
ذات تعد ظاهرة التغيرات المناخية، والتي يقصد بها التغيرات

ا األمد الطويل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، تحددياا ب  يدرا

دمددة أو للتنميددة اتصتصددادية،  ددوال فددي الدددو  الصددنا ية المتق

.الددددو  الناميدددة أو بددداألخل الددددو  الة ريدددة الصدددغيرة الناميدددة

و لدددل الصدددعيد العدددالمي، تتدددتمر معددددتت ات دددته    يدددر 

ااات المت وصة، التي تددد  للدل ايدادة متدتويات ان عاادات الغد

ومن اد  الدفيئة، جرال أنشطة اإلنتاج لتل ية حاجة ات ته  ،

ظدداهرة وتدددار تلدد  ال. تتفدداص  مشددآلة  اددار التغيددرات المناخيددة

 لددل األمددن المدداغي والغددألاغيف بدداألخل فددي المةتمعددات التددي

يعتمددددد اصتصددددادها  لددددل مواردهددددا الط يعيددددة م ددددل، ال را ددددة 

  لل دو  العال 
ٍ
ف حيث والصيد، مما صد يدار بشآل  ير متتاو

تعتمددد درجددة الةطددورة  لددل مدددك هشاجددة تلدد  المةتمعددات 

.  ومرونتها وصدرتها  لل التآيف

أنمداط ويعد ت ني منهج اتصتصاد الداغر  و يلة للتغلب  لل

اإلنتددداج وات دددته    يدددر المتدددتدامة، مددد  التدددما  بدددالنمو 

اتصتصددداد  وات دددتةداا الفعدددا  للمدددوارد، مددد  خلددد  وظددداغف 

اد ويمآدن ل صتصد. جديدة متتدامة وخضرال وتقليل الدواردات

.الداغر   د فةوة ان عااات الآربون  المياا

دات لن الةمدد  بددين التط يدد  الفعلددي ل صتصدداد الددداغر  وتعهدد

قيد  التةفيف مدن  ادار تغيدر المنداع يضدعنا  لدل حريد  نحدو تح

أهددداع  الميدددة أصدددل بآ يددر مدددن درجتدددين مئددويتين بحلدددو   ددداا

طد  ف حيث تشير التوصعدات للدل أن اتصتصداد العدالمي بنم2032

ين الةطي الحالي  يدد  للل ايادة درجة الحرارة بنحو يتراو  بد

 لددل الددر   مددن أن الهيئددة الحآوميددة الدوليددة . درجددات6للددل 3

غايدة تدبد أهمية العمل العدالمي نحدو الالمعنية بتغير المناع 

. درجة مئويدة1,5التي تتتهدع اإلبقال  لل ارتفاع الحرارة دون 

لددألل ، ومددن خدد   الةمدد  بددين هددألم األجندددات، يمآننددا تمهيددد 

.الطري  للتحوتت المنهةية
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اتصتصدداد الددداغر  ودورم فددي مواجهددة 

التغيرات المناخية

أحمد   د الرحي . د
مج المدددير اإلصليمددي ل رنددا

لدارة المعرفدددة والتقيدددي 

-ال يئدددددي وتغيدددددر المنددددداع 

مربدددددد  ال يئددددددة والتنميددددددة

-الإلصلددي  العربددي وأوروبدد

 يدار  

منل داوود. د
ج برندام-لخصاغي لصليمي 

لدارة المعرفة

مربدددددد  ال يئددددددة والتنميددددددة

-الإلصلددي  العربددي وأوروبدد
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تدددار تلددد  التحدددوتت التدددي تعت دددر تامدددة لتصدددحي  الم

