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للمشررعات الخلراررعخذلخلـــرررررر 
اار *مباارة مصميااغيرصمسااغصمعاابيًّرص ر  س 

لة فذذي ُيعذذُد الحفذذاى علذذى البيئذذة وتحسذذي  نوعيذذة الحيذذا  ومراعذذا  حقذذوق األجيذذال القامذذة أهذذداًفا أصذذي
ا و ذذ لك أهذذداف االسذذتراتيجية الوطنيذذة 2030إطذذال تنفيذذ  أهذذداف التنميذذة المسذذتدامة ول يذذة مصذذر 

ذذر الُمنذذا   ا ومذذ  أجذذل  لذذك تذذم إطذذالق المبذذادل  الوطنيذذة للماذذروعاأ الخرذذراء ال  يذذة  2050لتغيُّ
ذر المُ  نذاخيا فهذي  مبادل  لاـد  في مجال التنمية المستدامة والتعامل مذ  البعذد البيئذي وآعذال التغيُّ
ا م  حيث التر ي  على التنفي  والتطبيق على ألض الواق   لمواجهذة المبادل  األولى م  نوعها عالمي 

ر الُمنا  .آعال تغيُّ

ا  برة مصا يطنسر

ل  تذذم إعذذداد هذذ ا الملذذا بالتعذذاو  مذذ  وزال  التخطذذيط والتنميذذة االقتصذذادية بجمهوليذذة مصذذر العربيذذةا المسذذمول الذذرـيس عذذ  المبذذاد* 
 ذطل  وفي ه ا السياقا تتقدا هيئة تحرير المجلة بخالص الاكر  إلى فريذق العمذل بذالوزال  الذ ي ا. بماال ة الجهاأ األخرى المعنية

لذى اإلدال  خالد مصطفىا الو يل الذداـم لذوزال  التخطذيط والتنميذة االقتصذادية والُماذرف ع/ بتطوير المحتوىا تحت إشراف المهندس
.االستراتيجية بالوزال 
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المبذذذذذذذذذذذذادلُ  الوطنيذذذذذذذذذذذذُة 
 الخرذذذراء

ف
للماذذذروعاأ

ُخطذذذو د جديذذذد د .. ال  يذذذة
ل   التحذذذذذذو 

ف
علذذذذذذى طريذذذذذذق

األخرر 

مي  كلةية اقتتاياد 1989حاصلة على درجة الدكتوراه فيي اقتتاياد عيا  
صيار  وو  عمةيد  2011وفيي عيا  . والعلو  السةاسيةة جاامعية الهيا ر 

ي منتخييل لليلةيييةم ايييا مسييياعدما لييراةر جامعييية الهيييا ر  للب ييي  العلمييي
.2016حتى 2013والعالتا  الخارجةة خال  الفتر  م  سبتمبر 

را تتسذذق أهذذداف المبذذادل  الوطنيذذة للماذذروعاأ الخرذذراء ال  يذذة مذذ  جهذذود الدولذذة المصذذرية للتحذذول األخرذذ
حليذاأ وتحقيق التنمية الااملة والمستدامة  حيذث تُسذهم هذ   المبذادل  فذي تع يذ  تفاعذل المحاف ذاأ والم
روعاأ م  قرايا البعذد البيئذي فذي التنميذة مذ  خذالل و ذ  خريطذة تفاعليذة علذى مسذتوى المحاف ذاأ للماذ

ق الخرراء وال  يةا ولبطها بجهاأ التمويل وج ب االستثمالاأ الالزمة لها م  الداخل والخالقا وهو ما يتس
ذذه الدولذذة للتذذوطي  المحلذذي ألهذذداف التنميذذة المسذذتدامة علذذى مسذذتوى المحاف ذذاأ بهذذدف تع ذذي م مذذ  توج 

ة اإلقليميذذة االسذذتفاد  مذذ  الم ايذذا النسذذبية لألقذذاليم المصذذريةا وتحقيذذق النمذذو االحتذذواـي والمسذذتداا والتنميذذ
. 2030صر ل ية م: المتوازنة  باعتبالهما م  الر اـ  األساسية لالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

بموجذب قذرال 2022انطلقت المبادل  الوطنيذة للماذروعاأ الخرذراء ال  يذة فذي شذهر أغسذطس 
ا وبرعايذذة السذذيد لـذذيس الجمهوليذذةا 2022لسذذنة 2738السذذيد الذذد تول لـذذيس مجلذذس الذذوزلاء لقذذم 

لذي للمعالجذاأ لُتمث ل مبادل  تنموية مصرية لاـد  تستهدف تحفي  األفكال اإلبداعيذة والتنفيذ  العم
ذر الُمنذا ا تمهيذدً  ا لتبنيهذا علذى البيئية المبتكر  في  افة محاف اأ مصر  للتعامذل مذ  تحذدياأ تغيُّ

.المستوى األممي
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اديةوزير  التخطيط والتنمية االقتص
جمهولية مصر العربية

هالة السعيد . د
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ذذذر الُمنذذذا  فذذذي إطذذذا ل  مذذذا تعكذذذُس المبذذذادل  جدي ذذذة الدولذذذة المصذذذرية فذذذي التعامذذذل مذذذ  قرذذذايا تغيُّ
ر الُمنا   ا ل لك حرصت المبادل  على فتح المجال للماروعاأ في 2050االستراتيجية الوطنية لتغيُّ

ته هذ   المجاالأ والفئاأ المختلفة لتحقق أ بر قدل م  الماذال ة والاذمولا فذي  ذوء مذا ترذمن
ا المبادل  م  فئاأ للماروعاأ  بير  الحجما والماذروعاأ متوسذطة وصذغير  الحجذما خصوًصذ

عيذة غيذر تلك المرتبطة بمبادل  حيا   ريمةا والاذر اأ الناشذئةا والمبذادلاأ والماذال اأ المجتم
ي  افذة الهادفة للربحا وأخيًرا ماروعاأ المرأ  في ت  يد جديد للدول الفعال ال ي تقوا به المرأ  فذ

ر الُمنا  وو   الحلول والمعال جاأ الناجحذة مجاالأ التنميةا وال سيما في القرايا المرتبطة بتغيُّ
. له ا التحدي

صذري وقد جاءأ المبادلُ  الوطنية للماروعاأ الخرراء ال  ية لتستهدف لف  وعي المواط  الم
ر الُمنا  وتحدياتهاا وبقرايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلا المحاف ذاأا ب اهر  تغيُّ

ا انعكس في  وء إدلام الدولة الواعي لاللتباط الوعيق بي  التنمية والماال ة المجتمعيةا وهو م
ذر المذد  ال منيذة المخص-على حجم الماال ة في ه   المبادل  التذي فاقذت التوقعذاأ  صر

ف
صذة لغذم ق

ا مذذا ي يذذد عذذ  سذذتة آالف ماذذروس غطذذى مجذذاالأ تنمويذذة توليهذذا الدولذذة أه ميذذة للتنفيذذ   حيذذث تقذذدي
ذر الُمنذاخيا و: قصوىا وهي خفذض الطاقةا وتذدوير المخلفذاأا ومواجهذة التلذوثا والتكي ذا مذ  التغيُّ

.االنبعاعاأا باإل افة إلى تحقيق االستدامة
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فرق العمل ل لك ُيبرُز م  خالل آلياأ عمل المبادل   النهج التاال ي ال ي تتبنا  الدولة المصريةا فقد  مت
و ماالما سذواء علذى مسذتوى اللجنذة الوطنيذة التن يميذة للمبذادل  أ500المساهمة في المبادل  ما ي يد ع  

نيذةا  مذا على مستوى اللجا  التنفي ية في مختلا محاف اأ الجمهولية أو على مسذتوى لجنذة التحكذيم الوط
شذذذهدأ المبذذذادل  ترذذذافر جهذذذود شذذذر اء الذذذوط  مذذذ  الذذذوزالاأ والمحاف ذذذاأ والجهذذذاأ المختلفذذذة المعنيذذذةا 
والمسذذذمولي  علذذذى المسذذذتويي  المر ذذذ ي والمحلذذذيا ومذذذ  القطذذذاس الخذذذاغا والمجتمذذذ  المذذذدنيا واتحذذذاداأ 

يذلا الصناعاأ والغذرف التجاليذة وجمعيذاأ المسذتثمري ا والجمعيذاأ العاملذة فذي مجذاالأ االسذتثمال والتمو
ر اء  مذا حصذلت المبذادل  علذى دعذم العديذد مذ  شذ. بما فذي  لذك البولصذة والتذ مي ا والخبذراء والمتخصصذي 

لذى عذدد مذ  التنمية الدوليي ا م  المن ماأ األمميذةا والممسسذاأ التنمويذة والتمويليذة الدوليذةا باإل ذافة إ
.الممسساأ الدولية المعنية بتاجي  الصادلاأ ودعم االبتكال والتكنولوجيا والتطوير

: مهذاوقد لاعت عمليُة التقييم واالختيذال مذ  بذي  الماذروعاأ المتقدمذة للمبذادل  تذوافر عذدد مذ  المعذاييرا أه
ي  وتكذافم ال  ي في الماروسا وأيًرا تحقيق التمك/  ما  وجود المكو  األخررا و  لك المكو  التكنولوجي

القتصذاد الفرغ لتع ي  ماال ة المرأ  والاباب في النااط االقتصادي ودعم توجه الدولة فذي التحذول نحذو ا
المدعم بنتذاـج األخررا ه ا باإل افة إلى معيال القابلية للتكرال والتوس  في التطبيق واستدامة األعر التنموي

.واقعية وبياناأ موعوق بها

 علذذى إعمذال مبذذاد  الحو مذة و ذذما  االسذتدامة فذذي تحقيذق األهذذداف المناذود  مذذ  هذذ   
ف

 الحذرغ
ف
وفذي إطذذال

ديذد  للجذا  المبادل ا ترمنت المبادل  مكونًا لـيًسا استهدف بنذاء القذدلاأ  حيذث تذم تن ذيم بذرامج تدليبيذة ع
خداا التنفي يذذة لاذذرح المهذذاا المنوطذذة بهذذاا وللتعريذذا بماهيذذة الماذذروعاأ الخرذذراء وال  يذذةا وآليذذاأ اسذذت

ي  متخصصذي  المنصة اإللكترونية و يفية تقديم الماروعاأ عليهاا باإل افة إلى تنفي  برامج إلعذداد مقيممذ
.لالنرماا إلى عروية فرق المحاف اأ

واق  عالعة ب)وقد انتهت الدولُ  األولى م  المبادل  باختيال عمانية عار ماروًعا فاـً ا على مستوى الجمهولية 
يهذا وقذد تذم اإلعذال  عذ  الماذروعاأ الفذاـ   وتكذريم القذاـمي  عل(. ماروعاأ م   ل فئة م  الفئاأ السذت

ذذد بحرذذول السذذيد الذذد تول لـذذيس مجلذذس الذذوزلاء والسذذاد  الذذوز 
ف
لاء خذذالل المذذمتمر الذذوطني للمبذذادل ا الذذ ي ُعق

2022نوفمبر 3المعنيي ا وبحرول ممثلي  م  مختلا المن ماأ المحلية والدولية والممسساأ المالية في 
.في القاهر 

توى جاء  لك قبذل أيذاا قليلذة مذ  انطذالق المحفذل البيئذي األهذم واأل بذر علذى مسذ
اف وهذذو مذذمتمر األطذذر -نيابذذة عذذ  القذذال  اإلفريقيذذة–العذذالم الذذ ي استرذذافته مصذذر 

ذر الُمنذا   ا الذ ي انعقذد فذي مدينذة "27 ذوب "التفاقية األمذم المتحذد  اإلطاليذة لتغيُّ
 مذذذا تذذذم تذذذوفير . 2022نذذذوفمبر 18إلذذذى 6شذذرا الاذذذيخ المصذذذرية خذذذالل الفتذذذر  مذذذ  

يذًدا مساحاأ عرض لصالح الماروعاأ الفاـ   خالل المذمتمرا ويذ تي  ذل  لذك ت  
سذتوى على قدل  الدولة المصرية على الموازنة بي  جهود تحقيذق التنميذة علذى الم
اإلقليمذي الوطنيا والماال ة الفاعلة في  افة مبادلاأ التنميةا على المسذتويي 

واألمميا انطالًقا م  حرغ مصر الداـم على التعذاو  مذ   افذة أطذراف المجتمذ 
.الدولي با   قرايا التنمية وتحدياتها
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وأخيًراا 
عاأ فقذد  ذا  النجذاُح الذ ي حققتذه المبذادل  الوطنيذة للماذرو
لذدول  الخرراء ال  ية في دولتها األولذى دافًعذا قوي ذا إلطذالق ا

ا بالتعذذاو  بذذي  وزال  2023الثانيذذة للمبذذادل  خذذالل شذذهر ينذذاير 
ا التخطذذذذيط والتنميذذذذة االقتصذذذذادية و افذذذذة الجهذذذذاأ المعنيذذذذة
ذذذ  أ  تاذذذهد الذذذدول  الجديذذذد   الوطنيذذذة والدوليذذذة  حيذذذث يتوقي
استقبال عدد أ بر م  الماذروعاأا  مذا تتجذدد معهذا ا مذال
  في ماال ة أ بر م  جمي  شر اء النجاح في ه ا الوط ا مذ

الممسسذذاأ واألفذذرادا خصوًصذذا أبنذذاء مصذذر أصذذحاب الحلذذول
قذذذذا وقذذذذدلاأ خاصذذذذة ذذذذ  حبذذذذاهم ّ تفكيذذذذًرا خال  ا اإلبداعيذذذذة مم 
وا اجتهدوا لتوتيفها في خدمة قرذايا مجتمعذاتهما ليسذاهم

.م  خاللها في تحقيق مستقبل أفرل للجمي 

12
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مبذذذذذادل  الماذذذذذذروعاأ 
الخرذذذذذذذذذذذذراء ال  يذذذذذذذذذذذذة 
 نمذذذذذذذذذذذو ق لتذذذذذذذذذذذوطي  

يةاالستثمالاأ والتنم

2030المبعيييول الخيييا  لمميييا المت يييد  المعنيييي جتمويييي  وجنيييد  
للتنمةة المستدامة

صذذدي تكذذرلأ اإلشذذال  لالسذذتثمالاأ ال  يذذة الخرذذراء فذذي بذذرامج اإلصذذالح االقتصذذادي و ذذ لك فذذي جهذذود الت
ي البلذدا  لتداعياأ الجاـحة الصحية والسعي الستعاد  وتير  التنمية والتقداا سواء في دول متقدمة أو ف

لرقمذي وتحقيذق ويقصد باالستثمالاأ ال  ية الخرراء تلك التذي تتبنذى التحذول ا. النامية واألسواق الناشئة
وفي ه ا الا   اعتبالا   . أهداف االستدامة

لبيانذذذاأ يتعلذذق بذذالمكو  الذذ  ي لبذذذرامج النمذذو والتنميذذة بمذذا يتطلذذذب االسذذتثمال فذذي ن ذذم ا: االعتبذذال األول
اا خاصة ف ا وتدليب  ي المجاالأ وشبكاأ المعلوماأ وأمنهاا  ما يستدعي تطوير لأس المال الباري تعليم 

ناعي المسذذتجد  المرتبطذذة بمذذا يعذذرف بذذالثول  الصذذناعية الرابعذذةا بمذذا فذذي  لذذك اسذذتخداماأ الذذ  اء االصذذط
. والتعامل م  قواعد البياناأ الكبرى

ذر الُمنذا ا فذإ  مذ  الخطذ  البذالغ: االعتبال الثاني أ  تختذ ل يتعلق بنهج االستدامةا فبذالرغم مذ  خطذول  تغيُّ
ى قرية االستدامة فيهذا وحذدها دو  غيرهذاا أو أ  يذتم تحبيذ  إجذراءاأ بعينهذا تًنذا ب نهذا وحذدها القذادل  علذ

ي فقذد جعذل التوافذق الذدولي الذ ي تذم فذ. التعامل م  تدهول أو اس المنذا  وتذدني نوعيذة الحيذا  علذى األلض
ذذذر الُمنذذذا  مذذذ   ذذذم  أهذذذداف التنميذذذة2015عذذذاا  بذذذاإلعال  عذذذ  أهذذذداف التنميذذذة المسذذذتدامةا التصذذذدي لتغيُّ

15ع  الحيذا  تحذت المذاءا والهذدف 14م  الهدف 13المستدامة السبعة عارا وياكل ه ا الهدف ولقمه 
رذذى عذذ  الحيذذا  فذذي البذذرا مجموعذذة متكاملذذة لألبعذذاد البيئيذذة والحفذذاى علذذى تنوعهذذا والعمذذل الُمنذذاخي بمقت

. 2015الت اماأ اتفاق باليس للمنا  
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لاـذذذذذذذد المنذذذذذذذا  للرـاسذذذذذذذة المصذذذذذذذرية 
لمذذذذذمتمر األطذذذذذراف التفاقيذذذذذة األمذذذذذم 

المتحد  للتغير المناخي

محمود محيي الدي . د
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مذ  افتذراض أ  مقترذا  أ  االسذتثمال فذي التصذدي-ولك  مذا جذرى مذ  اختذ ال لالسذتدامة فذي هذدف واحذد 
ذذذر الُمنذذذا  ستصذذذاحبه منذذذاف  ماذذذتر ة بمذذذا يحقذذذق التنميذذذة المناذذذود  افر بإيجذذذاد يهذذذدد بترسذذذيخ التنذذذ-لتغيُّ

مذ  أنصذال مسلكي  متباعدي   مسلك سري  توجه إليه االستثمالاأ وسبل التمويل وترتاد  دول متقدمذة
ذر الُمنذا ا ومسذلك بطذيء شذحيح المذو الد تصذالس المفهوا الريق لالستدامة بقصرها علذى مذا يتعلذق بتغيُّ

تلقاـًيذذا فيذذه الذذدول الناميذذة ترتيذذب أولوياتهذذا لتحقيذذق بذذاقي أهذذداف التنميذذة المسذذتدامةا والتذذي لذذ  تتحقذذق
. بفرًلاأ المناف  الماتر ة الموعود  الستثمالاأ العمل الُمناخي

ة وتحديذد وقد سنحت الفرصة للبلدا  النامية في شرا الايخ الستعراض ه ا المذنهج الاذامل لالسذتدام
ليذة وعذ ز مذ   لذك اختيذال الرـاسذة المصذرية لمذمتمر أطذراف اتفاقيذة األمذم المتحذد  اإلطا. متطلباأ نجاحذه
ذذر الُمنذذا   لعقذذد المذذمتمرا وهذذو مذذا عكذذس وجذذود قناعذذة بحتميذذة " مًعذذا مذذ  أجذذل التنفيذذ "شذذعال (COP27)لتغيُّ

 اأ المري قدًما علذى نحذو سذري  وفذي إطذال منهجيذة شذاملة نحذو التنفيذ  العملذي لاللت امذاأ والتعهذداأ
ذذذر الُمنذذذا  ر وقذذذد حرصذذذت مصذذذرا فذذذي إطذذذال جهودهذذذا لرـاسذذذة واسترذذذافة مذذذمتم. الصذذذلة بالتصذذذدي ألزمذذذة تغيُّ

(COP27) ذذر الُمنذذا  2030ا و ذ ا فذذي إطذال جهودهذذا الراميذة إلذذى تنفيذ  ل يذذة مصذر واالسذذتراتيجية الوطنيذة لتغيُّ
آعذذال ا علذذى تقذذديم نمذذو ق تطبيقذذي لاـذذد فذذي مجذذال التنميذذة المسذذتدامة والتحذذول الرقمذذي والتعامذذل مذذ 2050

ذذر الُمنذذاخي برـاسذذة (COP27)فلقذذد قامذذت اللجنذذة العليذذا المعنيذذة بالتحرذذير السترذذافة مصذذر لمذذمتمر . التغيُّ
المبذادل  الوطنيذة للماذروعاأ الخرذراء ال  يذذة "بذإطالق 2022يونيذو 23السذيد لـذيس مجلذس الذوزلاء فذي 

ي وتم ذذد هذذ   المبذذادل  علذذى جديذذة الدولذذة المصذذرية فذذي التعامذذل مذذ  الُبعذذد البيئذذ". بمحاف ذذاأ الجمهوليذذة
وى والتحول الرقمي في إطال جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة م  خالل و   خريطذة علذى مسذت

. المحاف اأ للماروعاأ الخرراء ال  ية ولبطها بجهاأ التمويل وج ب االستثمالاأ الالزمة لها



2023فبراير –العدد الثاني -آفاق المناخ 15

ية فذي وتقوا المبادل  على إيجاد إطال تنافسي بي   افة محاف اأ الجمهولية لتقديم ماروعاأ خرراء   
 بيذذر  الماذذروعاأ: سذذياق مسذذابقة وطنيذذة سذذنويةا وتنقسذذم تلذذك الماذذروعاأ إلذذى الفئذذاأ السذذت التاليذذة

