اﻟﺘﻘﺮﻳـــــﺮ اﻟﻤﺤﺪث
ﻛــــــــــــﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ

اﻷول ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

2018

 ٣٠طريق مصر حلوان الزراعي ،المعادي  ،القاهرة  ،جمهورية مصر العربية
صندوق بريدي11728 :
تليفون)202( 25256452 :
فاكس)202( 25256490 :
موقع الكترونيwww.eeaa.gov.eg :
 © 2018جميع الحقوق محفوظة  ،القاهرة  ،جمهورية مصر العربية

شكر وتقدير
أشــعر بالفخــر لمشــاركة هــذا التقريــر المحــدث كل ســنتين األول لجمهوريــة
مصــر العربيــة مــع اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيرالمنــاخ .والــذي
تــم إعــداده تحــت رعايــة وزيــر البيئــة الســابق الدكتــور خالــد فهمــي.
وأود أن أشــكر مديــرة المشــروع وفريقهــا علــى كل جهودهــا وتفانيهــا فــي
ضمــان إعــداد التقريــر بجــودة عاليــة وشــفافية ،بواســطة خبــراء وطنييــن
مدربيــن.
ولــم يكــن إعــداد تقريــر مصــر المحــدث كل ســنتين ليتــم بــدون العمــل
الــدؤوب وتفانــي جميــع أصحــاب المصلحــة بمــا يشــمل فريــق عمــل
المشــروع والخبــراء الوطنييــن والــوزارات التنفيذيــة.
وامتنانــي الخــاص لمرفــق البيئــة العالمــي وبرنامج األمــم المتحدة اإلنمائي
إلتاحــة هــذه الفرصــة لمصــر والدعــم مــن أجــل جعــل إعداد التقريــر ممكنا.

د.ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة
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كلمة معالي الوزير السابق
إن تغيــر المنــاخ هــو أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه العالــم اليــوم .إذ يشــكل تهديــدا أساســيا لســبل العيــش،
والنظــم البيئيــة ،والمــوارد المائيــة ،والبنــى التحتيــة ،واالقتصــاد العالمــي .ويتعيــن علــى الحكومــات والشــركات
والمجتمعــات أن تتعــاون للتحكــم فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة العالميــة ،وان تخفــض إلــى حــد كبيــر مــن حجــم
تأثيــر تغيــر المنــاخ فــي المســتقبل،لتجنب آثــاره الحــادة المتوقعــة التــي مــن شــأنها أن تقــوض مكاســب التنميــة.
يعتمــد اتفــاق باريــس المنبثــق مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ ،وألول مــرة ،تتفــق كل الــدول
علــى قضيــة مشــتركة مــن أجــل المشــاركة بجهــود طموحــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ والتكيــف مــع آثــاره ،مــع
تعزيــز الدعــم لمســاعدة الــدول الناميــة .ويرســم اتفــاق باريــس مسـ ًـارا جديـ ًـدا فــي اإلجــراءات العالميــة تجــاه تغيــر
المنــاخ ،وقاعــدة لبنــاء اتفــاق منصــف لكافــة الــدول.
بموافقــة مصــر فــي إبريــل  2016علــى اتفــاق باريــس بشــأن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ ،ثــم
تصديــق البرلمــان المصــري عليــه فــي يونيــو  ،2017ســتتمكن مصــر مــن إعــداد وتقديــم تقريرهــا األول «التقريــر
المحــدث كل ســنتين » إلــى مؤتمــر األطــراف التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ مــن أجــل الوفــاء
بالتــزام مصــر تجــاه االتفاقيــة .وقــد ألقــى فخامــة الســيد عبــد الفتــاح السيســي ،رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة
ومنســق لجنــة رؤســاء الــدول والحكومــات األفريقيــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ ،خطابــا رســميا خالل الدورة العشــرين
لمؤتمــر األطــراف فــي باريــس فــي عــام  .2015وشــدد فخامتــه علــى خطــورة الوضــع الحالــي قائــا« :إن القــارة
األفريقيــة هــي أقــل مســاهم فــي تغيــر المنــاخ فــي العالــم ،علــى الرغــم مــن أنهــا األكثــر تضــررا مــن آثــاره الســلبية»
ودعــا المجتمــع الدولــي لتوفيــر الدعــم الــازم لتحويــل هــذا المســار .وقــد أوفــت مصــر بالتزاماتهــا المتعلقــة
بتقديــم المســاهمات المقــررة علــى المســتوى الوطنــي ،وفــي نفــس الوقــت أطلقــت اســتراتيجية التنميــة
المســتدامة فــي مصــر لعــام  2030كتعهــد باالســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة لألجيــال القادمــة.
وقــد وفــر مشــروع التقريــر المحــدث كل ســنتين برامــج لبنــاء القــدرات لدعــم الخبــرات الوطنيــة فــي مصــر وقــام
بتســجيل  40مــن المهنييــن الناطقيــن بالعربيــة فــي فريــق خبــراء اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ.
ومــن شــأن إعــداد التقريــر المحــدث كل ســنتين مســتقبال أن يدعــم الحكومــة المصريــة فــي جمــع مؤشــرات
التنميــة الرئيســية بشــكل دوري فــي إطــار نظــام القيــاس واإلبــاغ والتحقــق المقتــرح حديثــاً .وتكتســب هــذه
أيضــا علــى السياســات واآلليــات
البيانــات أهميــة كبيــرة ليــس فقــط بالنســبة لتقاريــر تغيــر المنــاخ ،ولكنهــا قــد تؤثــر ً
االقتصاديــة المتوافقــة مــع رؤيــة التنميــة المســتدامة فــي مصــر لعــام .2030
وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألعــرب عــن خالــص امتنانــي لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومرفــق البيئــة
العالمــي للدعــم المقــدم أثنــاء عمليــة اإلعــداد األولــى لبرنامــج التقرير المحدث كل ســنتين ،وأود كذلك أن أشــكر
مســئولي وزارة البيئــة والــوزارات المعنيــة والمنظمــات الحكوميــة وفريــق إعــداد التقرير،والفريــق االستشــاري،
علــى تفانيهــم والتزامهــم فــي إعــداد التقريرمــن خــال عمليــة تشــاركية تضمنــت سلســلة مــن حلقــات العمــل
والنــدوات واالجتماعــات التــي ضمــت جميــع أصحــاب المصلحــة األساســيين.
شكرا لكم.

د .خالد فهمي

وزير البيئة السابق
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قائمة المساهمين
وحدة إدارة المشروع
االسم

الدور

الدكتور المهندس  /محمد صالح

المدير التنفيذي لجهاز شئون البيئة ـ مدير مشروع "التقرير المحدث كل سنتين"

السيد /محمد شهاب عبد الوهاب

المدير التنفيذي السابق لجهاز شئون البيئة ـ مدير مشروع "التقرير المحدث كل
سنتين" السابق

المهندسة /منى العجيزي

مدير المشروع

المهندس /شريف جمال الدين حافظ

اخصائي فني

المهندسة /لميس نادر

اخصائي فني

اخصائي فني

الدكتور/محمد حلمى

اخصائي فني

المهندس /عمر عبد اللطيف

المسؤول المالي  /اإلداري

السيدة /نوران عامر

االستشاريون
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االسم

الدور

الدكتور/عبد الحميد بشارة

قائد فريق حصر غازات الدفيئة

الدكتور /ماهر عزيز

استشاري الطاقة

الدكتور /حامد قرقر

استشاري النقل

الدكتور /محمود مدني

استشاري زراعي

الدكتورة /داليا نخلة

استشاري الصناعة

الدكتور /عمرو صبحي

استشاري مخلفات

الدكتورة /داليا صقر

استشاري تحسين جودة البيانات (الطاقة والزراعة) والمحرر الفني

الدكتور /راجى درويش

استشاري التكيف

الدكتور /ايهاب شلبي

استشاري التخفيف

اإلدارة المركزية للتغيرات المناخية ،جهاز شئون البيئة

االسم

الدور

المهندس /شريف عبد الرحيم

رئيس اإلدارة المركزية للتغيرات المناخية ونقطة االتصال الوطنية التابعة التفاقية األمم
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية

المهندس /طارق شلبي

مدير عام إدارة المخاطر والتكيف

المهندسة /ليديا عليوة

مدير إدارة بحوث تغير المناخ

المهندس /عمرو عبد العزيز عبد الفتاح

مدير ادارة التخفيف

الفيزيائية /أمنية حجازي

باحث بيئي ـ اإلدارة المركزية للتغيرات المناخية

الكيميائية /رانيا بدر

باحث بيئي ـ اإلدارة المركزية للتغيرات المناخية

الكيميائي /نادر نبيل

باحث بيئي ـ اإلدارة المركزية للتغيرات المناخية

االسم

الدكتور/عمرو أسامة

فريق المراجعة الفنية للتقرير المحدث كل سنتين
الدور

قائد الفريق ،استشاري القياس واإلبالغ والتحقق ،واالستشاري الوطني للتغيرات المناخية

الكيميائي /وائل فرج كشك

عضو الفريق ومدير إدارة آلية التنمية النظيفة ـ اإلدارة المركزية للتغيرات المناخية

المهندس /محمد دراج

عضو الفريق ومدير إدارة تكنولوجيا تغير المناخ ـ اإلدارة المركزية للتغيرات المناخية

المهندس /صابر عثمان

االسم

السيد /عماد ناصيف

عضو الفريق ومدير قسم التكيف ـ اإلدارة المركزية للتغيرات المناخية

المنظمات التي ساهمت في التقرير

المنظمة

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

المهندس /طارق رشاد

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

السيدة /هدى عمر

وحدة مرفق البيئة العالمي

السيد /اشرف زكي

الدكتورة /ماجدة شعيب

الهيئة العامة لألرصاد الجوية
وزارة الطيران المدني

الدكتور /محمد موسى عمران

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

مهندس /صابر الحضري

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

مهندس /أحمد مهينة

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

السفير  /وائل أبو المجد

وزارة الخارجية

سكرتير ثالث  /اسامة عبيد

وزارة الخارجية

المهندس /أسامة نور الدين

وزارة البترول والثروة المعدنية

المهندس /اشرف عفيفي

وزارة التجارة والصناعة

الدكتورة /منى قطب

وزارة النقل

السفير /محمد نصر

السيد /بدر الدين حسن
مهندس/احمد عبد ربه
مهندسة/هبة حماد

وزارة الخارجية
وزارة االستثمار والتعاون الدولي
وزارة البترول والثروة المعدنية
وزارة التجارة والصناعة

الدكتور /خالد خير الدين

وزارة الموارد المائية والري

السيد /تامر أبو غرارة

رئيس فريق المشروعات الممولة من المانحين ،المراقبة و المتابعة ،جهاز شئون البيئة

الدكتور /عمرو أسامة
الدكتور /فضل هاشم

المستشار الوطني لتغير المناخ

مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة ،وزارة الزراعة واستصالح األراضي

مهندسة /نورا محمد لطفي

مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة ،وزارة الزراعة واستصالح األراضي

مهندس /منصور صالح

مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة ،وزارة الزراعة واستصالح األراضي

مهندسة /سحر إسماعيل
الدكتور /محمد بيومي
مدير المشروع

الدكتور/أحمد مدحت

مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة ،وزارة الزراعة واستصالح األراضي
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المشروعات التي ساهمت في التقرير

المشروع

مشروع الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة

المهندسة /ميسون نبيل

برنامج التحكم في التلوث الصناعي

الدكتور /سمير طنطاوي

مشروع بناء القدرات لخفض االنبعاثات

المهندس /محمد فتحي

مشروع النقل المستدام

الدكتورة/جيهان بيومي
الدكتور /عزت لويس

مشروع كفاءة الطاقة الصناعية
وحدة األوزون
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السنة المالية
 1ايوليو 30 -يونيو
مكافئ العمالت
 22مايو ( 2018البنك المركزي المصري)
 1دوالر أمريكي =  17.9566جنيه مصري
 1يورو=  21.1169جنيه مصري
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ملخص تنفيذي
بوصفهــا طرفــا فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ التــي يرمــز لهــا بـــ  ،UNFCCCتقــر حكومــة
جمهورية مصر العربية بأهمية العمل التشــاركي لتحقيق الهدف النهائي لالتفاقية و المتمثل بشــكل أساســي
فــي الحفــاظ علــى تركيــزات غــازات الدفيئــة فــي الغــاف الجــوي عنــد مســتوي يحــد مــن التأثيــرات الســلبية
لألنشــطة البشــرية علــى نظــام المنــاخ العالمــي .وكانــت مصــر قــد قدمــت للســكرتارية االتفاقيــة  UNFCCCتقريــر
اإلبــاغ الوطنــي األول فــي عــام  ،1999و تقريــر اإلبــاغ الوطنــي الثانــي فــي عــام  ،2010و تقريــر اإلبــاغ الوطنــي
الثالــث فــي عــام  .2016وقــد أعــدت الحكومــة المصريــة تقريرهــا األول المحــدث كل ســنتين (المعــروف بالـــ)BUR
لتقديمهــا إلــى ســكرتارية إتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ فــي .2018
وقــد تــم تشــكيل لجنــة تســيير المشــروع التقريــر المحــدث كل ســنتين برئاســة الســيد الرئيــس التنفيــذي لجهــاز
شــئون البيئــة و تــم تمثيــل بهــا كافــة الــوزارات والجهــات الوطنيــة المعنيــة بهــا لإلشــراف علــى إعــداد التقرير .وقد
اشــتملت عمليــة إعــداد التقريــر علــى مشــاورات وجمــع بيانــات مــن الجهــات ذات الصلــة و تعــاون مســتمر مــع
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء (الجهــة الرســمية المعنيــة باإلحصــاءات والتعــداد) لضمــان اســتدامة
البيانــات المطلوبــة إلعــداد التقريــر .ثــم قــام ممثلــي الجهــات المعنيــة بالمجلــس الوطنــي لتغيــر المنــاخ بمراجعــة
و اعتمــاد التقريــر.
الظروف الوطنية
تمتــد جمهوريــة مصــر العربيــة مــن الركــن الشــمالي الشــرقي لقــارة أفريقيــا حتــى الزاويــة الغربيــة لقــارة آســيا
مــن خــال جســر بــري تشــكله شــبه جزيــرة ســيناء .تبلــغ مســاحة مصــر اإلجماليــة حوالــي  1مليــون كيلومتــر مربــع.
وتتكــون مــن أراضــي صحراويــة شاســعة يتخللهــا وادي النيــل والدلتــا .وتنقســم مصــر إداريــاً إلــى  27محافظــة.
تتصــف مصــر بمنــاخ صحــراوي جــاف وحــار ،مــع شــتاء معتــدل مــن نوفمبــر إلــى أبريــل ،وصيــف حــار مــن مايــو إلــى
أكتوبــر .ويتــراوح متوســط معــدل ســقوط األمطــار الســنوي علــى طــول الســاحل المتوســطي الضيــق مــا بيــن
 20و  200مــم .وقــد لوحظــت زيــادة درجــات الحــرارة خــال الســنوات الـــ  25الماضيــة .وذلــك باإلضافــة إلــى زيــادة
الظواهــر الجويــة المتطرفــة علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة ،ممــا أدى إلــى خســائر فــي األرواح وتأثــر
االقتصــاد ســلباً.
بلــغ تعــداد مصــر حوالــي  90مليــون نســمة فــي عــام ( 2015المصــدر :الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء
 .)2016ويعيش نحو  ٪ 95من المصريين على  ٪4فقط من إجمالي مساحة مصر تتركز في وادي النيل والدلتا،
بينمــا ال تــزال باقــي المناطــق قليلــة الكثافــة الســكانية أو غيــر مأهولــة .ويعــد الشــباب هــو الفئــة العمريــة الغالبــة
عامــا (المصــدر :الجهــاز المركــزي
متوســط العمــر الغالــب هــو  24ســنة حيــث أن  %50مــن الســكان أقــل مــن ً 25
للتعبئــة العامــة واإلحصــاء  .)2015ويشــكل النمــو الســكاني الســريع ضغوطــاً علــى المــوارد المحــدودة وفــرص
العمــل والبنيــة التحتيــة والتعليــم والرعايــة الصحيــة .ويلخــص الجــدول (أ) المؤشــرات االجتماعية-االقتصاديــة
الرئيســية لمصــر فــي عــام .2015
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جدول (أ)  :ملخص المؤشرات االجتماعية-االقتصادية الرئيسية لمصر في عام ( 2015المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2016

المؤشر

السكان (بالمليون نسمة)

سكان الحضر كنسبة مئوية من مجموع السكان (النسبة المئوية)

القيمة
90.08

%42.7

نسبة السكان تحت خط الفقر (النسبة المئوية)2013/2012 ،
(خط الفقر المصري)

%26.3

معدل البطالة (نسبة مئوية)

%12.8

العمر المتوقع بعد الوالدة (بالسنوات)
ذكور
إناث

70.1
72.9

نسبة األمية (النسبة المئوية)

إجمالي الناتج المحلي ()2015/2014
بالمليار جنيه
بالمليار دوالر ( 1دوالر =  7.32جنيه مصري ،البنك المركزي المصري في )2015/2014
إجمالي الناتج المحلي للفرد (بالدوالر)