مدن العالمي الةاص بالتنميدة المتدتدامة والتةفيدف

ات  اار التغيدرات المناخيدة، بمدا يتةداوا حددود التيا د

دد. العالميددة الحاليددة وتعهدددات المندداع الوحنيددة ا وح قا

 The circularity gap reportلتقريددر فةددوة التدددوير

٪ فقدد  15، فدد ن التعهدددات الحاليددة تحقدد  2021لعدداا 

ر  مددن أهددداع التةفيددف، بينمددا يددوفر اتصتصدداد الددداغ

٪ المت قيددددة، حيددددث لن اتصتصدددداد العددددالمي 85نتدددد ة 

٪  داا 9.1٪ فق ، وبان يقدر بنت ة 8.6داغر  بنت ة 

اد ، مما يتر  فةوة داغرية، وهي تم ل حصة المو2018

تي التي يت  تدويرها بل  اا بة ل من لجمالي المواد ال

دو  وتقدوا الد. يت  ا تةدامها في اتصتصاد العدالمي

بصددددديا ة ا دددددتراتيةياتها بمدددددا يوابدددددب هدددددألا التوجددددد  

ل العددالمي نحددو اتصتصدداد الددداغر  وات ددتةداا األم دد

للمددواردف لتحقيدد  أهددداع التنميددة المتددتدامةف حيدددث

وير يحتدداج العددال  للددل ايددادة النتدد ة الحاليددة مددن التددد

ات بمقدددددار الضددددعف لتةنددددب ا اددددار التددددل ية للتغيددددر 

.المناخية
Source: The Circularity Gap Report 2021, 

Circle Economy

اع التيناريوهات المتوصعة للغااات الدفيئة وارتف

درجة الحرارة

ا مدن ال دورة تت  ت ال ورات الصنا ية المت حقدة بددلا

ية ، ا  ال ورة الصنا ية ال ان1760الصنا ية األولل  اا 

فددي ، ادد  تلتهددا ال ددورة الصددنا ية ال ال ددة1900فددي  دداا 

ف والتددي  رفددددت 2000، وا ددتمرت حتددل  دداا 1960 دداا 

رابعددة بال ددددورة الرصميددددة، وانتهددال بددال ورة الصددنا ية ال

ي  ال  م  بداية األلفية الةديدةف والتي تمي ت ب ورة ف

اتتصددددددداتت واإلنترندددددددت، والعمددددددددد ت اتفترا يدددددددددة، 

ات ولنترنددددت األجدددديال، والددددألبال اتـطنا ددددي، وال ياندد

، فدددددددي تتدددددددري   ةلدددددددة التنميدددددددة BigDataالضدددددددةمة 

ا ية اتصتصادية في مةتلف دو  العدال ،  دوال الصدن

أو الناميددددة، وا تمدددداد تلدددد  النهضددددة الصددددنا ية  لددددل 

الوصدددددود األحفدددددور  مددددد  ااديددددداد أنمددددداط ات دددددته   

ل واإلنتاج  ير المتتدامةف مما أدك للل وجود ما يتم

".اصتصاد النفايات"بظاهرة 

ال ددددددددورات الصددددددددنا ية ونمدددددددد  التنميددددددددة 

اتصتصادية وتغير المناع

اتصتصدددددداد الددددددداغر  هددددددو أداة فعالددددددة 

اط لتنظددي  العمليددات اإلنتاجيددة والنشدد

ظدة اتصتصاد  حتل ندتمآن مدن المحاف

 لدددل أ لدددل صيمدددة مدددن المدددوارد ألحدددو  

ي فترة ممآندة، ممدا يقلدل الضدغوط التد

تدددددد  للددددل ا ددددتن افها وايددددادة تلددددو  

ال يئددددة والحددددد مدددددن  ددددااات اتحت دددددا  

الحددددرار  التددددي تعت ددددر القددددوة المحربددددة 

.الرغيتة لتغير المناع العالمي
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:اصتصاد النفايات

ي تتحدو  وهو اتصتصاد الأل  يعتمد  لل ا تةراج الموارد الط يعية، ا  تحويلهدا للدل منتةدات ا دته بية، والتد

ا (. أخأل، ـن ، ولهدار)في النهاية للل نفايات  مليار حن مدن المدواد  دنوياا، وفدي حالدة 100ويتتهل  العال  حاليا

بحلدو  ،GHGsمليدار حدن مدن ان عاادات  دااات اتحت دا  الحدرار 65ا تمرار النم  الحالي، ف ن العال   ينتج 

.  دنة  لدل األصددل200ف حيدث أدت األنشدطة ال شددرية للدل تدفئدة المنداع بمعددد   يدر متد و  فدي  خددر 2030 داا 

تب ان عااات لألل  أـ   اصتصاد النفايات هو أحد األ  اب التي تتاه  في ايادة ال صمة الآربونية، والتي تح

ل بالتدالي ااني أبتيد الآربون المرت طة با تةداا الوصدود األحفدور  وااديداد ظداهرة التغيدرات المناخيدة، ويشدآ

. تحدياا للنمو والتنمية

تصداد  و لل العآس من ذل ، ف ن اتصتصاد الداغر  هو أداة فعالة لتنظي  العمليات اإلنتاجيدة والنشداط اتص