ا (خاصذذذذة المرتبطذذذذة بمبذذذذادل  حيذذذذا   ريمذذذذة)الحجذذذذما والماذذذذروعاأ المتوسذذذذطةا والماذذذذروعاأ الصذذذذغير  
ذذذر المُ  نذذذا  والماذذذروعاأ المقدمذذذة مذذذ  الاذذذر اأ الناشذذذئةا والماذذذروعاأ التنمويذذذة المتعلقذذذة بذذذالمرأ  وتغيُّ

نذذ  وقذد قذذدا فذذي خذالل فتذذر  وجيذذ   م. واالسذتدامةا والمبذذادلاأ والماذذال اأ المجتمعيذة غيذذر الهادفذذة للذذربح
ماذذروًعا مذذ   افذذة المحاف ذذاأ فذذي مختلذذا الفئذذاأ السذذت الماذذال إليهذذا مذذ  خذذالل 6281تفعيذذل المبذذادل  

. منصة إلكترونية موحد  تم إناا ها خصوًصا للمبادل 

ماذذروًعا تذذم 162وأعلنذذت اللجذذا  التنفي يذذة للمبذذادل  بكافذذة المحاف ذذاأ برـاسذذة السذذاد  المحذذاف ي  عذذ  
ة لمذذمتمر اختيالهذذا للتصذذفية النهاـيذذةا عذذم قامذذت لجنذذة تحكذذيم وطنيذذة برـاسذذة لاـذذد المنذذا  للرـاسذذة المصذذري

(COP27)  للتنميذذة المسذذتدامةا والتذذي ترذذم 2030والمبعذذوث الخذذاغ لألمذذم المتحذذد  المعنذذي بتمويذذل أجنذذد
بواقذ  عالعذة ماذروعاأ مذ  )ماروًعا فاـً ا على مستوى الجمهولية 18خبراأ فنية متخصصةا باإلعال  ع  

اأ محذدد  ا فرًلا ع  ماروس ممثل للمحاف ة يتم اختيال  وفًقذا لمعذايير وأولويذ( ل فئة م  الفئاأ الست
تحت لعاية السيد 2022وأعقب ه   الخطواأ عقد ممتمر وطني في شهر نوفمبر . م  قبل السيد المحافظ

ا بمذا لـيس الجمهولية وبحرول السيد لـيس مجلس الوزلاء والوزلاء المعنيي  وممثلي الذوزالاأ المختصذة
وجيا المعلوماأا في  لك وزالاأ التخطيط والتنمية االقتصادية والتنمية المحلية والبيئة واالتصاالأ وتكنول

أ عذذم تذذم عذذرض تلذذك الماذذروعا. لعذذرض الماذذروعاأ الفذذاـ   بحرذذول ممثلذذي جهذذاأ وطنيذذة ودوليذذة مختلفذذة
ة بتنسذيق مذ  وزال  الخالجيذة ولـاسذة المذمتمر بحرذول متميذ  مذ  الممسسذاأ الدوليذذ(COP27)خذالل مذمتمر 

.  والقطاس الخاغ والبنوم والجامعاأ ومرا   البحث ومن ماأ المجتم  المدني
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وتجذذدل اإلشذذال  فذذي هذذ ا الصذذدد إلذذى أ  اسذذتطالس لأي أجذذرا  المر ذذ  المصذذري لبحذذوث الذذرأي العذذاا 
ذذر الُمنذذا  ( بصذذير ) خ فذذي أجذذري قبذذل قمذذة شذذرا الاذذي-لقيذذاس مذذدى معرفذذة المصذذريي  بقرذذايا تغيُّ

ذذر "مذذ  المصذذريي  لذذم يسذذمعوا عذذ  تعبيذذر % 69قذذد أو ذذح أ  -2022شذذهري أغسذذطس وأ تذذوبر التغيُّ
سهم فبجانب ما تقدمه مبادل  الماروعاأ الخرراء وال  ية م  حلول عملية تُ .  م  قبل" الُمناخي

كل في توفير فرغ العمذل وزيذاد  االسذتثمالاأ والنمذوا فذإ  إجراءهذا باذكل سذنوي سُيسذهم باذ
ذذذر الُمنذذذا ا وتمكذذذي   افذذذة فئذذذاأ ال مجتمذذذ  علذذذى  بيذذذر فذذذي ناذذذر الذذذوعي للتصذذذدي لغعذذذال السذذذلبية لتغيُّ

بذادل  فالم. للقيذاا بذدول فعذال فذي هذ ا الصذدد-بمذا فذي  لذك الاذباب والمذرأ -المستوياأ المحليذة 
ر الُمنا  والتحول الرقمي وعالقة تنطوي على تن يم برامج تدليبية للتعريا بماهية االستدامة وتغيُّ

. لك بالماروعاأ المنف   في المحاف اأ

ا يسذير العمذل للبنذاء علذى نجذاح 2023وفى إطال اإلعداد لعقد النسخة الثانية م  المبادل  خذالل عذاا 
جهذود ه   المبادل  بالتعاو  م  الممسساأ التنموية الدولية والبنذوم والقطذاس الخذاغ وحاذد ال

لماذروعاأ الوطنية الالزمة لتطوير المبادل  وزياد  التعريا بهاا وتقديم الدعم الفنذي للمتقذدمي  ل
في إطالهاا والعمل على حاد التمويل م  مصذادل مختلفذةا سذواء لمسذاند  وتطذوير الماذروعاأ
يذذة القاـمذذة بالفعذذل أو لؤسذذهاا فذذي بدايذذة عمذذل ماذذروعاأ جديذذد   نمذذا ق متميذذ   لتذذوطي  التنم

.المستدامة

16
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. ..حققنذذذذذذذذذا النجذذذذذذذذذاح
فوجب الاكر 

المسيياعد السيياجز لييوخير الخارجةيية للديي وأل متعييدد  ا  ييرا  وا ميي 
نامة ص  جولد والرايزينج)الدوليم وحاص  على وسا  إمبرا ور الةاجاأل 

مييا كمييا ليين  مناييل الممثيي  الييدااا لمايير لييد  ميتييل ا (. الفضييةة
. المت د  في جنةف

صذرية وقد استطاعت المبادل  الوطنية للماروعاأ الخرراء ال  ية تحقيق النجذاح مذ  خذالل تقذديم حلذول م
ذذر الُمنذذا  شذذملت  ذذل محاف ذذاأ الجمهوليذذةا وهذذو مذذا يم ذذد اهتمذذاا الدولذذة المصذذرية بقرذذ ية لماذذكالأ تغيُّ

يس عبذذد الفتذذاح السيسذذي لـذذ/ المنذذا  وتذذ عير  علذذى مختلذذا القطاعذذاأا وسذذاعد فذذي  لذذك لعايذذة فخامذذة السذذيد
مثذل فهذي مبذادل  ُولذدأ عمالقذة تمتذاز ب نهذا فريذد  وغيذر مسذبوقة علذى المسذتوى الذدوليا وت. الجمهولية لها

ر الُمنا  وتداعياته بمحاف اأ مصرا والتي تتماشذى مذ  توجهذاأ الدولذة فذي نقلة نوعية في آلياأ معالجة تغيُّ
.2030التحول إلى االقتصاد األخرر وتحقيق التنمية الااملة والمستدامةا وفًقا لر ية مصر 

ا  ما نجحذت المبذادل  فذي و ذ  خريطذة علذى مسذتوى  ذل المحاف ذاأ للماذروعاأ الخرذراء ال  يذة ولبطهذ
ال ي استرذافته (COP27)بجهاأ التمويل وج ب االستثمالاأ الالزمة لهاا وهو ما لمسنا  في ممتمر المنا  

مصر بارا الايخ في نوفمبر الما ي  حيث أعربت عد  جهاأ ع  دعمهذا وتمويلهذا لعذدد مذ  الماذروعاأ
لذى الفذاـ   بالمبذادل ا فذي إطذال اهتمذاا تلذك الجهذاأ بالتوسذ  فذي مجذاالأ الماذروعاأ الخرذراء والحفذاى ع

.البيئة

ذر المُ مثلت المبادل  الوطنية للماروعاأ الخرراء ال  ية ُحلًما في إطال مواجهة آعذال  تلذك نذا ا تغيُّ
ذذر الُمنذذحتًمذذا العذذالم أجمذذ ا ومذذا علينذذا غيذذر التكيذذا مذذ   لذذك يواجههذذاا عذذال التذذي سذذوف  اخي التغيُّ

.ومحاولة إيجاد حلول تع ز القدل  على الصمود
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منسق المبادل  الوطنية للماروعاأ 
ةجمهولية مصر العربي-الخرراء ال  ية 

هااا بدل / السفير
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  يذةا دعوني أستعرض معكم المكتسذباأ العاذر  التذي حققتهذا المبذادل  الوطنيذة للماذروعاأ الخرذراء ال
:لقد استطاعت المبادل 

.توفير قاعد  بياناأ للماروعاأ الخرراء ال  ية على مستوى المحاف اأ1

ر الُمناخي إيجاد حلول مصرية لماكالأ 2 .على المستوى الوطنيالتغيُّ

إيجاد فرغ استثمالية وآلية لتمويل الماروعاأ م  خالل لبط الماروعاأ بالجهاأ المانحة والممسساأ 3
.التمويلية والدولية

.بناء قدلاأ الكوادل بالمحاف اأ4

.العمل في إطال توطي  أهداف التنمية المستدامة5

.تحقيق الارا ة ال  ية بي  الجهاأ المحلية والوطنية والدولية6

.لسم خريطة للماروعاأ الخرراء ال  ية على مستوى المحاف اأ7

.تطبيق التكنولوجيا ال  ية والتحول الرقمي8

.تمكي  العديد م  القطاعاأ بالمبادل   قطاس المرأ  والاباب والقطاس الخاغ والمجتم  المدني9

ر الُمناخيتع يم العاـد الناتج م  الارا ة م  جمي  المحاف اأ لرف  الوعي با   10 .التغيُّ

روعاأ وفي ختاا حديثيا أود أ  أقول إنني أتطل  إلى نتاـج إطالق الدول  الثانية م  المبادل  الوطنية للماذ
ساهمتها الخرراء ال  يةا وأعق تماا الثقة أننا سنرى مًعا عدًدا أ بر م  الماروعاأ التي سنفخر جميًعا بم

ر الُمنا  في زياد  الحلول المصرية المقدمة لماكالأ  .بكل المحاف اأتغيُّ

18
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مبذذذذذادل  الماذذذذذذروعاأ 
.. الخرذذذذذذذذذذراء ال  يذذذذذذذذذذة

تحويذذذذذذل التحذذذذذذدي إلذذذذذذى 
فرصة 

حاييييلى علييييى ماجسييييتةر فييييي العلييييو  البةوةيييية ودكتييييوراه فييييي العلييييو  
عامميا خبير  20الدراسا  ا ورومتوسطةةم وليدياا وكثير مي  -السةاسةة 

 يومية في مااق  البةوة والتعاوأل الدوليم وتولى مناصل عديد  في ال
.المارية ومنظما  ا ما المت د  والمنظما  غةر ال يومةة

ل ال ي تاهد  مصر في زياد  االهتماا بالبيئة وصو  المذوالد الطبيعيذة وليذد صذدف ةا وإنمذا هذو لم يك  التحو 
ي  نتذذاق ل يذذة وا ذذحة دعمتهذذا القيذذاد  السياسذذية خذذالل السذذنواأ الما ذذيةا وعمذذل د وب تاذذال ي متنذذاغم بذذ

أعرذذاء الحكومذذة المصذذرية ومختلذذا األطذذراف والجهذذاأ المعنيذذة  حيذذث تسذذعى الدولذذة المصذذرية إلذذى تحقيذذق
ل نحذذو ن ذذم االقتصذذاد المراعيذذة لألبعذذاد البيئيذذةا مثذذل االقتصذذا د األخرذذر االسذذتدامة البيئيذذة مذذ  خذذالل التحذذو 

الا والتذي مذ  شذ نها تحقيذق النمذو االقتصذادي واالجتمذاعي المسذته دف مذ  واالقتصاد األزلق واالقتصاد الدو 
بذذل الدولذذةا فذذي إطذذال الحذذد مذذ  التلذذوث والحفذذاى علذذى المذذوالد الطبيعيذذةا بمذذا يحقذذق أهذذداف األجيذذال الحاليذذ

ف
ة ق

ال دو  إحذداث ويحفظ حقوق األجيال المستقبلية في بيئة ن يفة وموالد طبيعيةا ول  يت ت ى ه ا بطبيعذة الحذ
ة للحيذا ا تغي ر في الفكر والسلوم الجمعي لكافة فئاأ المجتمذ  للتعامذل مذ  البيئذة   حذد المقومذاأ الرـيسذ

.والتي ال يمك  تحقيق النمو والرفاهية االجتماعية دو  الحفاى عليها وتحقيق استدامتها

باذرا الاذيخ فذي نذوفمبر الما ذي لتبذرز بو ذوح مالمذح " 27 ذوب "وقد جاءأ استرافة مصر لممتمر المنذا  
لحكومذذة ترقيذذة البيئذذة لتحتذذل مكانذذة هامذذة  ذذم  أولويذذاأ الدولذذة لتحقيذذق التنميذذة المسذذتدامة  حيذذث حرصذذت ا

المصذذرية خذذالل إعذذدادها السترذذافة المذذمتمر علذذى تنفيذذ  مجموعذذة مذذ  اإلجذذراءاأ الوطنيذذة التذذي تذذدعم جهذذود
ذذر الُمنذذا ا لتقذذدا للعذذالم نمو ًجذذا ُيحتذذ ى بذذه مذذ  دولذذة ناميذذة تصذذالس الذذ م  لتحقيذذ ق تنميتهذذا التصذذدي  عذذال تغيُّ

ذذر الُمنذذا  "المناذذود ا ومنهذذا إطذذالق  وتحذذديث خطذذة المسذذاهماأ الوطنيذذة " 2050االسذذتراتيجية الوطنيذذة لتغيُّ
.2030المحدد  

وزير  البيئة
جمهولية مصر العربية

ياسمي  فماد . د
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ل األخرذر مذ  خذالل تقذ ديم وم  هناا سعت الدولذة المصذرية لتاذجي  ودعذم  افذة الفئذاأ والقطاعذاأ للتحذو 
اد األعمذذال والاذذباب والاذذر اأ الناشذذئة والمذذرأ  لتحفيذذ  و تاذذجي  الذذدعم بصذذول  مختلفذذة للمسذذتثمري  ولو 
د الذد تول االبتكال في مجال االسذتثمالاأ المراعيذة للبيئذة والُمنذا  والمحققذة لالسذتدامةا وقذد جذاء قذرال السذي

ة لـذذيس مجلذذذس الذذوزلاء بذذذإعال  المبذذادل  الوطنيذذذة للماذذروعاأ الخرذذذراء ال  يذذةا للت  يذذذد علذذى جديذذذة الدولذذذ
ذذر الُمنذذا  فذذي إطذذال جهودهذذا لتحقيذذق أهذذداف التنميذذة الم سذذتدامة المصذذرية فذذي التعامذذل مذذ  الُبعذذد البيئذذي وتغيُّ

ق أهداف نار الوعي المجتمعي حول تحذ ل الرقميا ع  طريق تقديم ماروعاأ خرراء   ية تحق  دي اأ والتحو 
ذر الُمنذا  وح ر الُمناخي وقدلاأ التكنولوجياأ الحديثةا وتمكي  المذرأ  فذي مجذال مواجهذة تغيُّ مايذة البيئذةا التغيُّ

ل الرقمذذذذي فذذذذي تنفيذذذذ  ماذذذذروعاأ المنذذذذا ا وو ذذذذ  خريطذذذذة لهذذذذ   الماذذذذروعاأ علذذذذى مسذذذذتوى  ودول التحذذذذو 
يذر المحاف اأا ولبطها بجهاأ التمويل وج ب االستثمالاأ الالزمة لهاا سواء الماذروعاأ  اأ الحجذم الكب

ة ولواد ا أو الماروعاأ الناشذئ"حيا   ريمة"والمتوسطا أو الماروعاأ المحلية الصغير  المرتبطة بمبادل  
. األعمالا أو الماروعاأ التنموية للمرأ ا والمبادلاأ المجتمعية

امذت بإعذداد وتاالم وزال  البيئة م  خالل اللجنة التن يمية الوطنية المعنية باإلشراف على المبادل   حيث ق
لجذذذا  معذذايير التقيذذذيم الفنذذي للماذذذروعاأ الخرذذذراء ال  يذذةا والمذذذاد  العلميذذة للتذذذدليبا إلذذذى جانذذب تذذذدليب ال

لمحذافظ وعرذوية التنفي ية بالمحاف اأ المختلفةا وتم تاكيل لجنة تنفي ية بكل محاف ة برـاسة السذيد ا
حكذيم ممثلي الجهذاأ المعنيذة  ومنهذا الفذرس اإلقليمذي لجهذاز شذمو  البيئذةا  مذا شذال ت الذوزال  فذي لجنذة الت

.الوطنية المعنية بتقييم الماروعاأ واختيال الماروعاأ الفاـ   على مستوى الجمهولية

المحاف ذذاأ وتول ذذت وزال  البيئذذة خذذالل الفتذذر  الما ذذية تذذدليب ممثلذذي فروعهذذا اإلقليميذذة باللجذذا  التنفي يذذة ب
المختلفذذذذة علذذذذى معذذذذايير الماذذذذروعاأ الخرذذذذراء للماذذذذال ة فذذذذي عقذذذذد النذذذذدواأ التعريفيذذذذة عذذذذ  المبذذذذادل  
والماذذروعاأا وتقذذديم الذذدعم الفنذذي لمختلذذا الجهذذاأ المسذذتهدفة مذذ  مسذذتثمري ا ومن مذذاأ المجتمذذ 

قدمذة فذي المدنيا والار اأ الناشئةا والغرف التجاليةا باإل افة إلذى الماذال ة فذي تقيذيم الماذروعاأ المت
.نطاق  ل محاف ة

ا  ماذذذروًعا مذذذ  مختلذذذا المحاف ذذذاأا وتذذذم اختيذذذال 6281وقذذذد أتهذذذرأ اإلحصذذذاءاأ الخاصذذذة بالمبذذذادل  تقذذذد 
ددماذذروعاأ مذذ   ذذل محاف ذذة لتمثيذذل الفئذذاأ السذذت للمبذذادل ا حيذذث تنافسذذت تلذذك الماذذروعاأ وفذذاز عذذ6
. ماروعاأ فاـ   م   ل فئة على مستوى الجمهولية3ماروًعا اختالتهم لجنة التحكيم الوطنية بواق  18

أا سذواء م  مختلا محاف اأ مصذر ومذ  مختلذا المسذتويا-وقد عب ر اإلقبال الكبير للماال ة في المبادل  
ذر -جهاأ حكوميذة أو قطذاس خذاغ أو مجتمذ  مذدني وشذباب وسذيداأ عذ  نجذاح جهذود لفذ  الذوعي بقرذايا تغيُّ

ذذا مذذ  ا عذذال الُمنذذا ا والذذ ي انعكذذس علذذى األفكذذال والماذذروعاأ التذذي تذذم تطويرهذذا وتنفيذذ ها للتخفيذذا والتكي 
ر الُمن ر الُمنا ا مما أبرز مدى جدية المواط  المصري في التعامل م  قرايا التغيُّ اخي مذ  خذالل السلبية لتغيُّ

. الماروعاأ المقدمة م  جمي  محاف اأ الجمهولية م  مختلا فئاأ السكا 

ذذط للتكذذاتا والتكامذذل بذذي   افذذة فئذذاأ المجتمذذ  حكومذذة وشذذ عًبا وهذذ   المبذذادل  ليسذذت سذذوى نمذذو ق مبس 
توحيذد لمواجهة تحدي اأ تهذدد اسذتمرال الحيذا  باذكلها المعهذودا وال تفذرق فذي  لذك بذي  غنذي وفقيذرا ولكذ  ب

ننا م  الحفاى على موال دنا والنهذوض جهودنا وتحفي  االبتكال واإلبداس نستطي  تحويل التحدي إلى فرصة تمك 
ا  بمجتمعنذذاا و ذذذما  مسذذتقبل أفرذذذل لألجيذذال القادمذذذة يقذذوا علذذذى مبذذاد  العدالذذذة والاذذفافية والمسذذذاو

.والتعاو  المستمر

20
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دول تكنولوجيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
ي المعلوماأ واالبتكذال فذ

بنذذذذذذذذذذذذذذذذذاء مجتمعذذذذذذذذذذذذذذذذذاأ 
مستدامة خرراء

حاييي  عليييى درجييية اليييدكتوراه فيييي إدار  ا عميييا  مييي  مدرسييية جيييارير 
وتر لمعمييا م جاامعيية جيياريرم وعلييى درجيية الماجسييتةر فييي علييو  اليمبةيي

ي إدار  م  معاد إلةنوي للتينولوجةام كما نيا  ويضميا درجية الماجسيتةر في
.لمعما  جفرنساإسلسياا عما  م  مدرسة 

