتلي 

وهااااو مااااا يدااااهم فااااي خفاااا  دام ااااال تلت ااااو  

–بااين تلت–مااايو –ا ااوتل )دالمناااط  تألكثاار ت وثًااا 

ي ، وتال تقااء دالبيئاا فا(عارب مدااعد–تلمعصرض 

تلمناااااط  تلشااااعبيا، وتحدااااين  وعيااااا تلهااااوتء، 

. ومنافحا تلتصحر، فل ًا عن خ   فر  عم 

عاااا وض ع ااااى مااااا سااااب ، فقااااد تاااام ديلًااااا تنفيااااا 

مجموعااااااا ماااااان تلخاااااااط وتلدياسااااااات تلتااااااي 

ما  دالتعاولتوسيال نوعية الهواءتستهدفل 

جميااا  تلاااوزت تت وتلجهاااات تلمعنياااا، وذلاااك ع اااى 

:تلنحو تآلتي

حام تلفمنااميروض  منظوما لتوفي  دوضام ▪

  تلنباااتي فاااي دماكنهاااا، اياا  د اااج عااادو تلنمااااذ

تلماااااو ض تلتااااي تاااام تركيبهااااا وتإل تااااا  منهااااا

، داإلضااافا 2021 موذجًااا ماااو ًت اتااى عااا  215

مصاااانعًا إل تااااا  تلفحاااام تلنباااااتي 11إلااااى عاااادو 

ن تلملااغول، كمااا تاام تاااوير  ليااا تموي يااا ماا

ا خاااا ل دروتوكااااول تعاااااول دااااين وزت تااااي تلبيئاااا

ت وتلتنميااا تلمح يااا وجهاااز تنميااا تلمشااروعا

ن تلمتوساا وتلصغيرض ومتناهياا تلصاغر، عا

طرياااااااا  إتااااااااااا اااااااااروض ميداااااااارض دمنحااااااااا

مقدمااااااا ماااااان وزت ض تلبيئااااااا لمداااااااعدض % 20

م في دعمال تلتاوير، اي  تتلمناميردصحاب 

مدااااتثمرًت دمب ااااج 16تقااااديم تلتموياااا  لعاااادو 

.دلب جنيه549إجمالي 

تعتمااااو منهجياااا ل حااادّ مااان اااارق تلمخ فاااات ▪

تلز تعياااااااااا، دو ت إلاااااااااى تجناااااااااب ت تشاااااااااا  ماااااااااا

دلاااااب طااااان مااااان م وثاااااات تلهاااااوتء 25يقاااااا ب 

.تلمخت فا
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مشااااروم تحدااااين جااااووض "تلباااادء فااااي تنفيااااا ▪

تلهاااااوتء ومنافحااااااا تغياااااار تلمنااااااا  دالقاااااااهرض 

، دتمويااا  ااااد ه 2021فاااي د دااااس " تلنباااره

م ياااااول ووال  دمريناااااي؛ دهااااادف تحااااادي  200

 ظااا   صااد جااووض تلهااوتء، داإلضااافا إلااى وعاام 

ره، إوت ض تلمخ فااات تلصاا با فااي تلقاااهرض تلنباا

دماااا فاااي ذلاااك إ شااااء مااادفن متنامااا  إلوت ض 

تلمخ فااات، وإ اا ق وإعاااوض ت هياا  ماادفن ددااو 

.  زعب 

ات المسا مة فدي تمليد  انبعاثدع وض ع ى 

المركبددددات مددددال خدددد    عددددم تجربددددة النمدددد  

الكهربدددددائي فدددددي المطدددددا  العددددداى نالبنيدددددة 

ا ويتنااول تلمشااروم ماان خمدااالتوتيددة لدد ،

:منو ات  بيدا موضحا كالتالي

تعزياااز  ظاااا  وعااام تتخااااذ: المكدددو  األن •

تلقااااااااااارت تت دشااااااااااا ل  وعياااااااااااا تلهاااااااااااوتء

(.م يول ووال  دمريني17.5)

وعاااام تفعياااا  تلخاااااط : المكددددو  الثدددداني•

تلربيداااااا إلوت ض تلمخ فاااااات تلصااااا با فاااااي

(.م يول ووال  دمريني126)تلقاهرض تلنبره 

ات خفا  ت بعاثاات مركبا: المكو  الثالث•

م ياااااول ووال  40)وسااااااب  تلنقااااا  تلعاااااا  

(.دمريني

  تغيياار تلداا وكيات و فاا: المكددو  الرابدد •

م ياااااااااين ووال  6.2)تلاااااااااوعي وتلتوتصااااااااا  

(.دمريني

إوت ض تلمشاااااروعات : المكدددددو  الخدددددامس•

م ياااااااااين ووال  9.8)وتلرصاااااااااد وتلتقيااااااااايم 

(.دمريني
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وع يااااه، فقااااد ساااااهمل تلجهااااوو تلمباولااااا فااااي 

خفااااا  دامّاااااال تلت اااااو  مااااان تألترداااااا تلصاااااد يا 

ا تلعالقااا فااي تلهااوتء فااي تلقاااهرض تلنبااره وتلاادلت

.2021عا  % 25دندبا 

تمر وع ى صعيد تلحادّ مان تلت او  تلصاناعي، تدا

جهاااوو تلدولاااا فاااي تقاااديم تلااادعم تلماااالي وتلفناااي

اعيا، ل حدّ من تلت و  تلناتج عان تلمنشا ت تلصان

ن مرتعاااض داادءًت ماان تقياايم تلتاا ثير تلبيئااي وتلت كااد ماا

يك تالشااااترتطات تلبيئيااااا ل مشااااروعات وتلتفتاااا

.تلدو ي ع ى تلمنش ت وتإلصحا  تلبيئي

وفي هات تلش ل، تم تنفيا عادو مان تلمشاروعات

ي ماان خاا ل در ااامج تلااتحنم فااي تلت ااو  تلصااناع

:دمرتا ه تلمخت فا، وتلتي كال من دهمها تآلتي

اعي تنفيا محاا لمعالجا مياه تلصرف تلصان▪

دشاااركا تلمعماااو ض ل اااو ق إلعااااوض تساااتخدت  

.من تلمياه تلمعالجا% 60

ت تنفياا مشااروم تساتبدتل تلواااوو مان تلمااازو▪

مصاااااانعًا ل اااااااوب 220ل غاااااااز تلابيعااااااي دااااااا 

.دمناقا عرب ددو ساعد

87

114

2014 2021

(محاا)

تاو  عدو محاات  صد م وثات تلهوتء 

2021و2014خ ل عامي 

.وزت ض تلبيئا: تلمصد 
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إ شااء محااا لمعالجاا وتادوير ميااه تلصاارف ▪

 ااج تلصااناعي دشااركا ددااواير لأساامدض داادعم د

م يااااول ووال ، وتلتااااي منناااال تلشااااركا ماااان 16

%.100إعاوض تستخدت  مياه تلصرف دندبا 

تنفيااااا مشااااروم إعاااااوض تسااااتخدت  تلمخ فااااات ▪

و سااايمبتلب دياااا وتلز تعياااا دشاااركا دسااامنل 

.م يين ووال  دمريني4.7ددعم د ج 

ر إعاااوض ت هياا  وااادض اماا  تلنبريتيااك وتغيياا▪

تلواااوو تلمدااتخد  ل عماا  دالغاااز تلابيعااي

يول دشركا تلماليا وتلصناعيا دمحافظا دسا

.م يول جنيه2ددعم د ج 

ف تار تركيب معدتت تلرصد تلمدتمر وتغييار تل▪

اادض دشركا تلدويس لأسمنل وتستبدتل و

 ستك تدوير تلباا يات دالشركا تلمصريا ل ب

وتلنهرداااااء، داإلضااااافا إلااااى وااااادتين إلسااااالا

و تلغازتت لخااين تلداماو تألاااوي دشاركا ددا

 فااا زعباا  لأساامدض وصااناعا تلنيماويااات دتن

.م يين يو و5.4

ر إعاااوض ت هياا  وااادض اماا  تلنبريتيااك وتغيياا▪

تلواااوو تلمدااتخد  ل عماا  دالغاااز تلابيعااي

يول دشركا تلماليا وتلصناعيا دمحافظا دسا

.م يول جنيه2ددعم د ج 

ا تموياا  وااادض تالسااتخ   دشااركا تلعامرياا▪

( NMP)لتنرير تلبترول دهدف تساتخدت  ماايب 

م ياااول ووال  17دااادلًا مااان تلفيناااول دااادعم د اااج 

.دمريني

وعااااام شاااااركا تلعامرياااااا لأسااااامنل لخفااااا  ▪

ا جي دامّال تألتردا تلن يا تلعالقاا داالهوتء تلخا

م يااين 7.6لتغيياار ف تاار تلمباارو دتن فااا د غاال 

.ووال  دمريني
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اااوو وعام  ظامًاا متنام ًاا الساتخدت  دادتب  تلو▪