  للدل حتل نتمآن من المحافظة  لل أ لل صيمة من الموارد ألحو  فترة ممآنة، ممدا يقلدل الضدغوط التدي تددد

ة لتغيددر ا دتن افها وايددادة تلددو  ال يئددة والحددد مددن  ددااات اتحت دا  الحددرار  التددي تعت ددر القددوة المحربددة الرغيتدد

.المناع العالمي

20202000195019001850

C°األنشطة ال شرية وتأايرها  لل تغير المناع

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

األنشطة ال شرية 
والعوامل الط يعية

العوامل الط يعية فق 
(ةالطاصة الشمتية وال رباني)

م حددددددظ

Source: Climate Change 2021, WMO.
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وتحقيددد  أمدددن المدددوارد 2030رؤيدددة مصدددر 

الط يعية

ة حرـدددت الدولدددة المصدددرية فدددي رؤيتهدددا ات دددتراتيةي

أن يآدددون ال  عدددد ال يئدددي " لدددل 2030لل يئدددة حتدددل  ددداا 

ا فدددددي جميددددد  القطا دددددات التنمويدددددة  ا أ ا ددددديا محدددددورا

وذلدددد  بشددددآل يحقدددد  أمددددن المددددوارد . واتصتصددددادية

الط يعيدددة، ويدددد    دالدددة ا دددتةدامها وات دددتغ   

األم دددل لهدددا وات دددت مار فيهدددا، وبمدددا يضدددمن حقدددو  

ويعمدددل  لدددل تنويددد  مصدددادر . األجيدددا  القادمدددة فيهدددا

اإلنتددداج واألنشدددطة اتصتصدددادية، ويتددداه  فدددي د ددد 

 لدل التنافتية، وتوفير فرص  مل جديدة، والقضدال

يفدة الفقر، ويحق   دالة اجتما ية مد  تدوفير بيئدة نظ

".وـحية و منة لإلنتان المصر 

مددددن خدددد   2030حرـددددت رؤيددددة مصددددر 

يددددة أهددددداع الرؤيددددة ات ددددتراتيةية للتنم

التأبيدددددددددد  لدددددددددل أهدددددددددداع اإلدارة 2030

الرجدددددددددديدة والمتددددددددددتدامة للمددددددددددوارد 

الط يعيددددددة، وذلدددددد  مددددددن خدددددد   د دددددد  

اتصتصددددداد وايدددددادة التنافتدددددية وخلددددد 

فددرص  مددل، مدد  الحفددام  لددل المددوارد 

.الط يعية

هدا، بألل  حرـت أهداع الرؤية  لل الحد مدن التلدو  واإلدارة المتآاملدة للمةلفدات مدن خد   الدتةلل ا مدن ل

دا  لدل الصدحة العامدة لل مدواحنين وصد  لطت الرؤية الضول  لل تحد  تفاص  مشآلة المةلفات وتأايرها أيضا

 ة وبندددال  ليددد ، فقدددد أ ددددت الدولدددة منظومدددة جديددددة إلدارة المةلفدددات ال لديدددة الصدددل. و لدددل اتصتصددداد الدددوحني

، وتنفيدأل ال رندامج الدوحني إلدارة 2022خد    داا % 88تتتهدع الوـدو  بآفدالة لةمد  المةلفدات ونقلهدا للدل 

مددن لجمددالي % 24.3المةلفددات الصددل ة لرفدد  بفددالة منظومددة المةلفدداتف حيددث تم ددل المددواد القابلددة للتدددوير 

مددوارد المةلفداتف حيدث تعمددل الدولدة  لدل التحددو  للدل أنمداط ا ددته   متدتدامةف تتتد  بآفددالة ا دتةداا ال

.للوـو  لتيا ة ـفر نفايات التي تعت ر من أه  د اغ  اتصتصاد الداغر 

رف  بفالة منظومة المةلفات

60% 62%

88%

2017 2018 2022مستهدف  

.المةططات الرغيتية للمةلفات بالمحافظات المةتلفة: المصدر.2019/2018الرب  ال اني -برنامج الحآومة : المصدر

43.50%

24.30%

13.90%

18.30%

المواد الغضوية المواد القابلة للتدوير
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   يددت  رـددد ال صددمة ال يئيددة للعددال  وللدددو  مددن خدد