ذ ذا لم يعد النمو االقتصادي المستداا هدًفا ترمى له الدول فحسبا وإنما أصبح إطذاًلا علمي  ا وعملي 
دولذة تُنسج به  افة السياساأ والماروعاأ الحكوميةا وهو قذاـم علذى ترذافر جهذود قطاعذاأ ال

مجتمعذاأ وم  أهم ل اـ   لك النمو االبتكال التكنولوجي الذ ي يقذوا ببنذاء. وممسساتها المختلفة
ذذر الُمنذذاخي و التخفيذذا مذذ  مسذذتدامة تتبنذذى وسذذاـل التكنولوجيذذا بكافذذة أطيافهذذا لمجابهذذة آعذذال التغيُّ

. وط   تبعاته المجتمعية والبيئية والجيوسياسية

كذذال ومذذ  هنذذا يذذ تي الذذدول المحذذولي الذذ ي يمديذذه قطذذاس االتصذذاالأ وتكنولوجيذذا المعلومذذاأ فذذي تحفيذذ  االبت
ذذر الُمنذا   ا وإيمانًذذا بر يذذة الحكومذذة 2050التكنولذوجي األخرذذر  إسذذهاًما فذذي تنفيذ  االسذذتراتيجية الوطنيذذة لتغيُّ

".االنتقال م  الوعود إلى األفعال.. "المصرية المعلنة  اعال الدول  السابعة والعاري  لقمة المنا 

ل  وفذذي هذذ ا الصذذددا حرصذذت وزال  االتصذذاالأ وتكنولوجيذذا المعلومذذاأ علذذى الماذذال ة الفاعلذذة فذذي المبذذاد
تبنذذي الوطنيذذة للماذذروعاأ الخرذذراء ال  يذذة  اسذذتكماًلا لجهودهذذا فذذي الذذدف  بكافذذة األناذذطة الراميذذة إلذذى

يذا المعلومذاأ تكنولوجيا المعلوماأ واالتصاالأ الصديقة للبيئةا وحرًصا على سعيها نحو تطوي  تكنولوج
لرقمذي فذي التي تُعد ل ي   التحول ا" استراتيجية مصر الرقمية"واالتصاالأ لخدمة المجتم ا و لك في إطال 

.بيئيةمصرا و لك لتحقيق التنمية المستدامة ال  ية بمختلا أبعادها  االقتصاديةا واالجتماعيةا وال

أوزير االتصاالأ وتكنولوجيا المعلوما
جمهولية مصر العربية

عمرو طلعت . د
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ذ  المبذادل  الوطنيذة للماذروعاأ الخرذراء ال  يذة هذو جمعهذا مذا بذي  االنتاذال الجغ رافذي ولعل أبرز ما ُيميم
. والاذمول االجتمذاعيا حيذذث يمتذد نطاقهذا إلذذى جميذ  محاف ذاأ مصذذر وتخذدا  افذة فئذذاأ شذعبها الكذذريم
م  وتذ تي فذي خرذم هذ ا العمذل جهذود وزال  االتصذاالأ وتكنولوجيذا المعلومذاأ لبنذاء القذدلاأ الرقميذة  ذذ

ا وما أعمرته م  إعداد قاعذد  مذ  سذفراء المعرفذة الرقميذة بذالقرىا وهذو مذا "حيا   ريمة"الماروس القومي 
يسذذتتبعه زيذذاد  الذذوعي ألصذذحاب الماذذروعاأ الصذذغير  والمتوسذذطة ولواد أعمذذال الماذذروعاأ الخرذذراء 

.وال  ية الواعد  بالمحاف اأ

يذاأ   لك قامت الذوزال  بإعذداد وتصذميم محذول التذدليب الرقمذي الذ ي يسذتهدف زيذاد  الذوعي ب حذدث التقن
اا وما تنتجه تلك التقنياأ م  مكتسباأ تثري ال ا وعالمي  ماروعاأ وتع م ال  ية ونما ق تطبيقاتها محلي 

الذذ  اء وتتسذذم هذذ   الماذذروعاأ بذذالتنوس أيًرذذا فتاذذمل حلذذواًل مبتكذذر  تعتمذذد علذذى تقنيذذاأ. مذذ  فواـذذدها
اـلذة مذ  االصطناعي وإنترنت األشياء في تطبيقاأ تخدا التنمية المسذتدامة عذ  طريذق معالجذة  ميذاأ ه

يد اسذذتهالم البيانذذاأ لتتذذيح لنذذا التنبذذم بممشذذراأ بيئيذذةا و ذذ لك اإلدال  الرشذذيد  للمذذوالد الطبيعيذذة وترشذذ
.الطاقة والتقليل م  االنبعاعاأ

ذذذا آخذذذر مذذذ  خذذذالل تطبيقذذذاأ ال لاعذذذة ال  يذذذة والذذذري الذذذ  ي بذذذدمج ت قنيذذذاأ  مذذذا تاذذذمل التطبيقذذذاأ ُبعذذذًدا بيئي 
ا عبذر دمذج االستاعال ع  ُبعد وال  اء االصطناعي وإنترنت األشياءا و  لك تطبيقاأ النقل ال  ي الن ي

 افة إلى تقنياأ تطبيقاأ المحمول ون م المعلوماأ الجغرافية وتحديد المواق  م  تحليل البياناأا باإل
لذى مختلذا تكنولوجيا التحول الرقمي مثل استخداا ن م الطاقة الامسية الن يفذة ال  يذة التذي تعتمذد ع

التحذذول تقنيذذاأ التحذذول الرقمذذي فذذي ن ذذم متكاملذذة إلدال  وتذذدوير المخلفذذاأ البيئيذذةا وغيرهذذا مذذ  تطبيقذذاأ
.الرقمي
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خرراء هدفنا أ  تكو  المبادل  النوا  األولى إلنااء قاعد  بياناأ للماروعاأ ال
 خذر ال  يةا وخريطة لهاا فقد أعبتت فعاليذاأ المبذادل  فذي عامهذا األول أ  مصذر ت
ذذذا ستسذذذهم فذذذي بنذذذاء مسذذذتقبل أ  ثذذذر بالماذذذروعاأ واألفكذذذال الواعذذذد  التذذذي حتم 

 أفرذذل يعتمذذد علذذى التقنيذذاأ الحديثذذة ويذذوف
 
ذذا اسذذتدامة لوطننذذاا وتعذذد  بغذذد ر فرص 

ر الُمنا استثمالية وحلواًل تكنولوجية وطنية للتحدياأ المجتمعية وقرايا تغ .يُّ

لقذذد  ذذا  لترذذافر الجهذذود بذذي  قطاعذذاأ الدولذذة المعنيذذة دول محذذولي فذذي إنجذذاح 
المبذذذادل  فذذذي نسذذذختها األولذذذىا وهذذذو مذذذا سذذذنوطد  ونبنذذذي عليذذذه ونحذذذ  نسذذذتكمل

لومذاأ مسيرتنا نحذو بنذاء قذدلاأ الاذباب وتمكيذنهم مذ  تطويذ  تكنولوجيذا المع
لبنذاء وتسذتهدف اسذتراتيجية الذوزال . واالتصاالأ واستخداا طاقذاتهم اإلبداعيذة

مليذذال جنيذذه خذذالل العذذاا 1.3ألذذا متذذدلب بمي انيذذة تصذذل إلذذى 225اإلنسذذا  تذذدليب 
ا وه ا م  ش نه أ  يسهم في تحقيق أهداف المبادل  (2023/ 2022)المالي الحالي 

ذذر الُمنذذا  والممهذذل لمذذ ق ال علذذم بتذذوفير قاعذذد  مذذ  الاذذباب الذذواعي بتحذذدياأ تغيُّ
هذذود والتكنولوجيذذا واالبتكذذال لبنذذاء حلذذول خالقذذة فذذي  افذذة المحاف ذذاأا وتع يذذ  ج
خذالل المبادل  للوصول إلى الاذباب المبذدسا وزيذاد  أعذداد المتقذدمي  للمنافسذة

. األعواا المقبلة

صذذال ترذذم اسذذتراتيجية وزال  االتصذذاالأ وتكنولوجيذذا المعلومذذاأ محذذوًلا آخذذر لذذه ات
مذ  وعيق بالمبادل ا وهو محول لعاية وتحفيذ  اإلبذداس الرقمذيا والذ ي تنفذ   الذوزال 

كذر  وبنذاء خالل برامج عديذد ا تاذمل تذوفير بيئذة متكاملذة ال تاذاف األفكذال المبت
لفكذذر  خطذط عمذل والتذدليب علذى المهذذالاأ التقنيذة والتسذويقية الالزمذة لتنميذة ا

ة مرا ذ  وتُقدا تلذك البذرامج تحذت م لذ. حتى تصبح نوا  لماروس أو شر ة ناشئة
فذذي2022مرا ذذ  افتتحذذت خذذالل عذذاا 8إبذذداس مصذذر الرقميذذة التذذي اتسذذعت لتاذذمل 

حلذول محاف اأ لتدعم الار اأ الناشئة والاباب المبدس في خطاهم لتطوير8
ل وتطبيقاأ تسهم في دف  عملياأ التحول الرقمذيا و لذك فذي إطذال خطذة أشذم

مر ذذً ا باسذذتثمالاأ 30تسذذتهدف ناذذر المرا ذذ  فذذي  افذذة المحاف ذذاأ مذذ  خذذالل 
.مليالاأ جنيه5إجمالية تصل إلى 

تذذي إ  إطذذالق الدولذذة لهذذ   المبذذادل  ومثيالتهذذا يبعذذث بعذذدد مذذ  الرسذذاـل الختاًمذذاا 
االأ تبره  على أهمية العلم واالبتكال الل ي  يعدا  م  أهذم دعذاـم صذناعة االتصذ

  وتكنولوجيا المعلوماأ  لمذا لهمذا مذ  دول فذي بنذاء سلسذلة إمذداد مسذتدامة مذ
يذة المتقلبذةا األفكال والحلول التكنولوجية ال  ية التذي تتكيذا مذ  التحذدياأ الُمناخ

تدامة  وتتوا ذب مذ  متطلبذذاأ المجتمذ  المتغيذر ا لتحقيذذق أهذداف التنميذة المسذذ
معرفذة اتساًقا م  جهود  افة ممسساأ الدولة لبناء اقتصاد متنوس قذاـم علذى ال
  الفكذر يحمل في طياته منهجية عمل متكاملة تتبنى السياسذاأ الخرذراءا وتحفذ
ي سذبيل الخالق لجني عمال الفرغ المتنامية التي تطرحهذا التكنولوجيذا الرقميذةا فذ

.الوصول إلى مستقبل أفرل وبناء مجتمعاأ مستدامة خرراء
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ي دول التنميذذة المحليذذة فذذ
تع يذذذذذذذذذذ  االسذذذذذذذذذذتثمالاأ 

الخرراء

حتييى 2018تييولى مناييل م ييافي الب ةيير  فييي الفتيير  ميي  وغسييطر 
م حاصيي  علييى جيييالوريو  علييو  عسيييريةم وجيييالوريو 2022ديسييمبر 

.إدار  وعما -تاار 

مسذذتوى تذذمدي آليذذاأ اإلدال  المحليذذة دوًلا حاسذذًما فذذي تطبيذذق االسذذتراتيجياأ والسياسذذاأ القوميذذة علذذى ال
ا األمذر المحليا فبذدو  إشذرام اإلدال  المحليذة ال يمكذ  تحقيذق عمليذة التذوطي  لهذ   االسذتراتيجياأا وهذ 

ذ 2050ر الُمنذا  ينطبق تماًما على األجند  الوطنية للعمل الُمناخي باكل عااا واالسذتراتيجية الوطنيذة لتغيُّ
.باكل خاغا والمبادل  الوطنية للماروعاأ الخرراء باكل أ ثر تحديًدا

 يذذذاد  عبذذذد الفتذذذاح السيسذذذي المتعلذذذق ب/ فالوصذذذول للهذذذدف القذذذومي الذذذ ي يتبنذذذا  فخامذذذة السذذذيد الذذذرـيس
ا وصذذواًل لنسذذبة  ا 2030عذذاا % 100االسذذتثمالاأ الخرذذراء مذذ   ذذم  هيكذذل االسذذتثمالاأ العامذذة تذذدليجي 

المحليذة يستل ا العمل على المستوى المحلي والمستوى المر  ي في نفس الوقذتا فاسذتثمالاأ اإلدال 
ية مليذذال جنيذذه سذذنوي اا وتر يذذ  المحاف ذذاأ علذذى إدال  بذذرامج وعيقذذة الصذذلة بقرذذ20المباشذذر  التذذي تتخطذذي 

علذى  لهذا مجذاالأ هامذة لتذوطي  أجنذد  العمذل الُمنذاخي(  برنامج إدال  المخلفاأ وتحسذي  البيئذة)المنا  
.المستوى المحلي

يا ولذديها ه اا وترطل  المحاف اأ ووحداأ اإلدال  المحلية ب داء دول لـيس في المتابعة والتفتيش البيئذ
ا ل ا فمذ  الرذرولي أ  1994لسنة 4وقانو  البيئة لقم 1979لسنة 43اختصاصاأ قانونية بموجب القانو  

تكذذذو  جذذذ ًءا مذذذذ  أي ترتيبذذذاأ ممسسذذذذية لهذذذا عالقذذذذة بالتنميذذذة الخرذذذذراء وعلذذذى لأسذذذذها المبذذذاد  الوطنيذذذذة 
.للماروعاأ الخرراء

وزير التنمية المحلية
جمهولية مصر العربية

هااا آمنة / اللواء
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وفذذي هذذ ا اإلطذذالا حرصذذت وزال  التنميذذة المحليذذة علذذى دعذذم المبذذادل  الوطنيذذة 
تذي للماروعاأ الخرراء ال  ية التي أعمرأ عذ  آالف األفكذال والماذروعاأ ال
مةا يمك  أ  تمثل خطذو  هامذة فذي طريذق التحذول األخرذر والتنميذة المسذتدا

حيذذذث قذذذدمت الذذذوزال  الذذذدعم للمحاف ذذذاأ فذذذي و ذذذ  آليذذذاأ ممسسذذذية إلدال  
المبذذذادل  وتلقذذذي المقترحذذذاأ والماذذذروعاأ وتقييمهذذذاا  مذذذا شذذذال ت الذذذوزال  

.بفاعلية في لجا  التقييم والتحكيم على المستوى المر  ي

لخرذراء وإ  تتطل  وزال  التنمية المحلية إلى التوس  في تحفي  الماروعاأ ا
  ال  يذذة فذذي المسذذتقبل وإعذذاد  تكذذرال المسذذابقة ألعذذواا قادمذذةا فذذإنني أود أ

وعاأ انته  ه   الفرصة ألهنئ  افة الماال ي  في المبادل  وأصحاب الماذر 
ماذذروًعا تذذم عر ذذها خذذالل استرذذافة 18التذذي حالفهذذا التوفيذذق بذذالفوز  ذذم  

.2022مصر لقمة المنا  

ذذا علذذى بنذذاء القذذدلاأ والتوسذذ  فذذ ي وفذذي  اأ السذذياقا فذذإ  الذذوزال  تعمذذل حالي 
اأ تدليب مسمولي اإلدال  المحلية في مو وعاأ العمل الُمناخي والماذروع
 ذذاا الخرذذراء والتعذذاو  مذذ  وزال  التخطذذيط والتنميذذة االقتصذذادية فذذي تبنذذي ن

اأ للمحاف اأ التي تحقق نسذب مرتفعذة مذ  الماذروع( منح األداء)الحواف  
الخرذذذذذراءا فرذذذذذًلا عذذذذذ  دعذذذذذم المحاف ذذذذذاأ إلعذذذذذداد خطذذذذذط محليذذذذذة لتذذذذذوطي  

ر المنا   .2050االستراتيجية الوطنية لتغيُّ

26
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أعبتذذذذت.. مبذذذذادل  وطنيذذذذة
وعي المرأ  المصرية 

  الميرو  عملى كراةر لفريز العم  اإلتلةمي لبرامج وسةاسا  تميية
د  فيييي المركيييز اإلتلةميييي لليييدو  العرجةييية التييياجت لبرنيييامج ا ميييا المت ييي

م وعملييى كراةسيية لميتييل  ةويية ا مييا (2013-2016)اإلنمييااي فييي الفتيير  
.(2010-2013)المت د  للمرو  جمار في الفتر  
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!فكر  لاـد  ومتمي  

!في أ ثر قرية تتعلق بحا رنا ومستقبل أوطاننا.. وفي مجاالأ هامة وملحة

مهوليذة إنها المبادل  الوطنية للماروعاأ الخرراء ال  يةا التي أطلقتها الدولة المصرية بمحاف ذاأ الج
ر الُمناخيا عبر و    خريطة على في مجال التنمية المستدامة وال  ية والتعامل م  البعد البيئي وآعال التغيُّ

.مستوى المحاف اأ للماروعاأ الخرراء ال  ية وج ب االستثمالاأ الالزمة لها

والمختلذذذا والهذذذاا فذذذي تلذذذك المبذذذادل  ومذذذا يمي هذذذا أنهذذذا تسذذذعى إلذذذى تحقيذذذق أهذذذداف التنميذذذة المسذذذتدامةا 
ذر الُمنذا ا وتنفيذ  التحذول الرقمذيا و لذك فذي تذل استرذافة مصذر لقمذة الُمنذا  ا لسذابعة ومعالجة آعذال تغيُّ

. 2022والعاري  بارا الايخ في شهر نوفمبر 

ا يعذد وما يبعث على السعاد  والفخر بتلك المبادل  أيًرا ما تم م  ترمي  ماروعاأ المرأ  داخلهاا وه 
ر الُمنا ا وهذي ت  يًدا على نهج الدولة في حماية ودعم وتمكي  المرأ  المصريةا وإيمانًا ب نها األ ثر ت عًرا بتغ يُّ

. أيًرا األ ثر حرًصا على مواجهته

لـيس المجلس القومي للمرأ 
جمهولية مصر العربية

مايا مرسي . د
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وفذذي هذذ ا اإلطذذالا فقذذد بذذ ل المجلذذس القذذومي للمذذرأ  جهذذوًدا  بيذذر  منذذ  إطذذالق المبذذادل ا تر ذذ أ بصذذول  
ر الُمنذا ا حيذث عقذد المجلذس لقذاءاأ بُمقذرلاأ فروعذه فذي أساسية على التوعية بملا المرأ  والبيئة وتغيُّ

المحاف ذذذذذذذاأ مذذذذذذذ  مسذذذذذذذموالأ المبذذذذذذذادل  بالدولذذذذذذذةا تلتهذذذذذذذا لقذذذذذذذاءاأ مذذذذذذذ  ماذذذذذذذرفاأ المحاف ذذذذذذذاأا
ذذذذذذذذذذر الُمنذذذذذذذذذذا ا وبذذذذذذذذذذالطرح الذذذذذذذذذذدولي لمصذذذذذذذذذذر لتعذذذذذذذذذذريفه  ب هميذذذذذذذذذذة دول المذذذذذذذذذذرأ  فذذذذذذذذذذي مواجهذذذذذذذذذذة تغيُّ
الذذذذذذذ ي تذذذذذذذم عر ذذذذذذذه خذذذذذذذالل االجتمذذذذذذذاس السذذذذذذذادس والسذذذذذذذتي  للجنذذذذذذذة و ذذذذذذذ  المذذذذذذذرأ  بذذذذذذذاألمم المتحذذذذذذذد 

(Sixty-sixth Session of the Commission on the Status of Women, CSW 66)والتذي عقذدأ فذي مذالس ا
ر الُمنا  على المرأ "ا و ا  مو وعها الرـيس هو 2022 ".قرية أعر تداعياأ تغيُّ

وقذذد ترذذم  طذذرح مصذذر الذذدولي سذذب  ل ذذاـ  لـيسذذةا هذذي العمذذل علذذى أسذذاليب تراعذذي احتياجذذاأ المذذرأ  خذذالل
ر الُمناخيا وتع ي  فاعلية المرأ  وماذال تها ا لفعالذة خذالل عملية التكيا والتخفيا م  حد  تداعياأ التغيُّ

نحذذو مراحذذل الحو مذذة البيئيذذةا واالسذذتفاد  مذذ  فذذرغ توتيذذا المذذرأ  خذذالل عمليذذة االنتقذذال البيئذذي العذذادل
جذذة االقتصذذاد األخرذذر واالسذذتهالم الرشذذيد واالقتصذذاد األزلق فذذي إطذذال أهذذداف التنميذذة المسذذتدامةا ومعال

لو ي باذ   ا عال والتداعياأ الصحية واالجتماعية للتدهول البيئي على المرأ ا وتع يذ  التوعيذة والتغييذر السذ
ذذ ذذر الُمنذذا ا وتع يذذ  إنتذذاق البيانذذاأ والمعرفذذة بمو ذذوعاأ المذذرأ ا والبيئذذةا وتغيُّ ر الُمنذذا ا قرذذايا المذذرأ  وتغيُّ