ا فااااي خااااط تإل تااااا  تلااااربيس دالشااااركا تلعردياااا

.م يول جنيه68لأسمنل ددعم د ج 

ي  وع ااى صااعيد تحدااين  وعيااا تلمياااه وفااي سااب

تلوفاااء دالهاادف تلرتداا  عشاار ماان دهاادتف تلتنميااا

ل تلمدااتدتما تألمميااا تلاااي يتع اا  دالحياااض تحاا

:تلماء، تم تنفيا تآلتي

مشااااااااااااااروم إوت ض تلمناااااااااااااااط  تلداااااااااااااااا يا ▪

لفتارض داإلسنند يا، تم تنفيا تلمشاروم خا ل ت

، دتن فاااااا 2017اتاااااى فبرتيااااار 2010مااااان يو ياااااو 

. م يين ووال  دمريني7.2د غل  حو 

ويهااادف هاااات تلمشاااروم إلاااى خفااا  داماااال 

ط، تلت و  ع ى خ يج تلمناس وتلبحار تلمتوسا

وتاهياااااار دحياااااارض مريااااااول وخاصااااااا اااااااوض

فاااادتل ماااان تلحشااااابك لتحدااااين 6000تلاااااا 

وعياا وو تل تلمياه، وتحدين تلوضا  تلبيئاي لن

ميااااااااااه دحيااااااااارض مرياااااااااول، ووضااااااااا  خااااااااااا 

وطنيااااااااااااااا إلوت ض تلمناقااااااااااااااا تلداااااااااااااااا يا 

.دالمحافظا

164

390

40

84

2014 2021

صد عدو موتا  تلرصد دالشبنا تلقوميا لر

2014تال بعاثات تلصناعيا خ ل عامي 

.2021و

عااااااادو موتاااااااا  تلرصاااااااد دالشااااااابنا 

اتلقوميا لرصد تال بعاثات تلصناعي

عدو تلمنش ت تلصناعيا دالموتا 

وزت ض تلبيئا: تلمصد 
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مشاااااروم تحدااااااين تلوضاااااا  تلبيئااااااي لبحياااااارض ▪

تلمنزلاااااا، تااااام تنفياااااا تلمشاااااروم دمحاااااافظتي

م يااول جنيااه، 25تلداه يااا وتلشاارايا دتن فااا 

اتاى فبرتيار 2015وذلك خ ل تلفترض من يولياو 

، ويهااادف تلمشاااروم إلاااى تقاااديم تلااادعم 2020

منشاااااا ت صااااااناعيا تادعااااااا 3تلمااااااالي لعاااااادو 

ت شاركا مصار ل زياو)لشركات تلقاام تلعاا  

ا، وتلصادول، وشركا اهااا لأ اياا تلمحفوباا

(. شركا تلداه يا ل غزل وتلنديج

ويدااهم ذلااك فااي خفاا  تألام ااال تلعلااويا▪

يا ميااه تلم وثا لبحيرض تلمنزلا، ول  تقاء دنوع

تلبحيااارض، مماااا يدااااعد ع اااى تساااتعاوض كفااااءض 

تلااااانظم تلبيئياااااا وايوياااااا تلبحيااااارض، ومااااان ثااااام

ذلاك تلحفاى ع ى تلتنوم تلبيولاوجي دهاا، وكا 

فااااي إطااااا  تلحفاااااى ع ااااى صااااحا تلمااااوتطنين 

.ضتلعام ين داأل شاا تلمرتباا دالبحير

ا، فلاااا ًا عاااان تحقياااا  تلمناسااااب تالاتصاااااوي

ي وزياااوض تلثااروض تلداامنيا، دمااا يحقاا   مااو فاا

تلعابااااااد تالاتصاااااااوي ل دولااااااا، وزياااااااوض وخاااااا  

اك تلصياوين من خ ل تحدين  وعياا تألسام

ي وزياااوض كمياتهااا دمااا يعااوو دااالنف  تلعااا  ع اا

تلصااياوين وتلمجتماا  تلمح ااي تلمحاايط، واااد

ساااااعد هااااات تلمشااااروم فااااي خفاااا  دامّااااال 

تلت ااااو  ماااان تلصاااارف تلصااااناعي ع ااااى دحياااارض 

.طنًا ك  عا 91تلمنزلا دمقدت  

تنفيااا مشااروم معالجااا وتاادوير مياااه تلصاارف▪

دض تلصاااناعي دالنامااا  لشاااركا دداااواير لأسااام

دهااادف خفااا  داماااال تلت اااو  مااان تلصااارف 

تلصااااااناعي ع ااااااى تلبحاااااار تلمتوسااااااط دمقاااااادت 

دطناااال كااا  عاااا ، دتن فاااا إجمالياااا ااااد ها4.5

م ياول ووال  دمرينااي، وااد تاام تال تهااء ماان25

.تلتركيبات وجا ِ تلتشغي 



48 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

مشاااااروم إ شااااااء شااااابنا تلرصاااااد تلمداااااتمر ▪

ي لنوعيااا تلمياااه وتلصاارف تلصااناع( تل حظااي)

 فه ع ى  هر تلني  وفروعه ودحيرض مريول، دتن

م يااول جنيااه، وذلااك خاا ل تلفتاارض 15.5د غاال 

، ود اااج عااادو 2018اتاااى يو ياااو 2015مااان يولياااو 

محاااا لرصااد  وعيااا 22تلمحاااات دالشاابنا 

تلميااااه وتلصااارف تلصاااناعي ع اااى  هااار تلنيااا ، 

ويُدااااهم هااااات تلمشااااروم فااااي تحديااااد اجاااام 

ابي تلت ااااوُّ  و وعيتااااه ومرتابااااا تلداااابب تلنهاااا

ل صااااااارف تلصاااااااناعي وتلصاااااااحي ل منشااااااا ت 

تلصاااااناعيا دشااااان  لحظاااااي ي منِّااااان تلجهاااااات

تلمعنيااااا ماااان متادعااااا االااااا و وعيااااا تلمياااااه 

تلعادااااا، وع يااااه يدااااهم هااااات تلمشااااروم فااااي 

.تحديد اجم تلت و  و وعيته

در ااااامج  صااااد  وعيااااه تلمياااااه دااااالبحيرتت، هااااو ▪

در ااااااامج ساااااانوي مدااااااتمر، د غاااااال تن فتااااااه

ياو م يول جنياه، وتام خا ل تلفتارض مان يول14.7

، ويتلااااامن تلبر اااااامج 2021اتاااااى يو ياااااو 2014

97 ااا ت اق يااا ساانويا دعاادو 4تنفيااا عاادو 

دحيرتت، وكاالك ياتم  صاد9 قاا  صد دعدو 

تلروتسااااااب وتلهابمااااااات تلنباتيااااااا وتلحيوت يااااااا

وتحديااد مصاااو  تلت ااو  ع ااى كاا  دحياارض ع ااى

-تلباااارلس –إوكااااو–مريااااول –تلمنزلااااا )اااااده 

(.تلتمدا –تلمرض –تلريال –اا ول –تلبرووي  

  متادعاااا تلموااااب تلتنفيااااي لخااااط تلتوتفااا▪

س تلبيئااااي لشااااركات تلبتاااارول دخ اااايج تلدااااوي

شاركات، 9مواعًاا تااد  لعادو 11دعجمالي عدو 

ا  اياا  تاام تال تهاااء ماان تنفيااا خاتااي تإلصااح

شاااركا ووااااب تلصااارف  هابي اااا 2تلبيئاااي لعااادو 

ا ع ااااى تلبيئااااا تلبحريااااا، وجااااا ي متادعااااا تنفياااا

شاركات دخاره، 7خاط تإلصحا  تلبيئاي لعادو 

كمااااا جااااا ِ إ شاااااء محاااااا معالجااااا تلصاااارف 

ويس، تلصناعي لشركا تلنصر لأسمدض دالد

.م يا تت جنيه7وذلك دتن فا إجماليا د غل 
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ياا ام ت موسعا ل مرتابا تلبيئ5تنفيا عدو ▪

