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حشد وتعبئة الموارد 
للعمل المناخي في مصر

ليديا عليوة/ مهندسة
مدير إدارة بحوث تغير المناخ

وزارة البيئة المصرية

ة اجتماع مجموعة الخبراء بشأن تعميم العمل المناخي بخطط التنمي
2019تشرين الثاني /نوفمبر27-25بالدول العربية، عمان 



محطات مصرية مهمة

وحدة تغير املناخ: 1992-19941996

توقيع بروتوكول كيوتو: 1997

اإلبالغ الوطني األول : 1999

اإلدارة املركزية للتغيرات املناخية: 2009

CDMحافظة مصر آللية التنمية النظيفة / التصديق على كيوتو: 2005

اللجنة الوطنية للتغيرات املناخية: 2007

(تقرير سنوي )أول تقرير حالة البيئة في مصر : 2004
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محطات مصرية مهمة

اإلبالغ الوطني الثاني: 2010

اإلبالغ الوطني الثالث:  2016

التصديق على اتفاق باريس2017/ توقيع : 2015

2030رؤية مصر : 2014

املجلس الوطني للتغيرات املناخية برئاسة رئيس الوزراء: 2019

Adaptation Strategyاستيراتيجية التكيف :  2010

 : 2015نوفمبر 
ً
NDCsتقديم تقرير املساهمات املحددة وطنيا
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المجلس الوطني للتغيرات المناخية
National Council of Climate Change

ةالقطاعيوالخططاالستراتيجياتوتحديثووضعللدولةالعامةالسياساترسم1.

ستدامةاملالتنميةواستراتيجيةالوطنيةبالخططواإلستراتيجياتالسياساتربط2.

الوطنيةواإلبالغاتواإلتفاقياتاملفاوضاتملفمتابعة3.

اعيةالقطوالخططاملستدامةالتنميةباستراتيجيةاملناخيةالتغيراتمفاهيمدمج4.
دولىاو محلىالتمويلتوفير علىوالعمل

املناختغير تقارير ومتابعةوالبحوثالعلميةاملعارفزيادة5.

والجمهور القرار ومتخذىاملسئولينوعىرفع6.

تلفةاملخالتعليممراحلداخلاملناخيةبالتغيراتاملرتبطةواملعارفاملفاهيمدمج7.

والفرديةاملؤسسيةالقدراتبناء8.

النظيفةالتنميةالليةاملصرى واملجلساملكتبمهامضم9.

أهداف املجلس الوطني للتغيرات املناخية
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الصحة الغذاء والزراعة الموارد المائية المناطق الشاطئية
والجزر

التنوع 
البيولوجى

تأثير التغيرات المناخية
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Extreme Eventsالضارية األحداث المناخية

2015األسكندرية 

2014الجونة 

2016سيناء 

(2018معهد بحوث الشواطئ : المصدر)
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جهود العمل املناخي في مصر
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الجهود املصرية والدروس املستفادة

ديقةالصللمنشآتوداعمةمحفزةداخليةماليةسياساتتبنى
يئيةالبالممارساتضدالموقعةالعقوباتوتغليظللبيئة،

.الخاطئة
لسنة4مرقالبيئةبقانون المناخيةالتغيراتبعدإدماجمشروع

التنفيذيةوالئحته1994
ظاهرةوتأثيرالمستدامةالتنميةوأبعاد2030مصررؤية

الوطنيةالتنميةخططعلىالمناخيةالتغيرات
باإلضافة،الدوليالمستوى علىالوطنيةاإلبالغاتتقاريرتقديم

لوطنياالمستوى علىالسنويةالبيئةحالةتقاريرإعدادإلى
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الجهود املصرية والدروس املستفادة

ناريوهاتلسيالحسابيةالنمذجةوأبحاثالعلميةاألبحاثبتطويراالهتمام
لهاتطبيقيةاستثماريةسوق وإيجادالتنبؤ،أوالتوقع

ُتعنىمتخصصةوحداتإلنشاءالوطنيةوالهيئاتالوزاراتمعالتنسيق
بناءولوجيا،التكننقلالتكيف،التخفيف،المناخية؛التغيراتبموضوعات

القدرات
(الخاص/العامالقطاع)الشراكاتمنعددتنفيذ:

خصصة وطنيًا، ابرام بروتوكوالت التعاون مع الهيئات والقطاعات المت➢
االت كالقطاع المصرفي لتعزيز وتسهيل ضخ االستثمارات في مج

التخفيف والتكيف وتقبل السوق 
األفريقيةإقليميا، بناء القدرات في مجال تغير المناخ بالدول العربية و ➢
عات دوليًا، مع المنظمات وبرامج األمم المتحدة لتنفيذ عدد من المشرو ➢

MRV-Africaاالسترشادية مثل 
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الجهود املصرية والدروس املستفادة