ر الُمناخي .وتطبيق مباد  تمكي  المرأ  ومراعا  احتياجاتها خالل عملية تمويل التغيُّ

" العذادلاالنتقذال البيئذي" ما تر  أ جهذود المجلذس القذومي للمذرأ  أيًرذا علذى ناذر الذوعي ب هميذة تحقيذق 
.المحاف اأوبقدلاأ التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مستقبل مستداا للجمي ا وبتعميم ه   المعلوماأ ب

 ذاأ وفي ه ا السياقا ال تفوتني اإلشاد  بالدول الهاا ال ي قامت به ُمقرلاأ فروس المجلس بجميذ  محاف
ذذر الُمنذذا  وبا لمبذذادل  الجمهوليذذة وجهذذوده  االحترافيذذة الكبيذذر  فذذي ناذذر الذذوعي بملذذا المذذرأ  والبيئذذة وتغيُّ

امذة وشروطها ومعاييرها لنقلها للسيداأا وتاذجيعه  علذى الماذال ة والتنذافس لتقذديم ماذروعاأ ه
.خاصة بالمرأ ا مستوفية للاروط األساسية لكونها خرراء و  ية
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 ل الاكر والتقدير إلى الساد  المحاف ي  على ما قدمو  م  دعم لمقرلاأ فروس المجلس
.بمحاف اأ الجمهولية من  إطالق المبادل 

ازأ سذواء التذي فذ- ما أود اإلشاد  بجمي  الماروعاأ التي تقدمت بها المذرأ  خذالل المبذادل  
سذاليب وبمسذتواها المتميذ  ألنهذا أعبتذت مذدى وعذي المذرأ  ب -أو التي لم يحالفها الحظ بذالفوز 

ر الُمنا  عبر حلول مبتكر  وخرراء و  يةا بعثت لسالة للعالم خالل قمذة مواجهة تداعياأ تغيُّ
الُمنذذا  باذذرا الاذذيخ بذذ   المذذرأ  المصذذرية قذذادل  وممهلذذة وتعمذذل بالفعذذل علذذى مواجهذذة هذذ  
األزمذذة بحلذذول مبتكذذر  وخرذذراء و  يذذة بماذذروعاأ منفذذ   بالفعذذل علذذى ألض الواقذذ ا  وأنهذذا

مذذ  خذذالل الحفذذاى علذذى البيئذذة لتحسذذي  نوعيذذة الحيذذا  " 2030ل يذذة مصذذر "ماذذال ة فذذي تنفيذذ  
ر الُمنا  "ومراعا  حقوق األجيال القادمةا وتنفي   ".2050االستراتيجية الوطنية لتغيُّ

وبكل فخر أ  د أ  ماذروعاأ المذرأ  أصذبحت جذ ًءا مذ  خريطذة الماذروعاأ الخرذراء ال  يذة 
. على مستوى محاف اأ الجمهوليةا ويتم ج ب االستثمالاأ الالزمذة لهذا مذ  الذداخل والخذالق

ا فقذذذذذذذد ترذذذذذذذمنت فعاليذذذذذذذاأ"27 ذذذذذذذوب "وفذذذذذذذي إطذذذذذذذال استرذذذذذذذافة مصذذذذذذذر لمذذذذذذذمتمر المنذذذذذذذا  
ذذذذذر الُمنذذذذذا "اليذذذذذوا الرـاسذذذذذي للمذذذذذرأ  إطذذذذذالق  "مبذذذذذادل  المذذذذذرأ  اإلفريقيذذذذذة والتكيذذذذذا مذذذذذ  تغيُّ

African Women Climate Adaptive Priorities, AWCAP) ) بالتعذذاو  مذذ  الاذذريك األممذذي
وهذذي اUN-Women))الذذرـيس هيئذذة األمذذم المتحذذد  للمسذذاوا  بذذي  الجنسذذي  وتمكذذي  المذذرأ  

مذذذم مبذذذادل  متميذذذ    اأ تر يذذذ  إقليمذذذيا  تعطذذذي إفريقيذذذا الفرصذذذة لتحقيذذذق أهذذذداف اتفاقيذذذة األ
ذذذر الُمنذذذا  مذذذ  خذذذالل تمكذذذي  المذذذرأ ا وتع يذذذ  التذذذ زل مذذذ  ا ليذذذاأ المتحذذذد  اإلطاليذذذة باذذذ   تغيُّ

ي القذال  والمنصاأ الحالية التي تدعم المرأ ا وتصميم تدخالأ خاصذة بإفريقيذا لذدعم المذرأ  فذ
. اإلفريقية  طرف فاعل في عملية االنتقال العادل على قدا المساوا  م  الرجل

   ذم" المبذادل  المصذرية لماذروعاأ خرذراء   يذة"ومذا يبعذث علذى الفخذر أيًرذا أنذه تذم دمذج 
نذذا  تلذذك المبذذادل  اإلفريقيذذة  عمليذذة تاذذجيعية لرفذذ  الذذوعيا وسذذوف تترذذم  مذذمتمراأ الم

. القادمة جلسة ع  المبادل 

ة وأ  ذذد أ  أ ثذذر مذذا أسذذعدني خذذالل تلذذك المبذذادل  الوطنيذذة مذذا لمسذذته مذذ  وعذذى المذذرأ  المصذذري
ذذ ر واهتمامهذذا وحرصذذها علذذى أ  تكذذو  عنصذذًرا فذذاعاًل  ذذم  جهذذود الدولذذة لمواجهذذة تذذداعياأ تغيُّ
الُمنذذا ا وهذذ ا يم ذذد اسذذتدامة إشذذرام المذذرأ  باعتبالهذذا محرً ذذا لـيًسذذا لجميذذ  مراحذذل الجهذذود 

.المب ولة لمواجهة تلك القرية

ا وماترً ا في جمي  الفئاأ ووختاًماا  ليس محذوًلا أتمنى أ  يكو  تكافم الفرغ محوًلا أساسي 
راء خاًصذذا بذذالمرأ ا و لذذك حتذذى تكذذو  المذذرأ  ممثلذذة بجميذذ  الفئذذاأ مثلهذذا مثذذل العناصذذر الخرذذ

وال  يذذةا والمجلذذس مسذذتمر فذذي دعمذذه المذذرأ  المصذذرية بجميذذ  المحاف ذذاأ للماذذال ة فذذي
.المبادل  خالل السنواأ القادمة

ل وداـًمذذا حلذذول مصذذرية لمسذذتقب... و ذذل النجذذاح والتوفيذذق للمبذذادل  خذذالل األعذذواا القادمذذة
...مستداا بإ   ّ
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التعريذذذذذذذذا بالمبذذذذذذذذادل  
الوطنيذذذة للماذذذروعاأ

الخرراء ال  ية

مقدمة
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مذذذذذذذدير ماذذذذذذذروعاأ المكتذذذذذذذب الفنذذذذذذذي 
للو يذذذذذذذل الذذذذذذذداـم لذذذذذذذوزال  التخطذذذذذذذيط 

ي حاصذذذذلة علذذذذ-والتنميذذذذة االقتصذذذذادية 
ماجسذذذذذتير إدال  األعمذذذذذال ا وشذذذذذغلت 
منصذذذذذذذب مذذذذذذذدير البذذذذذذذرامج التدليبيذذذذذذذة 

ةلؤصالح اإلدالي على مستوى الدول

نيرمي   صادق. إعداد أ

ميذة الو يل الداـم لذوزال  التخطذيط والتن
   االقتصاديةا والمارف العاا علذى جذاـ

مصذذذذذر للتميذذذذذ  الحكذذذذذومي وعرذذذذذو لجنذذذذذة 
اأ التحكذذيم الوطنيذذة بمبذذادل  الماذذروع

الخرراء ال  ية

خالد مصطفى. إشراف ا

أ علذى سيتعرض لها الجمي  ال محالةا إال أ  التذ عيرات عيراأ المنا  
كربو  بالرغم م  مساهمتها الرئيلة في انبعاعاأ ال-الدول النامية 

 ا سيكو  لهذا وقذ  أ بذر علذى تلذك الذدول  لذ-عكس الدول المتقدمة
ك نح  بحاجة إلى خطة مدلوسة لتع ي  القدل  على الصمود أماا  ل

.التغير

ر الُمنا  ويعتقد الكثير م  الناس أ   فاس دلجاأ يعني أساًسا التتغيُّ
  الحذذرال ا ولكذذ  التفذذاس دلجذذة الحذذرال  لذذيس سذذوى بدايذذة القصذذةا وأل

األلض عبذذال  عذذ  ن ذذااا حيذذث  ذذل شذذيء متصذذلا فذذإ  التغيذذراأ فذذي
منطقذذة واحذذد  قذذد يذذمدي إلذذى تغيذذراأ فذذي جميذذ  المنذذاطق األخذذرىا 

ذر الُمنذا ا وتامل عواقب  يد مذ  بذي  أمذول أخذرىا الجفذاف الاذدتغيُّ
ر ونذذدل  الميذذا  والحراـذذق الاذذديد  والتفذذاس مسذذتوياأ سذذطح البحذذ

دهول والفيرذذاناأ و وبذذا  الجليذذد القطبذذي والعواصذذا الكالعيذذة وتذذ
.التنوس البيولوجي

ذذر الُمنذذا  وبذذالطب  يذذمعر  غ يذذة علذذى الصذذحة والقذذدل  علذذى زلاعذذة األتغيُّ
والسك  والسذالمة والعمذلا هذ اا وقذد سذاءأ ال ذروف فذي أمذا   
أخذذذرى مذذذ  العذذذالم بالتفذذذاس مسذذذتوى سذذذطح البحذذذر وتسذذذلل الميذذذا  

مذا  . المالحة إلى دلجذة ا ذطرأ فيهذا مجتمعذاأ ب  ملهذا لالنتقذال
تاذذذير الدلاسذذذاأ إلذذذى أ  فتذذذراأ الجفذذذاف الطويلذذذة تعذذذرض النذذذاس
لخطذذر المجاعذذةا وأنذذه مذذ  المتوقذذ  فذذي المسذذتقبل أ  يرتفذذ  عذذدد 

".ت عيراأ المنا الالجئي  بسبب "
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ر الُمنا ا أبرمت الدول أطر عمل واتفاقياأ عالمية لتوجيذه عمليذة التقذدا ا لُمحذرز فذي ولمواجهة ت عيراأ تغيُّ
ذر الُمنذاخيا منهذا ذر أهذداف التنميذة المسذتدامةا واتفاقيذة األمذم المتحذد  اإلطاليذة باذ : مواجهة التغيُّ   تغيُّ

هذذ ا وهنذذام فئذذاأ عذالث عامذذة مذ  اإلجذذراءاأ الذذالزا اتخا هذا فذذي. الُمنذا ا فرذذًلا عذ  اتفاقيذذة بذذاليس للمنذا 
.خفض االنبعاعاأا والتكيا م  ت عيراأ المنا ا وتمويل التعديالأ الالزمة: الا  ا وهي

ثذل  ما تاير الدلاساأ إلى أ  تحويل أن مة الطاقة م  الوقود األحفولي إلى مصذادل الطاقذة المتجذدد ا م
ذر الُمنذا ا لكذ   علينذا أ  نبذدأ الطاقة الامسية أو طاقة الرياحا سيمدي إلى تقليل االنبعاعاأ المسببة لتغيُّ

ذا مذ  البلذدا  يلتذ ا بالوصذول باالنبعاعذاأ إ. ا   لذى مسذتوى وهنا تجب اإلشال  إلذى أ  هنذام تحالًفذا متنامي 
للحفذاى 2030ا وم   لك يجب أ  يتم خفض االنبعاعاأ بحوالي النصا بحلول عاا 2050الصفر بحلول عاا 

تقريًبذا سذنوي ا % 6دلجذة مئويذةا ويجذب أ  يذنخفض إنتذاق الوقذود األحفذولي بنسذبة 1.5على االحترال ب قل مذ  
.2030-2020خالل العقد 

بداية الفكر 

تجب اإلشال  إلى أنه قد اجتمعت الدول مذ  أجذل محاولذة إصذالح مذا أفسذد  اإلنسذا  مذ  تصذرفاأ خاطئذة
ذذر الُمنذذاخي الذذ ي إ ا لذذم يذذتم اتخذذا  خطذذواأ جذذاد  باذذ نه سذذيتط ول إلذذى أ ذذرأ بالكو ذذب ونذذتج عنهذذا هذذ ا التغيُّ

.األسوأ

نذا  وبدأأ فكر  المبادل  الوطنيذة للماذروعاأ الخرذراء ال  يذة مذ  الذد تول محمذود محيذي الذدي ا لاـذد الم
ر الُمنذا ا الذ ي أ ذد  ذرو ل  البذدء فذي للرـاسة المصرية لممتمر الدول األطراف باتفاقية األمم المتحد  لتغيُّ

ر الُمناخيا والرغبذة فذي إشذرام جميذ  الفئذاأ واألطيذاف بهذ   اتخا  إجراءاأ ملموسة با   الحد م  التغيُّ
وليذذة الفكذذر  لرذذما  تحمذذل الجميذذ  مسذذمولية التنفيذذ  وانتاذذالها علذذى مسذذتوى جميذذ  المحاف ذذاأ بجمه

.مصر العربية
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ا ُعر ت فكر  المبذادل  علذى السذيد لـذيس الذوزلاءا والقذت القبذول والذدعما وتذل العمذل 2022وفي شهر مايو 
باإلطذذذال 2022لسذذذنة 2738مسذذذتمًرا لمذذذد  عالعذذذة أشذذذهرا إلذذذى أ  تذذذم إصذذذدال قذذذرال لـذذذيس مجلذذذس الذذذوزلاء لقذذذم 

التن يمذذي للمبذذذادل  الوطنيذذذة للماذذذروعاأ الخرذذذراء ال  يذذذة فذذذي محاف ذذذاأ جمهوليذذذة مصذذذر العربيذذذةا تحذذذت
غيلية ويحذدد هذ ا القذرال الخطذواأ التاذ. إشراف الد تول  هالة السعيدا وزير  التخطيط والتنمية االقتصادية

.واإلجراـية  اأ الصلة واإلطال ال مني لتنفي  المبادل 

فئاأ المبادل  ولجانها التنفي ية

:ترم  اإلطال التن يمي الفئاأ الست للمبادل ا وهي

.الماروعاأ الكبير ▪

.الماروعاأ المتوسطة▪

.الماروعاأ الصغير ▪

.الماروعاأ المقدمة م  الار اأ الناشئة▪

ذذر الماذروعاأ التنمويذذة المتعلقذة بذذالمرأ  وتغ▪ يُّ
.الُمنا  واالستدامة

المبذذذذذذذادلاأ والماذذذذذذذال اأ المجتمعيذذذذذذذة غيذذذذذذذر ▪
.الهادفة للربح

152قانو  لقذم وفًقا لل( الناشئة–الصغير  -المتوسطة –الكبير  )جدير بال  ر أنه تم التميي  بي  الماروعاأ 
ث لجذا  و ذ لكا تذم تاذكيل عذال. با   تنمية الماروعاأ الكبير  والمتوسطة ومتناهيذة الصذغر2020لسنة 

:ل ا وهيلـيسة لتن يم إجراءاأ العمل وو   المعايير الفنية الختيال وتقييم الماروعاأ المقدمة بالمباد

.لمعنيةهااا بدلا وعروية عدد م  الوزالاأ ا/ اللجنة التن يمية الوطنية برـاسة المنسق العاا السفير▪

.عنيةاللجنة التنفي ية على مستوى المحاف اأ برـاسة السيد المحافظ وعروية عدد م  الوزالاأ الم▪

مذمتمر الذدول محمود محيي الدي ا لاـد المنا  للرـاسذة المصذرية ل/ اللجنة الوطنية للتحكيم برـاسة الد تول▪
ر الُمنا   ".27 وب "األطراف باتفاقية األمم المتحد  لتغيُّ

معنية وبصدول ه ا القرالا تم تاكيل اللجا  الم  ول  وفًقا للقرال م  خالل التواصل م  الوزالاأ والجهاأ ال
ص مذ  لترشيح أفرل العناصر لالنرماا إلى اللجا   ل في مجال تخصصها م  األخذ  فذي االعتبذال التخصذ

. جانب المن ول البيئي
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ل ية المبادل  وأهدافها

عربية أطلقت الحكومة المصرية المبادل  الوطنية للماروعاأ الخرراء ال  ية بمحاف اأ جمهولية مصر ال
ذذر البوصذذفها مبذذادل  لاـذذد  فذذي مجذذال تحقيذذق أهذذداف التنميذذة المسذذتدامة والتعامذذل مذذ  البعذذد البيئذذي وآعذذال  تغيُّ

. ا وتنفي  التحول الرقميالُمناخي

أهمية المبادل 

االستتتتة من استتتتةااسة تتتتم  اس تتتت ا
"27كوبا"لمؤتم ا

ى تهييديا مبييادر  غةيير مسييبوتة تركييز عليي
تم فيي التنفةذ والتطبةز على ورض الوات

إ ييييييار اسيييييييتعداد مايييييير قستضيييييييافة 
".27كوب "ورااسة تمة المناخ 

س توطيةاأهدافاالةنمي االمسةداالةحولاإلىااالقة منااألخ  

د التأكةييد علييى جدييية التعاميي  مييت البعيي
هةيييز البةويييي وتنةاييير المينييياخ فيييي إ يييار ت 

و يييدا  التنمةييية المسيييتدامة والت يييو 
الرتميييي مييي  خيييال  تهيييديا مديييروعا  

.  م ههة لاذه ا  دا 

وضييييييييييت خريطيييييييييية علييييييييييى مسييييييييييتو  
الم افظيييييا  للمديييييروعا  الخضيييييرا  
والذكةيييييية ورجطاييييييا جااييييييا  التموييييييي  
وجيييذب اقسيييتثمارا  الالخمييية لايييام مييي  

.الداخ  والخارج

و ذذذ  خريطذذذة للماذذذروعاأ الخرذذذراء ال  يذذذة علذذذى مسذذذتوى المحاف ذذذاأ وجذذذ ب وتسذذذعى المبذذذادل  إلذذذى 
وقذد تمذذت مراعذا  أ  يكذو  إطذالق الذدول  األولذذى مذ  المبذادل  فذي إطذال استرذذافة. االسذتثمالاأ الالزمذة لهذا

ر الُمنا   ا بمدينة شرا الايخ في نوفمبر "27 وب "مصر ممتمر األطراف التفاقية األمم المتحد  اإلطالية لتغيُّ
ر الُمنا 2022 . ا وهو ما يعكس األولوية التي توليها الحكومة المصرية لقرية تغيُّ
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:ه اا وقد تمثيلت أهدافها الرـيسة في ا تي

م   ية مذ  خذالل تع ذي/ تنفي  ماروعاأ خرراء▪
اسذذذذذذذذذذتخداا الحلذذذذذذذذذذول الُمناخيذذذذذذذذذذة وتكنولوجيذذذذذذذذذذا 
المعلوماأ واالتصاالأا بما يتماشذى مذ  أهذداف

ر الُمنا  " ".2050االستراتيجية الوطنية لتغيُّ

تع يذذذذذذذ  التنسذذذذذذذيق والاذذذذذذذرا اأ بذذذذذذذي  أصذذذذذذذحاب ▪
ر المصذذلحة الرـيسذذيي  فذذي جميذذ  محاف ذذاأ مصذذ
ذذذ ر لناذذذر الذذذوعي المجتمعذذذي باذذذ   تحذذذدياأ التغيُّ
الُمنذذذاخي مذذذ  خذذذالل اسذذذتخداا الحلذذذول والتقنيذذذاأ

.المبتكر 

ي تمكذذي  الفئذذاأ المختلفذذة فذذي المجتمذذ ا بمذذا فذذ▪
 لذذك النسذذاء والاذذذباب وقطذذاس األعمذذالا لتكذذذو  
ال ج ًءا ال يتج أ مذ  الجهذود الوطنيذة لمكافحذة ا عذ

ر الُمناخي .السلبية للتغيُّ

.ةإعداد قاعد  بياناأ للماروعاأ الخرراء ال  ي▪

ذذذر الُمنذذذا▪ خي إيجذذذاد حلذذذول مصذذذرية لماذذذكالأ التغيُّ
.على المستوى الوطني

.بناء قدلاأ الكوادل بالمحاف اأ▪

.الارا ة ال  ية المحليةا والوطنيةا والدولية▪

.توطي  أهداف التنمية المستدامة▪

عاأ إيجاد فرغ استثمالية وآلية لتمويل المارو▪
مذذذ  خذذذالل لبذذذط الماذذذروعاأ بالجهذذذاأ المانحذذذة 

.والممسساأ التمويلية والدولية

تع ذذذيم العاـذذذد النذذذاتج مذذذ  الاذذذرا ة مذذذ  جميذذذ  ▪
ر المُ  .ناخيالمحاف اأ لرف  الوعي الخاغ بالتغيُّ