ع ااى تلمنشاا ت ذتت تلصاارف تلمباشاار دو  ياار

ت تلمباشاار ع ااى كاا ٍ ماان  هاار تلنياا ، وتلبحياارت

تلشااااااماليا، ومصاااااارف دحاااااار تلبقاااااار، وخ اااااايج 

تلدااااااويس، وخ اااااايج ددااااااواير دعجمااااااالي عاااااادو

منشااااا ض صاااااناعيا، داإلضاااااافا إلاااااى عااااادو294

.محاا لمعالجا مياه تلصرف تلصحي176

در ااااااااامج  صااااااااد تلمياااااااااه تلداااااااااا يا ل بحاااااااار ▪

تلمتوسااط وتلبحاار تألاماار وخ يجااي تلدااويس

وتلعقبااا، وهااو در ااامج ساانوي مدااتمر د غاال

م يااااين جنيااااه، تاااام تنفياااااه خاااا ل 7.4تن فتااااه 

.2021اتى يو يو 2014تلفترض من يوليو 

هااااات، ويهاااادف تلبر ااااامج إلااااى تلرصااااد تلاااادو ي 

ط لنوعياااا تلميااااه وتلروتساااب داااالبحر تلمتوسااا

وتلبحااار تألامااار وخ يجاااي تلداااويس وتلعقباااا

.وتحديد مصاو  تلت و  ع يهم

م وتجد  تإلشا ض إلى د اه مان خا ل تلبر اامج يات

 ااااا ت اق يااااا ساااانويا دعاااادو 4تنفيااااا عاااادو 

،  قاا  صد ع ى سوتا  تلبحر تلمتوساط33

 ااا ت اق يااا ساانويا 4كمااا يااتم تنفيااا عاادو 

 قاااااا  صااااد ع ااااى سااااوتا  تلبحاااار 26دعاااادو 

.تألامر وخ يجي تلدويس وتلعقبا

جدددددار االنتهددددداء مدددددال عدددددد  وجااااادير دالااااااكر د اااااه 

  مشرنعات  مال مشرن  التوكم فدي التلدو

ل  حااو دتن فااا د غاا( تلمرا ااا تلثالثااا)الصددناعي 

م ياااول ياااو و، ومااان داااين ت اااك تلمشاااروعات 111.7

:  اكر تآلتي

ي إ شاء محاا معالجا مياه ل صرف تلصناع▪

حافظاا دالشركا تلمصريا ل بتروكيماوياات دم

م ياول ياو و، 18تإلسنند يا دتن فا تُقد   دنحو 

، BOD ،CODوذلك دهدف تق ي  دامال تلت و  

PHوتلزياااوت وتلشاااحو  وتلنيتاااروجين تلن اااي ، ،

.2022ومن تلمقر  تال تهاء من تلمشروم عا  
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إعااااوض ت هيااا  واااادض إ تاااا  تليو ياااا الساااتيعاب▪

يد تلنميات تإلضاافيا مان تألمو ياا وثاا ي دكدا

اعات تلنردول دشاركا دداواير لأسامدض وتلصان

فاا تُقاد   تلنيماويا دمحافظا تإلسنند يا دتن 

م ياااول ياااو و؛ وذلاااك دهااادف خفااا  15دنحاااو 

ر  ت بعاثااات ثااا ي دكداايد تلنردااول، وماان تلمقاا

.2023تال تهاء من تلمشروم عا  

فااااي تلدااااياق ذتتااااه، يااااتم تااااوفير وعاااام ماااان خاااا ل 

صااااااندوق امايااااااا تلبيئااااااا تلاااااااي يقااااااو  دتااااااوفير 

تإلجااارتءتت، تلشااارول، تألولويااااات تلبيئياااا، داااارتمج

م تلااادعم تلمااااوي، وكيفياااا تلتقاااد  دا باااات تلااادع

ق وتلنماااذ  تلخاصااااا دعتااااا تلتموياا  ماان صااندو

.  امايا تلبيئا

حنم ويتم توفير تلدعم ديلًا من خ ل مشروم تلت

ا مان في تلت او  تلصاناعي، فنظارًت لناول تلصاناع

ظااروف دكثاار تلنشاااطات تالاتصاااويا تاا ثيرًت ع ااى تل

تلبيئيااااا تلمحياااااا دهااااا ماااان خاااا ل تسااااته كها 

ت ل ماااوت و تلابيعياااا، ومااان خااا ل تولياااد تلنفاياااا

.تلص با، وتلداب ا، وتلغازيا

ياز ك ًاا هات، ويهدف تلتفتيك تلبيئي إلى وعم وتعز

ماااان تلبيئااااا وتلصااااحا تلعامااااا؛ اياااا  دل تلت ااااو  

ا تلنااااتج عااان تلمنشااا ت تلصاااناعيا لاااه تااا ثير ضااا

 داال ليس فقط ع ى تلبيئا ولنن ع ى صاحا تإل

. ديلًا

ن تتصااااالًا، فااااعل كثياااارًت ماااان تإلجاااارتءتت تلتااااي يمناااا

ثااااا  ل منشاااا ت تلصااااناعيا تابيقهااااا لتخفيااااب تآل

تلبيئيااااا تللااااا ض، تااااؤوي فااااي  فااااس تلوااااال إلااااى

تخفيااااااااااااب تآلثااااااااااااا  تلتااااااااااااي تمثاااااااااااا  خاااااااااااااو ض

ع اااااااى صاااااااحا تلعاااااااام ين دالمنشااااااا ض، وكاااااااالك 

تلمااااااااااااوتطنين تلمقيمااااااااااااين فااااااااااااي تلمناااااااااااااط 

تلتااااااي تتاااااا ثر داال بعاثااااااات تلصاااااااو ض ماااااان ت ااااااك 

.تلمنش ت
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مواجهددددددددددددددددة مشددددددددددددددددكلة

الت ير المناخي

"

قااد تُشاان  تلتغياارتت تلمناخيااا خاااو ض عالميااا؛ ف

زتوت و جااات ااارت ض تلهااوتء تلداااحي ع ااى تلناارض 

تأل ضاااايا كناااا ؛ اياااا  وصاااا  متوسااااط تلزياااااوض 

اتااااااى0.3تلعالميااااااا إلااااااى معاااااادل يتاااااارتو  دااااااين 

.و جا خ ل تلمابا سنا تلماضيا0.6

لدايد ، وفقًاا لقارت  تلإلطدار المم سديدالندبا 

، تام 2019لدانا 1129 بيس مج اس تلاوز تء  اام 

إعااااااوض تشاااااني  تلمج اااااس تلاااااوطني ل تغيااااارتت 

تلمناخيااااااا، تلمعنااااااي دالتعاماااااا  ماااااا  تلتغياااااارتت 

. تلمناخيا

األ دددددات التددددي وسددددعى المجلددددس إلددددى وماااان 

: توميمها نجد اآلتي

وماااااج مفااااااهيم تلتغيااااارتت تلمناخياااااا ضااااامن ▪

تدتما تالساااترتتيجيا تلوطنياااا ل تنمياااا تلمدااا

وتلخااااااط تلقااعياااااا وتلعمااااا  ع اااااى تاااااوفير

تلتموياااا  تلاااا ز  لتنفيااااا ت ااااك تلخاااااط ماااان 

ا تلموتز ات تلعاما دو ديا فار  تموي ياا ووليا

.دو إا يميا

 سم تلدياساات تلعاماا ل دولاا فيماا يخاص▪

ى تلتعام  م  تلتغيرتت تلمناخيا، وتلعما  ع ا

وضااااا  وتحااااادي  تالساااااترتتيجيات وتلخااااااط 

ياات تلقااعيا لتغير تلمناا ، فاي ضاوء تالتفاا

تلدولياااا وتلمصاااالل تلوطنياااا، وتلعمااا  ع اااى 

م ا صاايا ا وتحاادي  تسااترتتيجيا وطنيااا شااا

.لتغير تلمنا 

ط  دااط تلدياسااات، وتالسااترتتيجيات، وتلخااا▪

يجيا تلوطنيااا تلخاصاااا دتغيااار تلمناااا  داساااترتت

.تلتنميا تلمدتدتما

تعزيااااااز اجاااااام تإل تااااااا  تلمعرفااااااي وتلع مااااااي ▪

وتلبحاااااو  تلمنشاااااو ض تلمرتبااااااا داااااالتغيرتت

ا تلمناخيااااا، ومتادعااااا تقااااا ير تلهيئااااات تلدولياااا

.تلمعنيا دتغير تلمنا 
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 فااااا  وعاااااي تلمداااااؤولين، ومتخااااااي تلقااااارت ، ▪

خياا وتلجمهو  دن  ماا يتع ا  داالتغيرتت تلمنا

.ك  فيما يخصه

وماااااااااج تلمفااااااااااهيم وتلمعاااااااااا ف تلمرتبااااااااااا ▪

دااااالتغيرتت تلمناخيااااا وتخاااا  مرتااااا  تلتع اااايم 

.تلمخت فا

ا دنااااء تلقاااد تت تلمؤسدااايا وتلفروياااا تل زمااا▪

.ل تعام  م  تلتغيرتت تلمناخيا

اياا متادعا م اب تلمفاوضاات تلخاا  داالتفا▪

تإلطا يااا لتغياار تلمنااا ، ومااا ينبثاا  عنهااا ماان

دروتوكاااااااااوالت دو تتفااياااااااااات، وماااااااااا يتع ااااااااا  

.دالب  ات تلوطنيا

وماااان ضاااامن تلمباااااو تت وتالسااااترتتيجيات تلتااااي 

يا، تبنتها مصر من دج  موتجها تلتغيرتت تلمناخ

اال ددددددددتراتيجية المصددددددددروة آلليددددددددة التنميددددددددة"