مقددار وهدي تحتدب. ج آة ال صمة ال يئيدة العالميدة

ا دددتن اع ال شدددرية لمدددوارد الآوبدددب مقابدددل القددددرة

وارد ال يولوجيددة للط يعددةف أ  صدددرتها  لددل تةديددد المدد

لآربدون الط يعية وا تيعاب النفايات وااني أبتديد ا

النددداتج  ددددن الطاصدددة والنقددددل والمصدددان  واألنشددددطة 

رة ال شرية، والأل  يعد أحد العوامل الرغيتة في ظاه

. التغيرات المناخية

وصددددددد أجددددددارت جدددددد آة ال صددددددمة ال يئيددددددة العالميددددددة

Global Footprint Network أن هندددا  مدددا يعدددرع ،

، مندأل  د عينات  Ecological Overshootبتةداوا ال يئدة

دددا مددد  ال يدددادة المطدددردة فددددي  القدددرن الما دددي مت امنا

الطلدددددب  لدددددل المدددددوارد الط يعيدددددةف حيدددددث تتدددددتهل  

ا مدا يعداد   مدن المصدادر الط يعيدة 1.75ال شرية حاليا

. دالتددي تمآددن األر  مددن ا ددتعادة لنتدداج تلدد  المددوار

دددا لتقدددديرات  ددداا  2022وبندددال  ليددد ، فددد ن األر  وفقا

دددا وامانيدددة أجدددهر حتدددل   دددوع تتدددتغر  نظريادددا  اما

اردف تتتطي  أن تةدد مدا تد  ا دتن اف  مدن تلد  المدو

دا الفةددوة بددين الطلدب  لددل الةددد مات حيدث تتتدد  حاليا

ة اإليآولوجيددة، وبددين صدددرة األر   لددل لمددداد ال شددري

ة فدي ظددل بدالموارد الط يعيدة لتل يدة متطل دات التنميد

.األنماط اتصتصادية ات ته بية الحالية

لدو  وبالر   من الفةوة الحالية، ف ن  من المتوص  بح

أن يصددددل  دددددد  ددددآان العددددال  للددددل نحددددو2050 دددداا 

ب يددددين نتددددمة، بينمددددا  ددددتدد  ظدددداهرة التغيددددرات9

المناخيددة للددل ايددادة الطلددب  لددل الغددألال فددي العقددود 

.القادمة
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ال صمة ال يئية والقدرة اإليآولوجية لألر 
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ئيددة وتعددرع القدددرة ال يولوجيددة بأنهددا صدددرة الددنظ  ال ي