%76
2,459
336
3,730

يعتبــر نهــر النيــل المصــدر الرئيســي للميــاه فــي مصــر ،حيــث يبلــغ التدفــق الســنوي المخصــص للبــاد  55.5مليــار
متــر مكعــب ســنوياً ،توفر المــوارد المائيــة العذبــة المتبقيــة  20مليــار متــر مكعــب ســنوياً إضافيــة وتشــمل الميــاه
الجوفيــة ،وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الزراعــي ،وميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة ،واألمطــار والفيضانــات،
وتحليــة ميــاه البحــر 76.4 ،مليــار متــر مكعــب ســنوياً .وقــد حــدث انخفــاض حــاد فــي نصيــب الفــرد مــن الميــاه
العذبــة المتجــددة ،ممــا دفــع البــاد إلــى االقتــراب مــن حــد شــح الميــاه الشــديد ( 500متــر مكعــب للفــرد/
ســنوياً ) ومــن المتوقــع أن تــؤدي تأثيــرات تغيــر المنــاخ ،وتلــوث ميــاه النهــر ،والعوامــل الخارجيــة األخــرى (مثــل
ســد النهضــة األثيوبــي) إلــى تفاقــم أزمــة نــدرة الميــاه فــي مصــر .وتنظــر الحكومــة المصريــة بجديــة فــي زيــادة
االســتثمارات فــي ترشــيد اســتخدام الميــاه وإعــادة اســتخدامها وتوليــد مصــادر جديــدة كأولويــة وطنيــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،مــن المتوقــع أن يكــون لتغيــر المنــاخ تأثيــرا ضاغطــاً علــى المناطــق الســاحلية ،والســيما
دلتــا النيــل ،بســبب تأثيــر ارتفــاع منســوب ســطح البحــر علــى األراضــي المنخفضــة وتكــرار العواصــف الشــديدة
واألحــداث المناخيــة المتطرفــة (المصــدر :مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار  .)2011ومــن شــأن ذلــك أن
يؤثــر ســلبا علــى األنظمــة االيكولوجيــة ،وعلــى صحــة اإلنســان ،وعلــى تكاليــف تشــغيل البنيــة األساســية للميــاه
والصــرف الصحــي ومــدى فعاليتهــا ،واألنشــطة االقتصاديــة للبــاد بشــكل عــام.
قــد بــدأ االقتصــاد المصــري يتعافــى فــي الســنة الماليــة  2015/2014بعــد فتــرة مــن عــدم االســتقرار السياســي
بيــن عامــي  2011إلــى  2014نتيجــة لثورتيــن متتاليتيــن .فقــدر إجمالــي الناتــج المحلــي بمبلــغ  336مليــار دوالر
وإجمالــي الدخــل القومــي لــكل فــرد ب  3730دوالر فــي العــام المالــي  .2015/2014وقــد زاد مــن تدهــور الوضــع
االقتصــادي أيضــا خــال تلــك الفتــرة المذكــورة انقطــاع التيــار الكهربائــي المتكــرر وإلــى انخفــاض االســتثمارات
األجنبيــة المباشــرة بســبب الفجــوة الهائلــة بيــن إنتــاج واســتهالك الطاقــة ممــا أدى إلــى أزمــة حــادة فــي الطاقــة
بدايــة مــن عــام .2012
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وكانــت مصــر تتمتــع باالكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة حتــى وقــت قريــب بتلبيــة كافــة إحتياجاتهــا مــن خــال اإلنتــاج
المحلــي .ولكــن تغيــر ذلــك الوضــع ســريعاً مــن خــال تزايــد الطلــب علــى الطاقــة بنســبة  ٪32مــا بيــن عــام 1990
إلــى عــام  ،2014والــذي شــجع تلــك الزيــادة فــي االســتهالك هــو الدعــم المرتفــع للطاقــة الــذي شــكل  ٪7مــن
إجمالــي الناتــج المحلــي للبــاد (المصــدر :الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء  .)2015وبســبب انقطــاع
التيــار الكهربائــي لفتــرات طويلــة فــي عــام  2012قامــت الحكومــة بإعــادة توجيــه الغــاز الطبيعــي مــن الصناعــات
الثقيلــة ،وتحديـ ًـدا قطــاع األســمنت ،إلــى محطــات الطاقــة المســتخدمة فــي إنتــاج الكهربــاء للقطــاع الســكني.
ومــن أجــل تلبيــة الطلــب المحلــي المتزايــد علــى الغــاز الطبيعــي ،ســمحت الحكومــة فــي عــام  2014باســتيراد
الفحــم لمصانــع االســمنت وغيــره مــن القطاعــات المختــارة وأجــرت أيضــا إصالحــات شــاملة فــي مجــال الطاقــة.
وإشــترطت وزارة البيئــة أن منــح تراخيــص الفحــم ســوف يكــون فقــط لمصانــع االســمنت التــي تقــدم خطــة
عمــل للحــد مــن الغــازات الدفيئــة وتلتــزم الحكومــة المصريــة كذلــك بزيــادة كفــاءة الطاقــة وتشــجيع االنتقــال
إلــى الطاقــة النظيفــة والمتجــددة فــي إطــار اســتراتيجية مصــر للطاقــة المســتدامة المتكاملــة حتــى عــام .2035
والهــدف مــن ذلــك هــو زيــادة حصــة الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج الكهربــاء إلــى  ٪37وتشــجيع اﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ وتعريفــة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ و أنظمــة أخــرى.
أمــا بالنســبة للقطاعــات األخــرى فقــد بلــغ إجمالــي اســتهالك قطــاع النقــل مــن الطاقــة نحــو  16.6مليــون طــن
نفــط مكافــئ ،وهــو مــا يمثــل  ٪48مــن إجمالــي اســتهالك الطاقــة البتروليــة خــال العــام المالــي .2013/2012
ويظــل القطــاع الصناعــي فــي مصــر مــن الركائــز الهامــة لالقتصــاد ،حيــث ســاهم بنحــو  ٪34مــن إجمالــي الناتــج
أيضــا مســئول عــن حوالــي  ٪37مــن إجمالــي اســتهالك الطاقــة .وبلــغ
المحلــي للبــاد فــي عــام  ،2015ولكنــه ً
حصــة قطــاع الزراعــة فــي االقتصــاد المصــري  ٪ 11.18فــي عــام  2015ويعمــل بــه  ٪ 27.5مــن القــوى العاملــة.
وإلصــاح منظومــة قطــاع المخلفــات ،تــم إنشــاء جهــاز تنظيــم إدارة المخلفــات فــي عــام  2015للتخفيــف مــن
آثــار التحديــات المتزايــدة التــي تواجههــا مصــر فــي إدارة المخلفــات.
الترتيبات المؤسسية
صدقــت مصــر فــي عــام  1994علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ كدولــة ناميــة غيــر مدرجــة في
ّ
المرفــق األول لالتفاقيــة .وقــد وقعــت مصــر علــى اتفــاق باريــس فــي أبريــل  2015وتــم التصديــق عليــه مــن قبــل
البرلمــان المصــري فــي يونيــو .2017
أنشــئت وزارة البيئــة المصريــة عــام  1997لتكــون مســئولة عــن شــئون المحافظــة علــى البيئــة المصرية.ويتــم
تنفيــذ سياســات الــوزارة مــن قبــل جهــاز شــئون البيئــة المصــري .وفــي عــام  ،1996تــم إنشــاء وحــدة تغيــر المنــاخ
بجهــاز شــئون البيئــة ،وتــم تطويرهــا إلــى إدارة مركزيــة فــي جهــاز شــئون البيئــة فــي عــام  ،2009وذلــك مــن
أجــل تعزيــز الهيــكل المؤسســي لتغيــر المنــاخ علــى المســتوى الوطنــي .وتــم تشــكيل لجنــة تغيــر المنــاخ فــي
عــام  ،1997والتــي تــم إعــادة هيكلتهــا عــدة مــرات كان آخرهــا فــي عــام  2015حيــن أصبحــت المجلــس الوطنــي
للتغيــرات المناخيــة مــع منحهــا صالحيــات إضافيــة لتتناســب مــع التغيــرات الســريعة فــي مجــال تغيــر المنــاخ
علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة .عــاوة علــى ذلــك ،تلتــزم الحكومــة المصريــة بأهــداف التنميــة
المســتدامة لألمــم المتحــدة و حيــث أطلقــت فــي عــام  2016اســتراتيجيتها الوطنيــة للتنميــة المســتدامة .2030
الحصر الوطني للغازات الدفيئة
تــم إعــداد حصــر للغــازات الدفيئــة وفقــاً إلرشــادات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة
لعــام  2006للسلســلة الزمنيــة بيــن عــام ( 2005آخــر ســنة شــملها حصــر غــازات الدفيئــة الســابق) وعــام .2015
ويشــمل حصــر غــازات الدفيئــة أربعــة قطاعــات أوال) الطاقــة ،ثانيــا) العمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات
ثالثــا) الزراعــة ،والغابــات ،واســتخدامات األراضــي األخــرى ،رابعــا) المخلفــات .ويشــمل تفصيــل النبعاثــات غــازات
الدفيئــة البشــرية المنشــأ فــي مصــر وهــي غــاز ثانــي أكســيد الكربــون ( ،)CO2وغــاز الميثــان ( ،)CH4وغــاز أكســيد
النيتــروز ( ،)N2Oومركبــات الفلوروكربــون الهيدروجينيــة ( ،)HFCsومركبــات الفلوروكربونــات (،)PFCsوسداســي
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فلوريــد الكبريــت ( ،)SF6وكذلــك ســابقتهم (أكاســيد النيتروجيــن ،أول أكســيد الكربــون ،والمركبــات العضويــة
المتطايــرة غيــر الميثانيــة ،وثنائــي أكســيد الكبريــت).
بلــغ إجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي مصــر  325,614جيجــا جــرام ثانــي أكســيد كربون مكافــئ في عام .2015
وتوزيعــه بحســب نــوع الغــاز يتكــون مــن  237,871جيجــا جــرام مــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــئ مــن انبعاثــات
ثانــي أكســيد الكربــون 41,483 ،جيجــا جــرام ثانــي أكســيد كربــون مكافــئ مــن انبعاثــات الميثــان ،و  38574جيجــا
جــرام ثانــي أكســيد كربــون مكافــئ مــن انبعاثــات أكســيد النيتــروز .وقــد زاد مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة
بنســبة  % 31مــن عــام  2005إلــى عــام  ،2015بمعــدل نمــو ســنوي .% 2.35وقــد زادت انبعاثــات غــازات الدفيئــة
فــي قطاعــات الطاقــة والعمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات والمخلفــات بنســب % 40 :و  % 49و % 34
علــى التوالــي؛ وفــي حيــن إنخفضــت االنبعاثــات مــن قطــاع الزراعــة ،والغابــات ،واســتخدامات األراضــي األخــرى
بنســبة  % 7خــال نفــس الفتــرة.
قطاع الطاقة:
وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل (أ ) ،فــان قطــاع الطاقــة يمثــل  % 64.5وهــي أعلــي نســبة مــن مجمــوع االنبعاثــات
لســنة  2015المقــدرة بنحــو  210,171جيجــا جــرام ثانــي أكســيد كربــون مكافــئ.

الشكل (أ) :مساهمة غازات الدفيئة الناتجة من كل قطاع في مجموع االنبعاثات في عام 2015

ســاهم قطــاع الطاقــة بنســبة  % 87مــن انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون مــن إجمالــي اإلنبعاثــات فــي الدولــة،
و  % 3مــن مجمــوع انبعاثــات غــاز الميثــان ،و %2مــن مجمــوع انبعاثــات غــاز ثانــى أكســيد النيتــروز .وتتولــد انبعاثــات
قطــاع الطاقــة بشــكل أساســي مــن  )1أنشــطه احتــراق الوقــود ( ،)%97و( )2االنبعاثــات المتســربة مــن الوقــود
األحفــوري بشــكل أساســي مــن النفــط والغــاز الطبيعــي ( )٪ 3كمــا هــو موضــح فــي الشــكل (ب) .وقــد أســفر
تحليــل عــدم التيقــن الــذي اجــري باســتخدام برنامــج الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة لعــام
 2006عــن مــا مجموعــه  %٣بالنســبة لمجمــوع حصــر قطــاع الطاقــة و  % 4لحالــة عــدم التيقــن الســائدة خــال
الفتــرة الممتــدة مــن  2005إلــى .2015

الشكل (ب) :االنبعاثات لكل فئة من فئات قطاع الطاقة في 2015

14

قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات
يعــد قطــاع العمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات مســئول عــن  % 12.5مــن مجمــوع انبعاثــات الغــازات
الدفيئــة المقــدرة بـــ 40664جيجــا جــرام ثانــي أكســيد كربــون مكافــئ فــي عــام  .2015وهــذا القطــاع مســئول عــن
 % 12مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون و % 12مــن مجمــوع انبعاثــات ثانــى أكســيد النيتــروز .وتنتــج انبعاثــات
القطــاع أساســا مــن  )1الصناعــات التعدينيــة ()% 54؛  )2الصناعــات الكيميائيــة ()% 18؛  )3الصناعــات المعدنيــة
()% 17؛  )4اســتخدامات المنتجــات كبدائــل للمــواد المســتنفدة لطبقــة ألوزون ( )%11وأســفر تحليــل عــدم
التيقــن الــذي اجــري باســتخدام برنامــج الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة  IPCCلعــام 2006
عــن إجمالــي  % ١٤بالنســبة لحصــر قطــاع العمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات ،وبنســبة  % 27لعــدم التيقــن
خــال الفتــرة  2005إلــى .2015

الشكل (ج ) :االنبعاثات لكل فئة لقطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات في عام 2015

قطاع الزراعة ،والغابات ،واستخدامات األراضي األخرى
يســاهم قطــاع الزراعــة ،والغابــات ،واســتخدامات األراضــي األخــرى بنســبة  % 14.9مــن مجمــوع انبعاثــات غــازات
الدفيئــة فــي عــام  2015المقــدرة بـــ  48390جيجــا جــرام غــاز ثانــي أكســيد كربــون مكافــئ .وتصــدر االنبعاثــات
الرئيســية لهــذا القطــاع مــن  )1التخمــر المعــوي؛ ( )2إدارة الســماد الحيوانــي؛ ( )3زراعــة األرز بالغمــر؛ ( )4إدارة
التربــة الزراعيــة؛ و  )5الحــرق المكشــوف للمخلفــات الزراعيــة .وأكبــر مســاهم فــي إجمالي انبعاثات غــازات الدفيئة
هــي مصــادر مجمعــة ومصــادر انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون علــى األرض ( )٪66يليهــا الماشــية ( )٪34كمــا هــو
موضــح فــي الشــكل (د) .وقــد أجــري تحليــل لعــدم التيقــن بالنســبة لبيانــات األنشــطة اســتنادا إلــى حكــم الخبــراء
وتــراوح مــا بيــن  ،% 15 ±فــي حيــن أن عــدم التيقــن مــن عوامــل االنبعاثــات مــا بيــن .% 50 ±

الشكل (د ) :االنبعاثات لكل فئة قطاع الزراعة ،والغابات ،و غير ذلك من استخدامات األراضي في عام 2015
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قطاع المخلفات
يســاهم قطــاع المخلفــات بنحــو  % 8.1مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المقــدرة فــي عــام  2015بـــ 26,389جيجــا
جــرام ثانــي أكســيد كربــون مكافــئ .وتنتــج انبعاثــات القطــاع أساســا مــن  )1التخلــص مــن المخلفــات الصلبــة
 )2ومعالجــة ميــاه الصــرف المنزلــي والصناعــي؛ مــع مســاهمات طفيفــة مــن المعالجــة البيولوجيــة للمخلفــات
الصلبــة والترميــد والحــرق المكشــوف للمخلفــات الصلبــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل (هـــ ) .وقــد أســفر تحليــل
عــدم التيقــن الــذي اجــري باســتخدام برنامــج الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة لعــام 2006
عــن مــا مجموعــه  % 83لحالــة عــدم التيقــن الســائدة خــال الفتــرة الممتــدة مــن  2005إلــى  .2015ومــن المرجــح أن
يعــزى ذلــك إلــى عــدم التيقــن الكبيــر مــن بيانــات النشــاط بالنســبة لميــاه الصــرف الصناعــي وعوامــل االنبعاثــات
المرتفعــة التــي تــم اســتخدامها.

الشكل (هـ ) :االنبعاثات لكل فئة من فئات قطاع المخلفات في عام 2015

الفئة الرئيسية
أســفر تحليــل الفئــة الرئيســية بشــأن قواعــد بيانــات غــازات الدفيئــة المجمعــة للقطاعــات األربعــة عــن أن أكبــر
المســاهمين فــي االنبعاثــات هــو انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن فئــة الوقــود الغــازي فــي إطــار صناعــات
الطاقــة بنســبه مئويــة قدرهــا % 20.16؛ تليهــا انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الناجمــة عــن النقــل البــري
بنســبة % 15؛ وأكســيد النيتــروز مــن انبعاثــات أكســيد النيتــروز المباشــرة مــن التربــة المعالجــة ( .)% 6.87
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سياسات وإجراءات التخفيف
تشــمل سياســات وإجــراءات التخفيــف التــي تــم تحقيقهــا بيــن عامــي  2015-2005فــي قطاعــات الطاقــة،
والعمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات ،والمخلفــات ،والزراعــة وغيــر ذلــك مــن اســتخدام األراضــي علــى
النحــو الموجــز فــي الجــدول (ب).
الجدول (ب) :ملخص لسياسات وإجراءات التخفيف التي تم تحقيقها بين عامي  2005و 2015

القطاع

الطاقة

االزالة التدريجية لدعم الكهرباء من
خالل الزيادة التدريجية للتعريفة.
وقادت وزارة الكهرباء والطاقة
برنامج إعادة هيكلة
المتجددة هذه التدابير بالتعاون
الدعم لقطاع الكهرباء
الوثيق مع مجلس الوزراء وكانت
()2015 - 2014
ضرورية لتشجيع وتمكين تدابير الطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة.

الطاقة

زيادة مساهمة الطاقة المتجددة
في الكهرباء المولدة لتحقيق الهدف
الوطني للوصول إلى نسبة  ٪20بحلول
 0.48مليون طن ثاني أكسيد
زيادة مساهمة الطاقة
عام  2022و  ٪37بحلول عام .2035
الكربون المكافيء في عام
المتجددة في توليد
كانت حصة الطاقة المتجددة في عام
( 2015باستثناء مشروعات
الكهرباء
 2015هي 452 :جيجاوات ساعة من
آلية التنمية النظيفة)
()2015- 2013
الطاقة الكهرومائية و  1444جيجاوات
ساعة من طاقة الرياح و  167جيجاوات
ساعة من الطاقة الشمسية.

الطاقة

الطاقة
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عنوان المشروع

وصف مختصر

خفض الغازات الدفيئة

تحسين كفاءة استهالك الوقود
لكل وحدة طاقة يتم إنتاجها من
محطات توليد الكهرباء  ،وتخفيض
كفاءة الطاقة لقطاع
أحمال الشبكة .وتشمل أمثلة التدابير
توليد الكهرباء
المنفذة حمالت التوعية واإلعالم على
والمستخدمين
المستوى الوطني ،والبرامج الوطنية
النهائيين (– 2005
لوضع عالمات كفاءة الطاقة على
)2015
األجهزة المنزلية ،و تركيب اإلضاءة
الموفرة للطاقة.

برنامج النقل
المستدام والتوسع
في شبكة المترو
()2015 - 2009

التوسع في شبكة مترو األنفاق
بالقاهرة الكبرى وخلق بيئة مؤسسية
وسياسية مواتية واالستفادة من
الموارد المالية لتطوير قطاع النقل
المستدام ،بما يشمل الشراكات بين
القطاعين العام والخاص.

غير مقدرة

غير مقدرة بشكل كامل

 1.05مليون طن ثاني أكسيد
الكربون المكافئ عام 2015
من الخطين 2و  3من مترو
القاهرة وتقدر بـ  1.4مليون
طن ثاني أكسيد الكربون
عاما
المكافئ على مدى ً 20
منبرنامج النقل المستدام

القطاع

عنوان المشروع

وصف مختصر

خفض الغازات
الدفيئة

العمليات
الصناعية
واستخدام
المنتجات

مشروع تحسين
كفاءة الطاقة في
الصناعة (– 2013
)2015

وضع حلول لبعض العقبات الرئيسية أمام
تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة من
خالل نهج متكامل يجمع بين بناء القدرات
والمساعدة الفنية على مستوي السياسات
والمؤسسات والشركات.

 2.44مليون طن
ثاني أكسيد الكربون
المكافئ بين عامي
 2013و 2015

العمليات
الصناعية
واستخدام
المنتجات

مشروع التحكم في
التلوث الصناعي
المرحلة الثانية()2015 - 2007

هدف إلى تحسين امتثال الصناعة المصرية
للمعايير واللوائح البيئية من قبل الصناعات
المؤهلة في القاهرة الكبرى واإلسكندرية.

 656336طن ثاني
أكسيد الكربون
المكافئ في العام

العمليات
الصناعية
واستخدام
المنتجات

شروع القطاع
الخاص وقطاع
األعمال الصناعي
()2012 - 2008

الحد من التلوث الصناعي وتحسين بيئة
العمل والبيئة المحيطة من خالل الوصول
إلى االمتثال في وسط بيئي واحد على األقل
(انبعاثات الهواء والمياه العادمة والمخلفات
الصلبة والخطرة وبيئة مكان العمل) من قبل
الصناعات المؤهلة في صعيد مصر والدلتا.

غير مقدرة

المخلفات

البرنامج الوطني
المصري إلدارة
المخلفات الصلبة
()2015 - 2012

قام البرنامج الوطني إلدارة المخلفات الصلبة
ببناء قدرات الجهات الفاعلة الحكومية وغير
الحكومية على إنشاء وتشغيل «نظام
إلدارة المخلفات بكفاءة وفعالية من حيث
التكلفة «)على الصعيد الوطني ومستوي
المحافظات والمحليات

غير مقدرة

قطاع الزراعة،
والغابات،
وغير ذلك
من استخدام
األراضي

الطاقة الحيوية
للتنمية الريفية
المستدامة
()2015 - 2010

النهوض باستخدام الكتلة الحيوية المتجددة
كمصدر للطاقة ،بغرض تعزيز التنمية الريفية
المستدامة في مصر والحد من انبعاثات
غازات الدفيئة الناتجة عن موارد الطاقة
التقليدية.

 192240طن ثاني
أكسيد الكربون
المكافئ على مدى
 20سنة

وعــاوة علــى ذلــك ،يعــرض هــذا التقريــر التدابيــر المخطــط لهــا لمــا بعــد عــام  ،2015وهــي كلها مشــروطة بتقديم
الدعــم مــن الــدول المتقدمــة .باإلضافــة إلــى عــرض مشــروعات آليــة التنميــة النظيفــة فــي مصــر والمســجلة حتــى
نهايــة ديســمبر  ،2015حيــث إن الحافظــة الحاليــة يبلــغ بهــا إجمالــي الحجــم التقديــري لخفــض االنبعاثــات حوالــي
 4.2مليــون طــن ســنويا مــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــيء .
تــم توثيــق المعلومــات المتعلقــة بإجــراءات التخفيــف وآثارهــا ،إلــى أقصــى حــد ممكــن ،وفقــا للمبــادىء
التوجيهيــة التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ بشــأن إعــداد التقريــر المحــدث كل ســنتين،وحيثما
أمكــن ،يتــم اإلبــاغ عــن المعلومــات المتعلقــة بالمنهجيــات واالفتراضــات والخطــوات المتخــذة أو المتوخــاة
لتحقيــق تدابيــر التخفيــف .ومــع ذلــك ،هنــاك احتياجــات لبنــاء القــدرات التــي ينبغــي تلبيتهــا فــي المســتقبل ليتــم
القيــاس واإلبــاغ والتحقــق مــن إجــراءات التخفيــف بشــكل كاف.
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احتياجات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات ،والدعم المقدم

لتحقيــق تحســن مســتمر فــي تقاريــر اإلبــاغ الوطنــي ،هنــاك حاجــة إلــى إعــداد ترتيبــات مؤسســية وتقنيــة وماليــة
كافيــة وســد عــدد مــن الفجــوات ،علــى النحــو التالــي:
•توافــر البيانــات وإمكانيــة الوصــول إليهــا وجودتهــا :ويشــمل ذلــك الفجــوات والقيــود المتعلقــة بالبيانــات
فــي تقديــرات الغــازات الدفيئــة ،وتتبــع تدابيــر التخفيــف والتكيــف ،والتقــدم المحــرز فــي كل قطــاع،
والمعلومــات عــن الدعــم المتلقــى ،وتحديــد االحتياجــات وتصنيــف منفصــل للتمويــل المتعلــق بالمنــاخ عــن
التمويــل اإلجمالــي الــوارد للمشــروعات المنفــذة.
•المــوارد المحــدودة للجهــة التنســيقية :ينبغــي تخصيــص مــوارد مناســبة لــإدارة المركزية للتغيــرات المناخية
لتحقيــق هدفهــا بنجــاح والتعــاون مــع الشــركاء الوطنييــن مــن خــال نظــم وقنــوات المعلومــات الفعالة.
•العقبــات المؤسســية المتعلقــة بالقيــاس واإلبــاغ والتحقــق :ﻻ ﯾزال ﻏﯾﺎب اﻟذاﮐرة اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ واﻟﺟرد
اﻟداﺋم ﻟﻣﺷروﻋﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ أحــد العوائــق الرئيســية التــي تحــول دون زيــادة تدابيــر التخفيــف
والتكيــف فــي جميــع أنحــاء مصــر .يجــب وضــع نظــام للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق لمتابعــة التقــدم المحــرز
والتأثيــر التنمــوي المتعلــق بــكل مشــروع.
•موظفــون أكفــاء إلعــداد طلبــات التمويــل :ســتكون هنــاك حاجــة إلــى مــوارد كبيــرة لتنفيــذ برامــج بنــاء
القــدرات علــى المســتوى الوطنــي وإنشــاء نظــم معلومــات قويــة لمواجهــة تحديــات تغيــر المنــاخ .وهــذا
يتطلــب دعمــا ماليــا مــن المــوارد الدوليــة وموظفيــن أكفــاء قادريــن علــى إعــداد طلبــات التمويــل المقبولــة
مــن قبــل الجهــات المانحــة مــن حيــث الجــودة والمواءمــة مــع األهــداف اإلنمائيــة.
ويــرد فــي التقريــر المحــدث كل ســنتين االحتياجــات الماليــة والتقنيــة والمتعلقــة ببنــاء القــدرات الالزمــة لبرامــج
التكيــف والتخفيــف .ويشــار أيضــا بشــكل منفصــل إلــى مشــروعات التكيــف التــي لديهــا منافــع مشــتركة أخــرى.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تقديــم المــوارد الماليــة ،ونقــل التكنولوجيــا ،وبنــاء القــدرات والدعــم التقنــي مــن
مرفــق البيئــة العالمــي ،ومــن الــدول المتقدمــة  ،وصناديــق المنــاخ ،والمؤسســات متعــددة األطــراف لألنشــطة
المتعلقــة بتغيــر المنــاخ ،بمــا يتضمــن إعــداد هــذا التقريــر .وألغــراض هــذا التقريــر ،يتــم تعريــف تمويــل المنــاخ علــى
أنــه تمويــل دولــي يتــم تقديمــه كمنــح و  /أو قــروض بشــروط ميســرة ،باســتثناء القــروض التجاريــة والمســاعدات
اإلنمائيــة الرســمية (مشــروعات تــم تنفيذهــا قبــل عــام .)2015
الترتيبات المحلية للقياس واإلبالغ والتحقق
النظــام الوطنــي المقتــرح للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق فــي مصــر ،والــذي لــم يعتمــده رســميا بعــد االمجلــس
الوطنــي للتغيــرات المناخيــة ،قــد تــم تطويــره بإشــراك ممثليــن مــن جميــع الــوزارات المعنيــة .وســيتألف هيــكل
المتابعــة للنظــام الوطنــي المقتــرح للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق مــن هيئــة إشــرافية .واإلدارة المركزيــة للتغيــرات
المناخيــة تمثــل كيــان التنســيق الوطنــي مــع الــوزارات والهيئــات ذات الصلــة .ويقتــرح أن يكــون لــدي اإلدارة
المركزيــة لتغيــر المنــاخ ذراعــان همــا :الفريــق العامــل المعنــي بضمــان الجــودة ،والفريــق العامــل المعنــي بالدعــم
التقنــي .وســيعمل الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ككيــان مركــزي لتنســيق البيانــات .تكــون نظــام
المتابعــة واإلبــاغ والتحقــق الخاصــة بتدفــق البيانــات مــن أربعــة مســارات هــي )1 :متابعــة حصــر غــازات الدفيئــة،
 )2سياســات وإجــراءات التخفيــف  )3 ،الدعــم المتلقــى ،و  )4سياســات وإجــراءات التكيــف .ويتــم تلخيــص الهيــكل
المقتــرح للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق فــي الشــكل (و).
إن بــدء العمــل بالنظــام الوطنــي المقتــرح للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق مــا زال بانتظــار التمويــل والمــوارد األخــرى
التــي بتوفرهــا ســيتم دعــم المؤسســات الوطنيــة للتعبئــة مــن أجــل التنفيــذ.
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اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻜﻴﻒ

MRV

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

MRV

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎت و إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻴﻒ
اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

MRV

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

MRV

MRV

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت و إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻴﻒ

ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻜﻴﻒ

اﻹﺑﻼغ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺪث ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﺣﺼﺮ ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻹﺑﻼغ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺪث ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﺣﺼﺮ ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

MRV

MRV

MRV

MRV

MRV

ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة

ﺗﻘﺎرﻳﺮاﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أرﺷﻴﻔﻴﺔ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

وزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت و إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎس واﻹﺑﻼغ
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎس واﻹﺑﻼغ واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎس واﻹﺑﻼغ
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺠﻮدة

وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

رؤﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

الشكل (و ) :رسم تخطيطي لهيكل القياس واإلبالغ والتحقق المقترح
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وﺣﺪة
اﻟﺒﻴﺌﺔ

وﺣﺪة
ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ
وﺣﺪة ﺿﻤﺎن
اﻟﺠﻮدة

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ
وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ
وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ
وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎس واﻹﺑﻼغ واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻟﺤﺼﺮ اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

الفصل :1
الظروف الوطنية والترتيبات
المؤسسية

 1.1نبذة عن جمهورية مصر العربية
جمهوريــة مصــر العربيــة هــي دولــة عابــرة للقارات،تمتــد علــى الزاويــة الشــمالية الشــرقية مــن إفريقيــا والركــن
الغربــي مــن آســيا مــن خــال جســر بــري تشــكله شــبه جزيــرة ســيناء .وتقــع معظــم أراضــي مصــر داخــل وادي
النيــل بشــمال إفريقيــا .وهــي تعــد أيضــا دولــة متوســطية ألنــه يحدهــا البحــر األبيــض المتوســط إلــى الشــمال
ويحدهــا البحــر األحمــر شــرقا .وتجاورهــا فلســطين وإســرائيل مــن الشــمال الشــرقي والســودان جنوبــا وليبيــا مــن
الغــرب .وتبلــغ مســاحة مصــر اإلجماليــة  1مليــون كيلومتــر مربــع .وتتــراوح التضاريــس مــن  133متــر تحــت مســتوي
ســطح البحــر فــي الصحــراء الغربيــة إلــى  2,642متــر فــوق مســتوي ســطح البحــر فــي شــبه جزيــرة ســيناء .وتتكــون
التضاريــس المصريــة مــن هضبــة صحراويــة شاســعة تقطعهــا منطقــة وادي النيــل والدلتــا .ومــن الناحيــة اإلداريــة،
تنقســم مصــر إلــى  27محافظــة (انظــر الشــكل .)1.1

الشكل  :1.1الخريطة الرسمية لجمهورية مصر العربية مع حدود المحافظات (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)2018 ،

مصــر دولــة ناميــة ذات معــدل نمــو ســكاني ســريع ،ويواجــه هــؤالء الســكان تحديــات تنمويــة عديــدة وتطلعــات
طموحــة لالزدهــار االقتصــادي .ويلخــص الجــدول  1.1المؤشــرات االجتماعيــة االقتصاديــة الرئيســية لمصــر فــي
عــام .2015
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الجدول  :1.1ملخص المؤشرات االجتماعية االقتصادية الرئيسية لمصر في عام ( 2015الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2016 ،

المؤشر

القيمة

السكان (بالمليون نسمة)

90.08

سكان الحضر كنسبة مئوية من مجموع السكان (نسبة مئوية)

%42.7

السكان تحت خط الفقر (نسبة مئوية)2013/2012 ،
(خط الفقر المصري)

%26.3

معدل البطالة (نسبة مئوية)

%12.8

العمر المتوقع عند الوالدة (بالسنوات)
ذكور
إناث

70.1
72.9

معدل معرفة القراءة والكتابة (نسبة مئوية)

%76

إجمالي الناتج المحلي ()2015/2014
مليار جنيه
مليار دوالر ( 1دوالر =  7.32جنيه مصري ،البنك المركزي المصري في )2015/2014

2,459
336

إجمالي الناتج المحلي للفرد (بالدوالر)

3,730

 2.1المناخ والظواهر الجوية المتطرفة
منــاخ مصــر صحــراوي جــاف وحــار ،وينقســم إلــى موســمين رئيســيين :شــتاء معتــدل مــن نوفمبــر إلــى إبريــل،
وصيــف حــار مــن مايــو إلــى أكتوبــر .واالختالفــات بيــن المواســم تنتــج عــن التغيــرات فــي درجــات الحــرارة النهاريــة
وفــي الريــاح الســائدة.
درجات الحرارة:
تتــراوح درجــات الحــرارة فــي المناطــق الســاحلية بيــن متوســط درجــة صغــرى يبلــغ  14درجــة مئويــة فــي الشــتاء،
ومتوســط للعظمــى يبلــغ  30درجــة مئويــة فــي الصيــف .وتتفــاوت درجــات الحــرارة تفاوتــا كبيــرا فــي المناطــق
الصحراويــة الداخليــة ،والســيما فــي الصيــف ،حيــث تتــراوح بيــن  7درجــات مئويــة فــي الليــل و  43درجــة مئويــة
خــال النهــار .وخــال فصــل الشــتاء ،تتذبــذب درجــات الحــرارة فــي الصحــراء بشــكل كبيــر ،ولكــن يمكــن أن تنخفــض
إلــى صفــر مئــوي فــي الليــل وتصــل إلــى  18درجــه مئويــة خــال النهــار .وعلــى مــدى الســنوات الـــ  25الماضيــة،
لوحظــت اتجاهــات متزايــدة فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة .ويبيــن الشــكل  1.2والشــكل  1.3االتجاهــات الســنوية
لدرجــه الحــرارة فــي مدينتيــن رئيســيتين فــي مصــر (القاهــرة واإلســكندرية) بيــن عامــي  1990و .2015
هطول األمطار:
تتلقــي مصــر مــا يتــراوح بيــن  20و  200مــم كمعــدل ســنوي لهطــول األمطــار علــى طــول الســاحل المتوســطي.
وتكــون األمطــار أكثــر تركيــزا اإلســكندرية ورفــح .ونــادرا مــا تســقط أمطــار علــى بقيــة األراضــي المصريــة حيــث
يهيمــن عليهــا منــاخ الصحــراء القاحلــة .ويوضــح الشــكل  1.2والشــكل  1.3االتجــاه الســنوي لهطــول األمطــار فــي
مدينتيــن رئيســيتين فــي مصــر (القاهــرة واإلســكندرية) بيــن عامــي  1990و .2015
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الشكل  : 2.1متوسط االتجاهات السنوية الحرارة وهطول األمطار في القاهرة ( 2015-1990 ،هيئة األرصاد الجوية المصرية )2018 ،

الشكل  :3.1متوسط االتجاهات السنوية الحرارة وهطول األمطار في اإلسكندرية 2015-1990 ،
(هيئة األرصاد الجوية المصرية )2018 ،
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الظواهر الجوية المتطرفة:
ازداد عــدد األحــداث الجويــة المتطرفــة بشــكل ملحــوظ فــي مصــر علــى مــدي الســنوات العشــر الماضيــة ،ممــا
أدى إلــى وقــوع خســائر بشــرية واقتصاديــة .وفيمــا يلــي أمثلــة علــى األحــداث التــي لوحظــت:
•شــدة درجــات الحــرارة :اســتنادا إلــى بيانــات درجــات الحــرارة اليوميــة التاريخيــة بيــن عامــي 2015-1990
التــي جمعهــا المعمــل المركــزي للمنــاخ الزراعــي فــي  11محافظــة تمثــل مختلــف نطاقــات الزراعــة
البيئيــة  Agro-ecological zonesفــي مصــر ،فقــد ُســجلت حالتــان الرتفــاع شــديد فــي درجــات
الحــرارة :األولــى فــي عــام  1998والثانيــة خــال عــام  2010مــع تأثيــر ســلبي كبيــر علــى إنتــاج المحاصيــل
االســتراتيجية وفقــا إلحصــاءات قطــاع الشــئون االقتصاديــة بــوزارة الزراعة.وتشــير النتائــج إلــى أن
الزيــادة فــي درجــات الحــرارة الصغــرى والقصــوى والمتوســطة فــي شــتاء  2010فــي أماكــن مختلفــة
فــي مصــر كانــت فــوق المعــدل العــادي بمتوســط  2.2درجــة مئويــة .وتســببت هــذه الزيــادة فــي
درجــة الحــرارة القصــوى فــي انخفــاض محصــول القمــح فــي مصــر خــال الموســم المحصولــي 2010
بالمقارنــة مــع موســم  .2009وســجلت محافظــات صعيــد مصــر أكبــر انخفــاض فــي محصــول القمــح
بنســبة  ،% 21.2-وكانــت محافظــات دلتــا النيــل أقــل انخفاضــا بنســبة ( % 8.2-خليــل وحســنين.)2016 ،
•شــدة البــرودة :حدثــت موجــة بــاردة فــي ينايــر  2008حيــث كانــت درجــات الحــرارة القصــوى والصغــرى خــال
هــذا الشــهر أقــل مــن المعتــاد .وكانــت األضــرار التــي لحقــت بالمحاصيــل الزراعيــة ٪50 :للحمضيــات ،و ٪40
للفاصوليــا ،و  ٪40للمــوز ،و  ٪30للمانجــو ،و  ٪20للطماطــم ،و  ٪2للبطاطــا (خليــل وحســنين.)2016 ،
•الريــاح الشــديدة :خــال نوفمبــر  ،2004وقــع هجــوم مــن الجــراد علــى مناطــق زراعيــة مختلفــة
فــي مصــر علــى امتــداد  60كيلومتــراً علــى طــول ســاحل البحــر األبيــض المتوســط ،فــي
هجــوم لــم يســبق لــه مثيــل فــي الســنوات الخمســين الماضيــة .وقــد ارتبــط هــذا بالتغييــرات
فــي اتجــاه الريــاح (خليــل وحســنين .)2016 ،ولــم يحــدد حجــم األضــرار ذات الصلــة تحديــدا كميــا.
•فيضانــات مفاجئــة :فــي ينايــر  ،2010تســببت األمطــار الغزيــرة التــي تجــاوزت  80ملــم  /يــوم ،فــي
حــدوث أســوأ فيضانــات فــي مصــر منــذ عــام  1994أدت إلــى  15حالــة وفــاة ،وإجــاء  3500شــخص،
وخســائر ماديــة تقــدر بنحــو  25.3مليــون دوالر أمريكــي .وقــد أثــرت الفيضانــات علــى شــبه جزيــرة
ســيناء ،وســاحل البحــر األحمــر ،ومحافظــة أســوان فــي صعيــد مصــر (الطاهــر ومدنــي .)2011 ،
•الثلــوج والعواصــف المطيــرة :فــي ديســمبر  ، 2010تســببت العواصــف الثلجيــة والمطريــة فــي انخفــاض
درجــات الحــرارة إلــى مــا دون التجمــد فــي بعــض األماكــن مــع ســرعة ريــاح تصــل إلــى  60كيلومتــرا فــي
الســاعة  ،تنهــي بذلــك أســابيع مــن العواصــف الترابيــة الحــارة والجافــة الغيــر معتــادة فــي هــذا الوقــت مــن
العــام .وقــد راح ضحيــة ذلــك  18شــخصا وأصيــب  59فــي حــوادث مروريــة مرتبطــة بســوء األحــوال الجويــة
وأغلقــت عــدة موانــئ ومطــارات وعطلــت حركــة المــرور فــي قنــاة الســويس (الطاهــر ومدنــي .)2011 ،
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 3.1التركيبة السكانية

بلــغ عــدد ســكان مصــر فــي عــام  2015حوالــي  90مليــون نســمة (الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء
 )2016ويعيــش حوالــي  %95مــن الســكان فــي وادي النيــل والدلتــا علــى  %4مــن إجمالــي مســاحة األراضــي فــي
مصــر .وبذلــك يبلــغ متوســط الكثافــة الســكانية  1,136شــخصا لــكل كيلومتــر مربــع بمــا يضغــط علــى النظــام
االيكولوجــي لنهــر النيــل .ويوجــد أكثــر مــن  % 20مــن مجمــوع ســكان مصــر فــي منطقــة القاهــرة الكبــرى ،حيــث
قــدر عــدد ســكانها بحوالــي  18,7مليــون نســمة فــي عــام  .2015وثانــي أشــد المــدن ازدحامــا فــي مصــر هــي
اإلســكندرية ،التــي يعيــش بهــا  4,8مليــون نســمة (الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء  .)2016ويعيــش
نحــو  % 57مــن الســكان فــي بيئــات ريفيــة .وتحــدث الهجــرة الداخليــة – مــن قبــل الشــباب فــي المقــام األول  -إلــى
المــدن الكبــرى بحثــا عــن العمالــة ومســتوى أعلــى مــن المعيشــة ،علــى الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة
لتشــجيع انتقــال الشــباب إلــى المناطــق الصحراويــة المســتصلحة حديثــا .ويبيــن الشــكل  1.4توزيــع الســكان فــي
المحافظــات المصريــة

الشكل  :4.1عدد سكان المحافظات المصرية حسب تعداد ( 2017الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2018 ،

ووفقــا للجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،فــإن مجمــوع الزيــادة فــي عــدد الســكان مــن  1990إلــى
 2015يبلــغ  35.1مليــون ( .)% 39ويهيمــن الشــباب علــى التركيبــة الســكانية فــي مصــر ،بمتوســط عمــر يبلــغ
 24ســنة وتمثيلهــم  % 50مــن الســكان الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  25ســنة (الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة
واإلحصــاء  .)2016ومــع توقعــات النمــو االقتصــادي الطمــوح ،فــان هــذه التركيبــة الســكانية تُ عــد عبئــا كبيــرا علــى
المــوارد الطبيعيــة والعمالــة والبنيــة التحتيــة والتعليــم والرعايــة الصحيــة .وقــد حــدث تعـ ٍـد كبيــر األراضــي الزراعيــة
المحــدودة بســبب نمــو الســكان وكثافــة الضغــط علــى البيئــة الطبيعيــة والمبنيــة (جهــاز شــئون البيئــة المصــري
2016أ) .وتعــد التركيبــة الســكانية أيضــا عامــا مــن عوامــل زيــادة صعوبــات تأميــن اإلمــدادات الغذائيــة األساســية
والخدمــات الصحيــة وتنفيــذ برامــج التخفيــف مــن حــدة الفقــر وبرامــج الدعــم االجتماعــي .وتشــمل اآلثــار األخــرى
للتركيبــة الســكانية انخفــاض نصيــب الفــرد الســنوي مــن الميــاه العذبــة بســبب االعتمــاد حصــة ثابتــة مــن ميــاه
نهــر النيــل ومحدوديــة مــوارد الميــاه العذبــة.
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 4.1الضغط على الموارد المائية

يعــد نهــر النيــل هــو المصــدر الرئيســي للميــاه العذبــة لمصــر بحصــة قدرهــا  55.5مليــار متــر مكعــب ســنوياً  ،بموجــب
اتفاقيــة ميــاه النيــل الموقعــة عــام  .1959وتتمثــل مــوارد الميــاه العذبــة األخــرى فــي :خزانــات الميــاه الجوفيــة،
وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الزراعــي ،ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي ،واألمطــار والفيضانــات ،وتحليــة
الميــاه .وهــذه المــوارد تســهم بـــ  20مليــار متــر مكعــب ســنوياً تضــاف إلــى  55.5مليــار متــر مكعــب مــن نهــر النيــل،
كمــا هــو موضــح فــي الجــدول  .1.2وقــد ارتفعــت تلــك المســاهمة بمقــدار  2.6مليــار متــر مكعــب مــن العــام
المالــي  2011/2010نتيجــة الزيــادة فــي إعــادة اســتخدام الصــرف الزراعــي وتحليــة الميــاه.
الجدول  :2,1توافر المياه ومصادرها في مصر  ،السنة المالية ( 2015/2014الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)2016 ،

مدخالت المياه

مليون متر مكعب في السنة

حصة نهر النيل

55,500

المياه الجوفية في وادي النيل والدلتا

6,900

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

11,700

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

1,300

األمطار والفيضانات

900

تحلية مياه البحر

100

المجموع

76,400

ولقــد تأثــرت نوعيــة ميــاه النيــل تأثــرا شــديدا بالتلــوث وبتزايــد ضغــوط النمــو الســكاني .وﻗﺪ أدت ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻠﻮث
مــن قبيــل :اﻟﺼﺮف اﻟﺰراﻋﻲ ،وﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ إﻟﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ أو إلــى ﻗﻨﻮات
اﻟﺮي واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ واﻟﻜﺒﺮﻳﺖ وغيرهــا مــن الكيماويــات
الضــارة (الدقــاق .)2017 ،وفــي ضــوء الحالــة الراهنــة لنــدرة الميــاه فــي مصــر ،تنظــر الحكومــة المصريــة فــي
االســتخدام الكــفء للميــاه ،وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف المعالجــة ،وتوليــد مصــادر جديــدة للميــاه (مثــل
تحليــة ميــاه البحــر) كأولويــة وطنيــة.
ومــن أحــدث التطــورات التــي تشــكل خطــراً علــى توافــر الميــاه العذبــة فــي مصــر هــو بنــاء ســد النهضــة اإلثيوبــي
الكبيــر المتوقــع أن يتــم تشــيغله فــي عــام  .2018وقــد زادت المخــاوف بشــأن اآلثــار التــي ســتترتب علــى هــذا
الســد فــي دول مصــب حــوض النيــل .ومــن المتوقــع أن تنخفــض تدفقــات ميــاه النيــل إلــى مصــر بنســبة  %25فــي
ســنوات مــلء خــزان الســد وأثنــاء تشــغيله فــي ســنوات قلــة الفيضــان .وتعتمــد مصــر حاليــا اعتمــادا كبيــرا علــى
نهــر النيــل كمصــدر رئيســي للميــاه العذبــة الالزمــة للنشــاط االقتصــادي والمعيشــة .ونظــراً ألن مصــر تشــهد
بالفعــل تراجعــاً حــاداً فــي نصيــب الفــرد مــن الميــاه العذبــة المتجــددة (مــن  900متــر مكعــب فــي عــام  2000إلــى
 600متــر مكعــب فــي عــام  ،)2017فإنــه مــن المتوقــع أن يــؤدي تأثيــر ســد النهضــة األثيوبــي  -باإلضافــة إلــى آثــار
تغيــر المنــاخ  -إلــى تفاقــم مشــكلة الميــاه فــي مصــر ،واقتــراب الدولــة مــن نــدرة الميــاه الشــديدة بمتوســط 500
متــر مكعــب للفــرد فــي المســتقبل (جــاد.)2017 ،
 .2يبــدأ اإلجهــاد المائــي عندمــا ينخفــض نصيــب الفــرد مــن الميــاه عــن 1,700م/ 3الســنة  .وعندمــا ي تــم تخطــي عتبــة 1,000م/ 3الســنة للشــخص الواحــد  ،تعــد

هــذه الحالــة حالــة نــدرة للميــاه .وتوجــد حالــة نــدرة الميــاه المطلقــة فــي الــدول التــي يقــل نصيــب الفــرد فيهــا عــن 500م/3الســنة .المصــدر
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ولســد الفجــوة فــي إمــدادات الميــاه العذبــة ،ســتكون هنــاك حاجــة إلــى اســتثمارات كبيــرة فــي تحليــة ميــاه البحــر
وزيــادة كفــاءة الــري وإعــادة اســتخدام الميــاه المســتعملة .وســتتطلب هــذه العمليــات أيضــا طاقــة إضافيــة
للتشــغيل .وســتنخفض الطاقــة الكهرومائيــة المتولــدة عــن الســد العالــي فــي أســوان ،ومــن المرجــح أن يتــم
توليــد الكهربــاء المفقــودة مــن احتــراق الوقــود األحفــوري.