تلتاااي تداااعى إلاااى تلحااادّ مااان  اااازتت ،"الن يفدددة

ات تالاتبااام تلحاارت ي، ماان خاا ل تحديااد تلمتا باا

لقاد ض تلتنظيميا وتلمؤسدايا ومتا باات دنااء ت

.آلليا تلتنميا تلنظيفا في مصر

تكيدد  اال ددتراتيجية الوطنيددة لل"وهناااك ديلًااا 

مدددد  الت يددددرات المناخيددددة نالوددددد  مددددال مخدددداطر 

اوض وتلتي تدعى إلاى زيا،"الكوار  الناجمة عنها

مرو ااا تلمجتماا  تلمصااري فااي موتجهااا تألخاااا  

 هاا وتلنوت   تلناجما عن تلتغيارتت تلمناخياا و ثا

تلحدّ ع ى تلقااعات تلمخت فا، وتهدف ديلًا إلى

.من تلنوت   تلناجما عن هاه تلتغيرتت

ومن تلمشروعات تلهاوفا إلى موتجها تلتغيرتت

  مشاااروم تقريااار تإلدااا غ تلاااوطني تلرتدااا"تلمناخياااا 

تبااادد مااادض تلمشاااروم مااان ،(NC4EGYPT" )لمصااار

، ويااتم تموي ااه ماان 2023اتااى فبرتياار 2019مااا م 

  خاا ل مرفاا  تلبيئااا تلعالميااا، ويُنفااا عاان طرياا

ماام تلتعاااول دااين جهاااز شاائول تلبيئااا، ودر ااامج تأل

. تلمتحدض تإل مابي دمصر
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داإلضاااافا إلاااى ذلاااك، تااام تال تهااااء مااان تلمرا اااا 

ر تألولااى ماان مشااروم تلخرياااا تلتفاع يااا لمخاااط

باااهرض تلتغياارتت تلمناخيااا ع ااى جمهو يااا مصاار 

مب اج تلعردياا، فلا ًا عان تعبئاا تلماوت و تلمالياا د

يا  م يول يو و لدعم تلقاام تلمصرفي لتمو154

تلنقاااااا ، تلداااااايااا )مشااااااروعات تغياااااار تلمنااااااا  

(.تلمدتدتما، تلمخ فات

م ياااااااااول ياااااااااو و457داإلضاااااااااافا إلاااااااااى مب اااااااااج 

لمشااروعات تلاااااا تلمتجاادوض، وتعبئااا تلمااوت و

م يااااااااااول ووال  دمرينااااااااااي، 27تلماليااااااااااا دمب ااااااااااج 

؛ لتنفيااااا مشااااروعات (ماااانل)م يااااول يااااو و 15.5و

.  تلبيئا تلمخت فا

صددددددعيد التعددددددان  الدددددددنلي لمواجهددددددة وع ااااااى 

فقاااااااد شاااااااهدت مشدددددددكلة الت يدددددددر المنددددددداخي، 

تلداااانوتت تلماضاااايا  شاااااطًا م حوبًااااا ل دولااااا

:تلمصريا، تتلل معالمه في تآلتي

 باساااااا ماااااؤتمر تلااااادول تألطااااارتف ل تفااياااااا ▪

ي تإلطا يااااا لأماااام تلمتحاااادض ل تنااااوم تلبيولااااوج

تحااااال  عاياااااا تلدااااايد ( COP14)تلرتدااااا  عشااااار 

ترض مان تلربيس عبد تلفتا  تلديدي خ ل تلف

، وذلااك دمدينااا شاار  2018 ااوفمبر 29إلااى 13

 الف 9وولااا ودكثاار ماان 196تلشاايخ دمشااا كا 

م تالسااتثما  فااي تلتنااو)مشااا ك، تحاال شااعا  

تلبيولااوجي ماان دجاا  صااحا و فاهيااا تإل دااال

(.وامايا تلنوكب

دصاااااد ت وزت ض تلمالياااااا دالشااااارتكا مااااا  وزت ض ▪

تلبيئااااااااااااااااا ووزت ض تلتخااااااااااااااااايط وتلتنميااااااااااااااااا

رتء تالاتصاااويا تلااار  تألول ل دااندتت تلخلاا

(Green Bond ) م ياول 750دمب ج يب ج ايمتاه

.ووال  دمريني
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ترشاااايل جمهو يااااا مصاااار تلعرديااااا ماااان اِباااا  ▪

تألمااين تلعااا  لأماام تلمتحاادض لرباسااا تحااالب

ا تلمرو اااا وتلتنياااب دالمشاااا كا مااا  تلمم نااا

تلمتحاااادض، ولقااااد  جاااال تلتحااااالب فااااي تلخاااارو  

داااابع  تلمباااااو تت واشااااد تلاااازخم ل هتمااااا  

.دالتنيب

تردسل مصر دعمال تلمؤتمر ع ى مدت  عامين▪

د دارزت خ لهما تلعديد من تلنتاابج تلتاي شاه

.لها تلعالم دجم 

تولااال مصاااار  باساااا لجنااااا  ؤسااااء انومااااات ▪

،(CAHOSCC)إفريقياااا تلمعنياااا دتغيااار تلمناااا  

لتقااااااااو  دتمثياااااااا  تلقااااااااا ض تإلفريقيااااااااا فااااااااي 

.تالجتماعات تلدوليا

 باسااااا مصاااار دالشاااارتكا ماااا  دلما يااااا دشاااا ل ▪

اء تلمفاوضات تلوزت يا اول تمويا  تلمناا  دثنا

ا ماااؤتمر تألطااارتف تلرتدااا  وتلعشااارين التفاايااا

عقد تألمم تلمتحدض تإلطا يا لتغير تلمنا  تلمن

جاات ، ل ت كيد ع اى تمثيا  تاتيا2018في دولندت 

.تلدول تلناميا في مدا  تلمفاوضات

تولاال جمهو يااا مصاار تلعرديااا  باسااا مااؤتمر▪

؛ لتقو  ددو ها 2017-2015وز تء تلبيئا تألفا اا 

ض تلرياااااوي فااااي خدمااااا تلقلااااايا تلبيئيااااا ل قااااا 

.تإلفريقيا

إعاادتو وإطاا ق مباااو ض تلاااااا تلمتجاادوض فااي ▪

شاا إفريقيا، ومباو ض تعبئا تلدعم تلدولي أل 

.تلتنيب

إعااااااادتو مداااااااووض خا طاااااااا تلاريااااااا  ل تناااااااوم ▪

دالتفاااوض ماا  2050تلبيولااوجي لمااا دعااد عااا  

وولاااااا ع اااااى 198تلتنااااات ت تإلا يمياااااا لعااااادو 

.مدتوه تلعالم



تلبااياائاااااااااااااااااااااااااااااااااااا|التنميل المكاأيل | 55

عقد لقااءتت دمجموعاا تلمفاوضاين تألفا ااا▪

لتغيااار تلمناااا  دشااار  تلشااايخ، وذلاااك ضااامن 

س دااااا ا تالجتماعاااااات تلتاااااي ستداااااهم فاااااي 

يااا، توايااد تلمواااب تلتفاوضااي ل اادول تإلفريق

لماااااؤتمر دطااااارتف 26وذلاااااك تمهيااااادًت ل ااااادو ض 

مناا  تتفاايا تألمم تلمتحادض تإلطا ياا لتغيار تل

فاي ج ساجو دالمم ناا 2021وتلاي عقاد عاا  

.تلمتحدض

تغيار تلتقد  دا ب الستلاافا مصار لماؤتمر▪

-دكبااار ماااؤتمر لأمااام تلمتحااادض -2022تلمناااا  

ى دلب مشا ك لتد يط تللوء ع ا27دحلو  

إ جااازتت مصاار فااي شااتى تلمجاااالت لماادض عااا  

.كام  وهو مدض تولي تلدولا تلرباسا

ت هااات، واااد دولاال تلدولااا تلمصااريا تهتمامًااا كبياارً

لقلااااايا تلتغيااااارتت تلمناخياااااا خااااا ل تلدااااانوتت 

تلق ي ااااااااا تلماضاااااااايا، داااااااا  وااعاااااااال شااااااااوطًا

ا كبيااااارًت فاااااي و تساااااا تااااااو تت تلقلااااايا إا يمي ااااا

.وعالمي ا

وفاااي إطاااا  ذلاااك، وا عااال مصااار ع اااى عااادوِ مااان 

تالتفاايااااات تلمهمااااا دهااااات تلشاااا ل، اياااا   الاااال 

الاااااايا تلتغياااااارتت تلمناخيااااااا تهتمامًااااااا ضاااااامن 

تلموضااااااااوعات تلمارواااااااااا ل منااشااااااااا فااااااااي 

دشن  تلمؤتمرتت تلوطنيا ل شباب، وتلتي تُعقد

.وو ي تحل  عايا تلديد  بيس تلجمهو يا

:نوأتي في ممدمة تلك االتفاقيات

صااادال مصااار ع اااى تتفااااق داااا يس 
لتغيااااااااااااااااااار تلمناااااااااااااااااااا  ضااااااااااااااااااامن

وولا اول تلعالم خ ل مرتسم 189
م تلتوايااا  ع اااى تالتفااااق دمقااار تألمااا

.تلمتحدض دنيويو ك

2016

ى وتف  تلديد  بيس تلجمهو يا ع 
ول تلتعاادي ت تلمدخ ااا ع ااى دروتوكاا

كيوتااااااو تلم حاااااا  داتفاايااااااا تألماااااام 
تلمتحااااادض تإلطا ياااااا دشااااا ل تغييااااار 

، وتلمعتماادض فااي 1992تلمنااا  لعااا  
.2012ويدمبر 

2019

شااااا كل مصاااار فااااي امااااا تلعماااا  
تلمناااخي تلتااي عُقااادت ع ااى هاااامك 
تجتماعااااااااااااات تلاااااااااااادو ض تلعاويااااااااااااا