نيةالوطالمستوياتعلىالتفاوضيالموقفوتقويةتعزيز
77الومجموعةالعربيةالمجموعةخاللمنوالدوليةواإلقليمية
-Likeالتفكيرالمتشابهةالناميةالدولومجموعةوالصين

minded Group of Developing Countries
(ولياد–اقليميا–عربيا)المفاوضاتمجالفيالكوادرتأهيل
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الجهود املصرية والدروس املستفادة

لجدوى اوتقاريروأفكارمقترحاتكتابةمجالفيالقدراتبناء
لإللمامدرالكواوتأهيلالوطنية،للمشروعاتواالقتصاديةالفنية

.الجهاتتلكبمتطلبات
نقل–التكيف–التخفيف)بالمشروعاتالتقدمطلباتمتابعة

ةالمانحوالمنظماتالجهاتمن(القدراتبناء–التكنولوجيا
Greenاألخضرالمناخصندوق مثلالتمويليةوالصناديق

Climate Fund
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:هيتقدمت مصر بثالث مشروعات تم املوافقة عليها من صندوق املناخ األخضر، و 

:  في مجال التخفيف-1

" حلية توسيع نطاق تمويل املناخ لدى القطاع الخاص من خالل املؤسسات امل" مشروع 
202ة حيث تم املوافقة على حصول مصر على قرض من صندوق املناخ األخضر بقيم

.مليون دوالر

ر على حيث تم املوافقة على حصول مص"  مصربإطار تمويل الطاقة املتجددة "مشروع 
.مليون دوالر154,7قرض مصر من صندوق املناخ األخضر بقيمة 

:في مجال التكيف-2

دلتا النيل في مشروع تحسين التكيف مع التغيرات املناخية في الساحل الشمالي ومناطق
قيمة مصر حيث تم املوافقة على حصول مصر على منحة من صندوق املناخ األخضر ب

.مليون دوالر31,7
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الطاقةوإعادة هيكلة قطاع هيكل أسعار المنتجات البترولية صحيح ت➢
2020من الطاقة المستهلكة فى مصر عام % 20الطاقة المتجددة إلى صول لو خطة 

.(وشمسيةطاقة مائية % 8طاقة رياح و% 12)

للتوجه إلى االقتصاد األخضراملصرية الجهود 

.الكبرى اهرةالقفىالتاكسىإحاللمشروعبتنفيذناصروبنكالماليةوزارةمعتعاون ال➢
.البنزينمنبدالً الطبيعىبالغازللعملالحكوميةالسياراتتحويل➢
ثنائيةةالبخاريالدراجاتواستيرادإنتاجحظرفىوالصناعةالتجارةوزارةمعالتعاون ➢

رباعيةبالواستبدالهااألشواط،
لمتروثالثالالخطإنشاءو الجديدة،بالمدنالنقلنظمالستدامةإرشادىبرنامجتنفيذ➢

.األنفاق



الزراعيةإلدارةاأساليبعلىالتركيزمع،الطبيعيةالزراعيةللموادالمستداماالستخدامتحقيق➢
.المتكاملة

تركيبالوتعديلوالصرف،الرى نظموتحسينالزراعة،فىالمياهاستخداماتكفاءةرفع➢
.للمياهاستهالكا  األقلالزراعاتلصالحالمحصولى

.الصحىوالصرفالزراعىالصرفمياهاستخدامإعادة➢

للتوجه إلى االقتصاد األخضراملصرية الجهود 

وقطاعالخاصللقطاعالبيئةوحمايةالصناعىالتلوثفىالتحكمبرنامجىذيتنف➢
(مشروعاً 120)الصناعىالعاماألعمال

،المياهو والطاقةالطبيعيةللمواداالستهالكرشيدةالصناعاتنحوالتحولتشجيع➢
.األنظفالصناعىإلنتاجوا

التوسعمع،الجديدةبالمدنالصناعاتوتوطينلمصر،الصناعيةالخريطةتوزيعإعادة➢
.البيئةمجالفىوالمتوسطةالصغيرةالصناعاتدعمفى

.الصناعىالصرففىوالتحكمالمياهاستخدامإعادة➢
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مشروعات التغيرات املناخية 
وحماية طبقة األوزون 

MDIاأليروسوالت الطبية ➢
وقف بروميد الميثايل فى النخيل➢
ثانية/ لتخلص من هيدروكلوروفلوروكربون مرحلة أولىا➢
الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتورويال➢

IEE(2013–2018)تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة ➢
IEEF(2018–2021)صندوق كفاءة الطاقة في الصناعة ➢
LECB(2013-2017)بناء القدرات لخفض االنبعاثات ➢
BURالتقرير المحدث كل سنتين ➢
(2018-2012)بناء مرونة نظم األمن الغذائي بجنوب مصر ➢
-2017)مشروع الخريطة التفاعلية للمخاطر المحتملة لتغير المناخ ➢

)....
....FNC (2019-)تقرير االبالغ الوطني الرابع ➢
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