ان في  لل لنتاج المواد األولية التي يتتةدمها اإلنت

الصددددنا ة والغددددألال و يرهمددددا، وا ددددتيعاب النفايددددات 

ة الناتةة  ن ا تةدامها، وذل  في ظل اإلدارة الحالي

ع يددر ويددت  الت. العالميددة للمددوارد وتقنيددات ات ددتةراج

 دددن القددددرة ال يولوجيدددة بالهآتدددارات العالميدددة، وهدددو

قدددرة وحدددة المحا دد ة لحتددابات ال صددمة ال يئيددة وال

.الحيوية

ا لشد آة ال صدمة ال يئيدة العالميدة، فد  ن العةد  وح قا

اف فهددو لدديس اإليآولددوجي العددالمي يشددآل تحدددياا ب يددرا

ف حيدث مشآلة ليآولوجية فق ، بل واصتصدادية بدألل 

لن الدددو  التددي لددديها  ةدد  فددي المددوارد الط يعيددة مدد  

ناغي، انةفا  في الددخل، هدي دو  تتدأار بشدآل ا دت 

فددي حددين أن الدددو  ذات الدددخل المرتفدد  والتددي لددديها

القددددرة اتصتصدددادية لحمايدددة نفتدددها مدددن التدددأايرات

فددي الم اجددرة، وتتددتن ع المددوارد الط يعيددة  ددتدر 

النهايدددة أن هدددألا الدددنم  اتصتصددداد   يدددر المتدددتداا 

.  وع يتحو  للل لجهاد اصتصاد  ب ير

ددددا لحتددددابات ال صددددمة الوحنيددددة، فدددد ن القدددددرة وح قا

هآتددار  ددالمي لآددل 0.4ال يولوجيددة لمصددر تقدددر بنحددو 

، وال صددمة ال يئيددة لآددل نتددمة هددي2017نتددمة  دداا 

هآتددار  ددالمي ممددا ينددتج  ندد   ةدد  ليآولددوجيف ممددا 1.8

مقدداريعني أننا نتتن ع موارد أب ر مما تنتة  مصر ب

2030ولدددألل  حرـدددت رؤيدددة مصدددر . هآتدددار  دددالمي1.4

 لددددل و دددد  اإلدارة الرجدددديدة والمتددددتدامة للمددددوارد 

الط يعيدددددة بهددددددع رغددددديس للحفدددددام  لدددددل المدددددوارد 

وات دددتغ   األم دددل لهدددا، وبةاـدددة الميدددام والهدددوال 

يدة واألرا ي والطاصة والحفام  لدل الدنظ  اإليآولوج

.يةوالتنوع ال يولوجي لتحقي  أمن الموارد الط يع
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اصدة لألل ، ف ن الحد مدن  ادار التغيدرات المناخيدة لدن يدت  فقد   دن حريد  التحدو  مدن الوصدود األحفدور  للدل الط

ا بدال  األهميددة فدي خفدد ض المتةدددة ومصدادر الطاصددة ال ديلدة م ددل، الريدا  والطاصددة الشمتدية، والددأل  يعدد أمددرا

حدو  ان عااات  ااات اتحت ا  الحرار ف حيث لن يحل ذل   وك ج ل من المشآلةف حيدث لند  بدالر   مدن أن الت

األحدر للطاصة المتةددة معتمدد  لدل الةطد  الوحنيدة للددو  بافدة، فد ن هندا  ت ايندات وا دحة فدي الو داغل و

ر مدن تلد  ولآن يمآدن ل صتصداد الدداغر  أن يتداه  بفعاليدة فدي حدل الةد ل ا خد. التي تتناو  خفض اتن عااات

ا تها المشددآلة مددن خدد   تحتددين بفددالة ا ددتةداا المددوارد مددن خدد   تدددوير المنتةددات واتهتمدداا بآيفيددة ـددن

جدود وا تةدامها لما لهدا مدن تدأاير ب يدر  لدل تغيدر المنداع والةدروج مدن نمد  اتصتصداد الةطدي الدأل  يفتدر  و

ت دون لمدادات داغمة مدن المدوارد الط يعيدة مد  صددرات بشدرية وليآولوجيدة تنهاغيدة للدتةلل مدن تلد  النفايدا

بل األنشطة ويتوص  التقرير التاد  لتوصعات ال يئة العالمية أن  في حالة توصف. المتا  بال يئة أو المناع

لدة القادمدةف ال شرية، ف ن ا ادار التدل ية لتلد  الممار دات  لدل تغيدر المنداع  تتدتمر  لدل مددك القدرون القلي

ةلدد  حيددث لن النمددوذج اتصتصدداد  الةطددي الحددالي الددأل  يتددتن ع المددواد الةدداا، ادد  تددت  ل ددافة صيمددة لليدد  ادد  ت

. نفايات لن يدد  للل متتق ل متتداا

ال صمة اإليآولوجية لمصر

هآتار  المي

-1.4

القدرة ال يولوجية
(-) ة  )+( / احتياحي 

هآتار  المي

1.8

ال صمة ال يئية لآل 
جةل

هآتار  المي

0.4

القدرة ال يولوجية لآل 
جةل

هآتار  المي لآل جةل

2017للل 1961ال صمة ال يئية والقدرة ال يولوجية من  

ال صمة ال يئية لآل 
جةل

القدرة ال يولوجية لآل 
جةل
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ات  لددل الصددعيد العددالمي، تتددتمر المعدددتت  يددر المتدد وصة فددي ات ددته   التددي تدددد  للددل ايددادة متددتوي

لتغيددرات ان عاادات الغدااات الدفيئدة مدن أنشددطة اإلنتداج لتل يدة حاجدة ات دته  ، ومددن اد  تفداص  مشدآلة  ادار ا

تدامة وهنا  تاريخ حويدل فدي ر د   ديناريوهات إلـد   اتصتصداد العدالمي مدن أجدل التنميدة المتد. المناخية

لدأل  يعدد مدن والحد من  اار التغيرات المناخية، تراوحت بين التفآير في التغيير  لل المدك القريب والتدريةي، وا

دا مد  التربيد   لدل دا تحوليا ا، بينما يتةأل ال عض ا خر نهةا التغييدر  مات العديد من المتاهمات المحددة وحنيا

ا فعلل   يل الم دا  ت الحصدر، و د  تقريدر  فدا  الطاصدة خطدة  مدل جدادة للددو ، وألو  مدرة، تةداو. المنهةي