 5.1المناطق الساحلية وغمر الدلتا

تمتــد الســواحل المصريــة بطــول  3,500كيلومتــر 1,200 :كيلومتــر علــى البحــر األبيــض المتوســط و  2,300كيلومتــر
البحــر األحمــر (جهــاز شــئون البيئــة  .) 2016ويعيــش نحــو  % 15مــن مجمــوع ســكان مصــر فــي المناطــق الســاحلية.
وتتميــز المناطــق الســاحلية فــي مصــر بمــوارد متنوعــة وإمكانــات تنمويــة وفيــرة ،فهــي مصــدر للتنــوع البيولوجي
والمــوارد المعدنيــة ،كمــا أنهــا حيويــة للنقــل البحــري والتجــارة.
ومــن المتوقــع أن يكــون تغيــر المنــاخ مصــدرا للضغــط علــى المناطــق الســاحلية ،والســيما مــع تأثيــر ارتفــاع
منســوب ســطح البحــر األراضــي المنخفضــة وتكــرار العواصــف الشــديدة والظواهــر المناخيــة المتطرفــة (مركــز
معلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار( 2011،والمنطقــة الســاحلية لدلتــا النيــل معرضــة بشــدة للفيضانــات نتيجــة ارتفــاع
منســوب ميــاه البحــر .ويمكــن أن يرافــق ذلــك هبــوط التربــة بمعــدالت متفاوتــة ،تبعــا للخصائــص الطبوغرافيــة
والجيولوجيــة .ويمكــن تقســيم المناطــق الســاحلية بالدلتــا إلــى ثــاث مناطــق فرعيــة ،اســتنادا إلــى درجــة ضعــف
الموقــع بالنســبة الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر وتآكلــه.
1.1المنطقــة الفرعيــة  :1عــادة مــا تكــون هــذه المواقــع المنخفضــة عرضــة الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر
والتــآكل ،وبالتالــي تعــد عاليــة المخاطــر .وتشــمل مواقــع المناطــق الفرعيــة األولــى :شــاطئ بحيــرة المنزلــة،
ومنطقــة الطــرح ،وشــرق وغــرب مدينــة رشــيد ،والمنطقــة الواقعــة بيــن جمصــة ومينــاء دميــاط ،والجميــل،
وســهل الطينــة فــي ســاحل ســيناء.
2.2المنطقــة الفرعيــة  :2تتميــز الشــواطئ فــي هــذه المنطقــة بأنهــا آمنــة نســبيا .ونظــرا لوجــود حواجــز طبيعيــة
مثــل الكثبــان الرمليــة ،يقــل خطــر الغمــر .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تتــراوح معــدالت الترســيب فــي هــذه
المنطقــة مــن  3إلــى  10أمتــار ســنوياً  ،وهــي تعمــل كدفــاع طبيعــي ضــد الفيضانــات والتعريــة.
3.3المنطقــة الفرعيــة  :3المواقــع فــي هــذه المنطقــة إمــا محميــة بشــكل طبيعــي أو اصطناعــي .ومــن المهــم
أن نالحــظ أن حوالــي  ٪17مــن المناطــق الســاحلية بالدلتــا محميــة بواســطة هيــاكل خرســانية أو صلبــة مثــل
جــدران البحــر التــي ترتفــع مــا بيــن  6و  8أمتــار فــوق مســتوى ســطح البحــر.

 6.1الوضع االقتصادي والسياسي

قــدر مجمــوع الناتــج المحلــي فــي الســنة الماليــة  2015/2014بمبلــغ  336مليــار دوالر مقارنــة بـــ  89.7مليــار دوالر
فــي عــام ( 2005الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء  .)2016وقــدرت الصــادرات اإلجماليــة في 2015/2014
بنحــو  22مليــار دوالر ،بينمــا بلغــت الــواردات اإلجماليــة  74مليــار دوالر .ويقــدر إجمالــي الدخــل القومــي بحوالــي
 3730دوالر أمريكــي فــي العــام المالــي  2015/2014مقارنــة بـــ 2150دوالر فــي العــام المالــي  .2006/2005وتشــير
البيانــات الرســمية إلــى أن  ٪ 26.3مــن الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر فــي الســنة الماليــة  ،2014/2013وتصــل
معــدالت الفقــر إلــى  ٪ 49.4فــي المناطــق الريفيــة فــي صعيــد مصــر (الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء
 .)2016ويوضــح الشــكل  1.5أدنــاه اتجــاه إجمالــي الناتــج المحلــي مــن الســنة الماليــة  2005/2004إلــى العــام
المالــي  2015/2014بالمليــار جنيــه.
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الشكل  : 5.1اتجاهات إجمالي الناتج المحلي من السنة المالية  2005/2004إلى السنة المالية 2015/2014
(على أساس متوسط سعر الصرف األمريكي المتغير السنوي)

وقــد تســببت االضطرابــات السياســية التــي حدثــت منــذ عــام  2011وانــدالع ثورتــي  25ينايــر  2011و  30يونيــو
 ،2013فــي حــدوث تأخيــرات كبيــرة وتجميــد الغالبيــة العظمــي مــن البرامــج المخطــط لهــا ،وهــو مــا أثــر تأثيــرا
شــديدا علــى االقتصــاد .وكان لعــدم االســتقرار السياســي خــال فتــرة امتــدت  3ســنوات ونصــف ،مقترنــا بتكــرار
انقطــاع التيــار الكهربائــي بســبب نقــص الغــاز الطبيعــي وانخفــاض االســتثمارات األجنبية المباشــرة ،خســائر فادحة
فــي االقتصــاد المتعثــر .ونتيجــة لذلــك ،تــراوح معــدل النمــو الحقيقــي إلجمالــي الناتــج المحلــي ،فــي الفتــرة مــن
الســنة الماليــة  2011/2010إلــى الســنة الماليــة  ،2014/2013بيــن نســبتين متواضعتيــن  .% 2.2-2.1وبــدأ االقتصــاد
فــي االنتعــاش فــي الســنة الماليــة  2015/2014بمعــدل نمــو حقيقــي فــي إجمالــي الناتــج المحلــي تضاعــف إلــى
 % 4.2حيــث اســتقرت القالقــل االجتماعيــة وأدى الرئيــس الجديــد اليميــن الدســتورية فــي يونيــو  .2014ويعــد
قطــاع الخدمــات هــو أعلــى مســاهم فــي إجمالــي الناتــج المحلــي بنحــو  ،%56تليــه الصناعــة  ،% 34والزراعــة 11
 %فــي  ،2015/2014علــى النحــو الموجــز فــي الجــدول  .1.3ومــن ناحيــة أخــرى ،يعــد قطــاع الزراعــة مســاهما كبيــرا
فــي مجمــوع قــوة العمــل بنســبه  % 27.5تليهــا الصناعــة بـــ  )% 22الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء
.)2016
الجدول  :3،1مساهمة إجمالي الناتج المحلي لقطاعات اقتصادية مختارة  ،السنة المالية 2015/2014
(الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء )2016 ،
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القطاع

قيمة إجمالي الناتج المحلي
(مليون جنيه مصري)

المساهمة في إجمالي الناتج
المحلي ()%

الزراعة

274,959

%11.18

التعدين (النفط والغاز وغيرها)

313,738

%12.75

الصناعات التحويلية

407,868

%16.58

أعمال البناء

118,035

%4.8

السياحة

45,144

%1.83

خدمات أخرى

1,299,281

%54.69

المجموع

2,459,025

%100

 7.1قطاع الطاقة

تعتمــد مصــر بشــكل أساســي علــى الغــاز الطبيعــي والمنتجــات البتروليــة لتلبيــة  ٪98مــن إجمالــي اســتهالك
الطاقــة األوليــة فــي العــام المالــي  2015/2014مقارنــة بـــ  ٪1.5مــن الطاقــة المائيــة و  ٪0.4مــن الفحــم و ٪0.1
مــن طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية (وكالــة الطاقــة الدوليــة .)2018 ،وأعلــى مســتهلك للكهربــاء هــو القطــاع
الســكني ( )٪44يليــه قطــاع الصناعــة (( )٪26وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة .)2016 ،ويعــد قطــاع الصناعــة
مــن بيــن أكبــر المســتهلكين للغــاز الطبيعــي ،وخاصــة الصناعــات كثيفــة الطاقــة مثــل األســمنت واألســمدة.
وحتــى وقــت قريــب ،كانــت مصــر تتمتــع باالكتفــاء الذاتــي فــي اســتهالكها للطاقــة وتلبــي احتياجاتهــا مــن
الطاقــة مــن خــال اإلنتــاج المحلــي .غيــر أن هــذا الوضــع قــد انعكــس بســبب تزايــد الطلــب علــى الطاقــة الــذي
شــجعه دعــم الطاقــة الكثيفــة ،ممــا أدى إلــى زيــادة الضغــط علــى إمــدادات الوقــود المتاحــة وتضخــم العجــز
فــي الميزانيــة مــع ذلــك .وفــي الســنة الماليــة  ،2014/2013بلغــت فاتــورة دعــم الطاقــة  120مليــار جنيــه وهــو مــا
يمثــل معــدل نمــو ســنوي مركــب بنســبة  % 19منــذ عــام  .2010وهــذه الزيــادة تمثــل زيــادة حــادة بعــد أن كانــت
فاتــورة الدعــم  1مليــار جنيــه قبــل  20ســنة .ويشــكل دعــم الطاقــة  % 7مــن إجمالــي الناتــج المحلــي (الجهــاز
المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء .)2016 ،
خــال االضطرابــات السياســية التــي تلــت  ،2011حــدث انخفــاض فــي معــدالت إنتــاج الغــاز الطبيعــي والمنتجــات
النفطيــة ،مــع عــدم توقيــع اتفاقــات امتيــاز بيــن عامــي  2010و  .2012وبعــد ارتفــاع إنتــاج مصــر مــن النفــط بأكثــر
مــن  900ألــف برميــل فــي اليــوم ،فــي منتصــف عقــد التســعينيات ،بــدأ اإلنتــاج فــي االنخفــاض مــع نضــوج حقــول
النفــط .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،نمــا اســتهالك الفــرد مــن الطاقــة األوليــة فــي مصــر بنســبة  ٪32مــن عــام 1990
إلــى عــام  2014ممــا أدى إلــى وجــود فجــوة كبيــرة بيــن اإلنتــاج واســتهالك الطاقــة ممــا أدى إلــى نقــص فــي
الكهربــاء وإلــى حــدوث أزمــة حــادة بدايــة مــن عــام .2012

 1.7.1أزمة الطاقة في 2012
وفــي صيــف عــام  ،2012أدى الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة وتباطــؤ إنتــاج الغــاز الطبيعــي ووقــف استكشــاف
النفــط والغــاز ،إلــى أزمــة طاقــة علــى المســتوى الوطنــي فــي مصــر .عانــت المناطــق الســكنية فــي جميــع أنحــاء
البــاد مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي المتكــرر ،وانخفــض حجــم الغــاز الطبيعــي المقــدم للصناعــات الثقيلــة بشــكل
كبيــر .كان إنتــاج الغــاز الطبيعــي ،الــذي بلــغ ذروتــه فــي وقــت ســابق عنــد  6.06بليــون قــدم مكعــب فــي اليــوم
ـنويا منــذ عــام  .2009ممــا أدى فــي النهايــة إلــى قيــام الحكومــة
فــي عــام  ،2009يتناقــص باطــراد بنحــو  ٪3سـ ً
فــي عــام  2012بإعــادة توجيــه الغــاز الطبيعــي مــن الصناعــات الثقيلــة ،وتحديـ ًـدا قطــاع األســمنت ،إلــى محطــات
توليــد الكهربــاء المســتخدمة لتوليــد الكهربــاء للمناطــق الســكنية الرئيســية ،وذلــك مــن أجــل تجنــب انقطــاع التيــار
الكهربائــي لفتــرة طويلــة بمــا يثيــر الســخط العــام .واســتمر نقــص الغــاز الطبيعــي وانقطــاع التيــار الكهربائــي طــوال
عامــي  2013و  ،2014ووصــل إلــى مرحلــة حرجــة خــال صيــف  ،2014حيــث بلــغ العجــز عــن توليــد الطاقــة إلــى حــد
أقصــى قــدره  5300ميجــاوات ،وهــو مــا يعــادل حوالــي ثمــن قــدرة الطاقــة االســمية في مصر (مؤسســة التمويل
الدوليــة )2016 ،ولــم تؤثــر هــذه النكســة علــى االقتصــاد المحلــي فحســب ،ولكنهــا أثــرت أيضــا بخفــض الصــادرات
وهــو مــا كان لــه تأثيــر مباشــر علــى نقــص العمــات األجنبيــة .وهكــذا فــإن مصــر ،التــي كانــت ذات يــوم ُمصــدرا
صافيــا للغــاز الطبيعــي باتــت مســتوردة للغــاز الطبيعــي .وفــي عــام  ،2014ســمحت الحكومــة المصريــة باســتخدام
الفحــم فــي إنتــاج األســمنت وفــي قطاعــات مختــارة كثيفــة الطاقــة وذلــك كجــزء مــن اإلصــاح الشــامل لقطــاع
الطاقــة ولمعالجــة الطلــب المحلــي علــى الطاقــة.
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ونظــرا للنقــص المســتمر فــي الغــاز الطبيعــي بعــد عــام  ،2012واصلــت الحكومــة خفــض إمــدادات الغــاز الطبيعــي
للصناعــات كثيفــة االســتخدام للطاقــة .وكانــت صناعــة االســمنت التــي تســتهلك مبدئيــا  % 7.4مــن إجمالــي
إمــدادات الغــاز الطبيعــي و  % 16.3مــن الكهربــاء المنتجــة ،قــد تأثــرت كثيــرا بنقــص الغــاز الطبيعــي .ووفقــا لمــا
ذكــره رئيــس شــعبة األســمنت فــي اتحــاد الصناعــات المصريــة ،فــان الشــركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعية
قامــت فــي ينايــر  2014بخفــض إمــدادات الغــاز الطبيعــي إلــى شــركات االســمنت بنســبة  ،% 50ممــا أدى إلــى
انخفــاض فــي إنتــاج بالنســبة نفســها .وتشــير التقديــرات إلــى أن الطلــب علــى الطاقــة فــي صناعــة االســمنت فــي
عــام  2025ســيتطلب حوالــي  9,7مليــون طــن مــن الفحــم ســنويا إلنتــاج  72مليــون طــن مــن الكلينكــر (مؤسســة
التمويــل الدوليــة. )2016 ،
وبحلــول  ،2014انخفــض العجــز فــي الغــاز الطبيعــي بعــد أن بــدأت الحكومــة المصريــة إصالحــا لدعــم الوقــود
فــي القطــاع الصناعــي ،وزاد ســعر الغــاز الطبيعــي لصناعــة األســمنت بمــا يصــل إلــى  .% 33وبمــا أن مصانــع
االســمنت كثيفــة االســتهالك للطاقــة ،فإنهــا فــي حاجــة ماســة إلــى بديــل للغــاز الطبيعــي بســعر معقــول .وقــد
اعتبــر الفحــم خيــارا متيســرا بســبب توافــره علــى الصعيــد الدولــي والقــدرة علــى تحمــل تكاليفــه وجودتــه الثابتــة
وارتفــاع قيمتــة الحراريــة .وقــد وافقــت الحكومــة المصريــة علــى اســتخدام الفحــم فــي صناعــة االســمنت فــي
عــام  .2014وللتحكــم فــي االنبعاثــات ،فــإن منــح رخــص الفحــم لمصانــع االســمنت مــن قبــل وزارة البيئــة مشــروط
بتنفيــذ خطــط العمــل المتعلقــة بخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،هنــاك خطــط حكوميــة
بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص للتشــجيع علــى زيــادة اســتخدام قطــاع األســمنت فــي مصــر للوقــود البديــل (كان
 % 6.4فقــط مــن مزيــج الوقــود فــي .)2014

 2.7.1اإلصالح الشامل لقطاع الطاقة
اتخــذت الحكومــة المصريــة خطــوات جوهريــة إلصــاح قطــاع الطاقــة فــي الســنوات األخيــرة .وقــد ســاهم دعــم
الطاقــة ،إلــى جانــب الركــود االقتصــادي ،فــي زيــادة عجــز الميزانيــة الوطنيــة الــذي بلــغ  ٪12مــن إجمالــي الناتــج
المحلــي فــي عــام  .2013وفــي عــام  ،2014أعلنــت وزارة الكهربــاء عــن برنامــج مدتــه خمــس ســنوات (مــن الســنة
الماليــة  2015/2014إلــى الســنة الماليــة  )2019 / 2018لرفــع دعــم الطاقــة بالكامــل وتشــجيع الترشــيد .وال يقتصر
هــذا البرنامــج علــى إصــاح األســعار ،بــل يشــمل إجــراءات لتحســين كفــاءة الطاقــة ،وتمكيــن مصــادر الطاقــة
ـا
البديلــة ،وتشــجيع االنتقــال إلــى الطاقــة النظيفــة والمتجــددة .وقــد حــددت مبــادرة  ،20 /20التــي أنشــئت أصـ ً
فــي عــام  ،2008هدفهــا بــأن يأتــي  ٪20مــن جميــع الطاقــة الكهربائيــة التــي ســيتم توليدهــا بحلــول عــام 2022
مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة ،وأن ترتفــع النســبة إلــى  ٪37مــن حصــة الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام .2035
ووفقــا
ً
أيضــا إلــى تنويــع مزيــج الطاقــة لديهــا.
وإلــى جانــب زيــادة إنتــاج النفــط والغــاز ،تتطلــع الحكومــة المصريــة ً
الســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة لعــام  ،2035تدعــم الحكومــة المصريــة – مــع مراعــاة فعاليــة
التكلفــة وأمــن الطاقــة  -تنويــع الطاقــة مــن خــال مصــادر الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة والطاقــة النوويــة
وتكنولوجيــا الفحــم النظيــف .ويتمثــل الهــدف مــن مزيــج الوقــود لتوليــد الكهربــاء في الســنة الماليــة 2035/2034
(الســيناريو المعتمــد  4ب) فــي تحقيــق نســبة  ٪34مــن الفحــم و  ٪19.9مــن زيــت الوقــود والغــاز الطبيعــي و
 ٪8.8مــن الطاقــة النوويــة و  ٪14.6مــن الريــاح و  ٪11.8مــن الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة و  ٪7.6مــن
الطاقــة الشمســية المركــزة و  ٪ 3.2الطاقــة المائيــة.
وتقــوم الحكومــة المصريــة بإصــاح هــذا القطــاع لجــذب االســتثمارات الخاصــة عــن طريــق نظامــي القيــاس
الصافــي وتعريفــة التغذيــة للطاقــة المتجــددة التــي أطلقــت فــي  2013و  2014علــى التوالــي .وعــاوة علــى
ذلــك ،صــدر قانــون جديــد للكهربــاء (رقــم  87مــن  )2015فــي  7يوليــو  2015وســوف يكــون نقطــة تحــول فــي تحريــر
ســوق الطاقــة.
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 8.1قطاع النقل
خــال الســنة الماليــة  ،2013/2012وصــل إجمالــي اســتهالك قطــاع النقــل مــا يقــرب مــن  16.6مليــون طــن نفــط
مكافــئ ،وهــو مــا يمثــل  ٪48مــن إجمالــي اســتهالك الطاقــة البتروليــة .ويتســم نشــاط النقــل في مصــر بإعتماده
بصــورة أساســية علــى الطــرق لنقــل الــركاب والبضائــع .وخــال الســنة الماليــة  ،2012/2011قــدر إجمالــي نشــاط
الــركاب بـــ 1,021مليــون مســافر لــكل كيلومتــر ،بلــغ النقــل البــري  ٪93منهــا مقارنــة بـــ  ٪7للســكك الحديديــة ونحــو
 ٪0للنقــل النهــري .وخــال نفــس العــام ،قــدر إجمالــي نشــاط نقــل البضائــع بنحــو  211مليــون طــن ـ كيلومتــر مــن
الطــرق البريــة التــي تمثــل  ٪96.5مقارنــة بـــ  ٪1.9للســكك الحديديــة و  ٪1.7للنقــل النهــري (وزارة النقــل.)2012 ،
كان الطلــب المتصاعــد علــى الطاقــة فــي قطــاع النقــل واضحــاً فــي زيــادة كل مــن واردات البنزيــن والديــزل التــي
بلغــت نحــو  6.9مليــون طــن نفــط مكافــئ خــال نفــس الســنة الماليــة  2013/2012علــى التوالــي ،باإلضافــة إلــى
الزيــادة الهائلــة فــي إجمالــي الدعــم الــذي بلــغ أكثــر مــن  17مليــار دوالراً.

 9.1قطاع الصناعة

وال يــزال القطــاع الصناعــي فــي مصــر يشــكل دعامــة هامــة لالقتصــاد ،إذ أســهم بنحــو  % 34مــن إجمالــي
الناتــج المحلــي فــي عــام  ،2015ولكنــه مســئول أيضــا عــن حوالــي  % 37مــن إجمالــي اســتهالك الطاقــة .وقــد
وضعــت الحكومــة اســتراتيجية واســعة النطــاق تركــز علــى تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم،
والصناعــات ذات القيمــة المضافــة ،وتحســين قنــوات التمويــل .ووفقــاً لتقريــر إســتراتيجية التنميــة الصناعيــة
فــي مصــر ( ،)2012يعمــل فــي القطــاع الصناعــي الرســمي حوالــي  2.4مليــون عامــل ،مــع مــا يقــدر بنحــو 1.5
مليــون فــي مؤسســات غيــر رســمية (حوالــي  ٪20مــن القــوى العاملــة) .ويتــم خفــض تكلفــة اإلنتــاج  -مــن خــال
اســتهالك أقــل للطاقــة واســتخدام المــوارد األخــرى مقترنــا بتحســين اإلنتاجيــة مــن خــال تحديــث الصناعــة -
لزيــادة الصــادرات وتحســين القــدرة التنافســية.