ل جمعيااااااا تلعامااااااا لأماااااام 74تلااااااا 
.تلمتحدض

2019

تلتغياار تاام تنفيااا تاادتدير ل تنيااب ماا 
كيب ع ى سبي  تلمثال، تر-تلمناخي 

اااوتجز خرسااا يا لصااد تألمااوت  ع ااى 
ا سوتا  تلمدل تلربيدا في مناق
وه تلادلتا ل حاد مان  ثاا  ت تفاام مداات

.سال تلبحر

2020

دوتء تحدُّن ترتيب مصار فاي مؤشار
ماان 22تغياار تلم نااا  لتحتاا  تلمرتبااا 

.وولا64دين 

2021

ا  وفقًااا لاادلي  دوتء تغياار تلمنااا  لعاا
، اصااا ل مصااار ع اااى مجماااوم 2021
.  قاا54.33 قال 

2021
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ت وتجد  تإلشا ض إلى دل تلدولاا تلمصاريا ااد  فاا

خااااااااا ل تلدااااااااانوتت تلماضااااااااايا تلعدياااااااااد مااااااااان 

تلمشااااروعات ذتت تلصاااا ا دااااالتغيرتت تلمناخيااااا

واماياااااااااا طبقاااااااااا تألوزول، ومااااااااان ددااااااااارز ت اااااااااك 

: تلمشروعات  جد تآلتي

مشاااااروم تلاااااب غ تلاااااوطني تلثالااااا  ل تغيااااارتت▪

دلاااب ووال  350تلمناخياااا، وتلااااي د اااج تن فتاااه 

اتااى 2010دمرينااي خاا ل تلفتاارض ماان ويداامبر 

، ويهااادف إلاااى تلمدااااعدض فاااي 2015ويدااامبر 

تعماايم وإومااا  تغياار تلمنااا  فااي تلدياسااات

تلوطنياااا وتلقااعياااا، ومدااااعدض تلدولاااا فاااي 

مر إعااادتو وتقاااديم تقريااار تإلدااا غ تلاااوطني لماااؤت

ا تألطرتف في تتفااياا تألمام تلمتحادض تإلطا يا

.لتغير تلمنا 

يارتت مشروم إصدت  تقريار تلاب غ تلاوطني ل تغ▪

ل تلمناخيااا تلمحااد   لناا  عااامين، وتلاااي د غاا

دلب ووال  دمريني خ ل تلفترض من382تن فته 

، ويهااادف إلاااى 2017اتاااى ويدااامبر 2015ماااايو 

ي تلمداعدض في تعميم وإوما  تغير تلمنا  ف

تلدياسااات تلوطنيااا وتلقااعيااا، ومداااعدض

طني تلدولا في إعدتو وتقديم تقريار تإلدا غ تلاو

ض لمااؤتمر تألطاارتف فااي تتفاايااا تألماام تلمتحااد

.تإلطا يا لتغير تلمنا 

مشاااروم تحداااين كفااااءض تلااااااا فاااي اااااام ▪

م ياااول 25.8تلصاااناعا، وتلااااي د غااال تن فتاااه 

2012ووال  دمريناااي خااا ل تلفتااارض مااان ماااا م 

، ويهاادف إلااى إااادت  تاا ثير 2017اتااى ويداامبر 

ع ااى دساااليب وطاارق إوت ض تلاااااا فااي ااااام 

تلصااااناعا عباااار توبيااااب  هااااج متناماااا  عاااان

طريااااااااا  دنااااااااااء تلقاااااااااد تت، و فااااااااا  تلاااااااااوعي، 

وتلمدااااااااااعدتت تلتقنياااااااااا ع اااااااااى مداااااااااتوه 

تلدياسااااااااات، وتلمؤسدااااااااات، وتلمنشاااااااا ت 

.  تلصناعيا
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،(HCFC’s)مشاااااروم وااااااب تساااااتخدت  ماااااوتو ▪

وتلاااااي د غاااال تن فااااا تلمرا ااااا تألولااااى منااااه

ناير م يين ووال  دمريني، خ ل تلفترض من ي8.5

، ويهاادف إلااى تااوفير 2019اتااى ويداامبر 2012

تلااااااادعم تلمااااااااوي وتلفناااااااي لتوفيااااااا  دوضاااااااام 

تلشاااااركات تلصاااااناعيا، وتلجهاااااات تلمصااااااريا 

. تلعاماااا فاااي اااااام تلتبرياااد وتلعااازل تلحااارت ي

وماااان تلمزماااا  تنفيااااا تلمرا ااااا تلثا يااااا خاااا ل 

2025اتااااى ويداااامبر 2019تلفتاااارض ماااان يناااااير 

.م يول ووال  دمريني11دتن فا تُقد   دنحو 

ني  مشاااروم  قااا  تلتننولوجياااا تلحديثاااا لتصااا▪

تلابيااااا داسااااتخدت  مااااوتو  ياااارتأليروسااااوالت

مدااااااتنفاض لابقااااااا تألوزول، وتلاااااااي د غاااااال 

ء م يااين ووال  دمرينااي، تاام تال تهااا5.9تن فتااه 

، ويهااادف إلاااى 2017مااان تلمشاااروم فاااي يو ياااو 

بقا تلحدّ من تستخدت  تلموتو تلمدتنفاض لا

تألوزول، ومداااعدض شااركات تألوويااا تلوطنيااا 

كمااا ساااعد هااات . تلتااي تدااتخد  ت ااك تلمااوتو

تلمشاااااروم ع اااااى تو ياااااد وتركياااااب وتشاااااغي  

خااااول إ تاااا  دخاخاااات لعااا   دمااارتض تلرداااو 

وويااا واداساايا تلصااد  ل شااركات تلعرديااا لأ

(ADCO)،اياااااااااااااااا  تاااااااااااااااام إ تااااااااااااااااا  عاااااااااااااااادو

طبااااي تدااااتخد  مااااوتو صااااديقا ديروسااااول3

ي ل بيئا، ع وض ع اى ذلاك يدااعد تلمشاروم فا

دتت تقاديم تلاادعم تلماالي وتلفنااي لتاوفير تلمعاا

. وتألجهزض تل زما لتوفي  تألوضام

مشااااروم دناااااء تلقااااد تت لخفاااا  تال بعاثااااات، ▪

م يااول ووال  دمرينااي 1.2وتلاااي د غاال تن فتااه 

اتااااااى 2013خاااااا ل تلفتاااااارض ماااااان د داااااااس 

، ويهااااادف إلاااااى دنااااااء تلقاااااد تت 2017ويدااااامبر 

تلوطنياااااا فاااااي مجاااااال اصااااار فااااار  خفااااا  

تال بعاثااااات ماااان  اااااازتت تالاتبااااام تلحااااارت ي 

ى وتسااااترتتيجيات تلتنميااااا تألااااا  تعتماااااوًت ع اااا

.تلنردول
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لبيئياا وع ى صعيد  شار تلاوعي تلبيئاي دالقلاايا ت

تلربيداااااااااااا ذتت تألولوياااااااااااا، وتلعمااااااااااا  ع ااااااااااااى

فااى تعدي  تلد وك تإل دا ي  حو مزيدًت من تلح

تنفيا ع ى تلبيئا وتلموت و تلابيعيا في مصر، تم

:تآلتي

تاااام تنفيااااا مشااااروم ومااااج تلمفاااااهيم تلبيئااااا▪

دالمناااااااااهج تلتع يمياااااااااا دمرتااااااااا  تلتع ااااااااايم 

تبي تلمخت فاااا ددتياااا مااان تلصاااب تلرتدااا  تالدتاااد

ع اااى مداااتوه تلجمهو ياااا، خااا ل تلفتااارض مااان 

.2020اتى ويدمبر 2020فبرتير 

ين فاي تم ديلًا إعدتو اقاب  تثقيفياا ل مد سا▪

تلتناااااوم تلبيولاااااوجي، تغيااااار تلمناااااا ، )مجااااااالت 

دلاااب 750، دتن فاااا د غااال (تالساااتدتما تلبيئياااا

ووال  دمريناااااااي خااااااا ل تلفتااااااارض مااااااان ماااااااا م

.2021اتى يو يو 2021

تمكنددددددددددت مصددددددددددر مددددددددددال 

التوافق على عدد  مبدا  

التكيددددددددد  مددددددددد  : منهدددددددددا

مخدددددداطر ت يددددددر المنددددددا ، 

نمواجهة تهدوددات ت يدر 

.المنا  كأنلووة أنلى

األمم المتود 

األمم المتود 

"
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الوفدددداى علددددى الموميددددات 

الطبيعية نتطوور ا

"