دا مد  لـدد حات  دلوبية للدنم  الحدالي فدي ا  ددتةداا التربيد   لدل التحدو  للدل الطاصددة المتةدددة، ولآدن متوافقا

 دي الحاجددة الطاصدة الحدي دة وبات ددتعانة بتديناريوهات تعتمدد  لددل  ليدات اتصتصدداد الدداغر ، والتدي يمآددن أن تل

.يةالعاجلة للتحو  في بيفية لدارة لنتاجنا وا ته بنا  لل المتتويات العالمية واإلصليمية والوحن

الحاجة للل تغيير تحولي ومنهةي

دولدددددددة فدددددددي مددددددددتمر 200ت ندددددددت نحدددددددو 

األحددددددددددراع التدددددددددداد  والعشددددددددددرين 

(COP26) فددددددددددددي مدينددددددددددددة    ددددددددددددآو ،

، وايقدددة 2021اإل دددآتلندية فدددي ندددوفم ر 

ختاميدددة نحدددو تتدددري  العمدددل المنددداخي 

ي بهدع اإلبقال  لل الهدع المتم ل فد

الحد مدن ارتفداع درجدة الحدرارة العالميدة 

.درجة مئوية1.5للل حدود 

عيدة وفل لحدار الحفدام  لدل ال يئدة والمدوارد الط ي

ئددة فددي مصددر، ت ددأل  اإلدارة العامددة تصتصددادات ال ي

ا ب يددرة لتحق يددد  فددي واارة ال يئدددة المصددرية جهدددودا

ر التنميددة المتددتدامة بهدددع صددومي تتددعل مصدد

. لتحقيق 

لتوجيدددددد  اتصتصدددددداد العددددددالمي لمتددددددار ات دددددددتدامة 

مئويدة، هندا  حاجدة ملحدة 1.5ولتحقي   يناريو درجة 

لد  للل تصحي  جألر  ومحور  لهألا المتار ليت  تحوي

رد، للدل اصتصدداد داغدر  أب ددر بفددالة فدي ا ددتةداا المددوا

والددأل   ددديدد  بددددورم للددل تقليدددل ان عاادددات الغدددااات

،  لددددل حددددو  التلتددددلة اإلنتاجيددددة مددددن GHGالدفيئددددة 

  المنداج  التددي يدت  لنتدداج المددواد الةداا منهددا، والحقددو

هددألا التددي يدد رع فيهددا المنددتج للتصددني  والتة غددة، فددي

اإلحار، مدن الممآدن التةفيدف مدن حددة  ادار التغيدرات

. المناخية من خ   اإلدارة الألبية والم لل للموارد

ون بما توجد خمتة احتياجات مةتمعية أ ا دية يآد

ار تغيدر فيها تط ي  اتصتصاد الداغر  للتةفيف من  اد

ا فدي العدال ، وبداألخل فدي مصد ا أ ا ديا . رالمناع أمرا

ا تنتشار وبال بوفيد  الأل  يهدد   ل  يش 19-ونظرا

، فقددد انتشددرت الددد وات للددل 2019المليددارات منددأل  دداا 

. لحددددا  تحدددو  منهةدددي  دددالمي فدددي جدددتل المةددداتت

د ا جدألرياا ومنهةيا ا فدي ويتتوجب هدألا التديناريو تغييدرا

لددة لدارة المددوارد حتددل تتطدداب  ا ددتةاباتنا مدد  حةدد  حا

يقدة الطوارئ المناخية واتجتما ية واتصتصدادية بطر 

ر ما تقلل من  دا المتاواة العالمية، وتحمي من  ادا

.التغيرات المناخية
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نو ددة ويعددد اتصتصدداد الددداغر  أحددد  ليددات تحقيدد  التنميددة المتددتدامة فددي مصددر، بمددا ينطددو   ليدد  مددن فددرص مت

ليةدداد لتةطددي مراحددل لنماغيددة وتط يدد  تآنولوجيددات متقدمددة، م ددل، تشددةي  اتبتآددار، ولنشددال أ ددوا  جديدددة، و

قات فرص  مل، واإل هاا في الحد من الفقر و اار التغيرات المناخية، وتعد بفالة موارد الطاصة من أه  تط ي

ددا بهددألا المددورد ات ددتراتيةي، وذلدد  بددالتةطي  للو ـا ددا خا ـددو  اتصتصدداد الددداغر ، ولددألل  أولددت الدولددة اهتماما