 10.1قطاع المخلفات

تــم توليــد مــا يقــدر بنحــو  95مليــون طــن مــن المخلفــات الصلبــة فــي مصــر فــي عــام  2010وفقــا لجهــاز شــئون
البيئــة المصــري .وكان أكبــر قطاعيــن يســهمان فــي توليــد المخلفــات الصلبــة همــا المخلفــات البلديــة والزراعيــة
اللــذان يولــدان 21مليــون طــن و  31مليــون طــن علــى التوالــي (جهــاز شــئون البيئــة 2016 ،ب).
وال تــزال اإلدارة المتكاملــة للمخلفــات الصلبــة تمثــل تحديــا رئيســيا يواجــه مصــر .وعلــى الرغم من إجراء تحســينات
تنظيميــة وتخطيطيــة وتكنولوجيــة وماليــة متزايــدة فــي قطــاع المخلفــات الصلبــة علــى مــدى العقديــن
الماضييــن ،فــإن إلقــاء المخلفــات فــي أماكــن غيــر مخصصــة لذلــك والحــرق المكشــوف مــا زاال ممارســتين
شــائعتين بســبب انخفــاض معــدالت الجمــع والقــدرة علــى المعالجــة والتخلــص .وقــد أدى ذلــك إلــى آثــار ســلبية
علــى الصحــة المهنيــة والعامــة ،فضــا عــن تدهــور البيئــة وفقــدان المــوارد.
ومــن بيــن األســباب العديــدة التــي جعلــت مــن الصعــب إدارة قطــاع المخلفــات الصلبــة بنهــج متكامــل ودائــري:
عــدم وضــوح المســؤوليات ،وعــدم كفايــة األطــر القانونيــة والممارســات القديمــة واالفتقــار إلــى التمويــل
وغيــاب كيــان تنظيمــي وطنــي.
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فــي عــام  ،2015تــم إنشــاء جهــاز تنظيــم إدارة المخلفــات فــي محاولــة للتخفيــف مــن آثــار التحديــات المتزايــدة
التــي تواجههــا مصــر فــي مجــال المخلفــات .وتتمثــل المهمــة الرئيســية للجهــاز فــي:
•تســييس ،وتنظيــم ،وتخطيــط ،ومتابعــة العمليــات الشــاملة إلدارة المخلفــات علــى الصعيديــن المركــزي
والمحلــي ،لتحســين إدارتهــا بطريقــة آمنــة بيئيــاً ؛
•تعزيــز التعــاون بيــن مصــر والــدول األخــرى وشــركاء التنميــة والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة
فــي مجــال المخلفــات والمؤسســات الماليــة.
•التوصيــة باإلجــراءات القانونيــة الــازم اتخاذهــا لالنضمــام إلــى االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة بشــأن
المخلفــات واإلبــاغ عــن فوائدهــا البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة ؛
•تهيئة بيئة مواتية لجذب وتشجيع االستثمارات في إدارة المخلفات بطريقة سليمة بيئياً.
وفيمــا يتعلــق بالميــاه المســتعملة ،فــإن حوالــي  357محطــة للمعالجــة البلديــة تعمــل بقــدرة اســتيعابية إجماليــة
قدرهــا  13,266,159متــر مكعــب فــي اليــوم ،وذلــك اعتبــارا مــن عــام  .2013وتخضــع عمليــات المحطــات إلشــراف
الشــركة القابضــة الوطنيــة للميــاه والصــرف الصحــي فــي  25محافظــة مصريــة .وقــد بلــغ مجموع اإلنتــاج الوطني
الســنوي المقــدر مــن حمــأة المجاريــر فــي مصــر نحــو  1مليــون طــن فــي عــام  ،2014وهــو يســتخدم أساســا فــي
تطبيقــات األراضــي الزراعيــة.

 11.1قطاع الزراعة

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض نصيــب القطــاع مــن إجمالــي الناتــج المحلــي مــن  % 19.3فــي عــام  1990إلــى 11.18
 %فــي عــام  ،2015فتظــل الزراعــة دعامــة حيويــة لالقتصــاد المصــري .ويعتمــد االقتصــاد اعتمــادا كبيــرا علــى
القطــاع الزراعــي فــي الغــذاء واألليــاف والمنتجــات األخــرى .وتوفــر الزراعــة ســبل العيــش لنحــو  % 55مــن الســكان
وتوظــف  % 27.5مــن القــوى العاملــة .وقــد نمــا قطــاع الزراعــة والغابــات وصيــد األســماك بنســبة  % 3فــي عــام
 .2015وفــي هــذا الســياق ،بلغــت مســاهمة قطــاع الزراعــة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام  2015نحــو 3,46
مليــار دوالر باألســعار الحاليــة )وزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي.)2009 ،
ـزءا صغيـ ًـرا فقــط مــن أراضــي
وهنــاك عــدة عوامــل تعــوق تنميــة القطــاع الزراعــي .وفــي الوقــت الراهــن ،فــإن جـ ً
مصــر ،والتــي تحيــط بمعظمهــا دلتــا النيــل ،هــي بمثابــة أرض زراعيــة .وهــذا يــؤدي إلــى ضغــط كبيــر علــى إمكانــات
نمــو الناتــج الزراعــي .وتهــدف الحكومــة إلــى مواصلــة االســتثمار فــي مشــروعات اســتصالح األراضــي لزيــادة
المســاحة المتاحــة لإلنتــاج الزراعــي ،وأعلنــت عــن خطــط جديــدة فــي عــام  2014الســتصالح أربعــة مالييــن فــدان
مــن األراضــي الصحراويــة لتلبيــة االحتياجــات طويلــة األجــل كجــزء مــن اســتراتيجية التنميــة المســتدامة :رؤيــة مصــر
( 2030اســتيراتيجية التنميــة المســتدامة.)2016 ،
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،نمــا االســتثمار الوطنــي فــي قطاعــي الزراعــة والــري بنســبة  ٪11مــن  1.6مليــار دوالر
فــي  2014إلــى  1.8مليــار دوالر فــي عــام  .2015يمكــن إحــداث تحســن فــي توفيــر الميــاه وكفاءتهــا عــن طريــق
التعامــل مــع الميــاه مــن خــال ممارســات أكثــر فاعليــة فــي الحقــول ،وإحــداث تغيــرات فــي أنمــاط الزراعــة باتجــاه
المحاصيــل األقــل اســتهالكا للميــاه ،وإدخــال نظــم ري محســنة وكذلــك إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف وميــاه
الصــرف الصحــي المعالجــة (وزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي .)2009 ،
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 12.1الترتيبات المؤسسية

 1.12.1الهيكل الحكومي

إن مصر جمهورية ديمقراطية .وتتكون السلطة التنفيذية من الرئيس بوصفه رئيسا للدولة ،ويرأس رئيس الوزراء
مجلــس الــوزراء .وفــي عــام  ،2010كانــت الســلطة التشــريعية تتكــون مــن برلمــان ذي مجلســين  :مجلــس الشــورى
(المجلس االستشــاري) ويتألف مما ال يقل عن  150مقعدا ،ومجلس للنواب ال يقل عن  350مقعدا .وبموجب
الدستور الجديد الصادر في عام  ،2014تم تغيير السلطة التشريعية إلى مجلس النواب المؤلف من مجلس واحد.
•وتتألف السلطة القضائية مما يلي:
•-محكمــة النقــض :تتألــف مــن رئيــس المحكمــة وعــدد مــن القضــاة ينتظمــون فــي دوائــر مــع القضايــا التــي
ينظــرون فيهــا بهيئــات تتكــون مــن  5قضــاة.
•-المحكمــة اإلداريــة العليــا :وهــي أعلــى محكمــه فــي مجلــس الدولــة وتتألــف مــن رئيــس المحكمــة وينتظــم
قضاتهــا فــي دوائــر مــع القضايــا التــي ينظــرون فيهــا بهيئــات تتكــون مــن  5قضــاة.

 2.12.1اإلدارة البيئية
يقــوم جهــاز شــئون البيئــة بتنفيــذ سياســات وزارة البيئــة – التــي تأسســت عــام  . 1997ففــي يونيــو  ،1997تــم
تعييــن أول وزيــر للبيئــة بــدوام كامــل بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم  .1997/275وفــي هــذا الشــأن ،ركــزت
الــوزارة بالتعــاون الوثيــق مــع شــركاء التنميــة الوطنييــن والدولييــن علــى السياســات البيئيــة ،وتحديــد األولويــات،
وتنفيــذ المبــادرات فــي ســياق التنميــة المســتدامة .ووفقــاً للقانــون رقــم  1994/4الخــاص بحمايــة البيئــة ،أعيــدت
هيكلــة جهــاز شــئون البيئــة بواليــة جديــدة لالســتعاضة بــه عــن المؤسســة التــي أنشــئت فــي البدايــة عــام .1982
وعلــى المســتوى المركــز ،يمثــل جهــاز شــئون البيئــة الــذراع التنفيذيــة للــوزارة.

 3.12.1االلتزام نحو التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة
صدقــت مصــر فــي عــام  1994علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ بوصفهــا عضــوا فــي األطراف
غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول .وفــي  ،1996أنشــئت وحــدة تغيــر المنــاخ فــي جهــاز شــئون البيئــة وتطويرهــا
إلــى إدارة مركزيــة فــي عــام  ،2009مــن أجــل تعزيــز الهيــكل المؤسســي لتغيــر المنــاخ علــى الصعيــد الوطنــي .وقــد
تــم تشــكيل لجنــة معنيــة بتغيــر المنــاخ فــي عــام  ،1997أعيــدت هيكلتهــا فــي عــام  2007مــن خــال المرســوم
رقــم  .272وقــد ُأنشــئت اللجنــة الوطنيــة آلليــة التنميــة النظيفــة عــام  ،2005وتــم إصالحهــا فــي عــام  ،2010وهــي
تعمــل بوصفهــا الهيئــة الوطنيــة المعينــة آلليــة التنميــة النظيفــة ،وتقــوم باســتعراض وإصــدار خطابــات االعتــراض
والموافقــة علــى مشــروعات آليــة التنميــة النظيفــة فــي مصــر.
وقــد تــرأس وزيــر البيئــة لجنــة تغيــر المنــاخ ،وتضــم أعضــاء يمثلــون مجموعــة واســعة مــن الممثليــن الحكومييــن
وغيــر الحكومييــن .وفــي وقــت الحــق ،وتحديــدا فــي عــام  ،2015تــم تطويــر لجنــة تغيــر المنــاخ إلــى المجلــس
الوطنــي للتغيــرات المناخيــة ،وذلــك مــن خــال قــرار رئيــس الــوزراء رقــم  ،1912مــع إضافــة صالحيــات ومهــام
تتوافــق مــع التحــوالت الســريعة فــي تغيــر المنــاخ علــى الصعيــد الوطنــي ،وعلــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي
 .ومؤخــرا وقعــت مصــر اتفــاق باريــس فــي أبريــل  ،2015والــذي صــدق عليــه البرلمــان المصــري فــي يونيــو .2017
وعــاوة علــى ذلــك ،وتمشــيا مــع جــدول أعمــال األمــم المتحــدة  2030للتنميــة المســتدامة ،أطلقــت الحكومــة
المصريــة رؤيــة مصــر  ،2030والتــي تعــرف أيضــا باســم اســتراتيجية التنميــة المســتدامة  .2030وتشــمل تلــك
الرؤيــة األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة ،وهــي مظلــة تسترشــد بموجبهــا خطــط التنميــة فــي
مصــر بأهــداف التنميــة المســتدامة.
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 4.12.1إعداد التقرير المحدث كل سنتين
أعــدت مصــر حتــى اآلن ثالثــة إبالغــات وطنيــة ،هــي :اإلبــاغ الوطنــي األول فــي عــام  ،1999واإلبــاغ الوطنــي
الثانــي فــي عــام  ،2010واإلبــاغ الوطنــي الثالــث فــي عــام .2016
وبالنســبة لـــلتقرير المحــدث كل ســنتين األول لجمهوريــة مصــر العربيــة  ،فقــد تــم جمــع البيانــات مــن الــوزارات
والهيئــات الوطنيــة ذات الصلــة اســتنادا إلــى المرســوم الرئاســي رقــم  566لعــام  2016الــذي يلــزم جميــع الــوزارات
والهيئــات الحكوميــة المعنيــة بالشــروط الــواردة فــي اتفــاق باريــس.
ومنــذ ينايــر  ،2017تــم عقــد اجتماعــات مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين ،وكبــار المســئولين الحكومييــن فــي
عــدة وزارات ،والبرامــج الممولــة مــن المانحيــن والمتصلــة بالقيــاس واإلبــاغ والتحقــق مــن انبعاثــات الغــازات
الدفيئــة وبرامــج وسياســات التكيــف والتخفيــف ،فضــا عــن الدعــم الــذي تتلقــاه مصــر واالحتياجــات اإلضافيــة
التــي تحتاجهــا إلجــراءات تغيــر المنــاخ .وكان الهــدف مــن هــذه االجتماعــات هــو مناقشــة إنشــاء برنامــج مؤسســي
شــامل لضمــان اســتدامة اإلبــاغ فــي المســتقبل ،ومناقشــة الفــرص والتحديــات واحتياجــات بنــاء القــدرات
للوفــاء بمتطلبــات اإلبــاغ بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ .وكشــفت المناقشــات انــه
يجــري النظــر وبشــكل متزايــد فــي تغيــر المنــاخ فــي السياســات واالســتراتيجيات الهامــة فــي مصــر .ويجــري وضــع
مجموعــه مــن التدابيــر لضمــان المســتوي المناســب مــن القيــاس واإلبــاغ والتحقــق مــن غــازات الدفيئــة ،فضــا
عــن متابعــة إجــراءات التخفيــف التــي تنفذهــا مصــر أو تنظــر فيهــا.
وقــد تــم إعــداد قائمــة لحصــر الغــازات الدفيئــة مــن قبــل فريــق مــن  5خبــراء وطنييــن تلقــى قائدهــم الدعــم مــن
فريــق مشــروع التقريــر المحــدث كل ســنتين التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومرفــق البيئــة العالمــي
تحــت اإلشــراف المباشــر للمديــر التنفيــذي لجهــاز شــئون البيئــة ،ومديــر اإلدارة المركزيــة لتغيــرات المناخيــة
ونقطــة االتصــال الوطنيــة التابعــة التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ .وقــد تــم تنفيــذ مشــروع
مشــروع التقريــر المحــدث كل ســنتين وفقــا لطريقــة التطبيــق الوطنيــة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،طبقــا
التفــاق المســاعدة األساســية الموحــد بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي والحكومــة المصريــة وبرنامــج
الدولــة .ويتألــف مجلــس المشــروع/اللجنة التوجيهيــة مــن ممثليــن عــن:
وزارة البيئة  /جهاز شئون البيئة
•وزارة الزراعة واستصالح األراضي
•وزارة التجارة والصناعة
•وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
•وزارة النقل
•وزارة الصحة والسكان
•وزارة البترول والثروة المعدنية
•وزارة االستثمار والتعاون الدولي
• وزارة الخارجية
•وزارة الطيران المدني
•الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
•جهاز تنظيم إدارة المخلفات ،وزارة البيئة
وألول مــرة ،تــم التعــاون مــع الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامة واإلحصاء لضمان اســتدامة جمع البيانات المتعلقة
بحصــر الغــازات الدفيئــة .والجهــاز هــو الهيئــة اإلحصائيــة الرســمية فــي مصــر التــي تقــوم بجمــع ومعالجــة وتحليــل
ونشــر البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة ،كما يقــوم بالتعداد.
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الفصل :2
حصر غازات الدفيئة

يقــدم هــذا الفصــل موجــزا لقائمــة الحصــر الوطنــي للغــازات الدفيئــة فــي مصــر للسلســلة الزمنيــة مــا بيــن عــام
 2005وعــام  .2015وقــد تــم إعــداد الحصــر وفقــا إلرشــادات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات
المناخيــة  IPCCلعــام  ،2006ويغطــي الحصــر القطاعــات التاليــة:
•الطاقة
•العمليات الصناعية واستخدام المنتجات
•الزراعة والغابات و غير ذلك من استخدامات األراضي
•المخلفات
ويتــم تقديــم تحليــل اتجــاه االنبعاثــات للغــازات الدفيئــة بحســب القطــاع والفئــة الفرعيــة ونــوع الغــاز .وﯾﺗم ﺗﺣﻟﯾل
ﻋدم التيقــن مــن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت حســب اﻟﻘطﺎعــات ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺣﻟﯾال ﻟﻔﺋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﮐﺔ
وﻓﺋﺎتهــا .وتــم محاولــة معالجــة الثغــرات والحــد مــن عــدم التيقــن الــذي وجــد فــي البالغــات الوطنيــة :األول
والثانــي والثالث.وتــم دمــج العناصــر التقنيــة واإلحصائيــة مــن أجــل تحســين حصــر غــازات الدفيئــة فــي التقريــر
المحــدث كل ســنتين .لذلــك ،تــم اســتثمار حصــر التقريــر المحــدث كل ســنتين الحالــي فــي تحديــد مصــادر البيانــات
ذات الثقــة ،وكذلــك تحســين منهجيــات جمــع البيانــات للتقاريــر المحدثــة كل ســنتين فــي المســتقبل.

 1.2منهجية حصر غازات الدفيئة

فــي آخــر تقريــر بــاغ تــم تقديمــه مــن قبــل مصــر  -البــاغ الوطنــي الثالــث  -إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر المنــاخ ،كان عــام  2005هــو آخــر عــام تمــت تغطيتــه فــي قائمــة حصــر غــازات الدفيئــة .ولذلــك،
فــإن قائمــة حصــر غــازات الدفيئــة فــي التقريــر المحــدث كل ســنتين تغطــي الفتــرة مــن عــام  2005إلــى عــام
ـا النبعاثــات غــازات الدفيئــة بشــرية المنشــأ حســب المصــدر مــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون
 .2015وتتضمــن تحليـ ً
( ،)CO2وغــاز الميثــان ( ،)CH4وغــاز أكســيد النيتــروز ( ، )N2Oومركبــات الهيدروفلوروكربــون ( ،)HFCsومركبــات
البيروفلوروكربــون ()PFCsوســادس فلوريــد الكبريــت ( )SF6وكذلــك ســابقتهم (أكاســيد النيتروجيــن ،أول
أكســيد الكربــون ،والمركبــات العضويــة المتطايــرة غيــر الميثانيــة وثانــي أكســيد الكبريــت).
و تــم تجميــع قوائــم حصــر غــازات الدفيئــة فــي مصــر باســتخدام برمجيــات حصــر غــازات الدفيئــة الصــادرة عــن
الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة ،وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة لعــام  2006التــي وضعهــا
الفريــق بشــأن قوائــم الحصــر الوطنيــة للغــازات الدفيئــة وإرشــادات الممارســة الجيــدة  GPGالتــي وضعهــا الفريــق
لعــام .2000
ومــن الجديــر بالذكــر أن التقريــر المحــدث كل ســنتين هــو أول محاولــة لمصــر الســتخدام برمجيــات حصــر غــازات
الدفيئــة الصــادرة عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة .وقــد ورد ملخــص البرمجيــات
والجــداول القطاعيــة فــي قائمــة الحصــر الحاليــة ،وفقــا لـــ «المبــادئ التوجيهيــة إلعــداد البالغــات الوطنيــة
المقدمــة مــن األطــراف غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول لالتفاقيــة» ،علــى النحــو الــوارد فــي مرفــق /17م ا.8-
وتــرد نتائــج الحصــر بالجيجــا جــرام (ألــف طــن) مــن ثانــي أكســيد كربــون المكافــئ .وقــد تــم اختيــار القيــم االفتراضيــة
المحتملــة لالحتــرار العالمــي ( )GWPمــن تقريــر التقييــم الثانــي للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات
المناخيــة ،الــوارد فــي الملحــق أ (بأفــق زمنــي  100ســنة) ،مــن أجــل حســاب قيــم ثانــي أكســيد الكربــون المكافــئ.
وقــد تــم اســتخدام المســتوى  Tier 1بشــكل أساســي مــع معامــات االنبعــاث االفتراضية لتقديــرات حصر غازات
الدفيئــة .وتــم إجــراء ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻧﺒﻌﺎث ،وتــم
إﻧﺸﺎء ﺟﺪول لإلبــاغ عــن ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ،كمــا هــو محــدد فــي المبــادئ التوجيهيــة التــي وضعهــا الهيئــة الحكوميــة
الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة ﻟﻌﺎم  .2006وعــاوة علــى ذلــك ،تــم تحديــد ثغــرات البيانــات فــي الحصــر
الحالــي ،ووضعــت خطــط التحســين لمعالجتهــا ،واالرتقــاء بهــا إلــى مســتويات أعلــى فــي «التقاريــر المحدثــة
كل ســنتين»في المســتقبل .وقــد وضــع أخصائــي و القطاعــات «دليــل اإلجــراءات» لمجمعــي قوائــم الحصــر
فــي المســتقبل ،والــذي يتضمــن تعليمــات محــددة بشــأن كيفيــة االســتخدام الفعــال لبرنامــج حصــر االنبعاثــات
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الخــاص بالهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة لتناســب مــدى توفــر البيانــات وظــروف الدولــة.