  تن ي ًاااا لجهاااوو تلدولاااا، خااا ل تلدااانوتت تلداااب

تلماضااايا، فاااي مجاااال تلحفااااى ع اااى تلمحمياااات 

ول تلابيعيا وتاويرها، دع ن تالتحاو تلادولي لصا

تلابيعاااا محميتاااي  دم محماااد ووتوي تلحيتاااال 

ناسًاا ع ى تلقابما تلخلرتء ل تحاو، مما يُعدُّ ت ع

ى لجهااوو تلحمايااا تلتااي تقااو  دهااا تلدولااا ل حفااا

كما تم ع ى تلموت و تلابيعيا وتلتنوم تلبيولوجي،

ا تلمعنياااا)تأليااااوتتتااااويج مصاااار دجااااابزض تتفاايااااا 

، وهاه تلجاابزض اصا ل(دحمايا تلايو  تلمهاجرض

.ع يها مصر ألول مرض في تا يخها

كماااا اصااا  مواااا  وتوي تلحيتاااال دمحمياااا وتوي 

تمياز تلريال ع ى تقييم دفل  مواا  فاي تلعاالم ي

ماا د ع ى و جات تلحمايا وتستخدت   لياات تلحوك

او تلرشااايدض مااان خااا ل تقريااار تقيااايم تألوتء ل تحااا

لموتااا  تلتاارت  ( IUCN)تلاادولي لصااول تلابيعااا 

.2020تلابيعي تلعالمي لعا  

ديلًاااااا، فااااااز مشاااااروم صاااااول تلاياااااو  تلحوتماااااا 

ياا تلمهاجرض تلتاد  ل اوزت ض دجاابزض تلااااا تلعالم

تاي كنموذ  ل مشروعات تلرتبدض وتلمدتدتما وتل

تحقااااااا  دهااااااادتفًا م موساااااااا لحماياااااااا تلاياااااااو  

تلمهاااجرض، وومااج دهاادتفها دمشااروعات تلاااااا 

. تلمتجدوض في مصر

كمااااا ساااااعدت جهااااوو تلدولااااا ديلًااااا فااااي ت تفااااام 

ت إيرتوتت  سو  تلزيا ض ل محميات خا ل تلدانوت

ب تلخمااس تلماضاايا وصااولًا إلااى تحقياا  مااا يقااا 

، ديلًاااا 2020/ 2019م ياااول جنياااه خااا ل عاااا  30

2018ت تف  عدو زوت  تلمحميات خا ل تلفتارض مان 

م ياااااول زتبااااار دزيااااااوض ااااااد ها1.1إلاااااى 2021اتاااااى 

عااااان تلمداااااتهدف، كاااااالك ت تفااااا  وخااااا  % 524

ندابا تلدنال تلمح يين دالمحمياات تلابيعياا د

.2020و2019خ ل عامي % 400تتجاوز 

تتصااالًا، فقاااد  اااال م اااب تلمحمياااات وعااام تلدولاااا

ا لياااتم تلعمااا  ع اااى تااااوير تلمحمياااات تلابيعيااا

مااااااان خااااااا ل خااااااااا طموااااااااا ل وصاااااااول إلاااااااى 

تلمدااااتويات تلعالميااااا فااااي تإلوت ض تلمدااااتدتما

.ل محميات تلابيعيا
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ياااا داإلضاااافا إلاااى تلحفااااى ع اااى ثروتتهاااا تلابيع

نهاا وتنوعها تلبيولوجي م  تعظايم تالساتفاوض م

تويين دتنميااا  وتفااد تلداايااا تلبيئيااا ع ااى تلمداا

تلمح ااي وتلعااالمي، وذلااك ماان خاا ل تلعماا  ع ااى 

  عااادض محااااو  متوتزياااا ومتنام اااا تت ااااى لتحقيااا

هاااادف وتاااااد هااااو تلحفاااااى ع ااااى اقااااوق تألجيااااال 

تلقاومااااااا فااااااي ثااااااروتت مصاااااار تلابيعيااااااا ماااااا  

وور تشدم  خطدة تطدتالستفاوض منها وتنميتها، 

:الموميات عد  موانر، ن ي كالتالي

، زنارتوسدديال البنيددة التوتيددة نخدددمات الدد: أنلًددا

2014مشروعًا منا يو يو 46من خ ل تنفيا عدو 

م ياااول 159.3، دتن فاااا د غااال 2021واتاااى يو ياااو 

 الف ووال  دمريناااااااي؛ 107جنيااااااه مصاااااااري و حاااااااو 

مااااا لتحدااااين تلبنيااااا تلتحتيااااا وتلخاااادمات تلمقد

محميااا ع ااى مدااتوه جمهو يااا 13ل اازوت  دعاادو 

:مصر تلعرديا، ومن دهم ت ك تلمشروعات

فاءض تال تهاء من تنفيا تلمرا ا تألولى لرف  ك▪

.و زتلسالوجاتلبنيا تلتحتيا دمحميا 

فاءض تال تهاء من تنفيا تلمرا ا تألولى لرف  ك▪

وير تااااا)جااااالو تلبنيااااا تلتحتيااااا دمحميااااا ددااااو 

(.دالب وهولموا  تلغو  

تال تهااااء مااان تنفياااا مشاااروم تاهيااار تأللغاااا ▪

.وتلحمايا من مخاطر تلديول دمحميا  ب 

ي وتو–إ شاء متحاب تلحفرياات وتغيار تلمناا  ▪

.تلحيتال دمحافظا تلفيو 

مشااروعات لرفاا  كفاااءض تلبنيااا 8تنفيااا عاادو ▪

.تلتحتيا دمحميات جنوب سيناء

يااا تاااوير تلبنيااا تلتحيااا وخاادمات تلاازوت  دمحم▪

.تلغادا تلمتحجرض

تااااااوير تلبنياااااا تألساسااااايا وخااااادمات تلااااازوت  ▪

.دمحميا وتوي وج ا

ساد دمحمياا وتوي 2تال تهاء من إ شااء عادو ▪

.وج ا لموتجها مخاطر تلديول
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جااا ِ تال تهاااء مااان مشااروم تاااوير تلداااقاالت ▪

.الو جتلبحريا دمحميتي  ب  وددو وتلمماشي

تال تهااااااء مااااان إ شااااااء ساااااو  ااااااول محمياااااا ▪

.تلدداديا

دمحميااا  دم تلماادااتصاايا ا و فاا  كفاااءض ▪

.محمد ومحميا  ب  ومحميا وتوي تلريال

إعااااوض ت هيااا  مااادق جبااا  موساااى ومركاااز زوت  ▪

ك ااااد دووتت تإلوت ض ( محمياااا ساااا ل كااااترين)

.وخدمات تلزوت 

مصددر  ماوددة التنددو  البيولددوجي نثددرنات: ثانيًّددا

، اي  عمدت تلدولاا إلاى وعام تلجهاووالطبيعية

حقيا  تلتشا كيا دين مخت ب تلجهات تلمعنيا لت

د تلصااول وتلحمايااا لثااروتت مصاار تلابيعيااا، فقاا

اماار تاام إعاادتو درتوكااول تنظاايم تلصاايد دااالبحر تأل

يئاااا وخ يجاااي تلداااويس وتلعقباااا دتبناااي وزت ض تلب

وزت ض تلز تعااااااااا )وعااااااااوض تلجهااااااااات ذتت تلصاااااااا ا 

–وزت ض تلداااايااا وتآلثااااا  -وتستصاااا   تأل تضااااي 

وب محافظا جن–وزت ض تلبترول وتلثروض تلمعد يا 

–نيا تلهيئا تلعاما لتنميا تلثاروض تلدام-سيناء 

ااا  رفااا سااي-تالتحاااو تلتعاااو ي ل ثااروض تلمابيااا 

؛ لتواياااااد تلااااارؤه (تلغاااااو  وتأل شااااااا تلبحرياااااا

التخاااااااذ تإلجاااااارتءتت تلما ودااااااا ل حفاااااااى ع ااااااى 

ي تلمو و  تلابيعي شامال تلبحار تألامار وخ يجا

.تلدويس وتلعقبا ألهميتهم لمصر وتلعالم

" عاامركاز تاد يب صاول تلابي"كما تم  ف  كفاءض 

ي مصار دشر  تلشيخ وتلاي يُعدُّ تلمركز تلوايد ف

تلمتخصااااص فااااي عم يااااات تلتااااد يب فااااي مجااااال 

ا اماياااا تلماااوت و تلابيعياااا واماياااا تلبيئاااا، ديلًااا

تنفياااا دااارتمج صاااول تلاياااو  تلحوتماااا تلمهااااجرض 

ا دالقااعااات تلتنمويااا وخاصاااً اااعااات تلااااا

.وتلديااا
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وتجاااااد  تإلشاااااا ض إلاااااى د اااااه تااااام ذلاااااك دالتنداااااي  