لعايذذذة السذذذيد لـذذذيس هذذذ اا وتجذذذدل اإلشذذذال  إلذذذى أنذذذه مذذذ  أهذذذم األسذذذباب التذذذي أعطذذذت قذذذو  وانتاذذذاًلا للمبذذذادل  
و ذذ لكا القذذت . ا ممذذا  ذذا  لذذه أعذذر ع ذذيم علذذى النتذذاـج المتوقذذ  تحقيقهذذا مذذ  مختلذذا الجهذذاأالجمهوليذذة لهذذا

بيذق المبادل  اهتماًما  بيًرا م  الجهاأ والمن ماأ الدولية والقطذاس الخذاغ وعذدد مذ  البنذوم المهتمذة بتط
صذيًلاا أبذدى وبعذد اسذتعراض الماذروعاأ باذكل أ ثذر تف. المفهوا األخرر وال  ي وإصالح التغيُّراأ البيئيذة

. الار اء اهتمامهم بتمويل تلك الماروعاأ
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الخطواأ التنفي ية

طة الخاصذة تم عقد االجتماس األول م  اللجنة التن يمية بمقر وزال  التخطيط والتنمية االقتصادية لو   الخ
الو يذل بالمرحلة التمهيدية م  المبادل  بإشرام الجهاأ المعنيةا و لك بحرول المنسق الوطني للمبذادل ا و

ميذة المحليذةا الداـم لوزال  التخطيط والتنمية االقتصاديةا وممثلي وزالاأ التخطيط واالتصاالأ والبيئذة والتن
دول محمذذود ُمحيذذي الذذدي ا لاـذذد المنذذا  للرـاسذذة المصذذرية لمذذمتمر الذذ/ وأعرذذاء اللجنذذة التن يميذذةا والذذد تول 

ذذر الُمنذا  وفريذذق عملذها وممثلذذي المجلذس القذذومي للمذرأ ا واأل  اديميذذة األطذراف باتفاقيذة األمذذم المتحذد  لتغيُّ
.الوطنية للتدليب

افة إلذذى وخذالل االجتمذذاسا تذم تحديذذد معذذايير التقيذيم المخصصذذة للفئذاأ السذذت للماذذروعاأ الخرذراءا باإل ذذ
رونيذة للمبذادل  تحديد شروط التقدا للترشح بالمبادل ا وخطواأ التقييما باإل افة إلى عناصذر المنصذة اإللكت

(www.sgg.eg ) يال معايير االخت–أهداف المبادل  )التي تستعرض جمي  المعلوماأ الخاصة بالمبادل  ومنها–
م مذ  ا  مذا يذت(قرال اإلصدال–اإلطال التن يمي الخاغ بالمبادل  –تحديد مفهوا الماروعاأ –شروط التقدا 

. خاللها تقديم الماروعاأ الراغبة في االلتحاق بالمبادل 

ع  المبادل 

راف في إطال الجهود الحالية لرـاسة واسترافة مذمتمر أطذ
ذذذر الُمنذذذا   ا(COP27)اتفاقيذذذة األمذذذم المتحذذذد  اإلطاليذذذة لتغيُّ

ياق والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المسذتدامة فذي سذ
مذذذذ  خذذذذالل الحفذذذذاى علذذذذى البيئذذذذة 2030تنفيذذذذ  ل يذذذذة مصذذذذر 

لتحسذذذي  نوعيذذذة الحيذذذا  ومراعذذذا  حقذذذوق األجيذذذال القادمذذذةا 
ر الُمنا   ا يتم تنفي  2050وتنفي  اإلستراتيجية الوطنية لتغيُّ

المبذذذذذذذذادل  الوطنيذذذذذذذذة للماذذذذذذذذروعاأ الخرذذذذذذذذراء ال  يذذذذذذذذة 
بمحاف ذذذاأ جمهوليذذذة مصذذذر العربيذذذة  مبذذذادل  لاـذذذد  فذذذي 
مجذذذال التنميذذذة المسذذذتدامة وال  يذذذة والتعامذذذل مذذذ  البعذذذد

ذذر الُمنذذاخيا و لذك مذذ  خذذالل و ذذ  خ ريطذذة البيئذي وآعذذال التغيُّ
علذذى مسذذتوى المحاف ذذاأ للماذذروعاأ الخرذذراء ال  يذذة

.وج ب االستثمالاأ الالزمة لها

ةالمبادل  الوطنية للماروعاأ الخرراء ال  ي
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اـجهاا ي تي لافق  لك عدد م  المسالاأ الرـيسة التي تم انتهاجها لرما  التنفي  الفعال للمبادل ا لتع ي  نت
:في مقدمتها

دل   ل ا  ا  م  أهم التحدياأ إدماق جمي  المحاف اأ للماال ة بالمبا: التنسيق والتواصل م  المحاف اأ
ا اعتمدأ المبذادل  عقذد عذد  اجتماعذاأ لاذرح المبذادل  والذدول الحيذوي المنذوط بالمحاف ذاأا حيذث تكمذ  بهذ

فيذً ا ولرذما  سذرعة إنجذاز العمذل وتن. الثرو  الحقيقية م  أفكال وماروعاأ على اختالف جميذ  المسذتوياأ
مذ   ذل محاف ذةا باإل ذافة 2لقرال مجلس الوزلاء تم تاكيل اللجا  التنفي ية بالمحاف اأا وترذمنت عذدد 

حذذاق إلذذى ممثذذل مذذ   ذذل الذذوزالاأ والجهذذاأ المعنيذذة لدلاسذذة واختيذذال وتقيذذيم الماذذروعاأ التذذي سذذتتقدا لاللت
مذل بالمبادل ا ليس هذ ا فقذط بذل إ  التواصذل والتنسذيق مذ  المحاف ذاأ وصذل إلذى وجذود غرفذة عمليذاأ تع

سذاعة للذرد علذى  افذة التسذا الأ الذوالد  مذ  الاذر اء بالمحاف ذاأا ممذا انعكذس 24باكل مستمر طذوال 
. على األداء المرغوب فيه

ل ة أولذذى خطذذواأ التغييذذر تذذ تي مذذ  خذذالل التوعيذذةا فلكذذي نحذذث المحاف ذذاأ علذذى الماذذا: التوعيذذة بالمبذذادل 
ليذة والتعرف على أهداف المبادل ا  ا  م  الررولي إطالق حملة توعية ونار للمبذادل  علذى مسذتوى الجمهو

م أيًرذا لتصل إلى جمي  الجهاأ والمواطني  بكافة أطيذافهم باعتبذالهم شذر اء أساسذيي  وتقذ  علذى عذاتقه
  تصذرفاأ مسمولية اتخا  التدابير للحفاى على المنا  وحماية الكو ب مذ  التلذوث البيئذي الذ ي يتعذرض لذه مذ

اصذة وسلوم غير صحي يرر بن امه واستقرال ا ه ا باإل افة إلذى البحذث عذ  أهذم الماذروعاأ واألفكذال الخ
.اكل أوس بكيفية حماية البيئة والتقدا بها م  خالل المبادل ا لتسليط الروء عليها وإمكانية تنفي ها ب

التواصل وقد قامت وزال  التخطيط والتنمية االقتصادية باإلعال  ع  المبادل  بالوساـل السمعية وصفحاأ
اف اأ  ما قامت المح. االجتماعي وم  خالل بعض الار اء وصفحاتهم التي تتعدى الماليي  م  المتابعي 

اف اأ بنار المعلوماأ ع  المبادل  على جمي  وساـل التواصل االجتماعي الخاصة بهاا أيًرا اعتمدأ المح
رق علذذى إعالنذذاأ الاذذوالس والميذذادي  والااشذذاأ اإللكترونيذذة بالمحاف ذذة للتنويذذه عذذ  أهذذداف المبذذادل  وطذذ

. الماال ة بها
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كذوادل لرذما  نجذاح تنفيذ  المبذادل  بالمحاف ذاأ  ذا  البذد مذ  ت هيذل وتذدليب ال: ت هيل الكوادل بالمحاف اأ
المسذذمولة عذذ  تنفيذذ هاا والتعذذرف علذذى وصذذا الماذذروعاأ الخرذذراء وال  يذذة وشذذرح المهذذاا المطلوبذذة مذذ 

اأ عليهذا وفًقذا اللجا  التنفي ية طوال فتر  التنفي ا و يفيذة اسذتخداا المنصذة اإللكترونيذة وتقذديم الماذروع
.للفئاأ الست

اعذا  لبعذد و لذك مر )وبالفعل تم عقد العديد م  الدولاأ والندواأ التعريفية والتدليبية منها ما تم افترا ذًيا 
 ذذادل علذذى 500ومنهذذا مذذا تذذم بحرذذول فعلذذي للمتذذدلبي  ألعذذداد وصذذلت لذذذ ( عذذدد مذذ  المحاف ذذاأ عذذ  العاصذذمة

نقذذل مسذذتوى المحاف ذذاأا والذذ ي  ترذذمنت مسذذمولياتهم أ  يكونذذوا بمثابذذة سذذفراء للمنذذا  بمحذذاف تهم ل
.المعلوماأ والمهالاأ التي ا تسبوها لمقدمي الماروعاأ

التقدا بالماروعاأ وتقييمها واالختيال م  بينها

للتقذذدا بالماذذروعاأ و ذذا  2022أغسذذطس 21تذذم فذذتح بذذاب التقذذدا علذذى المنصذذة اإللكترونيذذة للمبذذادل  يذذوا 
سذبتمبر ن ذًرا لؤقبذال الكبيذر مذ  18ا إال أنه تذم مذد تلذك الفتذر  حتذى 2022سبتمبر 7مقرًلا غلق باب التقدا يوا 

.أسابي  فقط3ماروًعا في 6281الماروعاأ بالمحاف اأ على الماال ةا حيث وصلت إلى 

6281
إجمالي الماروعاأ المقدمة

688
الماروعاأ الكبير 

1215
الماروعاأ المتوسطة

889
الماروعاأ الصغير 

655
ةماروعاأ الار اأ الناشئ

1789
ماروعاأ غير هادفة للربح

1045
ماروعاأ المرأ 

م  لرما  نجاح عملية تقييم واختيال الماروعاأ الممهلة  ا  م  الررولي و   آلية وا حة ومحدد  تر
:حيادية وحو مة االختيالا وله ا تم و   مسطر  للتقييم تحتوي على عدد م  المعاييرا وهي

عيال التمكذي  األعرا باإل افة إلى م–القابلية للتكرال -مكو    ي –مكو  أخرر : تتمثل فيمعايير لـيسة  6▪
.وتكافم الفرغ فيما يخص ماروعاأ فئة المرأ 

ا 23▪ .تنبثق م  المعايير الرـيسةمعياًلا فرعي 
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سذطر  وليس ه ا فقط بل ترمنت ه   المرحلة تدليب وت هيل الكوادل بالمحاف اأ على  يفيذة اسذتخداا م
ر  في مجذال التقييم للماروعاأ الختيال األفرل والمستوفي للاروطا باإل افة إلى وجود محكمي   وي خب

عرذاء واسذتمرأ عمليذة التقيذيم داخذل المحاف ذاأ بالاذرا ة مذ  أ. تحكيم وتنقية الماروعاأ بالمحاف اأ
أيذذاا وفذذرأ  مذذا هذذاـاًل مذذ  المعلومذذاأ واألحذذداثا ممذذا  ذذا  لذذه أعذذر فذذي 10اللجنذذة التنفي يذذة بالمحاف ذذاأ لمذذد  

ماروعا فقط تنطبق عليهم الاروط والمعايير وفًقذا لقذرال 162وفي النهاية تم اختيال عدد . ا تساب الخبراأ
.مجلس الوزلاء

ياديذة ولم يتوقا العمل عند ه   المرحلة بل تم عقد أ ثذر مذ  لجنذة لتقيذيم الماذروعاأ الممهلذة لرذما  الح
البيئذي والمو وعية في االختيالا حيث عقدأ لجنة األمانة الفنية للمبادل  اجتماعذاأ  ذمت خبذراء فذي المجذال

دمذذ  جميذذ  الجهذذاأ المعنيذذة الماذذال ة بالمبذذادل  أسذذتمرأ لمذذد  أسذذبوس لعمذذل قاـمذذة مختصذذر  الختيذذال عذذد
ا و لذك لعر ذها علذى اللجنذة الوطنيذة ماذروعاأ فذي  ذل فئذة10بواقذ  162ماروًعا م  الماروعاأ الذ 60

.للتحكيم

روعاأا وبعذذد انتهذذاء عمذذل لجنذذة األمانذذة الفنيذذة   انذذت هنذذام لجنذذة أخذذرى ترذذم الخبذذراء الذذدوليي  لتقيذذيم الماذذ
ا حيث و لك لرما  الافافية وحيادية اختيال الماروعاأا  ما أ  وجود خبراء دوليي   ا  له أعر ومردود فعال
يرذا فذي ت  دأ لهم مصداقية آلية االختيالا مما دفعهم إلى الرغبة ليس فقط فذي تقيذيم الماذروعاأ ولكذ  أ

اأ تمويذذل وتقذذديم الذذدعم التقنذذي واالستاذذالي لهذذاا حيذذث إ  مذذ  األهذذداف الرـيسذذة للمبذذادل  لبذذط الماذذروع
.الخرراء ال  ية بجهاأ تمويل تج ب االستثمالاأ الالزمة لها

المعايير الرـيسة لتقييم الماروعاأ

لفاأ إدال  المخ/ االنبعاعاأ والتلوث / استخداا الطاقة / اإلدال  المستدامة : المكو  األخرر في الماروس▪
.وتطبيقاأ االقتصاد الداـري

الذذذ  اء /إنترنذذذت األشذذذياء / تطبيقذذذاأ الويذذذب / تطبيقذذذاأ الهذذذاتا المحمذذذول: الذذذ  ي/ المكذذذو  التكنولذذذوجي▪
 ذذم ن/ تطبيقذذاأ الثذذول  الصذذناعية الرابعذذة / معالجذذة البيانذذاأ الرذذخمة / االستاذذعال عذذ  بعذذد / االصذذطناعي 

.أخرى/ المعلوماأ الجغرافية 

لتع يذذ   يفيذذة اسذذتهداف السذذيداأ/ نسذذبة السذذيداأ الماذذال اأ فذذي الماذذروس : التمكذذي  وتكذذافم الفذذرغ▪
القذدلاأ  يفيذة بنذاء/  يفيذة اسذتهداف احتياجذاأ المذرأ   اأ العالقذة / دوله  في االنتقال لالقتصذاد األخرذر 
.للعاملي  والمستفيدي  م  الماروس

.أو التوس  واستدامة األعر/القابلية للتكرال و: القابلية للتكرال▪

مذذدى اسذذتفاد  المجتمذذ  باذذكل/ وجذذود مقذذاييس ألناذذطة وخطذذواأ الماذذروس : األعذذر التنمذذوي للماذذروس▪
.النتاـج واقعية ومدعومة بالبياناأ/ األعر الممتد للمبادل  / مباشر
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ماروًعا بالممتمراأ اإلقليمية162اإلعال  ع  الماروعاأ الممهلة وعددها 

بعذذذد انتهذذذذاء اللجذذذذا  التنفي يذذذذة بالمحاف ذذذذاأ مذذذذ  أعمذذذذال التقيذذذذيم واختيذذذذال الماذذذذروعاأ الممهلذذذذة وعذذذذددها
محاف ذذة وفًقذذا لقذذرال مجلذذس الذذوزلاءا تذذم 27بعذذدد ( ماذذروس بكذذل فئذذة)ماذذروًعا بواقذذ  سذذتة ماذذروعاأ 162

ل  اإلعذذال  عذذ  هذذ   الماذذروعاأ بمذذمتمراأ صذذحفية عقذذدتها المحاف ذذاأا وبنذذاء عليذذها تذذم بالتنسذذيق مذذ  وزا
التنميذذة المحليذذة تقسذذيم المحاف ذذاأ لمجموعذذاأا ترذذم  ذذل مجموعذذة عذذددا مذذ  المحاف ذذاأا وبالفعذذل تذذم

ا و لذك بحرذول إدال  2022تقسيم المحاف اأ إلى تس  مجموعاأ وتم اإلعال  ع  النتاـج خالل شذهر أ تذوبر 
.المبادل  والمحاف ي  وممثلي الجهاأ الوطنية والدولية وممسساأ التمويل
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وفذذذذي النهايذذذذةا تذذذذم عذذذذرض الماذذذذروعاأ الممهلذذذذة علذذذذى اللجنذذذذة الوطنيذذذذة للتحكذذذذيم برـاسذذذذة
ماروًعا بواق  عالعة ماروعاأ مذ   ذل فئذة 18محمود محيي الدي ا وتم اختيال عدد / الد تول

".27 وب "ليتم تمثيلها في ممتمر المنا  

ى وفي ختاا مرحلذة تقيذيم واختيذال الماذروعاأ الفذاـ  ا تذم اإلعذال  عذ  هذ   الماذروعاأ علذ
يذي  المستوى الوطني بحرول السذيد الذد تول لـذيس مجلذس الذوزلاء والسذاد  الذوزلاء المعن

ق وجميذذ  السذذاد  المحذذاف ي ا لتكذذريم الفذذاـ ي  وإبذذراز الجهذذود التذذي تمذذت منذذ  بدايذذة إطذذال
تتبنذا  وهو ماروس تم اختيال  م  قبل المحذافظ لا"ماروس السفير"المبادل ا  ما تم تكريم 

.المحاف ة م  داخل الستة ماروعاأ الممهلة

"27 وب "تقديم الماروعاأ الفاـ   خالل 

ماذروعاأ وأخيًرا وصلنا للهدف الكبير ال ي طالما حلمنا بها وهو تمثيذل المبذادل  الوطنيذة لل
التي أعرأ الخرراء ال  ية والماروعاأ الفاـ   بممتمر عالمي منوط بحل الماكالأ البيئية
.باليسسلًبا على الكو با بحرول  ل الدول المهتمة بإصالح المنا  واألعراء باتفاقية

جذراءاأ وفي الحقيقةا إ  الماال ة بالممتمر لم تك  سهلة على اإلطالقا حيث تطلب األمذر إ
تمثذل تن يمية وفنية على أعلى مستوىا فاألمر تخطى مجرد  ونه عر ا للماذروعاأا حيذث
ذذر الُمنذذا  التذذي أصذذبحت تنذذافس الحلذذول ال عالميذذة تلذذك الماذذروعاأ الحلذذول المصذذرية لتغيُّ

.للدول الماال ة بالممتمر

ل  دعذو  مذ  ون ًرا لتحقيق المبادل  نجاًحا وصدًى  بيًرا فاق  ل التوقعاأا فقد تلقذت المبذاد
جلسذاأ لعذرض المبذادل  وماذروعاتها بواقذ  جلسذة 6الجهة المن مة للممتمر لعقذد عذدد 

وأيًرذا العذرض فذي المنطقذة ا(Action Hup)بقاعذة ( Blue Zone) ذل يذوا بالمنطقذة ال لقذاء 
ض بالمعرض ال ي ن مته وزال  التخطيط والتنمية االقتصادية لعر(  (Green Zoneالخرراء

الماذذذذروعاأ الفذذذذاـ   طذذذذوال فتذذذذر  المذذذذمتمرا والذذذذ ي تميذذذذ  بإتاحذذذذة التواصذذذذل المباشذذذذر بذذذذي  
الماروعاأ وزوال الممتمرا وشرح أهمية الماذروعاأ والغذرض منهذا والعاـذد المتوقذ  مذ  

 ذافة تنفي هاا وال سيما أيًرا تصميم المعرض الموا ذب للمفهذوا األخرذر الذ  يا هذ ا باإل
.إلى أ  الهدايا الخاصة بالمبادل  تم تصميمها وتنفي ها لتراعي البعد البيئي

االنبعاعذاأ –العلوا والاباب –التمويل )ووفًقا لتصنيا أياا ممتمر المنا  التي شملت يوا 
ا ا تذذذم تصذذذذني(الحلذذذذول–التنذذذوس البيولذذذوجي –الطاقذذذذة -الميذذذذا  والنذذذوس –التكيذذذا وال لاعذذذة –

الماروعاأ الفاـ   وعر ها حسب اليواا و لذك بحرذول عذدد مذ  الذوزلاء والجهذاأ الدوليذة 
بيذًرا وشر اء المبادل  والجهاأ المعنية والماال ة بالمبادل ا وقد أدأ ه   الجلساأ دوًلا  

ذذا فذذي لبذذط الجهذذاأ التمويليذذة بالماذذروعاأا و لذذك بعذذد اطالعهذذم عليهذذا وإدلا هذذا  ومحولي 
  علذى ألهمية التوس  في تنفي  الماروعاأ لما لها م  أهمية ومردود إيجابي إلصالح المنذا