 2.2منهجية جمع البيانات ومصادرها

مــن أجــل جمــع بيانــات متســقة وموثوقــة بشــأن الحصــر الحالــي ،تــم جمــع البيانــات مــن مجموعــة متنوعــة مــن
المصــادر األوليــة والثانويــة .وتــم تحديــد أصحــاب المصلحــة لــكل قطــاع وتصميــم اســتبيانات لجمــع البيانــات.
وأعقــب ذلــك عقــد اجتماعــات ومقابــات مــع ممثلــي الــوزارات والهيئــات المعنيــة ،فضــا عــن الخبــراء الوطنييــن.
وتــم إعطــاء األولويــة للتقاريــر واإلحصــاءات الوطنيــة الصــادرة عــن الهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة كمصــادر
للبيانــات وقتمــا توفــرت.
ومــن المقتــرح أن يوضــع إطــار جديــد لنظــام جمــع البيانــات مــن أجــل إعــداد قوائــم حصــر غــازات الدفيئــة فــي
المســتقبل .وقــد اتخــذت خطــوات لوضــع الهيئــة اإلحصائيــة الوطنيــة (الجهــاز المركزي للتعبئــة العامة واإلحصاء)
كجهــة تنســيق لجمــع البيانــات المطلوبــة مــن الــوزارات والهيئــات األخــرى ،إلعــداد قوائــم الحصــر الوطنيــة لغازات
الدفيئــة .ويتضمــن ذلــك المقتــرح اقتراحــات لبيانــات أو تعديــات جديــدة علــى نمــاذج جمــع البيانــات الموجــودة.
علــى أن يتــم إرســال البيانــات المجمعــة إلــى اإلدارة المركزيــة للتغيــرات المناخيــة بجهــاز شــئون البيئــة المصــري،
والتــي ســتكون مســئولة عــن تجميــع قوائــم حصــر غــازات الدفيئــة .كمــا تــم توفيــر تدريــب لبنــاء قــدرات العامليــن
بالجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء كجــزء مــن تلــك األنشــطة التحضيريــة.

 3.2انبعاثات غازات الدفيئة وإزالتها

بلــغ مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي مصــر عــام  2015مــا مجموعــه  325614جيجــا جــرام مــن ثانــي أكســيد
الكربــون المكافــئ .وتــرد فــي الشــكل  2.1االتجاهــات المتعلقــة بانبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي القطاعــات
األربعــة خــال الفتــرة مــن  2005إلــى  ،2015ويــرد المزيــد مــن التحليــل فــي القســم  .2.7ويــرد فــي المرفــق (ب)
توزيــع مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة للفتــرة مــن عــام  2005إلــى عــام  2015حســب القطــاع.
ازداد إجمالــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة  ٪31مــن عــام  2005إلــى عــام  .2015وزادت االنبعاثــات مــن
قطــاع الطاقــة ،وقطــاع العمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات ،وقطــاع المخلفــات بنســبة  ٪40و ٪49
و  ٪34علــى التوالــي ؛ بينمــا انخفضــت االنبعاثــات مــن قطــاع الزراعــة والغابــات وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات
األراضــي بنســبة  % 7خــال نفــس الفتــرة .ويظهــر التغيــر فــي إجمالــي االنبعاثــات لــكل قطــاع فــي الشــكل .2.2
ويتضــح ذلــك بشــكل أكبــر فــي تحليــل االتجاهــات حســب القطــاع ،المعــروض فــي القســم .2.4

الشكل  : 1.2اتجاه انبعاثات غازات الدفيئة في الفترة من عام  2005إلى عام  2015لكل قطاع
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قطاع العمليات الصناعية
و استخدام المنتجات

قطاع الطاقة

اإلجمالي

قطاع المخلفات

قطاع الزراعة

الشكل : 2.2النسبة المئوية للزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة في عام  2015مقارنة بعام 2005

ويتــم عــرض مســاهمة كل قطــاع فــي إجمالــي االنبعاثــات كنســبة مئويــة لمكافئــات الكربــون كمــا هــو موضــح
أدنــاه فــي الشــكل  2.3للســنوات  2005و  2010و  .2015ويمثــل قطــاع الطاقــة أكبــر حصــة بمــا يفــوق  ٪60مــن
إجمالــي االنبعاثــات لجميــع الســنوات مــن  2005إلــى .2015

الشكل  : 3.2مساهمة كل قطاع من غازات الدفيئة في إجمالي االنبعاثات في األعوام  2005و  2010و 2015
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ويوضــح الشــكل  2.4االتجــاه مــن عــام  2005إلــى عــام  2015حســب نــوع الغــاز .وقــد شــكلت انبعاثــات ثاني أكســيد
الكربــون والميثــان وأكســيد النيتروجيــن ومركبــات الهيدروفلوروكربــون ومركبــات البيروفلوروكربــون  ٪69و ٪14
و  ٪15و  ٪0و  ٪2علــى التوالــي فــي عــام .2005وأمــا بمقارنتهابعــام  ،2015فبلغــت انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون والميثــان وأكســيد النيتــروز ومركبــات الهيدروفلوروكربــون ومركبــات البيروفلوروكربــون نســبة  ٪73و
 ٪13و  ٪12و  ٪1و  ٪1مــن إجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل .2.5

الشكل  :4.2اتجاه االنبعاثات حسب نوع الغاز (جيجا جرام من مكافئ الكربون)

الشكل  :5.2مساهمة كل غاز في االنبعاثات لعامي  2005و 2015

وفيمــا يلــي بيــان تفصيلــي لمجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي  325614( 2015جيجــا جــرام مــن ثانــي أكســيد
الكربــون المكافــئ):
•ثاني أكسيد الكربون 237871 :جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ
•الميثان 41483 :جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ
•أكسيد النيتروز 38574 :جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ
•مركبات الهيدروفلوروكربون 4308 :جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ
•مركبات البيروفلوروكربون 3379 :جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ
ترد انبعاثات غازات الدفيئة المفصلة لعام  2015في المرفق (ج).
وأكبــر مســاهم فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون هــو قطــاع الطاقــة ،وأكبــر مســاهم فــي انبعاثــات أكســيد
النيتــروز هــو قطــاع الزراعــة والغابــات وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات األراضــي ،وأكبــر مســاهم فــي انبعاثــات
الميثــان هــو قطــاع المخلفــات .ويبيــن الشــكل  2.6أدنــاه مســاهمة كل قطــاع فــي مجمــوع انبعاثــات ثانــي
أكســيد الكربــون والميثــان وأكســيد النيتــروز.
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الشكل  :6.2حصة انبعاثات غازات الدفيئة لكل قطاع حسب نوع الغاز 2015

 4.2توزيع االنبعاثات حسب القطاع

 1.4.2قطاع الطاقة

لمحة عامة
يســاهم قطــاع الطاقــة فــي مــا يقــرب مــن  ٪64.5مــن إجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي عــام 210171( 2015
جيجــا جــرام مــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافئ).وتمثــل انبعاثــات قطــاع الطاقــة نســبة  ٪87مــن إجمالــي ثانــي
أكســيد الكربــون ،و  ٪3مــن إجمالــي الميثــان ،و  ٪2مــن إجمالــي انبعاثــات أكســيد النيتــروز .وتنبعــث انبعاثــات
غــازات الدفيئــة فــي مصــر ،مــن قطــاع الطاقــة ،بشــكل رئيســي مــن  )1أنشــطة احتــراق الوقــود األحفــوري ()٪97
و  )2االنبعاثــات المتســربة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي (.)٪3
وقــد أســفر تحليــل عــدم التيقــن الــذي تــم إجــراؤه باســتخدام برمجيــات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة
بالتغيــرات المناخيــة عــن  ٪3لمجمــوع مخــزون قطــاع الطاقــة و  ٪4لحالــة عــدم التيقــن الســائدة خــال الفتــرة
الممتــدة بيــن  2005و  .2015ويســتند تحليــل عــدم التيقــن إلــى حكــم الخبــراء.
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المنهجية ومصادر البيانات
كانت المنهجية المستخدمة في إعداد قائمة حصر غازات الدفيئة وجمع البيانات كما يلي:
•تــم تجميــع مخــزون قطــاع الطاقــة مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي مصــر للســنوات الماليــة 2006/2005
حتــى  .2016/2015وكانــت الســنة الماليــة األساســية هــي .2006/2005
•اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ البيانــات الموثوقــة ألنشــطة قطــاع الطاقــة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،مثــل الشــركة المصريــة العامــة للبتــرول ( )EGPCواﻟﺸﺮكــة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
القابضــة ﻟﻠﻐﺎز الطبيعــي ( )EGASوالشــركة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهربــاء مصــر ( . )EEHCباإلضافــة إلــى إحصــاءات
الطاقــة المجمعــة لمصــر مــن موقــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة.
•اﺳﺗﺧدﻣت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﯾدة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة
المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺗﯾن  1996و .2006
•لم يتم تقدير االنبعاثات المنبعثة من وقود السفن والطائرات (الطيران المدني والنقل البحري).
•وضعت تقديرات للسنة المالية االساسية .2006/2005
•اســتخدمت بيانــات الوقــود المجمعــة لقطــاع النقــل بســبب عــدم توافــر البيانــات والمعلومــات المتســقة
عــن القطاعــات الفرعيــة (أي الســكك الحديديــة والطيــران المدنــي والمالحــة المائيــة) خــال الفتــرة مــا بيــن
 2005إلــى  .2015وال تؤخــذ فــي االعتبــار انبعاثــات غــازات الدفيئــة بالنســبة لقطــاع النقــل ســوي النقــل البــري
ألنــه يمثــل أعلــى مســتهلك للطاقــة.
•تم النظر في االنبعاثات الناجمة عن استخدام الفحم كوقود في صناعة األسمنت في عام .2015
تحليل االتجاه
ويوضــح الشــكل  2.7اتجــاه انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي قطــاع الطاقــة مــن عــام  2005إلــى عــام  .2015ويزيــد
مجمــوع االنبعاثــات فــي عــام  2015بنســبة  ٪40مقارنــة بعــام  .2005ويرجــع ذلــك إلــى النمو الســنوي الســتهالك
الطاقــة خــال هــذه الفتــرة لتلبيــة الطلــب المتزايــد .وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل  ،2.7زادت االنبعاثــات االجماليــة
زيــادة طفيفــة خــال الفتــرة مــا بيــن 2007 :إلــى  2010و  2012إلــى  .2014وقــد ســجل عــام  2015زيــادة كبيــرة بعــد
تفعيــل اإلجــراءات الناجحــة التــي اتخذتهــا الحكومــة للتغلــب الســريع علــى أزمــة الطاقــة التــي واجهتهــا البــاد بيــن
عامــي  2012و .2014

%40
الشكل  :7.2انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة خالل الفترة ( 2015-2005جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)
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زاد مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن قطــاع الطاقــة مــن حوالــي  150,027جيجــا جــرام مــن ثانــي أكســيد
الكربــون المكافــئ فــي عــام  2005إلــى  210,171جيجــا جــرام مــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــئ فــي عــام 2015
بنســبة  %3تمثــل متوســط معــدل النمــو الســنوي .وتمثــل أنشــطة احتــراق الوقــود أكبــر حصــة مــن مجمــوع
انبعاثــات غــازات الدفيئــة .وقــد زادت مــن حوالــي  145,000جيجــا جــرام مــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــئ فــي
عــام  2005إلــى حوالــي 203,000جيجــا جــرام مــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــئ فــي عــام  .2015وشــكل هــذا
الرقــم  % 95و  % 97مــن مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي قطــاع الطاقــة فــي عامــي  2005و  2015علــى
التوالــي.
االنبعاثات حسب نوع الغاز والفئة
تمثــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون  % 99مــن مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي قطــاع الطاقــة كمــا
هــو مبيــن فــي الشــكل  .2.8وتشــمل أنشــطة احتــراق الوقــود الفئــات التاليــة فــي عــام  :2015صناعــات الطاقــة
( ،)% 43والصناعــات التحويليــة واإلنشــاءات ( ،)% 23والنقــل ( ،)% 23وقطاعــات أخــرى مثــل المســاكن (،)% 8
واالنبعاثــات المتســربة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي ( .)%3ويبيــن الشــكل  2.9مســاهمة القطاعــات الفرعيــة فــي
مجمــوع انبعاثــات الطاقــة ،ممثلــة كنســبة مئويــة مــن مجمــوع ثانــي أكســيد الكربــون المكافــئ .

الشكل  :8.2ا نبعاثات الطاقة لكل غاز في عام 2015

ويشــمل توزيــع مســاهمات الفئــات الفرعيــة إلجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي قطــاع الطاقــة عــام 2005
 % 43 :مــن صناعــات الطاقــة (توليــد الكهربــاء وتكريــر النفــط) ،و  % 22مــن الصناعــات التحويليــة واإلنشــاءات ،و
 % 19مــن النقــل ،و  % 12مــن القطاعــات األخــرى (الســكني والزراعــي بشــكل أساســي) ،و  % 5مــن االنبعاثــات
المتســربة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي

أنشطة
احتراق الوقود

االنبعاثات المتسربة
من الوقود

الشكل  :9.2االنبعاثات لكل فئة في قطاع الطاقة 2015 ،
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مساهمة كل فئة في االنبعاثات
يعــرض الشــكل  2.10مســاهمة الفئــات الرئيســية فــي مجمــوع انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان وأكســيد
النيتــروز .وتمثــل أنشــطة احتــراق الوقــود  % 97مــن مجمــوع االنبعاثــات بينمــا تمثــل االنبعاثــات المتســربة مــن
الوقــود نســبة الـــ  % 3المتبقيــة ؛ ويمثــل ثانــي أكســيد الكربــون المســاهم الرئيســي.
ويعــرض الشــكل  2.11مســاهمة الفئــات الفرعيــة ألنشــطة احتــراق الوقــود فــي مجمــوع انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون والميثــان وأكســيد النيتــروز ،فــي حيــن يقــدم الشــكل  2.12مســاهمة الفئــات الفرعيــة لالنبعاثــات
المتســربة فــي مجمــوع انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان وأكســيد النيتــروز.

الشكل  :10.2فئات الطاقة الرئيسية التي تساهم في إجمالي انبعاثات الطاقة في عام ( 2015جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)

الشكل  : 11.2مساهمة فئات أنشطة احتراق الوقودفي عام (2015جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ )
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الشكل  : 12.2االنبعاثات المتسربة من مساهمة فئات الوقود في عام ( 2015جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ )

 2.4.2قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات
لمحة عامة
قطــاع العمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات مســئول عــن  ٪12.5مــن مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة
(حوالــي  40,664جيجــا جــرام مــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــئ ) .وإجمالــي انبعاثــات القطــاع فــي عــام 2015
هــو أعلــى بنســبة  ٪ 49ممــا كان عليــه فــي عــام  .2005تمثــل انبعاثــات قطــاع العمليــات الصناعيــة واســتخدام
المنتجــات  %12مــن إجمالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون و  %12مــن مجمــوع انبعاثــات أكســيد النيتــروز .وهــي
تنتــج أساســا مــن  )1الصناعــات المعدنيــة ( )2 ،)٪54الصناعــة الكيميائيــة ( )3 ،)٪18صناعــة المعــادن (،)٪17و )4
اســتخدامات المنتجــات كبدائــل للمــواد المســتنفدة لــأوزون (.)٪11
وقــد أجــري تحليــل عــدم التيقــن لبيانــات النشــاط بنــاء علــى حكــم الخبــراء .وأســفر تحليــل عــدم التيقــن الــذي
تــم إجــراؤه باســتخدام برمجيــات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة عــن إجمالــي  ٪14مــن
إجمالــي مخــزون قطــاع العمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات ،و ٪27لعــدم التيقــن فــي االتجــاه خــال
الفتــرة بيــن  2005و .2015
المنهجية ومصادر البيانات
وكانت المنهجية المستخدمة لوضع قوائم حصر غازات الدفيئة وجمع البيانات على النحو التالي:
•كان مصــدر البيانــات الرئيســي لإلنتــاج الصناعــي هــو الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء .وقــد تــم
اإلبــاغ عــن البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن القطــاع الخــاص مــن خــال الجهــاز المركــزي للتعبئــة
العامــة واإلحصــاء ،حســب الســنة التقويميــة بينمــا تــم اإلبــاغ عــن بيانــات القطــاع العــام حســب الســنة
الماليــة وفقــا للســنة الماليــة لــكل منهمــا.
•كانــت هيئــة التنميــة الصناعيــة التابعــة لــوزارة التجــارة والصناعــة ثانــي مصــدر رئيســي للبيانــات .وتشــمل
البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا :القــدرة اإلنتاجيــة وأنــواع المــواد الخــام وكمياتهــا وتاريــخ إصــدار التراخيــص
للصناعــات ذات الصلــة.
•ﺗﻢاﻻﺗﺼﺎل أﻳﻀﺎ ًﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ كمصــدر ﺁﺧﺮﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل غــرف :مــواد البناء،والصناعــات
المعدنيــة واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ .وتلــك الغــرف هــي فــي اتصــال مباشــر مــع المنشــآت الصناعيــة لكنهــا ال تجمــع
البيانــات مــن هــذه الصناعــات علــى أســاس منتظــم.
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•وحــدة األوزون التابعــة لجهــاز شــئون البيئــة هــي مصــدر المعلومــات الرئيســي لبدائــل المــواد المســتنفدة
لطبقــة األوزون فــي مصــر .وقــد وقدمــت البيانــات المتعلقــة بالــواردات التــي أبلغــت بهــا وحــدة األوزون
الخاصــة وســجلتها.
•ووجــدت أيضــا بيانــات تكميليــة فــي المنشــورات اإلحصائيــة الدوليــة مثــل ”الكتــاب الســنوي إلحصائيــات
الصلــب  »2016التــي تتضمــن تفاصيــل عــن إنتــاج الحديــد والفــوالذ فــي مجــال تكنولوجيــا التصنيــع فــي مصــر
مــن عــام  2006وحتــى عــام .2015
•نشــرت الشــركة المصريــة للبتروكيماويــات تقاريــر ســنوية تتضمــن تفاصيــل عــن إنتاج شــركات البتروكيماويات
التابعــة لهــا مــن عــام  2004حتــى عــام .2014
تحليل االتجاه
ويبيــن الشــكل  13.2أن إجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن قطــاع العمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات
زاد مــن  27.2مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــئ فــي عــام  2005إلــى  40.67مليــون طــن مــن ثانــي
أكســيد الكربــون المكافــئ فــي عــام  ،2015بمعــدل نمــو ســنوي قــدره  ٪4.1وزيــادة إجماليــة قدرهــا .٪49

%49

الشكل  :13.2انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات خالل الفترة 2015- 2005
(جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ )

والقطاعــات الفرعيــة لقطــاع العمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات التــي تتبــع نفــس االتجــاه فــي مجمــوع
االنبعاثــات هــي :الصناعــات المعدنيــة والكيميائيــة التــي يبلــغ معــدل نموهــا  % 4.6و  % 5.1علــى التوالــي .ومــن
ناحيــة أخــرى ،أظهــرت صناعــة المعــادن انخفاضــا بنســبة  % 2.3فــي حيــن ان بدائــل المــواد المســتنفدة لطبقــة
األوزون حققــت نمــوا حــادا جــدا بنســبة  .% 58.3ويمكــن تفســير هــذه األرقــام بالحقائــق التاليــة:
•تنمو الصناعات المعدنية في مصر بمعدل ثابت ،وخاصة صناعة األسمنت.
•اﻟﺻﻧﺎﻋات اﻟﮐﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ آخــذة فــي النمــو أيضــا ،وﺧﺎﺻﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔاﻷﺳﻣدة واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﮐﯾﻣﺎوﯾﺔ (ﺑﻣﺎ يشــمل
إﻧﺗﺎجــا ﻹﯾﺛﻟﯾن واﻟﻣﯾﺛﺎﻧول اﻟذي ﺑدأ ﻓﻲﻋﺎم .)2011
•تواجــه صناعــة المعــادن بعــض الصعوبــات وال ســيما صناعــة الحديــد والصلــب التــي يملكهــا القطــاع العــام،
فــي حيــن تزدهــر صناعــات الصلــب التــي يديرهــا القطــاع الخــاص .ويبــدو أن صناعــة األلومنيــوم تعرضــت
النخفــاض طفيــف بعــد عــام .2011
•تــم التخلــص التدريجــي مــن المــواد المســتنفدة لــأوزون مــن مصــر فــي أوائــل العقــد األول مــن القــرن
الحالــي ،وكانــت بدائــل المــواد المســتنفدة لــأوزون تعمــل علــى مراحــل ممــا يفســر معــدل النمــو
المرتفــع النبعاثــات بدائــل المــواد المســتنفدة لــأوزون فــي الفتــرة مــن عــام  2005إلــى عــام .2015
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ومــن الواضــح انــه حــدث نمــو ســلس فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة حتــى عــام  ،2011ممــا عكــس نمــوا فــي
القطــاع الصناعــي ،تــاه انخفــاض طفيــف فــي فتــرة مــا بعــد عــام  ،2011وأخيــرا حدثــت زيــادة فــي االنبعاثــات
تعكــس تحســن الظــروف االقتصاديــة الوطنيــة.
االنبعاثات حسب نوع الغاز والفئة
بالنســبة لقطــاع العمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات ،تمثــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون  % 70مــن
مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،بينمــا تمثــل نســب أكســيد النيتــروز ومركبــات الكربــون الهيدروفلوروكربــون
ومركبــات البيروفلوروكربــون  ٪11و  ٪11و  ٪8علــى التوالــي ،كمــا هــو موضــح فــي الشــكل  .2.14يتــم توضيــح
توزيــع حصــص الفئــات الفرعيــة فــي الشــكل .2.15

الشكل  :14.2االنبعاثات لكل غاز في قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات في عام 2015

الشكل  :15.2االنبعاثات لكل فئة في قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات في عام 2015
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مساهمة كل فئة في االنبعاثات
ويعــرض الشــكل  2.16مســاهمة الفئــات الفرعيــة الرئيســية لقطــاع العمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات
فــي مجمــوع انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان وأكســيد النيتــروز.