% 8حاصدة ريدا ، و% 12ف منها 2020من الطاصة المتتهلآة في مصر في  اا % 20بنصيب الطاصة المتةددة للل 

. حاصة ماغية وجمتية

ن عاادات، وـيانة المناا  التآنية أب ر أادر  لدل المدوارد وات( والهدا)بما يم ل صطاع اإل آان، وبةاـة ال نال 

ةددات بددألل  فدد ن الغددألال والمنتةددات الغألاغيددة، والتددي تشددمل المنت. ت  دديما فددي الدددو  الناميددة، بمددا فيهددا مصددر

ها بتدر ة ال را ية م ل، المحاـيل وال روة الحيوانية، لها دورات حياة صصيرة في اصتصادناف حيث يت  ا ته ب

املدددة بعدددد اإلنتددداج، بمدددا أن لدددديها بصدددمة بربونيدددة ب يدددرة، لدددألل  تت ددد  الدولدددة أ ددداليب اإلدارة ال را يدددة المتآ

  نحدو وات تةداا المتتداا للمواد ال را ية الط يعية م  رف  بفالة ا تةدامات الميدام فدي ال را دة، والتحدو

ا للميدددام، وتحتدددين نظددد  الدددر  والصدددرع، ول دددادة ا دددتةداا ميدددام الصدددرع ال را دددي  ال را دددات األصدددل ا دددته با

.والصحي

ل، المدددواد ال امددة ل ندددال تقنيددات النقدددل والمرب ددات م ددد: وفددي مةددا  النقدددل، يددت  تةصددديل نددو ين مدددن المددوارد

. التيارات والقطارات والطاغرات، باإل افة للل حر  الوصود األحفور  لتشغيلها

تدامة وفددي هددألا اإلحددار، تقددوا الدولددة بةهددود مضددنية لتحقيدد  نقلددة نو يددة فددي صطدداع النقددل لآددي يآددون أب ددر ا دد

ا وبيئياا ئدة، بتنفيدأل برندامج فعلل   يل الم ا  ت الحصر، تقدوا الدولدة، متم لدة فدي واارة ال ي. اصتصادياا واجتما يا

يدة لرجاد  ت تدامة نظ  النقل، ول داد مشروع صانون مشاربة القطا ين العاا والةاص فدي مشدرو ات ال ن

الةمدا ي األ ا ية للنقل المتتداا، بما يتي  الحدد مد   ادار التغيدرات المناخيدة، بمدا تدد   الدولدة نظد  النقدل

لنقل العاا ب نشال خطوط جديدة لمترو األنفا  والقطارات الآهرباغية، وتطوير التآ  الحديدية، وأتوبيتات ا

.ل ن ينالآهرباغية، وتل  التي تعمل بالغاا، وتحويل التيارات الحآومية للعمل بالغاا الط يعي بدلاا من ا

وجات م دل، ال  جدات والمنتد–وتعت ر المواد ات ته بية، التدي هدي مةمو دة متنو دة ومعقددة مدن المنتةدات 

.، ذات  مر افترا ي صصير للل متو  -والمواد الآيمياغية 

 ات وفددي لحددار التحددو  نحددو اتصتصدداد الددداغر  فددي مةددا  الصددنا ة، تقددوا الدولددة بتشددةي  التحددو  نحددو الصددنا

  حاجدة رجيدة ات ته   للمواد الط يعية والطاصدة والميدام، وتشدةي  اإلنتداج الصدنا ي األنظدفف لدألل ، هندا

اغرية، لةل  مناع دا   لتتهيل التحو  الةألر  والةاد للل اتصتصاد الداغر ، وتوجي  رأ  الما  نحو م ادرات د

دولية المنتج وابتآار نظ  مالية جديدة تشتمل  لل القيمة المضافة لل يئة، وتو ي  اتصتصاد الداغر  م  مت

تمآينيدة يمآن لوا عي التيا ات معالةة المعوصات التوصية والتنظيمية التي تعرصل الظدروع ال. الممتدة

شدرو ات ال امة ل لوغ الم ادرات الداغريةف بمدا فدي ذلد  اتبتعداد  دن النمداذج الماليدة والتدوصية التدي تدد   الم

.اتصتصادية الةطية



10

ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

لددنم  يمآددن ل صتصدداد الددداغر  أن يتدداه  بفعاليددة فددي التصددد  لظدداهرة التغيددرات المناخيددة مددن خدد   تغييددر ا