.المستوى الوطني

2023فبراير –العدد الثاني -آفاق المناخ 41



4242



2023فبراير –العدد الثاني -آفاق المناخ 43

قذذذذذذدمت هذذذذذذ   الماذذذذذذروعاأ حلوًلذذذذذذا مصذذذذذذرية لذذذذذذبعض 
ر الُمنذذاخيا خذذالل ف عاليذذاأ الماذذكالأ المرتبطذذة بذذالتغيُّ

".27 وب "ممتمر األمم المتحد  للدول األطراف 

دد
عذذذذ
 ال
ا
لذذذذذ
م

ا م  أجل منا  مست دااماروًعا مصري ا   ي 

18
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ي تقدا المجمعاأ خدماتها م  خالل تطبيق الكتروني سري  وسهل االسذتخداا يتذيح خذدماأ المجمذ  فذ▪
ي باإل ذذافة إلذذى قيذذاا المجمعذذاأ بتنفيذذ  جميذذ  عمليذذاأ جذذرد النفايذذاأ فذذ. جميذذ  األوقذذاأ وفذذي  ذذل مكذذا 

ذذرق المراقبذذة وعبذذر التطبيقذذاأ ال  يذذة التذذي تمكنهذذا مذذ  تحديذذد المواقذذ  الجغرا
ف
فيذذة المنطقذذة مذذ  خذذالل ف

و  والسذذماح لهذذا بالتواصذذل مذذ  العمذذالء ولبطهذذم بمقذذاولي المنطقذذة أو منذذدوبيها الذذ ي  بذذدولهم يسذذتلم
التذي يعلذ  ويجمعو  وينقلو  ه   النفاياأ بعد االتفاق فيما بينهم على قيمتها باألسعال االسترشذادية

. عنها المجم  باكل دولي على منصته اإللكترونية وعبر الرساـل النصية

يعتمذد اعتماد تصميم  ل مجم  على جمي  تروف البناء التي تحقذق االسذتدامة وتقلذل االنبعاعذاأ  حيذث▪
تحليذة التصميم على خصاـص االستاعال ع  ُبعد وعلى الطاقة الامسيةا ويستخدا المجمذ  عمليذاأ

مجمذ ا ومعالجة ميا  الصرف الصحي للمجم  وتحويلها إلى غاز للطبخ ُيستخدا داخذل ال. الميا  الجوفية
.فرًلا ع  إنتاق سماد عروي الستخدامه لألسطح الخرراء ومر   األبحاث الموجود داخل  ل مجم 

  وجود منطقة خرراء في  ل مجم  لتقليل أي انبعاعاأ و ذ لك اسذتخدامها  مجذال بحثذي داخذل المجمذ▪
رق هذذ ا ويسذذاعد الُمجمذذ  باذذكل  بيذذر فذذي تقليذذل االنبعاعذذاأ الرذذال ا مذذ  خذذالل منذذ  حذذ. لخدمذذة المنطقذذة

دمذة لكذل النفاياأ في الهواء الطلقا ومن  المناولة العاواـية والوصول إلى صفر نفاياأ في منطقذة الخ
 مذذا أ  المجمذذ  نفسذذه عبذذال  عذذ   بسذذولة آمنذذة وال تنبعذذث منهذذا أي انبعاعذذاأ ترذذر بالعمذذال أو. مجمذذ 

.المنطقة المحيطة

  قيمتهذا يتمثل التحدي الرـيس للماروس في زياد  المخلفاأ ال لاعية والبلديةا والتي يمك  االسذتفاد  مذ
. يةاالقتصاديةا والقراء على  ل ال واهر السلبية لتداول المخلفاأ م  حرق مكاوف وتجال  غير شرع

اياأ يتاكل ه ا الماروس م  عدد م  المجمعاأ الخرراء وال  ية التي تعملا م  خالل منصة بنك النف
دل المصذذذريا علذذذى شذذذراء وبيذذذ  وإدال  تذذذداول المخلفذذذاأ ال لاعيذذذة والبلديذذذة  اأ القيمذذذة االقتصذذذادية للمصذذذ

.والمستثمر والدولة( حيازاأ زلاعية/منا أ /وحداأ سكنية )

التحدي/ الماكلة

الفكر  والقيمة/ الحل

المر   األول
1

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةالماروعذذذذاأ  بيذذذذر  الحجذذذذم
األقصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر

عطاء جاد الكريم محمود . أ
.  حتى ا  2016ممسس وصاحب شر ة بداية للخدماأ البيئية وبداـل الطاقة من  

بنذذذذذذذذذذذذذذذذذك المخلفذذذذذذذذذذذذذذذذذاأ المصذذذذذذذذذذذذذذذذذري
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. الماروس قابل للتكرال في  ل محاف اأ مصر و ل الدول الماابهة▪

لمتداخلذة لكذل المسذتخدمي  و ذل األطذراف ا( تطبيق بنذك المخلفذاأ المصذري)إتاحة المنصة اإللكترونية ▪
فذذي عمليذذاأ إدال  المخلفذذاأا لتذذمدي خذذدماتها ميذذدانًيا ولقمًيذذا فذذي أعمذذال جمذذ  ونقذذل ومعالجذذة المخلفذذاأ

ا بمقابذذذل مذذذادي عذذذادل عذذذ   ذذذل (القمامذذذة والمخلفذذذاأ الخطذذذر  ومخلفذذذاأ الهذذذدا والبنذذذاء)عديمذذذة القيمذذذة 
ذل فولًيذا بم جذرد تنفيذ   يلوجراا مذ  القمامذة غيذر المفذروز  يتحمذل تكلفتهذا مصذدل تولذد المخلفذاأ وتُحصي

. طلب خدمة لف  المخلفاأ م  خالل أحد مندوبي المنصة المنتاري  في  ل مصر

نذي أهذم تترم  المنصة  ل أطراف المن ومة وأصحاب المصذلحةا لتمثذل المجمعذاأ والتطبيذق اإللكترو▪
ي وإدلاق  ذذل المصذذان  المسذذتهلكة والمذذولدي  العذذاملي  فذذ. سالسذذل اإلمذذداد للمصذذان  والطاقذذة والغذذ اء

. جم  وتدوير المواد القابلة للتدوير وإعاد  االستخداا

يد وحسذاب يرصد البنك بكل أ لعه وأطرافه البصمة الكربونية الخاصة بكل فرد و ل منا   ومصن  لتحد▪
  مخلفاتذه  مية الكربو  وغازاأ الدفيئة المتسبب فيهاا فتكو  شهاد  البنك إما بحس  تعاملذه فذي إدال

.أو غير  لك

ل منطقذة يمثل الماروس أ بر قاعد  بياناأ للمتابعة أو لتحديذد وتوجيذه الخطذط االسذتثمالية الخاصذة بكذ▪
. والمرتبطة بماروعاأ خدماأ تداول المخلفاأ أو الماروعاأ والصناعاأ القاـمة عليها

. ةاسذذتقبال وتوليذذد  ذذل أنذذواس المخلفذذاأ  اأ القيمذذة االقتصذذادية فذذي جميذذ  أنحذذاء الجمهوليذذة والمنطقذذ▪
ل ولصذد التحذول الرقمذي الكامذ( القمامذة)وجم  ونقل ومعالجة  ل المخلفاأ عديمذة القيمذة االقتصذادية 

. في عملياأ نداء طلب الخدمة ومندوبي الجم  والنقل ومحطاأ ومصان  المعالجة والدف 

. دمج األفراد والقطاس غير الرسمي العامل بالمن ومة والتابيك م  ممسساأ المجتم  المدني▪

ةالخطط المستقبلي
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ر الُمناخي م  خذالل التوسذ  فذي زلاعذة أشذجال الجوجوبذا التذي تسذهم فذي مكافحذة▪ التصذحر التكيا م  التغيُّ
ي دلجذاأ حيث أ  الجوجوبا تاتهر بقدلتها على النمو ف. وتدهول األلا ي في المناطق الجافة وشبه الجافة

ي الحرال  المرتفعة ومعدالأ الملوحة العاليةا وهو ما يجعلها م  أفرل المحاصيل التي يمك  زلاعتهذا فذ
.توشكيا شرق العويناأا أو الصحراء الارقية لمصر

صذناعية  إ  ب ول الجوجوبا تنتج زيًتا فريذًدا عذالي الجذود  يذدخل فذي صذناعة العديذد مذ  المنتجذاأ الطبيذة وال▪
غذازاأ فعلى سبيل المثال ُيستخدا زيت الجوجوبا الخاا  وقود مسذتداا لمحر ذاأ الذدي لا ممذا يقلذل مذ 

.الدفيئة المرتبطة بالوقود األحفوليا ويقلل م  تكلفة مصادل الطاقة التقليدية

 فذاء  االعتماد على تقنياأ الري الحديثة وأجه   مراقبذة الرطوبذة التذي تحذدد متطلبذاأ الذري لرذما  أعلذى▪
. ناعيةواستخداا وحد  الن م الجغرافية لرصد ومراقبة نمو الجوجوبا عبر األقمال الص. في استخداا الميا 

.واستخداا ميا  الصرف الصحي المعالجة ل لاعة أشجال الجوجوبا

راأ تحويل صغال الم العي  والنساء إلذى لواد أعمذال لهذم صذالأ بذالعمالء الذدوليي  فذي صذناعة مستحرذ▪
.ة بهمالتجميلا عبر تدليبهم على تقنياأ زلاعة الجوجوبا وطرق تسويق زيتهاا وبناء م الس الجوجوبا الخاص

ةالخطط المستقبلي

ر الُمناخي يتسبب  بخر ميذا  في زياد  معدل التصحر وتدهول األلا ي ال لاعيةا إلى جانب زياد  معدالأ تالتغيُّ
ذر الُمنذالريا األمر ال ي ياكل  غًطا على الموالد الماـية لمصرا وم  عمي أصبح التكيذا مذ   أمذًرا ال اخي التغيُّ

. مفر منه لتحقيق االستدامة ال لاعية والماـية

التحدي/ الماكلة

الفكر  والقيمة/ الحل

يهذذدف هذذ ا الماذذروس إلذذى التوسذذ  فذذي زلاعذذة أشذذجال الجوجوبذذا باسذذتخداا ميذذا  الصذذرف الصذذحي المعالجذذةا
.ومكافحة التصحر م  معالجة ندل  الميا التكيا الُمناخي في سبيل تحسي  

شريا أحمد صالح/ اللواء
لـيس هيئة تنمية الصعيد

ذذ ا زلاعذذة الجوجوبذذا علذذى ميذذا  الصذذرف الصذذحي المعالجذذة عالعي 
ر الُمناخي) (للتكيا م  التغيُّ المر   الثاني
2

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةالماروعذذذذاأ  بيذذذذر  الحجذذذذم
البحذذذذذذر األحمذذذذذذر
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ا لرقميذةاألن مذة ا  م  حيذث للموانيإنااء ميناء صيد بمنطقة ع بة البرقا يلبي اعتبالاأ الجيل الخامس ▪
   وترقيذذة أجهذذمذذ  خذذالل تسذذهيل المعذذامالأ داخذذل المينذذاء لتحقيذذق الدقذذة والسذذرعة والموعوقيذذة العاليذذةا 

يذذة   عذذ  طريذذق اسذذتخداا أجهذذ   الكمبيذذوتر وأجهذذ   االستاذذعال ال  التوجيذذه والذذتحكم الخاصذذة بالسذذف 
ف   فاء    م  خالل لالميل إلى الميكنة وزياد  اإلنتاجيةوالكاميراأ والمرشد ا لي بدو  ساـقا فرًلا ع  
وبنذاء .وتن ذيم األسذطول العاذواـي فذي ميذا  نهذر النيذل. العمل داخل المينذاءا وتقليذل العمالذة الباذرية

وميذا  جدلا  بحرية للتغلب على التغيُّراأ الاواطئ وعملية االنجرافا وإنااء محطذاأ معالجذة النفايذاأ
.وأخررالصرف الصحيا والحد م  انبعاعاأ الكربو  واألعر البيئي الرال للميناء  لجعله ميناء ن يًفا

اق الكهربذاء توفير المصادل الطبيعية لتوليد الطاقذةا باسذتخداا التولبينذاأ المو ذوعة فذي قذاس البحذرا وإنتذ▪
ا تحليذذذة ميذذذا  البحذذذر: وتذذذوفير مصذذذادل مسذذذتدامة إلنتذذذاق الميذذذا ا مثذذذل. مذذذ  حر ذذذة الميذذذا  ولبطهذذذا بالمينذذذاء

ةا واستخراق الميا  م  الهواء م  خالل التقذاط ج يئذاأ المذاء مذ  الجذو باسذتخداا مولذداأ الميذا  الهواـيذ
حقيذذق وإناذذاء المذذ الس السذذمكية الحديثذذة اسذذتغالاًل للسذذطح المذذاـي وللحفذذاى علذذى الثذذرو  السذذمكيةا وت

.اال تفاء ال اتيا والتصني  عم التصدير

اء يذذذدلس الماذذذروس التوسذذذعة المسذذذتقبلية للمينذذذاءا مذذذ  خذذذالل وجذذذود فنذذذاء خلفذذذي للمينذذذاء يسذذذمح ببنذذذ▪
.المجتمعاأ العمرانية والمباني الخدمية التي تفيد العمالا وت يد م   فاءتهم في المستقبل

ةالخطط المستقبلي

م  األسطول البحريا والذ ي يقذ  علذى  ذفاف نهذر النيذل فذي ع بذة البذرق % 60يتواجد بمحاف ة دمياط نحو 
.باكل عاواـي مما يمدي إلى تلوث ميا  نهر النيل

التحدي/ الماكلة

الفكر  والقيمة/ الحل

ع بذة البذرق للتغلب على تلوث ميا  نهر النيل بع بة البرق بمحاف ة دمياطا تم إناذاء مينذاء صذيد بمنطقذة
ذذر الُمنذذاخيب حذذدث التقنيذذاأ التكنولوجيذذة  مذذ  أجذذل التكيذذا والتخفيذذا مذذ  آعذذال  لذذى المذذوالد ا والحفذذاى عالتغيُّ

.  النيلالطبيعية والتنوس البيولوجي في البحر األبيض المتوسطا والحد م  الصيد الجاـر وتلوث ميا

ممدوح لزقدعاء.أ
وحد  التنمية الحرريةا -مدير وحد  تطوير المناطق العاواـية 

.  والعرو الهندسي بالمكتب الفني لمحاف ة دمياط

المر   الثالث
3

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةالماروعذذذذاأ  بيذذذذر  الحجذذذذم
دميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاط

"مينذذذاء بحذذذري للصذذذيد فذذذي ع بذذذة البذذذرق"
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ت سذذذيس ن ذذذاا دعذذذم اتخذذذا  القذذذرال باذذذ   نقذذذاط الرذذذعا والمخذذذاطر علذذذى المسذذذتوى الذذذوطني لمدينذذذة ▪
ذذال لماذذروعاأ البنيذذة التحتيذذة الوطنيذذة واالسذذ تراتيجية اإلسذذكندليةا والذذ ي سيسذذاعد فذذي التخطذذيط الفعي

.المستقبلية وحماية المناطق المكت ة بالسكا 

لقذرال مساعد  أصحاب المصلحة في الحفاى علذى القذيم االقتصذادية العاليذة ألعمذالهم وتمكذي  صذانعي ا▪
أي مدينذذة ويمكذذ  تطبيذذق نتذذاـج الن ذذاا فذذي. مذذ  تنفيذذ  قذذرالاأ اسذذتباقية أ ثذذر فعاليذذة مذذ  حيذذث التكلفذذة

.ساحلية داخل مصر أو خالجها

: سيتم تنفي  الماروس على عالث مراحل متتالية

الوقذت سيتم إنااء ن اا مراقبة علذى طذول سذاحل اإلسذكندلية للحصذول علذى البيانذاأ فذي: المرحلة األولى
علذذى وسذذيتم الحصذول. وتترذم  هذذ   البيانذاأ قياسذذاأ مسذتوى سذذطح البحذر واألمذذواق والطقذس. الفعلذي

" حمولذةالن ذاا العذالمي التصذاالأ الهواتذا الم"جمي  البياناأ مذ  خذالل مسذجل البيانذاأ باسذتخداا تقنيذة 
Global System for Mobile Communication) ) اسذذم نقطذذة الوصذذول"وتقنيذذة "(Access Point Name)

. المخصصة

ةالخطط المستقبلي

للتغيُّر وًحا يُعد التفاس مستوى سطح البحرا والعواصا الاديد ا والفيراناأ الداـمة م  بي  ا عال األ ثر و 
األناذذطة التذذي يمكذذ  أ  تذذمعر باذذكل  بيذذر علذذى البنيذذة التحتيذذة والاذذواطئ والمنذذاطق الترفيهيذذة والُمنذذاخي 
ر الُمناخيالوتُعد محاف ة اإلسكندلية خامس مدينة ساحلية في العالم ُمعر ة للت عر بتداعياأ . البارية . تغيُّ

التحدي/ الماكلة

الفكر  والقيمة/ الحل

ا لذي لتذوفير يعتمد ن اا اإلن ال المبكر المتكامل على القياساأ في الوقذت الفعلذي ون ذاا التحليذل والتنبذم
. إلدال  الكوالثتصولاأ تعتمد على البياناأ لصانعي القرال  و لك لو   استراتيجية أ ثر  فاء  واستباقية

أيم  عبد المنعم الجمل. د
.مدير معهد بحوث الاواطئا وأستا  في الجيولوجيا البحريةا ولـيس قسم الجيولوجيا البحرية

د  ذوالث ن اا الرصذد والتنبذم واإلنذ ال المبكذر بالفيرذاناأ  ذ
ر الُمنا  في ساحل اإلسكندلية تغيُّ المر   األول

1
محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةالماروعاأ متوسطة الحجم

اإلسذذذذذذذذذذذذذذكندلية
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كندلية سذذيتم تنفيذذ  نمذذو ق قذذاـم علذذى ن ذذم المعلومذذاأ الجغرافيذذة لتقيذذيم مذذدى تذذ عر اإلسذذ: المرحلذذة الثانيذذة
ذر الُمنذاخيبتذ عيراأ  اDigital Elevation Model))ا وسذي خ  النمذذو ق فذي االعتبذال نمذو ق االلتفذاس الرقمذذي التغيُّ

لماأ في ياـية لحصول سيتم ا. ونطاق المد والج لا واندفاس العواصاا وهبوط التربةا وقياساأ األمواق  معر
لمذذاأ علذى اقتذراح للعديذد مذ  السذذيناليوهاأا مذ  خريطذة قابلذة للتذ عرا بنذذاًء علذى المسذتوياأ المختلفذة ل لمعر

. المستخدمة

تحليذذل المذذد سذذتكو  معنيذذة بتحليذذل البيانذذاأ والتنبذذم وإطذذالق اإلنذذ الاأ المناسذذبةا وسذذيتم: المرحلذذة الثالثذذة
ونية نمذو ق طيفذي أو شذبكة عصذب)وبعد  لكا سيتم تنفيذ  نمذو ق موجذة الريذاح . والج ل والعواصا واألمواق

يانذذاأ للتنبذذم بخصذذاـص الموجذذة قصذذير  المذذدى فذذي المسذذتقبلا وسذذيعتمد هذذ ا النمذذو ق علذذى ب( اصذذطناعية
. الرياح

50
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اذذذر ُيسذذذهم الماذذذروس فذذذي تاذذذغيل وإدال  مرافذذذق التكنولوجيذذذا الن يفذذذة لتمكذذذي  ال لاعذذذة المسذذذتدامةا ون▪
.المعرفة بخطط ه ا النوس م  ال لاعة المستقبلية

مذ  صذغال ومتوسذطي )م  قاعد  الم العي  في مصر % 90يساعد الماروس في معالجة ماكلة أ ثر م  ▪
.ا وياكل الماروس نمو ق أعمال قابل للتطوير والتكرال م  مصر إلى إفريقيا(الم العي 

ا مذ  التوجيهذاأ الرـاسذية▪ واتجذا  إيجاد حلول لماروعاأ استصالح الصذحراء فذي مصذرا يذ تي  لذك تماشذي 
. ماليي  فدا  لتع ي  األم  الغ اـي القومي لمصر4الدولة الستصالح ما يقرب م  

لتلبيذة هذ ا على الرغم م  التفاس الطلب على مرافق التكنولوجيا الن يفةا وتوافر الحلول التكنولوجية الالزمذة
وسذطي الطلبا ما زالت معدالأ االعتماد على التكنولوجيا الن يفذة منخفرذةا وخاصذة بالنسذبة لصذغال ومت

ة ويرجذ  االنخفذاض فذي تبنذي التكنولوجيذا الن يفذ. م  الم العي  فذي مصذر% 90الم العي  ال ي  يمثلو  نحو 
تحتيذة التفذاس النفقذاأ الرأسذمالية الالزمذة إلناذاء البنيذة ال: باكل أساسي إلى عدد م  العوامذلا مذ  بينهذا

ا ع  نقص المعرفة للتكنولوجيا الن يفةا والحواج  التقنية لتنفي  وتاغيل مرافق التكنولوجيا الن يفةا فرلً 
.با   أفرل ممالساأ ال لاعة المستدامة