الشكل  :16.2مساهمة الفئات الرئيسية في إجمالي انبعاثات قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات في عام 2015
(جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)

االنبعاثــات مــن الصناعــات المعدنيــة تتمثــل أساســا فــي ثانــي أكســيد الكربــون .ويبيــن الشــكل  2.17مســاهمة
الفئــات الفرعيــة للصناعــات المعدنيــة فــي إجمالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مكافــئ.

الشكل  :17.2مساهمة فئات الصناعات المعدنية في عام ( 2015جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)
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االنبعاثــات مــن الصناعــات الكيميائيــة تتمثــل أساســا فــي أكســيد النيتــروز .ويبيــن الشــكل  2.18مســاهمة الفئــات
الفرعيــة للصناعــات الكيميائيــة فــي إجمالــي انبعاثاتهــا.

الشكل  :18.2مساهمة فئات الصناعات الكيميائية في عام 2015

االنبعاثــات مــن المــواد المســتنفدة لــأوزون هــي مركبــات الهيدروفلوروكربــون كمــا هــو موضــح فــي الشــكل
2.19

الشكل  :19.2مساهمة فئات المواد لألوزون في عام 2015
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واالنبعاثــات مــن الصناعــات المعدنيــة تتمثــل بشــكل أساســي فــي :ثانــي أكســيد الكربــون والهيدروكربونــات
المشــبعة بالفلــور  .ويبيــن الشــكل  2.20مســاهمة الفئــات الفرعيــة للصناعــات المعدنيــة فــي إجمالــي انبعاثاتهــا.

الشكل  :20.2مساهمة فئات الصناعات المعدنية في عام 2015

 3.4.2قطاع الزراعة والغابات وغير ذلك من استخدامات األراضي

لمحة عامة
قطــاع الزراعــة والغابــات وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات األراضــي ،مســئول عــن حوالــي  ٪ 14.9مــن غــازات الدفيئــة
الوطنيــة (حوالــي  48390جيجــا جــرام مــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــئ فــي عــام  .)2015وتتولــد انبعاثــات
غــازات الدفيئــة مــن قطــاع الزراعــة ،والغابــات ،بشــكل أساســي مــن  )1التخمــر المعــوي )2 ،معالجــة الــروث
الحيوانــي )3 ،زراعــة األرز بالغمــر )4 ،إدارة التربــة الزراعيــة ،و  )5حــرق المخلفــات الزراعيــة فــي الحقــول .وأكبــر
مســاهم فــي إجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة هــي مصــادر مجمعــة ومصــادر انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
علــى األرض ( )٪66يليهــا الماشــية (.)٪34
وقــد أجــري تحليــل لعــدم التيقــن بالنســبة لبيانــات األنشــطة اســتنادا إلــى حكــم الخبــراء وتــراوح مــا بيــن 15 ±
 ،%فــي حيــن كان عــدم التيقــن مــن عوامــل االنبعاثــات هــو  .% 50 ±ويتــم اختيــار عوامــل االنبعاثــات مــن القيــم
االفتراضيــة وفــق مــا يخــص إفريقيــا مــن المبــادئ التوجيهيــة التــي وضعهــا الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة
بالتغيــرات المناخيــة لعــام  .2006وقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة عــدم التيقــن بســبب االختالفــات بيــن البيئــة المصريــة
مقارنــه بغالبيــة الــدول اإلفريقيــة ،والســيما فيمــا يتعلــق بالمحاصيــل والثــروة الحيوانيــة والدواجــن.
المنهجية ومصادر البيانات
كانت المنهجية المستخدمة في حصر غازات الدفيئة وجمع البيانات على النحو التالي:
•كانــت مصــادر بيانــات النشــاط الرئيســية هــي قطــاع الشــئون االقتصاديــة التابــع لــوزارة الزراعــة واســتصالح
األراضــي ،والجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء
•ال توجــد نظــم ايكولوجيــة فــي مصــر يمكــن اعتبارهــا ســافانا طبيعيــة .ونتيجــة لذلــك ،لــم تقــدر انبعاثــات
غــازات الدفيئــة لهــذه الفئــة الفرعيــة.
•وفيمــا يتعلــق بــاألرض ،فــان البيانــات الوحيــدة المتاحــة تتعلــق باســتصالح األراضــي والبنــاء علــى األراضــي
الزراعيــة .لذلــك ،تــم تقديــر صافــي التغيــر فــي األراضــي الزراعيــة.
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تحليل االتجاه
ويبيــن الشــكل  2.21اتجــاه انبعاثــات غــازات الدفيئــة لقطــاع الزراعــة والغابــات وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات
األراضــي بيــن عامــي  2005و  .2015وانخفــض مجمــوع انبعاثــات القطــاع فــي  2015بنســبة  % 7عمــا كان عليــه
فــي عــام  .2005ومــن األســباب الرئيســية لهــذا االنخفــاض فــي اســتخدام األســمدة.

الشكل:21.2انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الزراعة والغابات وغير ذلك من استخدامات األراضي في الفترة بين  2005ـ 2015

فــي عــام  ،2005اســتأثرت المصــادر المجمعــة واالنبعاثــات مــن األراضــي مــن غيــر ثانــي أكســيد الكربــون بنحــو 70
 %مــن مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة لقطــاع الزراعــة والغابــات وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات األراضــي .وأظهــر
تحليــل االنحــدار بيــن إجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة للقطــاع وكميــات األســمدة الكيماويــة واليوريــا وجــود
ارتبــاط قــوي بالفتــرة مــن عــام  2005حتــى  .2015وهــذا يفســر االنخفــاض العــام فــي مجمــوع انبعاثــات غــازات
الدفيئــة للقطــاع ،الــذي اقتــرن بانخفــاض فــي اســتخدام األســمدة الكيماويــة واليوريــا للفتــرة الممتــدة مــن 2005
حتــى  .2015كمــا يفســر أيضــا التقلبــات فــي مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناجمــة عــن التغيــرات فــي كميــات
األســمدة الكيماويــة واليوريــا المســتخدمة فــي قطــاع الزراعــة والغابــات وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات األراضــي.
ومــن العناصــر الرئيســية التــي تؤثــر علــى اســتخدام األســمدة :التغييــر فــي سياســات وزارة الزراعــة واســتصالح
األراضــي فيمــا يتعلــق بتخصيــص األســمدة للمزارعيــن وفقــا للموارد/الخطــط الماليــة المتاحــة .وقــد قامــت
الشــركات بتعديــل تصنيــع األســمدة أو اســتيرادها اســتجابة لخطــط وزارة الزراعــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،انخفــض
اســتخدام األســمدة الكيماويــة نتيجــة للوضــع االقتصــادي .ويفضــل المزارعــون اســتخدام الســماد العضــوي عــن
اســتخدام ســماد اصطناعــي بســبب فائدتــه األكبــر مــن حيــث النيتروجيــن وانخفــاض ســعر الشــراء.
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االنبعاثات حسب نوع الغاز والفئة
تتكــون انبعاثــات قطــاع الزراعــة والغابــات وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات األراضــي مــن  %65أكســيد النيتــروز ،و%32
الميثــان ،و %3ثانــي أكســيد الكربــون  -كمــا هــو موضــح فــي الشــكل .2.22

الشكل  :22.2االنبعاثات لكل غاز في قطاع الزراعة والغابات وغير ذلك من استخدامات األراضي في عام 2015

يتــم توضيــح االنبعاثــات لــكل فئــة مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة قطــاع الزراعــة والغابــات وغيــر ذلــك مــن
اســتخدامات األراضــي فــي الشــكل .2.32
٪٧٫٣٩

اﻟﺘﺨﻤــﺮ اﻟﻤﻌﻮي ٪٢٢،١٠

٪٢٢٫١٠

إدارة اﻟــﺮوث اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ٪١١،٩٧

٪٠٫٤٥

٪١١٫٠٦

اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﻣــﻦ ﺣــﺮق اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ٪١،٦٢
اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻴﻮرﻳﺎ ٪٢،٨٠
اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز
اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺪارة ٪٤٢،٦١
اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز
ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺪارة ٪١١،٠٦
اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة -اﻟﺴــﻤﺎد ٪٠،٤٥
زراﻋﺔ اﻷرز ٪٧،٣٩

٪١١٫٩٧

٪١٫٦٢

٪٤٢٫٦١

٪٢٫٨٠

الشكل  :23.2االنبعاثات لكل فئة بالنسبة لقطاع الزراعة والغابات وغير ذلك من استخدامات األراضي في عام 2015

مساهمة كل فئة في االنبعاثات
يعــرض الشــكل  2.24مســاهمة الفئــات الفرعيــة الرئيســية فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان وأكســيد
النيتــروز .وتتمثــل االنبعاثــات مــن الماشــية فــي الميثــان وأكســيد النيتــروز ،بشــكل أساســي .ويبيــن الشــكل 2.25
مســاهمة الفئــات الفرعيــة للثــروة الحيوانيــة فــي مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة .وتتمثــل االنبعاثــات مــن
المصــادر المجمعــة ومصــادر االنبعاثــات مــن غيــر ثانــي أكســيد الكربــون مــن األراضــي فــي الميثــان وأكســيد
النيتــروز ،بشــكل أساســي .ويبيــن الشــكل  2.26مســاهمة المصــادر المجمعــة ومصــادر االنبعاثــات مــن غيــر ثانــي
أكســيد الكربــون مــن األراضــي فــي الفئــات الفرعيــة فــي مجمــوع انبعاثاتهــا مــن غــازات الدفيئــة.
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إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ
واﻟﻐﺎﺑــﺎت وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷراﺿﻲ

ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن

١,٣٥٧
١,٣٥٧

اﻟﺜــﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ

١٥,٨٧٥

اﻟﻤﺼــﺎدر اﻟﻤﺠﻤﻌــﺔ وﻣﺼﺎدر
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ

١١,٧٣٢

اﻟﻤﻴﺜﺎن

٤,١٤٤

٣١,١٥٨

أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻨﻴﺘﺮوز

٤,٧٤٤

٢٦,٤٠٤

٢٥

أﻛﺎﺳﻴﺪ
اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ

٢٥
٩٢٠

أول
أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن

٩٢٠
٣٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠

١٠,٠٠٠

٠

٥,٠٠٠

الشكل  :24.2الفئات الرئيسية المساهمة في مجموع انبعاثات قطاع الزراعة والغابات وغير ذلك من استخدامات األراضي في عام 2015
(جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)

إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﺜــﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ

ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻟﺘﺨﻤــﺮ اﻟﻤﻌﻮي
إدارة اﻟــﺮوث اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ

١١,٧٣٢

اﻟﻤﻴﺜﺎن

١٠,٦٩٣
١,٠٣٩

٤,٧٥٤

أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻨﻴﺘﺮوز

٤,٧٥٤

١٠,٠٠٠

٨,٠٠٠

٦,٠٠٠

٤,٠٠٠

٢,٠٠٠

٠

الشكل  :25.2ا لفئات المساهمة في إجمالي انبعاثات الثروة الحيوانية في عام ( 2015جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)
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إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻟﻤﺼــﺎدر اﻟﻤﺠﻤﻌــﺔ وﻣﺼﺎدر اﻧﺒﻌﺎث
ﻏﻴــﺮ ﺛﺎﻧــﻲ أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ

١,٣٥٧

ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﺣــﺮق اﻟﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ

١,٣٥٧

اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻴﻮرﻳﺎ
اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز
اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺪارة
اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز
ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺪارة

٤,١٤٤
٥٦٧

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة  -اﻟﺴــﻤﺎد
زراﻋﺔ اﻷرز

اﻟﻤﻴﺜﺎن

٣,٥٧٧
٢٦,٤٠٤
٢١٧

٢٠,٦١٧

أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻨﻴﺘﺮوز

٥,٣٥٤
٢١٦
٢٤,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

١٦,٠٠٠

٪٤

١٢,٠٠٠

٨,٠٠٠

٪٢

٠

٤,٠٠٠

٪١١
٪١

اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﻣــﻦ ﺣــﺮق اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻴﻮرﻳﺎ

ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﻟﻤﻜﺎﻓﻲء

اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘــﺮوز اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺪارة

اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘــﺮوز ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺪارة
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة  -اﻟﺴــﻤﺎد

زراﻋﺔ اﻷرز

٪١٧

٪٦٥

الشكل  :26.2الفئات التي تساهم في إجمالي المصادر المجمعة ومصادر انبعاث غير ثاني أكسيد الكربون من األراضي عام 2015
(جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)

 4.4.2قطاع المخلفات
لمحة عامة
قطــاع المخلفــات مســئول عــن حوالــي  ٪8.1مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة المقــدرة فــي عام  2015بـــ  26389جيجا
جــرام مــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــئ  ،وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة  % 34بالمقارنــة مــع عــام  .2005وتنبعــث
غــازات الدفيئــة مــن قطــاع المخلفــات بشــكل رئيســي مــن  )1التخلــص مــن المخلفــات الصلبــة و  )2معالجــة
وتصريــف ميــاه الصــرف المنزلــي والصناعــي؛ مــع مســاهمات طفيفــة مــن المعالجــة البيولوجيــة للمخلفــات
الصلبــة والترميــد والحــرق المكشــوف للمخلفــات الصلبــة.
وبصفــة عامــة ،تــم الحصــول علــى بيانــات األنشــطة وعوامــل االنبعاثــات بصــورة مباشــرة أو حســابها وفقــاً
للمبــادئ التوجيهيــة لعــام  2006التــي وضعهــا الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة .وتــم
اختيــار جوانــب عــدم التيقــن مــن خــال المبــادئ نفســها لعــام  2006اســتناداً إلــى رأي الخبــراء  .ﮐﻣﺎ اﺳﺗﺧدم
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ﺣﮐم اﻟﺧﺑراء بشــان البيانــات المتعلقــة بالحــرق المكشــوف وبيانــات الميــاه المســتعملة فــي األنشــطة الصناعيــة.
وقــد أســفر تحليــل عــدم التيقــن الــذي اجــري باســتخدام برمجيــات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات
المناخيــة عــن  % 83عــن عــدم التيقــن مــن االتجــاه الســائد خــال الفتــرة الممتــدة بيــن  2005وحتــى  .2015ومــن
المرجــح أن ُيعــزى ذلــك إلــى عــدم التيقــن المرتفــع فــي البيانــات الخاصــة بميــاه االصــرف الصناعــي وعوامــل عــدم
اليقيــن المرتفعــة فــي عامــل االنبعاثــات.
المنهجية ومصادر البيانات
كانت المنهجية المستخدمة في حصر غازات الدفيئة وجمع البيانات ،على النحو التالي:
•وﺿﻌت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ لحصــر انبعاثــات ﻗطﺎع المخلفــات ﻓﻲ برمجيــات للجنــة الدوليــة للتغيــرات
المناخيــة ﻟﻌﺎم .2006
•تمت تصفية االحتياجات من البيانات البرمجية وفقا للتطبيق على الظروف الوطنية المصرية.
•تمثلــت البيانــات الالزمــة التــي تنطبــق علــى الظــروف الوطنيــة فــي بيانــات األنشــطة ،باإلضافــة إلــى عوامــل
مختــارة .وبصفــة عامــة ،اســتخدمت العوامــل االفتراضيــة التــي وضعهــا الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة
بالتغيــرات المناخيــة فــي حســابات حصــر قطــاع المخلفــات ،بينمــا اســتخدمت البيانــات الوطنيــة لبيانــات
األنشــطة وبعــض العوامــل المختــارة.
• ُطلبت البيانات المطلوبة من المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
•وفــي حالــة عــدم توافــر بيانــات مــن المؤسســات الحكوميــة ،أعطيــت األولويــة للحصــول علــى بيانــات مــن
المصــادر والتقاريــر الوطنيــة المنشــورة .وفــي بعــض الحــاالت ،اســتخدمت التقاريــر الرســمية االقليميــة/
الدوليــة ،التــي تضمنــت بيانــات عــن مصــر.
•وفــي الحــاالت التــي قدمــت فيهــا الكيانــات الحكوميــة بيانــات نشــرت أيضــا فــي تقاريــر وطنيــة أو إقليميــة
أو دوليــة ،اســتخدمت تلــك البيانــات المنشــورة فــي التحقــق مــن البيانــات المقدمــة.
•تــم الحصــول علــى جــزء كبيــر مــن البيانــات المطلوبــة مــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء إمــا مــن
التقاريــر المواضيعيــة المنشــورة أو مــن قواعــد بيانــات الجهــاز .وشــملت البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا
مــن الجهــاز:
	-كميات المخلفات الصلبة ،وتكوينها ،وطرق التخلص منها ؛
	-معالجة مياه الصرف المنزلي والتصريف في المناطق الحضرية والريفية ؛
	-التحميل على محطات معالجة مياه الصرف المركزية ؛ و
	-اإلنتاج السنوي من الصناعات المختارة.
•تــم الحصــول علــى بيانــات أخــرى إمــا مــن الهيئــات الحكوميــة مباشــرة (مثــل خصائــص موقــع التخلــص مــن
المخلفــات ،وتقديــرات الحــرق المفتــوح مــن جهــاز تنظيــم إدارة المخلفــات ؛ وكميــات المخلفــات الطبيــة
وأســاليب معالجتهــا مــن وزارة الصحــة ؛ وجمــع الميــاه العادمــة ومعالجتهــا مــن الشــركة القابضــة للميــاه
والصــرف الصحــي التابعــة لــوزارة اإلســكان) والتأكــد مــن صحتهــا مــن خــال بيانــات مــن الجهــاز المركــزي
للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ومصــادر أخــرى.
•تضمنــت المصــادر األخــرى مقابــات وتقاريــر للخبــراء صــادرة عــن جهــاز شــئون البيئــة (تقريــر حالــة البيئــة)،
وبرامــج مواضيعيــة (مثــل البرنامــج الوطنــي للمخلفــات الصلبــة الوطنيــة) ،باإلضافــة إلــى وثائــق أخــرى
تتعلــق بمرافــق إدارة المخلفــات الصلبــة.
تحليل االتجاه
يوضــح لشــكل  27.2اتجــاه انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي قطــاع المخلفــات بيــن  2005و  .2015وكان إجمالــي
انبعاثــات قطــاع المخلفــات فــي عــام  2015أكبــر ممــا كان عليــه فــي عــام  2005بنســبة  .%34وهــذا يكشــف عــن
تقريبــا فــي الســنة.
معــدل نمــو بمتوســط ٪3
ً
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٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٥

اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
)ﺟﻴﺠــﺎ ﺟــﺮام ﻣــﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ(

٣٠,٠٠٠

٠

الشكل : 27.2انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع المخلفات بين 2015 - 2005

وقــد زادت انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة  ٪24بالنســبة لمواقــع التخلــص مــن المخلفــات الصلبــة ،و٪37
لمعالجــة ميــاه الصــرف المنزلــي والصناعــي وتصريفهــا ،و  ٪26للمعالجــة البيولوجيــة للمخلفــات الصلبــة (تحويلها
إلــى ســماد) ،و  ٪23للحــرق المكشــوف للمخلفــات بيــن عامــي  2005و  .2015وزادت االنبعاثــات مــن حــرق
المخلفــات الطبيــة بأكثــر مــن  ٪ 600بيــن عامــي  2005و  2015بســبب التحســينات المنهجيــة فــي أنظمــة الجمــع
وكذلــك زيــادة عــدد وحــدات الترميــد ورفــع كفائــة أدائهــا.
ظلــت المســاهمات النســبية الســنوية ألربــع فئــات فرعيــة مــن المخلفــات ثابتــة عمومــا علــى مــدى فتــرة 10
ســنوات مــع ( )1مواقــع التخلــص مــن المخلفــات الصلبــة و ( )2معالجــة وتفريــغ ميــاه الصــرف المنزلــي والصناعــي
الــذي يســهم بنســبة  ٪ 97مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة لقطــاع المخلفــات .وطــوال السلســلة الزمنيــة ،ســاهمت
مواقــع التخلــص مــن المخلفــات الصلبــة بمــا بيــن  ٪ 50و  ٪ 53مــن انبعاثــات غــازات الدفيئة في قطاع المخلفات
فــي حيــن ســاهت معالجــة وتفريــغ ميــاه الصــرف المنزلــي والصناعــي بمــا بيــن  ٪ 44و .٪ 47
ـابها ،حيــث أن انبعاثــات الميثــان
تتبــع تقريبــا كل ســنوات الحصــر فــي الفتــرة مــا بيــن  2005إلــى 2015
اتجاهــا مشـ ً
ً
تمثــل أكثــر مــن  ٪92مــن إجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة .يليهــا أكســيد النيتــروز بحوالــي  ،٪ 7.7فــي حيــن تمثــل
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون أقــل مــن  ٪ 0.2مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة.
االنبعاثات حسب نوع الغاز والفئة
تمثــل انبعاثــات الميثــان  ٪92مــن مجمــوع انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،يليهــا أكســيد النيتــروز بنســبة  ٪8كمــا هــو
موضــح فــي الشــكل .28.2
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٪٨

٪٩٢
اﻟﻤﻴﺜﺎن
أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز

الشكل  : 28.2االنبعاثات حسب كل غاز في قطاع المخلفات في عام 2015

ويتمثــل توزيــع المســاهمات حســب الفئــة بالنســبة إلــى إجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى النحــو التالــي
 ٪50 :مــن التخلــص مــن المخلفــات الصلبــة ،و  ٪47مــن معالجــة ميــاه الصــرف وتصريفهــا ،و  ٪2مــن الترميــد
والحــرق فــي المكشــوف ،و  ٪1مــن المعالجــة البيولوجيــة للمخلفــات الصلبــة ،كمــا هــو موضــح فــي الشــكل
.2.29
٪٥٠

٪٤٧
اﻟﺘﺨﻠــﺺ ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
اﻟﺘﺮﻣﻴــﺪ و اﻟﺤــﺮق اﻟﻤﻜﺸــﻮف ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت
ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﻤﻴــﺎه اﻟﻌﺎدﻣــﺔ و ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ

٪١

٪٢

الشكل  :29.2االنبعاثات لكل فئة لقطاع المخلفات في عام 2015

مساهمة كل فئة في االنبعاثات
يعــرض الشــكل  30.2مســاهمة كل فئــة فرعيــة فــي إجمالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان وأكســيد
النيتــروز .االنبعاثــات مــن فئــات المخلفــات هــي تتكــون أساســا مــن الميثــان وأكســيد النيتــروز كمــا هــو مبيــن فــي
الرســوم البيانيــة الدائريــة.
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الشكل  : 30.2مساهمة فئات قطاع المخلفات الرئيسية في إجمالي انبعاثات قطاع المخلفات في عام2015
(جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)
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 5.2مقارنة بين حصر غازات الدفيئة في اإلبالغ الوطني الثالث والتقرير
المحدث كل سنتين
نظــرا لتداخــل ســنة  2005بيــن اإلبــاغ الوطنــي الثالــث والتقريــر المحــدث كل ســنتين ،تقــدم أدنــاه مقارنــة لــكل
قطــاع والفئــات المرتبطــة بــه .وفــي حالــة حــدوث اختالفــات كبيــرة ،تــم توفيــر شــرح تفصيلــي.