لوفددال الحددالي فددي ـددنا ة وا ددتةداا وا ددته   المددوارد الط يعيددة بنتيةددة تاديدداد الطلددب  لددل تلدد  المددوارد ل

ل اتن عاادات باتحتياجات األ ا ية من المواد الغألاغية والميام والمنتةاتف حيث ينتج  ن  مليات التدوير تقلي

ةدمة في اإلنتاج، المرت طة ب نتاج تل  المواد ف ن   ندما يت  تدوير تل  المنتةات يت  اتحتفام بالطاصة المتت

ددا للآوبددب للمحافظددة  لددل المددوارد الط يعيددة ال را يددة وتعت ددر منظومددة األ أليددة. وبالتددالي نعطددي الفرـددة أيضا

ا في الث ان عااات  ااات اتحت ا  الحرار ، ولألل  يةب رف  بفالة تل  النظ  .متاهما

التنميددة ولددألل  ي قددل التحددد  الحقيقددي لصددانعي التيا ددات ال يئيددة هددو رؤيددة وا ددحة لتل يددة حاجددة الدددو  للددل

.اتصتصادية بطريقة ت تتةاوا الموارد المتاحة  من الحدود ا منة المتتدامة لتةديد تل  الموارد

ا فدي الدنظ  القاغ  لدل )مدة وهنا  العديد من التيا ات العالمية والوحنيدة التدي أحددات نةاحدات ب يدرة وتغييدرا

ن التدفن   يل الم ا  التةلل التدريةي مدن المدواد المتدتنفدة لدألواون والتديطرة  لدل التلدو  النفطدي مد

، ومددن المهدد  دمددج خطدد  اتصتصدداد الددداغر  فددي تعهدددات المندداع الوحنيددة، وتطويدد  هددألم (فددي ال يئددة ال حريددة

. 2030صر رؤية م: الةط  وات تراتيةيات الدورية، ون دأ  لل الفور تنفيأل ا تراتيةية التنمية المتتدامة

ددا للددل تحديددد األهددداع والمعددايير الةاـددة بصدديا ة ومراجعددة يمآددن أن يدددد  دمددج خطدد  اتصتصدداد الددداغر  أيضا

ددا، والتأبددد مددن أن مصددر يمآنهددا معالةددة القضددايا العالميددة بطريقددة تتماجددل مدد   المتدداهمات المحددددة وحنيا

. ياصها المحلي

دا د د  وتطدوير الصدنا ات الرغيتدة لآدي توابدب هدألم الةطد  للحفدام  لدل مواردندا الط ي . عيدةهألا، ويمآدن أيضا

. غر لددألل  مددن الضددرور  دمددج ات ت ددارات اتجتما يددة واألخ صيددة فددي ا ددتراتيةيات و يا ددات اتصتصدداد الدددا

ويةددب أن يل ددي أ  نمددوذج اصتصدداد  ندداج  احتياجددات المةتمدد  الددأل  يةدمدد  مدد  التعددايش األم ددل مدد  الددنظ  

.الط يعية وحتن ا تةداا مواردها لتحقي  تواان متنا   بين اإلنتان والط يعة

لة، أن لألل  يةب أن نتعامل م  منظومة التنمية وما صد يصداح ها مدن ا دتن اع للمدوارد ص دل أن تصد   مشدآ

راتيةيات لدارة نتحآ  في نت ة اتن عااات ص ل أن ي دأ اإلنتاجف حيث يمآدن ل صتصداد الدداغر ، الدأل  يتةداوا ا دت

نا ةف المددواد ال تدديطة، أن يتددا د فددي التصددد  لظدداهرة تغيددر المندداع، ومعالةددة اتن عااددات التددي تددأتي مددن الصدد

ا ي يدل ا لنفايدات وتغيير نمد  منظومدة ات دته   واإلنتداجف ول دادة التفآيدر فدي أنظمدة الطعدااف لن ندي اصتصدادا

فدي ا ليدات والتلو ، ويحافظ  لل أمن الموارد الط يعيدةف وو د   يا دات تمآينيدة وبنيدة تحتيدةف وات دت مار

.والحلو  الدا مة ل صتصاد الداغر 

العديدد بما يمآن أن يتا د في اتبتآارات التي تنطو   لل ايادة بفالة ا تةداا المواردف للمتاهمة فدي حدل

.من المشآ ت المتعلقة بتغير المناع وبنال اصتصاد أب ر مرونة

اتصتصاد الداغر  والتصد  لظاهرة التغيرات المناخية