تلمداتمر ماا  هيئاا تلاااااا تلجديادض وتلمتجاادوض

  عند ومركز كفاءض تلاااا في تاللتزت  د ليا تلغ 

تلا ااب فااي محاااات طااااا تلريااا  دجباا  تلزياال 

  ل قاام تلحنومي؛ مما ساهم في اماياا تلاياو

. تلحوتما وتق ي  تلفقد في تلنهرداء

  داإلضااافا إلااى ذلااك، تاام تاااوير منظومااا تلعماا

دالمحمياااات تلبحرياااا مااان خااا ل وعااام تلمحمياااات 

وتاام تو يااد عاادو( تل نشااات)دعاادو ماان تلعابمااات 

ما  لنشًا تم دناؤها من خ ل درتوكاول تعااول22

ع اى هيئا اناض تلدويس ألانا  تلرصد وتلرااداا

.  تأل شاا تلبحريا

دولاا ، ايا  تقاو  تلالمجتمعدات الموليدة: ثالثًا

افي دالعديد من تلجهوو ل حفاى ع ى تلتارت  تلثقا

وير وتلبيئااي لت ااك تلمجتمعااات وتلعماا  ع ااى تااا

ااااد تت سااانا ها، دماااا يداااهم فاااي تاااوفير فااار  

. عمااا  مداااتدتما، و فااا  مداااتويات تلمعيشاااا

:ومن دهم ت ك تأل شاا  جد تلتالي

ن إعادتو منظوماا متنام ااا لتعاوي  تلصااياوي▪

خ ل فتارتت وااب تلصايد لمادض عاامين، ايا 

صاااااندوق تلتنمياااااا تلمداااااتدتما "تااااام إ شااااااء 

ي ل مااوت و تلداامنيا فااي تلبحاار تألاماار وخ يجاا

د وجاا ه إ شااء مركاز صاي" تلدويس وتلعقباا

.تعاو ي في مدينا طو  سيناء

و شا فخا  خاصاا 16تال تهاء من تاوير عدو ▪

توي دالمجتم  تلمح ي دقرياا تلنزلاا دمحمياا و

.تلريال

تااااااااااااوير مناقاااااااااااا تلق عاااااااااااال وتلمناااااااااااازل▪

تلخاصااااا دالداااانال تلمح يااااين دمحميااااا وتوي

تلجماااااال تلوتاعاااااا جناااااوب محافظاااااا تلبحااااار 

.تألامر
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لاا دهاا ايا  تهاتم تلدو،السديا ة البيئيدة: رابعًدا

لماااااا لهاااااا مااااان وو  فاااااي تلحفااااااى ع اااااى تلماااااوت و 

ن  تلابيعيااا وتلتااي تعتمااد ع يهااا تلداايااا دشاا

:تيكبير، ومن ددرز تلجهوو في هات تلش ل  اكر تآل

ا تنفيااا تلعديااد ماان تلمباااو تت لاادعم تلدااياا▪

مي، تلبيئياااا ع اااى تلمداااتويين تلمح اااي وتلعاااال

، وتلحم ااااااا "ام ااااااا هااااااي وي مصاااااار: "ومنهااااااا

 ااا ، دااددت ت ااك تلحم"إيجيباالإينااو "تإلع ميااا 

يئيا ، دهدف تلترويج ل ديااا تلب2021في مايو 

ا وسااايااا تلمحمياااات دمصااار ود غااال تلتن فااا

.م يول جنيه30تلتقديريا لها  حو 

تإلعااا ل ألول مااارض عااان عقاااوو تلشااارتكا داااين ▪

تلقااااااااااعين تلعااااااااا  وتلخااااااااا  دمحميااااااااات 

وتوي وج اااااااا تلغاداااااااا )تلمناقاااااااا تلمركزياااااااا 

؛ لتشااااجي  (تلمتحجاااارض، وتوي تلريااااال، واااااا ول

اتتلقاام تلخا  ع ى تالستثما  في تلمحمي

تااااااوير مركاااااز مشااااااهدض تلاياااااو  دمحااااااات ▪

ميااز تألكدادض دشاار  تلشاايخ، وإ شاااء مركااز تلت

ياااو  تلبيئاااي دجبااا  تلزيااال، لتاااد يب مرتاباااي تلا

ع ااااى تلمدااااتويين تلااااوطني وتإلا يمااااي ع ااااى

دااااارتمج تلرصاااااد تلمخت فاااااا دمحااااااات طاااااااا 

.تلريا 

تجهيااز موتااا  تلغااو  دشاار  تلشاايخ و دم ▪

شاااامندو ض لااااردط تليخااااوت 80محمااااد دعاااادو 

تلداااااااااياايا تلمنفااااااااااض لااااااااارا ت تلغاااااااااو  

ا كمرا ااا دولااى وعاج ااا افابًااوتلداانو ك ينج

اا ع ااى تلشااعاب تلمرجا يااا وتنظيمًااا لأ شاا

 ا تلبحريا تلدياايا، كما جا ِ إعدتو خاا شام

تلما ودااااا دمحمياااااتتلشاااامندو تتلتااااوفير 

.جنوب سيناء دالنام 

محمياااا 30ومااان تلجااادير دالااااكر دل مصااار تلااام 

 ا طبيعيا دمخت ب محافظات تلجمهو يا، شام

.محميا جز   هر تلني 
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وع اااى مداااتوه تلتشاااريعات تلمعنياااا دالحفااااى

من اا ول 48ع ى تلمحميات، فقد  صل تلماوض 

ع ااى دل تهاادف امايااا تلبيئااا 1994لداانا 4 ااام 

:ياتلمابيا من تلت و  إلى تحقي  تأل رتض تآلت

اماياااا شاااوتط  مصااار مااان مخااااطر تلت اااو  ▪

.دجمي  صو ه ودشناله

امايااااااا ديئااااااا تلبحاااااار تإلا يمااااااي وتلمناقااااااا ▪

تالاتصاااااويا تلخالصااااا وموت وهااااا تلابيعيااااا 

كاال تلحيا و ير تلحياا وذلاك دمنا  تلت او  ديًاا

.مصد ه وخفله وتلديارض ع يه

ص تلتعوي  عن تألضرت  تلتي ت ح  د ي شاخ▪

طبيعااااي دو تعتبااااا ي ماااان جاااارتء ت ااااو  تلبيئااااا 

.تلمابيا

اا يا تإلوت ض تلبيئيااا تلمتنام ااا ل مناااط  تلداا▪

دمااااا ينفااااا  إوت ض موت وهااااا لتحقيااااا  تلتنمياااااا 

.تلمدتدتما

امايااااااا تلمااااااوت و تلابيعيااااااا فااااااي تلمناقااااااا ▪

.تالاتصاويا وتلجرف تلقا ي

 صاااال ، ماوددددة المدددوار  الطبيعيددددةومااان دجاااا  

يحظر ع ى تلشركات"من تلقا ول ع ى 52تلماوض 

وتلهيئاااااات تلوطنياااااا و تألجنبياااااا تلمصااااار  لهاااااا 

داستنشاااااف دو تسااااتخرت  دو تسااااتغ ل اقااااول 

ا تلبتااااارول تلبحرياااااا وتلماااااوت و تلابيعياااااا تلبحريااااا

ريب تألخره، دما في ذلك وساب   ق  تلزيل،  تصا

دياااا مااااوض م وثاااا  اتجاااا عااان عم ياااات تلحفااار، دو 

تلبحار تالستنشاف، دو تختبا  تآلداا ، دو تإل تاا  فاي

تإلا يماااااي، دو تلمناقاااااا تالاتصااااااويا تلخالصاااااا

ت  لجمهو يا مصر تلعرديا، ويجاب ع يهاا تساتخد

رت  تلوساااااب  تآلمنااااا تلتااااي ال يترتااااب ع يهااااا تإلضاااا

ه ماان دالبيئااا تلمابيااا، و معالجااا مااا يااتم تصااريف

نياا  فايات وموتو م وثاا طبقًاا ألااد  تلانظم تلف

تلمتاااااا ودماااا يتفااا  مااا  تلشااارول تلمنصاااو  

".ع يها في تالتفاايات تلدوليا

"
ودددددددعم برنددددددامج األمددددددم المتوددددددد  اإلنمددددددائي 

جدداه الوكومددة المصددروة للوفدداء بالتزاماتهددا ت

ى االتفاقيددددات البيئيددددة الدنليددددة نوعمدددد  علدددد

.التخفي  مال ت ير المنا  نالتكي  مع 

در امج تألمم تلمتحدض تإل مابي
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تعزودددددددز الدددددددوعي نتكدددددددات  

الجهدددددددو  للوفددددددداى علدددددددى 

البيئة

"

ا  تنمااان دهمياااا تلاااوعي تلبيئاااي فاااي تق يااا  تألخاااا

 يااار وتلمشااان ت تلتاااي ااااد تداااببها تلتصااارفات

بشاري تلمداؤولا تجااه تلبيئاا، إذ يُعادُّ تلنشاال تل

و مداااؤولًا فاعًاااا فاااي تلتااادهو  تلبيئاااي تلااااي يهاااد

صااحا ودماان جمياا  تلنابنااات تلحيااا ع ااى تلمااده 

تلاويااااا ، وع ياااااه فقاااااد دط قااااال تلدولاااااا خااااا ل 

 مددد ت تلدااانوتت تلداااب  تلماضااايا عااادوًت مااان 

: ومنهاالتوعية لتعزوز الوعي البيئي، 

جمي اا يااا"تال تهااء مان تإلعاادتو إلطا ق ام ااا ▪

.بال توعيا دقليا تلمخ فات تلص " مصر

ا  إطاا ق ام ااا امايااا تلبيئااا تلبحريااا فااي إطاا▪

ا  تاتفااااالت مصااار دااااليو  تلعاااالمي ل بيئاااا عااا

، دالتعاااااول ماااا  وزت ض تلداااايااا وتآلثااااا ، 2021

ودر ااااااامج تألماااااام تلمتحاااااادض تإل مااااااابي وتلتااااااي 

ي تدااااتهدف تلحفاااااى ع ااااى تلتنااااوم تلبيولااااوج

ل بحااار تألامااار وتُعااادُّ تألولاااى مااان  وعهاااا فاااي 

تلشرق تألوسط وشامال إفريقياا، وكجازء مان

(.Eco Egypt)ام ا 
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تاام ، وتلتااي"تتحلاار لأخلاار" تلحم اا تلرباساايا ▪