الفكر  والقيمة/ الحل

ا ولتحقيذق تلذك الر يذة يذتم العمذل علذى عالعذة %100نار التقنيذاأ والتحذول إلذى ال لاعذة المسذتدامة بنسذبة ▪
.طاقة ن يفة ومرنةا وإدال    ية للميا ا وبنية تحتية مستدامة: محاولا وهي

ةالخطط المستقبلي

التحدي/ الماكلة

مذ  المذ العي ا مذ  تبنذي % 90يهدف الماروس إلى تمكي  صغال الم العي  في مصرا وال ي  ياذكلو  نحذو 
بتبني هذ ا التكنولوجيا الن يفةا م  خالل توفير مرافق الميا  المستدامةا والتغلب على المعوقاأ الخاصة

.النوس م  التكنولوجيا

محمد الدمرداش. أ
.لاـد أعمال اجتماعي وخريج الجامعة األمريكية في القاهر 

المر   الثاني
2

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
الوادي الجديد الماروعاأ متوسطة الحجم

(SAVE)"القريذذذة ال لاعيذذذة المسذذذتدامة"



52

غ اسذذتخداا نبذذاأ الرطذذريط فذذي تكسذذير ال يذذوأ والاذذحوا مذذ  خذذالل إ ذذافاأ بعذذض األعاذذاب السذذتخال▪
الي الماـيذة ماد   اأ ت عير  بير على تاتيت وتفكيك ال يوأ والاحوا الناتجة ع  حر ذة السذف  فذي المجذ

.والبحيراأ والبحالا وخاصة الممراأ البحرية مثل قنا  السويس

.االستعانة باألقمال الصناعية لرصد  ثافة الغالف الجوي▪

داء استخداا المعداأ ال  يةا لفصل المواد المراد استخالصذها وفصذلها فذوًلاا وهذو مذا يرفذ  مسذتوى األ▪
.م  حيث توفير الوقت والدقة الالزمي  لسرعة واستمرال العمل

ةالخطط المستقبلي

البحرية تفكيك ال يوأ والاحوا الناتجة ع  السف  في المجالي الماـية والبحيراأ والبحالا وخاصة الممراأ
.مثل قنا  السويس

الفكر  والقيمة/ الحل

التحدي/ الماكلة

ربيذ  الرطريط هو نبذاأ عاذبي طفيلذي ينمذو فذي المذ الس والمنذاطق الرطبذةا يتكذاعر بسذرعة طذوال أشذهر ال
والصذذيا وأواـذذل الخريذذاا ينمذذو بكثافذذة علذذى شذذكل مذذداداأ  اأ أولاق إسذذفنجية وعصذذرية تنمذذو جذذ ولها

(.الندى)تلقاـيا وتاكل نباتاأ جديد  بمجرد أ  تتعرض للرطوبة الجوية 

إيما  عبد ّ. أ
.معلم لغة إنجلي يةا ومدير الماروعاأ في الجمعية األهلية لحماية البيئة

المر   الثالث
3

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةالماروعاأ متوسطة الحجم
شذذذذمال سذذذذيناء

اسذذذتخداا عصذذذال  نبذذذاأ الرطذذذريط فذذذي 
تكسير ال يوأ
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خفيفذة التذي تع ي  النقل المستداا للمسافاأ القصير  في مصرا و لك باستخداا المر باأ الكهرباـية ال▪
.الرقمي للتنقل عند الطلب" لابيت"يوفرها تطبيق 

.م  تكلفة وزم  النقل% 34في توفير حوالي " لابيت"مساهمة تطبيق ▪

ا(GPS)اا الذذ قياا الفرد بتحميذل التطبيذق لمعرفذة أمذا   المر بذاأ الكهرباـيذة القريبذة منذه باسذتخداا ن ذ▪
Qr)عذذذم يقذذذوا بقذذذراء  الذذذذ  Code ) ذذذا وبذذذدء تاذذذغيله علذذذى أ  يذذذتم الذذذدف الخذذذاغ بالمر بذذذة بمسذذذحه إلكتروني 

ا .إلكتروني 

ذذا بنسذذبة ▪ " لابيذذت"بواسذذطة فريذذق شذذر ة % 100اسذذتخداا الماذذروس لتكنولوجيذذا محليذذة تذذم تطويرهذذا داخلي 
اا مما يقلذل مذ  تكلفذة قطذ  الغيذال بنسذب% 50الهندسيا  ما تم تصميم وتصني   ة م  قط  الغيال محلي 

%.80ووقت التعطل بنسبة % 55

ماليذذي  مر بذذة تقذذوا مع مهذذا بذذرحالأ قصذذير  المسذذافة ال تتعذذدى الثمذذاني 10تحتذذوي مصذذر علذذى أ ثذذر مذذ  
ا وهو ما يتسبب في ازدحاا الاذوالسا وت ايذد مسذتوياأ(م  الرحالأ هي قصير  المسافة% 70) يلومتراأ 
.االنبعاعاأ

ا ما ي قرب م  باإل افة إلى تقلص مساحاأ األما   المخصصة لوقوف السيالاأا  ما أ  مصر تخسر يومي 
.م  األلباح المحتملة جراء ازدحاا حر ة المرول% 12

الفكر  والقيمة/ الحل

التحدي/ الماكلة

يفذة يهدف ه ا الماروس إلى حل ماكلة المرول في مصر م  خالل االعتماد علذى المر بذاأ الكهرباـيذة الخف
ا في الرحالأ قصير  المسافة التي ال تتجاوز  . يلومتراأ8التي تم تطويرها محلي 

الصويني مال . أ
شذذذذريك ممسذذذذس ومذذذذدير تنفيذذذذ ي فذذذذي لابيذذذذتا وعمذذذذل  مستاذذذذال إدالي فذذذذي

Price Water house Coopers, PwC) )في دبي.

المر   األول
1

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الماروعاأ المحلية الصغير
الجيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

(Rabbit" )لابيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت"
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نقذل التعاو  مذ  الحكومذة المصذرية علذى صذياغة اللذواـح الخاصذة بالت▪
.قصير المسافة

.الحصول على أول ترخيص لماغل التنقل القصير في مصر▪

التكامذذل مذذ  منصذذاأ أخذذرى للذذدف  مثذذل محذذافظ الهذذاتا المحمذذول ▪
لجذذذ ب قاعذذذد  مسذذذتخدمي  أ بذذذرا وتقليذذذل معذذذدل فاذذذل البطاقذذذاأ 

.المرافة على التطبيق

التوسذذذذ  فذذذذي أسذذذذواق أخذذذذرى  اذذذذمال إفريقيذذذذا والمملكذذذذة العربيذذذذة ▪
يةا السعوديةا  ما تتطل  إلى إبعاد مليو  سذيال  مذ  الطذرق المصذر 

ألذذا طذذ  مذذ  500ماليذذي  لتذذر مذذ  الغذذازا ومذذ  عذذم تخفذذيض 10وتذذوفير 
.انبعاعاأ عاني أ سيد الكربو 

ةالخطط المستقبلي
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ر الُمناخيا وال ي يمعر على التربةا  ما يتسب  لـيس وهو التغيُّ
 
ب في نقص جاءأ فكر  الماروس لمجابهة تحد

. الميا ا وهو ما يمدي في النهاية إلى الت عير على ال لاعة والمنتجاأ ال لاعية

التحدي/ الماكلة

ذذر الُمنذذاخيالمسذذاعد  فذذي التكيذذا مذذ  ▪ لصذذوب ا مذذ  خذذالل تذذوفير ال ذذروف المناسذذبة للمحاصذذيل داخذذل االتغيُّ
ذذر التال لاعيذذةا و ذذ لك الحفذذاى علذذى مسذذتوياأ األ سذذجي  فذذي البيئذذةا ممذذا يسذذاعد علذذى الحذذد مذذ  تذذ عير  غيُّ

.الُمناخي

.لبيئة وآمًنااستخداا الطاقة الامسية لتقليل االنبعاعاأ م  الوقود األحفولي  مما يجعله ن اًما صديًقا ل▪

. الحد م  استخداا المبيداأ باكل يرر البيئة ويمعر على سالمة الغ اء▪

.تقليل الوقت بي  الحصاد واالستهالما مما يمدي إلى زياد  القيمة الغ اـية للمنتج النهاـي▪

.عدا وجود حاجة للمبيداأ الكيمياـية أو منتجاأ مكافحة ا فاأ عند تاغيل ن اا ال لاعة الماـية▪

.المحاف ة على الموالد الطبيعيةا حيث يمثل الماروس نمو ًجا لن اا توفير الميا ▪

الفكر  والقيمة/ الحل

ة ونقذص تقوا ال لاعة الماـية على إنتاق الغ اء بدو  تربةا ففي حالة عدا وجود تربة أو وجود تربة غيذر صذحي
.في الميا ا فإ  ال لاعة الماـية هي الحل إلنتاق الغ اء باكل آم 

أن مذة 3صوبة زلاعية على مساحة فدا ا ون امي  للتكيياا و12يقوا ماروس ال لاعة الماـية على إنااء 
بوصذة / لطذل1000تغ ية أوتوماتيكيةا ومعالج للذتحكم فذي الوقذتا باإل ذافة إلذى مرذخة للرذغط العذالي 

.مربعةا والخاليا الامسية لتوفير طاقة ن يفة ومتجدد 

ومطابقذذذة للمواصذذذفاأ القياسذذذية ( خرذذذراواأ وفوا ذذذه)يهذذذدف الماذذذروس إلذذذى إنتذذذاق أغ يذذذة عاليذذذة الجذذذود  
اا الميذا  الوطنية والدولية م  خالل ال لاعة الماـيةا ومراعفة اإلنتاقا بالتوازي م  تحسي   فاء  اسذتخد

(.ئة زلاعيةفقط م  الميا  للري مقالنة بالطرق التقليديةا بحيث يمك  التطبيق في أي بي% 10باستخداا )

المر   الثاني
2

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الماروعاأ المحلية الصغير
قنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

أشرف غريب الداودي/  لواء طيال أل ا  حرب
محافظ قنا

زلاعذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذدو  تربذذذذذذذذذة
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مصذذر دعذم األعمذال التجاليذة الجديذذد  التذي يمكذ  تبنيهذا مذذ  قبذل الاذباب والنسذاءا خاصذذة أ  النسذاء فذي▪
يقذذذود  التنميذذذة فذذذي العديذذذد مذذذ  القطاعذذذاأا ويمكذذذ  مذذذ  خذذذالل هذذذ ا الماذذذروسا للممالسذذذي  المهنيذذذي  

.والمجتم  المدني والمنتجي  ال لاعيي  وصغال لواد األعمال تع ي  التغيير اإليجابي في مجتمعاتهم

إلذى 3ا ومرذاعفة اإلنتذاق ال لاعذي مذ  %90يستهدف الماروس تع ي   فاء  استخداا الميا  بما يصل إلى ▪
اعذة أمثال في نفس المسذاحةا فرذًلا عذ  إنتذاق العديذد مذ  المحاصذيل بسذرعة مرذاعفة فذي ن ذاا ال ل 10

.الماـية

ةالخطط المستقبلي
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.املتيسير السعة التخ ينية للنفاياأ البالستيكية وجعلها أ ثر مرونة م  استغاللها باكل  ▪

.تدليب جامعي القمامة على تحديد أنواس وجود  المواد البالستيكية وآلية جمعها وفرزها▪

. ما  توافر بياناأ  املة و افية لتحليل وز  المنتج وسعته وجودته وتصنيا األما  ▪

.إ افة جمي  بياناأ جامعي القمامة في جمي  أنحاء مصر إلى الن اا الموحد▪

. سيكو  لدى جمي  جامعي القمامة  لمة مرول موحد  لجمي  مواق  القمامة الخاصة بهم▪

اعة يمكذذ  للجميذذ  الوصذذول إلذذى الن ذذاا لمعرفذذة حجذذم نفايذذاأ البالسذذتيك التذذي تذذم جمعهذذا علذذى مذذدال السذذ▪
. طوال أياا األسبوس

.سيقوا الن اا بإنااء لم  ماسح  وـي للمنتج المرغوط▪

ما يذذتم سذذيقوا الن ذذاا بإناذذاء إيصذذالي  متصذذلي  بذذنفس لمذذ  الماسذذح الرذذوـي لسذذهولة التتبذذ ا أحذذده▪
.تسليمه للفرد يو ح وز  المنتج المرغوط واألحرف األولى الفردية

يمك  القياا تتمثل الماكلة الرـيسة التي تواجه محاف ة القليوبية في جم  القمامة و يفية  غطها وأي 
. ب لكا فرًلا ع  مكا  حفظ القمامةا في تل سعتها التخ ينية الهاـلة

روس علذذى الماذذروس عبذذال  عذذ  مكذذابس محمولذذة للنفايذذاأ البالسذذتيكية بمحاف ذذة القليوبيذذةا ويقذذوا الماذذ
ايذذاأ إلذذى أمذذا   إعذذاد  تذذدوير النف( منذذازلا مقالذذب نفايذذاأ)تطبيذذق   ذذيا لتتبذذ  دول  النفايذذاأ مذذ  المصذذدل 

لها بهديذة يذتم احتسذاب النقذاط مذ  خذالل التطبيذقا والتذي يمكذ  اسذتبدا. البالسذتيكية  ذم  نطذاق محذدد
. عينية بسيطة حسب الكمية وعدد النقاط

التحدي/ الماكلة

الفكر  والقيمة/ الحل

المر   الثالث
3

ماجد محمود الحلفاوي. أ
.مصرووترزمدير الموالد البارية بار ة نستله 

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الماروعاأ المحلية الصغير
القليوبيذذذذذذذذذذذذذذذة

“ا بسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذني"
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أ تنفيذذ  شذذذاحناأ صذذغير  الحجذذذم تعمذذل بذذذنفس األن مذذة ب سذذذعال مناسذذبة إلحاللهذذذا محذذل التروسذذذيكال▪
ا بمعرفة جامعي القمامة .المستخدمة حالي 

ة على طرح الااحناأ بمختلا أحجامها ومواصفاتها  م  ماروس حيا   ريمة وتاجي  البنوم المصري▪
تاال السري  دعم الار اأا فرًلا ع  تقسيط عمنها على أقساط طويلة األمد للمستفيدي  لتحقيق االن

.   داخل المجتم  المصري

.تطوير أنواس مصادل الطاقة الن يفة الماغلة للماروس طبًقا للتطول التكنولوجي▪

.تغطية جمي  أنحاء الجمهولية بالااحناأ المجه   لتع يم االستفاد  المجتمعية▪

التو  تخصيص أنواس وأحجاا مختلفة م  الااحناأ تقوا بكبس جمي  أنواس المخلفاأا مثذل الذولقا والكذ▪
.ا باإل افة للبالستيك(مثل الكان )والمعاد  الخفيفة 

لذى إمكانية تصدير تلك الاذاحناأ خذالق مصذر مذا ي يذد مذ  مذوالد النقذد األجنبذي والمسذاهمة فذي الحفذاى ع▪
. و ب األلض لما للماروس م  آعال بيئية إيجابية ع يمة

ةالخطط المستقبلي
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. تدشذذي  تطبيذذق لقمذذي علذذى الهذذاتا المحمذذول لجمذذ  البيانذذاأ القياسذذية عنذذد فحذذص ومعالجذذة النخيذذل▪
.وفحص المصاـد الفرمونية لسوسة النخيل الحمراء لتحسي  مراقبة انتاالها

.وتيةإدخال ن اا الكاا المبكر ال ي يعتمد على مراقبة نااط اليرقاأ في النخيل بالموجاأ فوق الص▪

مذ  . دوىتطبيق تقنيذاأ النذانو فذي أجهذ   االستاذعال الصذوتية والحراليذة لتع يذ  الكاذا المبكذر عذ  العذ▪
 ,Geographic Information System)تع ي  اسذتخداا الصذول إلناذاء خذراـط ن ذم المعلومذاأ الجغرافيذة 

GIS).

والتذي تعتبذر واحذد  مذ  أ ثذر ا(Red Palm Weevil, RPW)تكافح مصر الحتواء انتاال سوسة النخيل الحمراء 
.ألا نخلة250أنواس ا فاأ الرال  انتااًلا في العالما حيث بلغ معدل اإلصابة بها أ ثر م  

ألًفذاا إ ذافة إلذى ت ايذد  ميذة المبيذداأ المسذتخدمة فذي مكافحتهذاا والتذي70 ما تسببت في فقذد أ ثذر مذ  
.طًنا سنوي ا25تجاوزأ 

الفكر  والقيمة/ الحل

التحدي/ الماكلة

 لذك يهدف ه ا الماروس إلى مراقبة وا تااف سوسذة النخيذل الحمذراء للحذد مذ  الخسذاـر االقتصذاديةا و
اذذباب مذذ  خذذالل اسذذتخداا التقنيذذاأ الحديثذذةا باإل ذذافة إلذذى تع يذذ  ُسذذبل عذذيش م العذذي النخيذذلا وخاصذذة ال

.والنساء

السيد عويس عمرا . د.أ
.جامعذذذذذذذذة قنذا  السويذذس- ليذذذذذة ال لاعة -أستا  ولـيس قسم األلا ي والميا  

  ن ذذذذاا إنذذذذ ال   ذذذذي بتقنيذذذذة النذذذذانو للسذذذذيطر
راءوالكاا المبكر ع  سوسة النخيل الحم المر   األول

1
محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةالماروعاأ غير الهادفة للربح

اإلسذذذذذذذذذذماعيلية
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المنتجذاأ الحفاى على اإلنتاق المستداا ألشجال النخيذل مذ  خذالل ت ويذد المذ العي  بالتقنيذاأ المناسذبة و▪
.ال  ية واألدواأ المبتكر   اأ الفواـد االقتصادية العالية

ر الُمناخي على القطا▪ عاأ ال لاعية على اعتماد حلول منخفرة االنبعاعاأا للتخفيا م  ا عال السلبية للتغيُّ
.المدى الطويل

افحذة تطوير بروتو والأ وتقنياأ مكافحة سوسة النخيل الحمراء م  خذالل م يذد مذ  دعذم اسذتخداا المك▪
.البيولوجية وتكنولوجيا النانو

ةالخطط المستقبلي
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(.يا إنال  مواق  الماروس ون اا  خ الم)استخداا الطاقة الامسية في تنفي  بعض أناطة الماروس ▪

ر الُمناخييع ز الري بالتنقيط  فاء  استخداا الميا  للتكيا م  ▪ .ا ا وي يد م  إنتاجية الميالتغيُّ

ا بتكاليا اقتصادية وبيئية أقل▪ .تستهدف عملية إعاد  التدوير إنتاًجا زلاعي 

.على مستوى األسر ا والمخلفاأ ال لاعية( المن لية)زياد  الوعي حول تقليل النفاياأ البلدية ▪

.  في التربةمعالجة العديد م  البياناأ م  خالل القياس الكمي والنوعي للتنوس البيولوجي ونسبة الكربو▪

اأ الدقيقذة تطبيق تكنولوجيا ن م المعلوماأ واالستاعال ع  ُبعد للتعرف على مسذتوياأ تواجذد الكاـنذ▪
ر الُمناخيالالزمة للتربةا واستخداا النم جة للتنبم بالت عيراأ المستقبلية  .للتغيُّ

يةالخطط المستقبل

ذذر الُمنذذاخي باذذكل خطيذذر علذذى ن ذذاا الغذذ اء ال لاعذذي فذذي مصذذرا ويهذذدد ُسذذبل عذذيش المجتمعذذا أ يذذمعر التغيُّ
مر  فذي  ما تتطلب محدودية الموالد الماـية واأللا ي الصالحة لل لاعةا إ افة إلى ال ياد  المست. المحلية

 لاعية عدد السكا  في مصرا اتخا  إجراءاأ فولية الستعاد  خصوبة التربة م  خالل استخداا الممالساأ ال
.المستدامة

ر الُمناخي يسعى الماروس لدعم صغال الم العي  للتكيا م   .يولوجيوالحد م  خساـر التنوس البالتغيُّ

التحدي/ الماكلة

الفكر  والقيمة/ الحل

وجي دول ال لاعة المتجدد  في مواجهة تحذدياأ التنذوس البيولذ"
ر الُمناخي  "ومساند  المجتمعاأ المحليةوالتغيُّ المر   الثاني

2
سلمى زلط. أ

ا2008مذذذذذذدير تنفيذذذذذذ ي وعرذذذذذذو قيذذذذذذادي بممسسذذذذذذة الطبيعذذذذذذة والعلذذذذذذم منذذذذذذ  ت سيسذذذذذذها فذذذذذذي 
.تحد حاصلة على دلجة ماجستير القياد  في مجال صو  الطبيعةا جامعة  امبريدقا المملكة الم