وتدااااتمر اتااااى 2019إط اهااااا فااااي ويداااامبر 

م يااول جنيااه، وتهاادف 60، دتن فااا 2022ددرياا  

تلحم ااا إلااى  فاا  تلااوعي لااده فئااات تلمجتماا 

لموت و تلمخت فا د هميا تلحفاى ع ى تلبيئا وت

اه تلابيعيااا، وتعاادي  ساا وك تلمااوتطنين تجاا

عناصاااار تلبيئااااا تلمخت فااااا، وتعزيااااز إادااااام

تلماااااااوتطن دم نيتاااااااه ألصاااااااول  دم تلماااااااال 

ا تلابيعاااي، ومدااائوليته  حاااو تلحفااااى ع يهااا

وتساااتخدتمها داريقاااا مداااتدتما دماااا يعاااوو 

ع يااااه دااااالنف  ع ااااى جمياااا  تلمدااااتويات ذتت

.تلع اا دصحا و فاها تإل دال

إطاااااا ق تلحم ااااااا تلترويجيااااااا تألولااااااى لاااااادعم ▪

تلداااااايااا تلبيئيااااااا وتلمحميااااااات تلابيعيااااااا

(Eco Egypt )ا ضاامن تسااترتتيجيا وزت ض تلبيئاا

وتداااتمر 2021لتااااوير تلمحمياااات، فاااي ماااايو 

م ياااول 40دتن فاااا 2024تلحم اااا اتاااى ددريااا  

دت  جنيه، وتهدف تلحم ا إلى تعظايم تالساتخ

عي تلمدتدت  ل محميات تلابيعيا، و ف  تلاو

د هميتهاااا ودهمياااا تلمشاااا كا فاااي امايتهاااا، 

وومااااج تلمجتماااا  تلمح ااااي فااااي ذلااااك دتد يبااااه 

وتاااااااوير دساااااااليبه فااااااي تلتاااااارويج لمنتجاتااااااه

  تلثقافياااا وارفااااه تليدوياااا، وتلتاااارويج ل فاااار

.تالستثما يا دالمحميات

" جمي ااااا يااااا مصاااار"تنفيااااا تلحم ااااا تإلع ميااااا ▪

ل ل توعيااا دمنظومااا تلمخ فااات تلجدياادض، خاا 

دتن فاا 2022اتاى يو ياو 2021تلفترض من ينااير 

.م يول جنيه32.5

( E-Tadweer)إطاااااا ق تلتابياااااا  تإللنترو ااااااي ▪

ا، ل اااتخ ص تآلمااان مااان تلمخ فاااات تإللنترو يااا

وذلااك فااي إطااا  وعاام د ظمااا تإلوت ض تلداا يما 

عظيم وتلمدتدتما ل مخ فات تإللنترو يا، وت

تالساااتفاوض مااان تلمعااااول تلثميناااا تلموجاااووض 

ويرها دالمخ فات تإللنترو يا وضمال إعاوض تاد

.دارق مدتدتما ديئي ا وتاتصاوي ا
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مدددال البدددرامج كماااا  فاااات تلدولاااا ديلًاااا تلعدياااد 

نالمشدددددرنعات  ات الصدددددلة بدددددالوعي البيئدددددي 

:ديلًا، ومن ددرزها

هااه تهادف: شبنا تلمعرفا تلبيئيا تلمصاريا▪

يااااا، تلشااابنا إلااااى  شااار تلااااوعي وتلثقافاااا تلبيئ

وتلعم  ع ى جع  تلبيئا وموضوعاتها محاو 

تهتمااااا  ماااان تلمااااوتطن تلمصااااري ع ااااى وجااااه 

.تلخصو  وتلعردي دشن  عا 

در ااااامج  فاااا  تلااااوعي ماااان خاااا ل  شاااار  تااااابج ▪

امج يااتم ماان خاا ل هااات تلبر اا: تلمرتابااا تلبيئيااا

كا تاللتازت  تلااوعي وتلمشاا "تابي  منهجي 

، اياااا  تقااااو  تلمنشاااا ت تلصااااناعيا "تلعامااااا

ا لخمس دتقييم تألوتء تلبيئي تلخا  دها طبقً

ك فئات، تُعاي لن  فئاا لاول ممياز، ودعاد ذلا

ي ياااتم  شااار  تاااابج تلتقيااايم ع اااى تلجمهاااو  فااا

صو ض لول خا  لن  شركا، وذلك مان خا ل

.تلموا  تإللنترو ي ل وزت ض

لبيئااا تحتفاا  مصاار ديااو  ت: يااو  تلبيئااا تلااوطني▪

يناااااير ماااان كاااا  عااااا ، وذلااااك 27تلااااوطني يااااو  

تخ ياااادًت ل يااااو  تلاااااي صااااد  فيااااه دول اااااا ول 

لحمايااااا تلبيئااااا فااااي مصاااار وهااااو اااااا ول  ااااام

.1994لدنا 4

حفازض كما تتبنى تلدولا سياساات مالياا وتخ ياا م

ظ ووتعمااااا ل منشاااا ت تلصااااديقا ل بيئااااا، وتغ ااااي

تلعقوداااااااااااات تلمواعاااااااااااا ضاااااااااااد تال تهاكاااااااااااات 

داارتمج وتلمما سااات تلبيئيااا تلخاطئااا، اياا  تُركِّااز

ر تااااوير تلبيئاااا تلاااوت وض ضااامن تساااترتتيجيا مصااا

ياااا ، ع اااى تنفياااا إصااا اات تلدياساااا تلمال2030

وتساااااتخدت  تألووتت تالاتصااااااويا ل توجاااااه  حاااااو 

يااا د مااال تسااته ك دكثاار تسااتدتما ل مااوت و تلماب

ياد مان وتلابيعيا، كما يتنااول ااا ول تلبيئاا تلعد

.اتلموتو تلتي تجر  دع  تال تهاكات تلبيئي
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ويتناااااول تلباااااب تلرتداااا  ماااان اااااا ول تلبيئااااا  ااااام

، تلعقوداااااااات تلتاااااااي تقااااااا  ع اااااااى 1994لدااااااانا 4

اكااات تلمخااالفين لمااوتو تلقااا ول تلتااي تجاار  تال ته

.تلبيئيا

بيئاا ومن ضمن تلبرتمج تلتي تدعى إلاى تنمياا تل

دت  تنفياااا إصااا اات تلدياساااا تلمالياااا وتساااتخ"

تألووتت تالاتصااااااااااويا ل توجاااااااااه  حاااااااااو د ماااااااااال 

تساااااااته ك دكثااااااار تساااااااتدتما ل ماااااااوت و تلمابياااااااا 

".وتلابيعيا

؛ تنفيااا وتتمث  تلعناصار تألساسايا ل بر اامج فاي

اعااات در اماج لترشايد تسته ك تلميااه فاي تلقا

تلمخت فااااااا وخاصاااااااا تلصناعاااااااا وتلز تعاااااااا مااااااا  

ي تالعتماااااو ع اااااى تلتننولوجياااااا تلحديثاااااا فااااي تلااااار

دت  وتساتهدتف د ااوتم تلمحاصاي  ا ي ااا تالساتخ

اليب ل ميااه، وتبني سياساات تادعم تساتعاوض تنا

   قاا  وتنقيااا تلمياااه لمخت ااب تلقااعااات، ووضاا

-ريبيمثا  تخفياب تلحما  تللا-سياسا تحفيزيا 

ل قااااام تلخاااا  ل تشاااجي  ع اااى تاااوفير وإعااااوض

.تستخدت  تلمياه

ال نعلدددى صدددعيد تكامددد  العمددد  بالتنسددديق بدددي

المم سدددددددات الوكوميدددددددة نغيدددددددر الوكوميدددددددة 

يمددي المختلفددة علددى المسددتوا المولددي ناإلقل

، تعمااااا  تلدولاااااا ع اااااى تلتنداااااي  داااااين نالددددددنلي

تلجهاااااااات تلمخت فاااااااا مااااااان تلقاااااااااعين تلعاااااااا  

ن  وتلخااا ، لياااتم تحقيااا  تألهاادتف تلبيئياااا دشااا

.فعال

، تتلااال مماااا ساااب ، اجااام تلجهاااوو تلتاااي ختامًدددا

ااماااال دهااااا مصاااار ماااان دجاااا  تالهتمااااا  دالناايااااا 

لتنمياا تلبيئيا، تلتي تُعدُّ داد دهم عوتما  تحقيا  ت

ي ب  تلمدتدتما تلتي تدعى مصر لتحقيقها ف

.2030 ؤيا مصر 
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ايأجــــــازات
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