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةالماروعاأ غير الهادفة للربح
القليوبيذذذذذذذذذذذذذذذة
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. نقذذلإناذذاء ن ذذاا للتنقذذل واسذذتخداا الذذدلاجاأ الهواـيذذة داخذذل محميذذة قذذالو  الطبيعيذذة  وسذذيلة آمنذذة للت▪
.وتوفير وإعداد شبكة طرق خرراء م  مسالاأ الدلاجاأ ومحطاأ للذدلاجاأ تعمذل بالطاقذة الامسذية

.ولبط المناطق السياحية ومناطق الج ب داخل المحمية وإدالتها بن اا إلكتروني للتنقل بالدلجاأ

ى التنذذوس التقليذذل مذذ  انبعاعذذاأ الكربذذو  الناتجذذة عذذ  وسذذاـل النقذذل التقليديذذةا ممذذا ُيسذذهم فذذي الحفذذاى علذذ▪
رق البيولذذوجي وحمايذذة الحيوانذذاأ والطيذذول المهذذاجر  والنباتذذاأ النذذادل  داخذذل المحميذذة مذذ  خذذالل تذذوفير الطذذ

.الخرراء ووساـل النقل ا منة

ياذذمل تنفيذذ  الماذذروس عذذد  أناذذطة   يذذةا حيذذث يعتمذذد الماذذروس علذذى اسذذتخداا الذذدلاجاأ مذذ  ن ذذاا ▪
يل لتاذذغ" الطاقذذة الامسذذية"تطبيقذذاأ الهذذاتا المحمذذول عبذذر اإلنترنذذت واسذذتخداا الطاقذذة المتجذذدد  

الن ذذذذاا وتذذذذوفير المعسذذذذكراأ البيئيذذذذة واالسذذذذتراحاأ ومحطذذذذاأ انت ذذذذال الذذذذدلاجاأ التذذذذي تعمذذذذل بالطاقذذذذة 
.الامسية

هذذا يواجذذه الماذذروس تحذذدي ا لـيًسذذاا وهذذو اسذذتخداا وسذذاـل النقذذل داخذذل محميذذة بحيذذر  قذذالو ا والتذذي يذذنجم عن
.انبعاعاأ  ربونية تمعر سلًبا على الحيواناأ والنباتاأ داخل المحمية

الفكر  والقيمة/ الحل

التحدي/ الماكلة

عيذةا يقوا الماروس على إنااء ن اا للنقل ا م  واستخداا الدلاجاأ الهواـية داخل محمية قالو  الطبي
.للحفاى على المحمية

إيهاب محمود إبراهيم. أ
.مدير عاا جمعية المحاف ة على البيئة وتنمية المجتم  بالفيوا

المر   الثالث
3

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةالماروعاأ غير الهادفة للربح
الفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا

ميذذة تطبيذذق الماذذروس علذذى محميذذة وادي الريذذا  بذذالفيوا لتعمذذيم التجربذذة ن ذذًرا التسذذاس لقعذذة مسذذاحة مح▪
وادي الريذذا ا مذذ  حيذذث المسذذاحة وتعذذدد المذذ الاأ السذذياحية البيئيذذة داخلهذذاا مثذذل منطقذذة وادي الحيتذذا  

. ومنطقة جبل المدول ا  ما أ  المقترح يترم  تعميمها على باقي محاف اأ الجمهولية

الخطط المستقبلية

الطذذذذذذذذرق الخرذذذذذذذذراء والسذذذذذذذذياحة البيئيذذذذذذذذة "
"بمحمية قالو  الطبيعية
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.تاغيلهو وحد  تعمل بالطاقة الامسية متكاملة ومتنقلة سهلة وسريعة التر يب وال"اليا بو س"▪

.إنتاق الكهرباء لالستخداماأ ال لاعية  الريا وإنال  البيوأا واالستراحاأ▪

.تحلية الميا  لخدمة القطاس ال لاعي بالكامل م  ناحية الارب وال لاعة وتربية المواشي▪

حياتهم ي مل القاـمو  على الماروس في تمكي  مليو  شخص في إفريقيا  م  خالل ت ويدهم ب ساسياأ▪
.م  الميا  الن يفة والكهرباء

الخطط المستقبلية

مليذذال شذذخص فذذي جميذذ  أنحذذاء العذذالم إلذذى إمكانيذذة 2.8تمثذذل التحذذدي األساسذذي للماذذروس فذذي افتقذذال نحذذو 
قريذذة مصذذرية ال يوجذذد أو يصذذعب فيهذذا الوصذذول إلذذى 4000الوصذذول إلذذى الميذذا  والطاقذذة الن يفذذةا وتوجذذد 

.الخدماأ األساسية م  الميا  والكهرباء

الفكر  والقيمة/ الحل

التحدي/ الماكلة

ياأ الحيا  في مصر وإفريقيا  م  خالل توفير أساس" اليا بو س"يقدا الماروس حًلا متكامًلا أخرر باسم 
.مسيةوحد  تعمل بالطاقة الا" اليا بو س"فذ. اليومية م  ماء آم  وطاقة ن يفةا وب سعال تنافسية

لاجي لمرا  أحمد. أ
لاـد أعمال مصري

المر   األول
1

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةةالار اأ الناشئ
البحذذذذذذر األحمذذذذذذر

  حلذذول مبتكذذر  لطاقذذة متجذذدد: نذذول نياذذ 
وميا  وغ اء آم 
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ذر الُمنذاخي لصد الحيا  البحريذة وجمذ  إحصذاءاأ مهمذة عذ  تذ عير ▪ عاب علذى الحيذا  البحريذةا مثذل الاذالتغيُّ
. المرجانية واألسمام

القرذاء سيتم تاغيل محطة التحكم باستخداا الطاقة الامسذية لرذما  بصذمة خرذراء علذى البيئذة و▪
خص والوصول إلى أعماق  بير  للغاية تحت الماء ال يمك  ألي ش. على الحاجة إلى أي مولد يعمل بالوقود

معها  مذا أ  اإلحصذاءاأ التذي سذتج. عادي الوصول إليهاا ويمك  استخداا المر بذاأ فذي االستكاذافاأ
ر الُمناخيالمر باأ  رولية لجمي  الار اأ العالمية المهتمة بالمجال البيئي  . والتغيُّ

يمك  إعاد  تدوير النفاياأ المجمعة الستخدامها مذر  أخذرىا  مذا يمكذ  اسذتخداا ال يذت الذ ي تذم جمعذه▪
وسذذذيتمك  الجميذذذ  مذذذ  االسذذذتمتاس بجمذذذال الاذذذاطئ . مذذذ  القذذذوالب والكرفانذذذاأ فذذذي الصذذذناعة إ  أمكذذذ 

حفذاى علذى والطبيعة البحرية دو  وجود أي نوس م  التلوث البالستيكي أو الكيمياـيا مما سيساعد على ال
.الاواطئ المصرية وزياد  السياحة في البالد

ا بمحطة التحكما باإل افة إلى زيذاد  حجمهذا  لجعذل المر ▪ بذاأ أ ثذر البحث ع  منهجياأ لالتصال السلكي 
ة أصذغر والبحذث عذ  طريقذة لرذغط البالسذتيك الُمجمذ  إلذى مسذاح. قابلية للنقل وأسهل في التاذغيل

يكية التذي في حاوية أ بر حتى تتمك  المر باأ م  جم  الم يد دفعذة واحذد   ل يذاد   ميذة األشذياء البالسذت
. تتم إزالتها م  تحت سطح البحر

الخطط المستقبلية

. زياد  التلوث البالستيكي والكيمياـي على الاواطئ والسواحل المصرية وفي البحال

الفكر  والقيمة/ الحل

التحدي/ الماكلة

هذاا ُيعد الماروس نمو ق عمذل صذغير مذ  المر بذاأ التذي تعمذل تحذت المذاءا وتُاذغل عذ  ُبعذد للقيذاا بم
فط مذ  إزالة أي شكل م  أشكال النفاياأ م  البحالا باإل افة إلذى أي نذوس مذ  تسذرب الذن: مختلفةا أبرزها

حريذذذة القذذذوالب والكرفانذذذاأ باسذذذتخداا تقنيذذذاأ الذذذ  اء االصذذذطناعي للحفذذذاى علذذذى البيئذذذة والمخلوقذذذاأ الب
. والسواحل المصرية الملوعةالموانيوتن يا 

سيا الدي  أحمد مختال. أ
اأ طالذذذب هندسذذذة أن مذذذة الكمبيذذذوتر واالتصذذذاالأ بجامعذذذة اإلسذذذكندليةا ومهذذذتم بعلذذذوا الكمبيذذذوتر وتقنيذذذ

.البرمجياأ مثل ال  اء االصطناعي واألم  السيبراني

لوبوأ إزالة المخلفاأ وال يوأ م  البحذال  
(Environmentally Friendly ROV) المر   الثاني
2

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةةالار اأ الناشئ
اإلسذذذذذذذكندلية
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يذل استخداا الطوب الطيني المرغوط المعالج بدًلا م  الطذوب الطينذي المحذروق  ممذا يسذاعد علذى تقل▪
.انبعاعاأ الكربو  في مرحلة التصني   حيث ال توجد محالق للطوب في مرحلة التصني 

لذق فذرق فذي اعتماد المبنى على التهوية الطبيعية الناتجة ع  تصميم الفتحاأ والمناول بطريقة معينة لخ▪
. غط الهواء  مما يمدي إلى حر ة الهواء  حر ة طبيعية داخل المبنى

فصذل االعتماد على المستاعراأ الحراليذة للذتحكم فذي اإل ذاء  لتقليذل اسذتهالم الكهربذاءا عذ  طريذق▪
ا في األما   غير المستخدمة بعد فتر  زمنية محدد  .اإل اء  تلقاـي 

ميا  الحدود تطوير جهاز استاعال   ي يقوا على التحكم في تدفق الميا  للمبنىا ففي حالة تجاوز  مية ال▪
ذذاا حتذذى يذذتم تاذذغيله مذذر  أخذذرى مذذ  خذذالل ت طبيذذق المسذذموح بهذذاا يقذذوا المستاذذعر بذذإغالق الميذذا  تلقاـي 

.الهاتا المحمول

الخطط المستقبلية

.استهالم البناء م  الموالد غير المتجدد 

خفذض يقوا الماروس على فكر  االعتماد على الكهرباء الن يفة المولد  م  مولداأ الطاقة الامسذيةا و
جذذة عذذ  السذذعة المطلوبذذة للمحطذذاأ إلذذى نصذذا طاقتهذذا بسذذبب اعتمذذاد المبنذذى علذذى اإلنذذال  الطبيعيذذة النات

يعيذذة تصذذميم الفتحذذاأ بمذذا يتناسذذب مذذ  إحذذداعياأ موقذذ  البنذذاءا ممذذا يحقذذق أعلذذى فاـذذد  مذذ  اإل ذذاء  الطب
.طوال اليوا

التحدي/ الماكلة

الفكر  والقيمة/ الحل

المر   الثالث
3

محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةةالار اأ الناشئ
مطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروح

محمد خلا صادق أحمد. ا
.المدير التنفي ي والممسس لار ة ألم تك للمقاوالأ العمومية والتوليداأ

"المبذذذذذاني الخرذذذذذراء المسذذذذذتدامة"
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:إلعاد  تدوير النفاياأ اإللكترونيةا مما يسهم في(  (MINI CNC Machineابتكر قاد  المستقبل آلة

م يقذذذوا القذذذاط  بإعذذذاد  تذذذدوير المخلفذذذاأ اإللكترونيذذذة واسذذذتخداا ا لذذذة لتصذذذمي: إعذذذاد  تذذذدوير المخلفذذذاأ▪
.تصميماأ عالعية األبعاد يمك  استخدامها ألغراض الديكول

 يفيذة حيث تم تدليب النساء والفتياأا وبعرذه  مذ   وي االحتياجذاأ الخاصذة علذى: توفير فرغ العمل▪
.تدااالفرز وإعاد  التدوير وتوليد منتجاأ جديد  م  النفاياأ اإللكترونيةا مما يوفر لهم مصدل دخل مس

تج عذ  تتم إعاد  استخداا األج اء غير التالفة م  األجه    قط  غيال إلصالح األجه   األخرىا وين: االبتكال▪
امها اسذذذتخداا القذذذاط  عالعذذذي األبعذذذاد الذذذ ي تذذذم إنتاجذذذه مذذذ  النفايذذذاأ اإللكترونيذذذة أشذذذكاًلا يمكذذذ  اسذذذتخد

.لمخلفاأ ملحقاأا عم بيعهاا واستخداا التسويق اإللكتروني لبي  المنتجاأ المصممة م  إعاد  تدوير ا

ة م  المنازلا حيث تم إنااء تطبيق لمساعد  قاد  المستقبل على جم  النفاياأ اإللكتروني: التكنولوجيا▪
.باإل افة إلى توعيق عملية الفرز وإعاد  التدوير

اأ عمذذذل ولشذذذة  بيذذذر  لتجميذذذ  وفذذذرز النفايذذذاأ اإللكترونيذذذة وتصذذذميم أجهذذذ   جديذذذد  ومبتكذذذر  مذذذ  النفايذذذ▪
. أاإللكترونيةا وه ا نمو ق جيد لالستثمال يفتح مجااًل لتوتيا عدد  بير م  الفتياأ والسيدا

الخطط المستقبلية

يئة أقل تلوعًا  حيث يتمثل التحدي الرـيس في التخلص م  النفاياأ اإللكترونية بطريقة صديقة للبيئةا لخلق ب
.تُعدُّ النفاياأ اإللكترونية م  أخطر النفاياأ التي تنا  في البيئةا ألنها ال تتحلل

ميم تصذميم جهذذاز قذذاط  عالعذذي األبعذذاد مذ  خذذالل إعذذاد  تذذدوير النفايذذاأ اإللكترونيذةا والذذ ي يسذذاعد فذذي تصذذ
يكولاأ أشكال ومجسماأ عالعية األبعاد م  مواد معاد تدويرهاا وتصميم أشكال زخرفية تُستخدا في الذد

.واإل سسوالا وتصني  األج اء المعدنية الصغير  المستخدمة في اإللكترونياأ

التحدي/ الماكلة

الفكر  والقيمة/ الحل

تصذذذميم قذذذاط  عالعذذذي األبعذذذاد مذذذ  إعذذذاد  "
"تدوير النفاياأ اإللكترونية المر   األول

1
ر الُمنا  ماروعاأ المرأ   محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةمةواالستداوتغيُّ

اإلسذذذذذذذكندلية

منى طما . د
االي ممسس شريك وناـب لـيس مجلس إدال  مجموعة قاد  المستقبل الدولية في مصر والكويتا واست

.ومحا ر دولي في تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني وتطبيقاأ ال  اء االصطناعي
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.ممي  دمج أصحاب الهمم م  النساء في تنفي  الماروس واالستفاد  م  ابتكالاتهم وأعمالهم الفنية ال▪

.تع يم دخل المعيالأا ونار الوعي البيئي بي  النساء والفتياأ واألسر والمجتم  الكبير▪

ساوا  بي  تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها األمم المتحد ا والمتعلقة بتمكي  المرأ  والم▪
ذر (2030الهدف الخامس م  أهداف التنمية المستدامة )الجنسي   ا واتخا  إجذراءاأ عاجلذة للتصذدي للتغيُّ

(.2030الهدف الثالث عار م  أهداف التنمية المستدامة )الُمناخي وآعال  

.قيةتصميم وإنتاق منتجاأ مبتكر  تناسب المرأ   م  خالل االستفاد  م  الخرد  والمواد الخاا المتب▪

.يسعى الماروس للتوس  في محاف اأ جمهولية مصر العربية▪

الخطط المستقبلية

صذذحاب تمثلذذت الماذذكلة الرـيسذذة للماذذروس فذذي بنذذاء قذذدلاأ الفئذذاأ المختلفذذة مذذ  النسذذاءا بمذذا فذذي  لذذك أ
وتمكي  . يرالهمما وتع يم دخل المعيالأا ونار الوعي البيئي بي  النساء والفتياأ واألسر والمجتم  الكب

واتخذا  إجذراءاأ ( 2030الهذدف الخذامس مذ  أهذداف التنميذة المسذتدامة )المرأ  والمساوا  بي  الجنسذي  
ر الُمناخي وآعال   (.2030الهدف الثالث عار م  أهداف التنمية المستدامة )عاجلة للتصدي للتغيُّ

سذاعد فذي يقدا الماروس حلوًلا غير تقليدية إلناذاء ماذروس تنمذوي صذناعي للمذرأ  يحذافظ علذى البيئذةا وي
يةا وإعذاد  التمكي  االقتصادي برأس مال بسيطا يقوا على االستفاد  م  بقايا الخرد  والمواد االستهال 

  الفنية التدوير واستخداا جمي  المواد المتاحة في المحاف ة في صناعة المالبس واألزياء واألعاث والقط
قذاـم المستخدمة في الديكول  م  خالل أفكال مبتكر  تتماشى م  االتجذا  العذالمي للمو ذةا وهذو ماذروس

.حتى ا  ا وياج  االقتصاد الداـري2008من  عاا 

التحدي/ الماكلة

الفكر  والقيمة/ الحل

المر   الثاني
2

ر الُمنا  ماروعاأ المرأ   محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةمةواالستداوتغيُّ
القذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاهر 

وهاد سمير أحمد حافظ. د.أ
قسم المو ةا-أ توبر 6أستا  د تول بالمعهد العالي للفنو  التطبيقية بمدينة 

.فرس القاهر -وعرو المجلس القومي للمرأ  

الخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرد  بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب لزق
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لمهذالاأ يقدا الماروس خدماأ متكاملة للمرأ ا تامل تسهيالأ تمويلية لتطوير الماروعاأا وتنمية ا▪
.اإلدالية والفنية في إدال  الماروعاأ

تع يذذ  االبتكذذال فذذي المنتجذذاأ  عذذ  طريذذق إدخذذال عناصذذر ومذذواد خذذاا جديذذد ا ممذذا يسذذهم فذذي زيذذاد  شذذعبية ▪
ماذروس وتقديم جلساأ الذدعم واإللشذاد واالستاذال  خذالل مذد  ال. المنتجاأا وبالتالي استمرالية اإلنتاق

.للسيداأا م  إعداد قاعد  بياناأ بالمولدي  ال ي  تتعامل السيداأ معهم

هذذا لفذذ  قذذدلاأ ومهذذالاأ المذذرأ  لتمكينهذذا اقتصذذادًيا مذذ  إدال  ماذذروعاأ صذذديقة للبيئذذة ناجحذذة تنمذذي في▪
التغليذذا مهالاتهذذا الفنيذذة علذذى مختلذذا التصذذميماأ المبتكذذر  للمنتجذذاأا باإل ذذافة إلذذى آليذذاأ التعبئذذة و

.المختلفة والمنتجاأ عالية الجود 

تطذذوير عالقذذاأ قويذذة وطويلذذة األجذذل مذذ  الاذذر اء والممذذولي  والمذذولدي  والو ذذاالأ الحكوميذذةا والذذربط▪
.الابكي والوصول إلى أ بر عدد م  العمالء لتحقيق انتاال وشعبية للمنتجاأ

الخطط المستقبلية

ا واتخذذا  (2030الهذذدف الخذذامس مذذ  أهذذداف التنميذذة المسذذتدامة )تمكذذي  المذذرأ  والمسذذاوا  بذذي  الجنسذذي  
(. 2030الهذدف الثالذث عاذر مذ  أهذداف التنميذة المسذتدامة )إجراءاأ عاجلة للتصدي للنغير الُمناخي وآعال  

.باإل افة إلى تسهيل حل الماكالأ التي تواجه السيداأ أعناء تنفي  الماروس

ة يهذذدف الماذذروس إلذذى تمكذذي  المذذرأ  العاملذذة مذذ  إعذذاد  تذذدوير مخلفذذاأ نخذذل الذذبلح وإنتذذاق منتجذذاأ من ليذذ
نخيذذل مبتكذذر  صذذديقة للبيئذذةا ويسذذتهدف الماذذروس السذذيداأ العذذامالأ فذذي مجذذال إعذذاد  تذذدوير مخلفذذاأ ال

إلى 1000ر م  بمر   الفيوا بمحاف ة الفيوا إلنتاق منتجاأ من لية تقليدية  حيث يعمل أ ث" األعالا"بقرية 
تقليديةا امرأ  في منازله  أو أماا منازله  باستخداا أدواته  البداـية في عملية تصني  المنتجاأ ال1200

.وه ا يسهم أيًرا في التمكي  االقتصادي للمرأ ا والقراء على الفقر

التحدي/ الماكلة

الفكر  والقيمة/ الحل

"مبذذذذادل  صذذذذاحباأ اليذذذذد ال هبيذذذذة"
المر   الثالث
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ر الُمنا  واالستدا محاف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةمةماروعاأ المرأ  وتغيُّ
الفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا 

سمر سعيد معوض صوفي. د
اا جامعذذذة الفيذذذو- ليذذذة الخدمذذذة االجتماعيذذذة-د تذذذولا  فذذذي التنميذذذة والتخطذذذيط 

ا .وعرو المكتب الفني لمحاف ة الفيوا حالي 