 1,5,2قطاع الطاقة
الجدول  :1،2مقارنة انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الطاقة بين اإلبالغ الوطني الثالث ووالتقرير المحدث كل سنتين بالنسبة لعام 2005

جيجا جرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ

والتقرير المحدث كل
سنتين
جيجا جرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ

 %اختالف

 1ـ إجمالي الطاقة

159,688

150,027

6.05-

أنشطة احتراق الوقود

147,324

145,287

1.4-

الصناعة

34,522

32,562

6.01-

النقل

33,093

29,104

13.7-

الزراعة

2,586

6,294

58.91

السكني والتجاري

13,329

12,236

8.93-

الكهرباء

54,845

56,416

2.78

البترول

8,946

9,674

7.52

االنبعاثات المتسربة

12,364

7,130

73.4-

الفئة

اإلبالغ الوطني الثالث

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلبالغ الوطني الثالث والتقرير المحدث كل سنتين بالنسبة لعام 2005
حيــث إن التبايــن يقــع ضمــن  ٪5إلــى  .٪7فالفــرق بيــن إجمالــي احتــراق الوقــود هــو  ٪1.4-والفــرق بيــن الطاقــة
أيضــا بالنســبة للفئــات الفرعيــة األخــرى فــي الصناعــة والكهربــاء والبتــرول .ترجــع
الكليــة هــو  .٪6.05-وهــذا واضــح ً
االختالفــات الطفيفــة فــي هــذه الفئــات الفرعيــة بشــكل رئيســي إلــى طــرق الحســاب .أمــا االختالفــات الرئيســية
بيــن فئــات مثــل الزراعــة واالنبعاثــات المتســربة وحتــى الفــروق المعتدلــة مثــل النقــل ،فإنهــا ترجــع بشــكل رئيســي
إلــى التبايــن فــي البيانــات ،والتــي كانــت متاحــة أكثــر خــال إعــداد التقريــر المحــدث كل ســنتين.
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 2.5.2قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات
الجدول  :2.2مقارنة انبعاث غازات الدفيئة في قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات بين بين اإلبالغ الوطني الثالث والتقرير
المحدث كل سنتين بالنسبة لعام 2005

اإلبالغ الوطني الثالث

التقرير المحدث كل
سنتين

 2ـ قطاع العمليات
الصناعية واستخدام
المنتجات

جيجا جرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ

جيجا جرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ

42,010

27,280

%35

الصناعات المعدنية

16,920

13,956

%18

الصناعات الكيميائية

6,970

4,554

% 35

صناعة المعادن

2,650

8,727

%229

استخدامات المنتجات
كبديلة للمواد المستنفدة
لألوزون

15,470

43

%100

الفئة

 %اختالف

والفــارق الرئيســي بيــن عــام  2005فــي اإلبــاغ الوطنــي الثالــث وعــام  2005فــي التقريــر المحــدث كل ســنتين،
هــو مســاهمة اســتخدامات المنتــج كبديــل للمــواد المســتنفدة لــأوزون .نظــرا ألن فــي اإلبــاغ الوطنــي الثالــث
تــم إضافــة المــواد المســتنفدة لــأوزون التــي تتضمــن الهالونــات والمركبــات الكربونيــة الكلوروفلوريــة ومركبــات
الهيدروفلوروكربــون إلــى بدائــل المــواد المســتنفدة لــأوزون .ووفقــا لمتطلبــات المبــادئ التوجيهيــة للهيئــة
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة لعــام  ،1996التــي اســتخدمت لحســاب قائمــة حصــر اإلبــاغ
الوطنــي الثالــث ،وكذلــك المبــادئ التوجيهيــة التــي وضعتهــا الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات
المناخيــة ﻟﻌﺎم  ،2006التــي تســتخدم فــي حســابات التقريــر المحــدث كل ســنتين ،فــا يشــمل حصــر غــازات
الدفيئــة ،ســوى« »:االنبعاثــات المتعلقــة بإنتــاج الهالوكربونــات وسداســي فلوريــد الكبريــت (مركبــات الكربــون
الهيدروفلوروكربونيــة ومركبــات الكربــون المشــبعة بالفلــور وســادس فلوريــد الكبريت)»(المبــادئ التوجيهيــة
للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيةلعــام  )1996و» انبعاثــات البدائــل المفلــورة للمــواد
المســتنفدة لألوزون»(المبــادئ التوجيهيــة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة لعــام .)2006
وفــي تقريــر اإلبــاغ الوطنــي الثالــث ،لــم يكــن مــن المفتــرض تضميــن مركبــات الكربــون الكلوريــة فلوريــة ومركبات
الكربــون الهيدروكلوريــة فلوريــة فــي الحســابات.
أمــا فيمــا يتعلــق باالختالفــات فــي قطــاع الصناعــات المعدنيــة ،فــإن هــذا يرجــع إلــى اســتخدام الطاقــة اإلنتاجيــة
ـدال مــن اإلنتــاج الفعلــي فــي تقريــر اإلبــاغ الوطنــي الثالــث .وبالنســبة لقطــاع
فــي حســابات غــازات الدفيئــة بـ ً
الصناعــات الكيميائيــة ،كان الفــرق يرجــع إلــى اســتخدام عوامــل انبعاثــات أعلــى مــن تلــك التــي أوصــت بهــا
المبــادئ التوجيهيــة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة فــي حســاب انبعاثــات غــازات
الدفيئــة فــي تقريــر اإلبــاغ الوطنــي الثالــث .وفيمــا يتعلــق بالتفــاوت فــي تقديــرات انبعاثــات غــازات الدفيئــة
فــي قطــاع صناعــة المعــادن ،يعــزى ذلــك أساســا إلــى تقديــر أقــل عــن اإلنتــاج الوطنــي للحديــد والصلــب فــي
اإلبــاغ الوطنــي الثالــث ،وكذلــك اســتخدام معامــل انبعــاث غيــر صحيــح حيــث كان مــن المفتــرض أن األلمنيــوم
كان ينتــج باســتخدام تكنولوجيــا  Søderbergفــي حيــن أنــه ينتــج فــي الواقــع باســتخدام تكنولوجيــا .prebake

60

 3.5.2قطاع الزراعة والغابات وغير ذلك من استخدامات األراضي
الجدول  :3.2مقارنة انبعاث غازات الدفيئة في قطاع الزراعة والغابات وغير ذلك من استخدمات األراضي بين اإلبالغ الوطني الثالث والتقرير
المحدث كل سنتين بالنسبة لعام 2005

الفئة
 3ـ قطاع الزراعة والغابات
وغير ذلك من استخدامات
األراضي
التخمر المعوي
الروث الحيواني
زراعة األرز
التربة الزراعية
حرق المخلفات الزراعية في
الحقول

جيجا جرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ

التقرير المحدث كل
سنتين
جيجا جرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ

39,446

٥١،٧٨٧

%24

9,063
3,974
4,637
20,022

10,099
4,532
4,425
30,200

%10
%12
%5%34

1,751

650

%169-

اإلبالغ الوطني الثالث

 %االختالف

يعــود الفــارق الرئيســي بيــن عــام  2005فــي اإلبــاغ الوطنــي الثالــث والتقريــر المحــدث كل ســنتين إلــى الزيــادة
فــي أعــداد الثــروة الحيوانيــة فــي عــام  2005بالنســبة النبعاثــات غــازات الدفيئــة للتقريــر المحــدث كل ســنتين،
باإلضافــة إلــى زيــادة اســتخدام األســمدة فــي الزراعــة (األســمدة الطبيعيــة والصناعيــة) .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن
البيانــات المســتخدمة إلعــادة حســاب انبعاثــات  2005فــي التقريــر المحــدث كل ســنتين مأخــوذة مــن المصــادر
الرســمية (قطــاع الشــئون االقتصاديــة التابــع لــوزارة الزراعــة ،والجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء)
باســتخدام اإلحصائيــات المنشــورة ،فــي حيــن أن مصــادر البيانــات فــي اإلبــاغ الوطنــي الثالــث غيــر معروفــة.

 4.5.2قطاع المخلفات
الجدول  :4.2مقارنة انبعاث غازات الدفيئة في قطاع المخلفات بين اإلبالغ الوطني الثالث والتقرير المحدث كل سنتين بالنسبة لعام 2005

الفئة
 -4المخلفات
التخلص من المخلفات
الصلبة
معالجة مياه الصرف
الصحي وتصريفها
الترميد
السماد العضوي
”الكومبوست“
الحرق المكشوف
للمخلفات

جيجا جرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ
19,198

التقرير المحدث كل
سنتين
جيجا جرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ
19,676

%2-

11,526

10,431

%10

7,665

8,658

%13-

6.54

5.1

%22

لم تحتسب

200

-

لم تحتسب

380

-

اإلبالغ الوطني الثالث

 %اختالف

مــن حيــث إجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي قطــاع المخلفــات ،فــإن إعــادة حســابها لعام  2005أعلــى بحوالي
 ٪2فــي التقريــر المحــدث كل ســنتين مــن النســبة المســجلة فــي اإلبــاغ الوطنــي الثالث بالنســبة لعام .2005
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حســاب اإلبــاغ الوطنــي الثالــث النبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن الفئــة الفرعيــة لمواقــع التخلــص مــن المخلفــات
الصلبــة يقــدر بأعلــى بحوالــي  %10ممــا هــو محســوب فــي التقريــر المحــدث كل ســنتين .وهــذا االختــاف مهــم
ولكنــه قــد يعــزى جزئيــاً إلــى اختيــار العوامــل المتغيــرة مثــل :النســبة المئويــة للمخلفــات البلديــة الموجهــة إلــى
مختلــف أنــواع مواقــع التخلــص ،وإلــى تكويــن المخلفــات المفتــرض عنــد التخلــص منهــا .ومــع ذلــك ،يمكــن أن
يكــون مصــدر االختــاف األكثــر أهميــة هــو  ٪20مــن المخلفــات البلديــة الناتجــة والتــي تحســب علــى أنهــا تحــول
«لكومبوســت» مــن خــال المعالجــة البيولوجيــة ( )٪7والحــرق المكشــوف للمخلفــات ( .)٪13ولــم يتــم حســاب
هاتيــن الفئتيــن بالنســبة لإلبــاغ الوطنــي الثالــث .ولذلــك ،فــإن إجمالــي الكميــة المودعــة فــي مواقــع التخلــص
مــن المخلفــات الصلبــة أقــل بنســبة  ٪20فــي التقريــر المحــدث كل ســنتين مــن المحســوبة فــي اإلبــاغ الوطنــي
الثالــث .وينعكــس ذلــك فــي ارتفــاع االنبعاثــات الصــادرة عــن هــذه الفئــة الفرعيــة فــي اإلبــاغ الوطنــي الثالــث
مقارنـ ًـة بالتقريــر المحــدث كل ســنتين.
يقــل حســاب انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناتجــة عــن معالجــة ميــاه الصــرف وتصريفهــا بحوالــي  ٪13فــي اإلبــاغ
الوطنــي الثالــث عــن نظيــره فــي التقريــر المحــدث كل ســنتين .ومــن المرجــح أن يعــزى هــذا االختــاف الهــام إلــى
مســاهمة معالجــة ميــاه الصــرف الصناعــي وتصريفهــا .وقــد يــؤدي إدراج ميــاه الصــرف المتولــدة مــن بعــض
الصناعــات التــي لــم تؤخــذ فــي االعتبــار فــي اإلبــاغ الوطنــي الثالــث ،إلــى ارتفــاع انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي
التقريــر المحــدث كل ســنتين.
ومــن األرجــح ان يكــون الفــرق البالــغ  % 22فــي انبعاثــات الترميــد بســبب االختــاف فــي مصــادر البيانــات ولكنــه
مــع ذلــك صغيــر جــدا مــن حيــث القيمــة المطلقــة وال يســهم بشــكل كبيــر فــي الحصــر اإلجمالــي.

 6.2تحليل الفئات الرئيسية

وقــد اجــري تحليــل الفئــات الرئيســية باســتخدام برمجيــات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة
ﻟﻌﺎم  ،2006حــول قواعــد بيانــات غــازات الدفيئــة المجمعــة لمختلــف القطاعــات (الطاقــة ،قطــاع العمليــات
الصناعيــة واســتخدام المنتجــات ،قطــاع الزراعــة والغابــات وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات األراضــي ،وقطــاع
المخلفــات) .وتظهــر النتائــج فــي الشــكل  .31.2وأكبــر مســاهم فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة الوطنيــة هــو ثانــي
أكســيد الكربــون مــن الوقــود الغــازي فــي إطــار صناعــات الطاقــة ( ،)% 20.16.يليــه ثانــي أكســيد الكربــون مــن
النقــل البــري ( )% 15وأكســيد النيتــروز مــن انبعاثــات أكســيد النيتــروز المباشــرة مــن التربــة المــدارة ( )% 6.87
ويتوفــر التحليــل الكامــل للفئــات الرئيســية فــي المرفــق (هـــ).
٪٢٥٫٠٠
٪٢٠٫٠٠
٪١٥٫٠٠
٪١٠٫٠٠
٪٥٫٠٠
٪٠٫٠٠
اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

إدارة اﻟﺴﻤﺎد

اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز
ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺪارة

ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﻤﻴــﺎه اﻟﻌﺎدﻣــﺔ و ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ

اﻟﺘﺨﻤــﺮ اﻟﻤﻌﻮي

اﻟﺘﺨﻠــﺺ ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻷﺧﺮى
– اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴــﺎﺋﻞ

اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
واﻹﻧﺸــﺎءات – اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴــﺎﺋﻞ

اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
واﻹﻧﺸــﺎءات – اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎزي

ﺻﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻄﺎﻗــﺔ – اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴــﺎﺋﻞ

إﻧﺘﺎج اﻷﺳــﻤﻨﺖ

اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز
اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺪارة

اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺒﺮي

ﺻﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻄﺎﻗــﺔ – اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎزي

مساهما في انبعاثات غازات الدفيئة
الشكل  : 31.2تمثيل تحليل الفئات الرئيسية ألفضل 16
ً
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 7.2ضمان ومراقبة الجودة والتحقق

 1.7.2ضمان ومراقبة الجودة لجمع البيانات

مراقبة الجودة
تــم جمــع بيانــات عــن األنشــطة مــن مختلــف الــوزارات ذات الصلــة ،والهيئــات التابعــة األخــرى ،والجهــاز المركــزي
للتعبئــة العامــة واإلحصــاء .وقــد تمــت مقارنــة البيانــات المجمعــة بالمنشــورات والمصادر األخــرى ،عند االقتضاء،
ومــع البيانــات التــي جمعــت فــي اإلبــاغ الوطنــي الثالــث .وقــد قــام أخصائيــو كل قطــاع بوضــع تقريــر عــن بيانــات
األنشــطة المتعلقــة بــكل قطــاع واســتعرضه قائــد فريــق التقريــر المحــدث كل ســنتين ،والــذي يتضمــن أيضــا
عوامــل ومعاييــر االنبعاثــات.
بعــد إدخــال بيانــات النشــاط فــي برمجيــة الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة تــم إنشــاء
جــداول بيانــات األنشــطة ومراجعتهــا مقارنــة بمجموعــة البيانــات األصليــة .وبشــكل عــام ،تتكــون عمليــة مراقبــة
الجــودة ممــا يلــي:
 التحقق من استخدام وحدات القياس بشكل صحيح ؛ إجراء فحوصات اكتمال قاعدة البيانات ؛ مقارنة التقديرات وعوامل االنبعاثات بعمليات حصر سابقة (مثل اإلبالغ الوطني الثالث) ؛ و توثيق داخلي لجميع األنشطة.ضمان الجودة
وشــارك خبــراء مــن طــرف ثالــث واللجنــة التوجيهيــة للتقريــر المحــدث كل ســنتين فــي اســتعراض نتائــج حصــر
غــازات الدفيئــة .وقــام باســتعراض تقاريــر بيانــات األنشــطة ,أعضــاء فريــق إدارة التقريــر المحــدث كل ســنتين،
الذيــن لــم يشــاركوا فــي عمليــة جمــع البيانــات وتجميعهــا.

 2.7.2ضمان ومراقبة الجودة لعملية حساب االنبعاثات
مراقبة الجودة
تــم احتســاب انبعاثــات غــازات الدفيئــة باســتخدام برمجيــات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات
المناخيــة ﻟﻌﺎم  .2006وتــم توزيــع قاعــدة البيانــات الرئيســية علــى أخصائيــي القطاعــات األربعــة (الطاقــة والنقــل،
والصناعــة ،والمخلفــات ،والزراعــة) بعــد ضبــط إعــدادات القســم اإلداري فــي قاعــدة البيانــات .تــم إجــراء مراقبــة
جــودة لقواعــد البيانــات المكتملــة مــن قبــل قائــد فريــق حصــر غــازات الدفيئــة ،الــذي لــم يشــارك فــي حســاب
االنبعاثــات .وشــملت مراقبــة الجــودة مــا يلــي:
 التحقق من تسجيل وحدات القياس بشكل صحيح التحقق من وجود أخطاء في مدخالت البيانات التحقق من التناسق في البيانات بين فئات المصدر إجراء فحوصات االكتمال التوثيق الداخلي لعملية مراقبة الجودة والتعليقات التي تم إبالغها مع قبل أخصائيي القطاعضمان الجودة
قــام فريــق إدارة التقريــر المحــدث كل ســنتين بمراجعــة اكتمــال قواعــد البيانــات ،وتقريــر حصــر غــازات الدفيئــة،
ولجنــة التوجيــه وخبــراء الطــرف الثالــث ،الذيــن لــم يشــاركوا فــي اســتخدام البرنامــج.
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 8.2خطة التحسين
مالحظات عامة تنطبق على جميع القطاعات:
ينبغــي تحســين عمليــة تقييــم وتطويــر حصــر غــازات الدفيئــة لقطــاع الطاقــة فــي مصــر (بمــا يتضمــن النقــل)
عــن طريــق تقليــل عــدم التيقــن وزيــادة دقــة الحســابات حســب منهجيــة المبــادئ التوجيهيــة للهيئــة الحكوميــة
الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة لعــام  .2006لذلــك ،مــن الضــروري التوصيــة بخريطــة طريــق لتحســين تلــك
العمليــة ،تشــمل ـ وال تقتصــر علــى ـ األنشــطة التاليــة:
•تحديــد فجــوات البيانــات وبالتالــي نــوع ومصــادر البيانــات والفئــات اإلضافيــة الالزمة الســتخدام المســتويين
 2و  3مــن المبــادئ التوجيهيــة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة لعــام  2006فــي
المســتقبل إذا أمكــن ذلــك.
•إعداد نماذج جمع بيانات سهلة االستخدام بمصطلحات وتعريفات وطنية وقطاعية.
•إعــداد وشــرح اســتمارات جمــع البيانــات مــن خــال االجتماعــات التنســيقية مــع الجهــاز المركــزي للتعبئــة
العامــة واإلحصــاء ،واألمثــل أن تكــون تلــك االجتماعــات مــع ممثليــن عــن المؤسســات ذات الصلــة.
•عنــد االتفــاق مــع الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،تدمــج البيانــات المطلوبــة فــي نظــم جمــع
البيانــات الموجــودة لــدى الجهــاز (مثــل االســتمارات والمســوح).
•دراســة جــدوى إنشــاء وحــدة معنيــة داخــل جهــاز شــئون البيئــة لتكــون مســئولة عــن جمــع بيانــات حصــر غــازات
الدفيئــة ،ويمكــن أن تكــون هــذه الوحــدة تابعــة لــإدارة المركزيــة للتغيــرات المناخية.
•إنشــاء قواعــد البيانــات والنظــم الالزمــة داخــل جهــاز شــئون البيئــة لتطويــر حصــر غــازات الدفيئــة وتحليلهــا
واإلبــاغ عنهــا والتحقــق منهــا وتحديثهــا بالتعــاون مــع الــوزارات والهيئــات المعنيــة.
•ﺗﻌزﯾز دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ مــن أجــل حصــر غــازات الدفيئــة ،ﺑﻣﺎ يتضمــن ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات وﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن داﺧل اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻟﯽ الطــرق واﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وإﻋداد حصــر غــازات
الدفيئــة.
•إجــراء مســوحات ودراســات لتقديــر عوامــل االنبعاثــات الخاصــة لمصــر فــي مختلــف القطاعــات ،وإشــراك
المعاهــد الحكوميــة واألكاديميــة ومراكــز البحــث العلمــي فــي عمليــات القيــاس والتوثيــق.
•وضــع اإلطــار القانونــي المناســب وإصــدار التشــريعات الالزمــة إللــزام مختلــف الهيئات والمنظمــات المعنية
بجمــع بيانــات حصــر غــازات الدفيئــة لقطــاع الطاقة.
مالحظات إضافية تنطبق على قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات:
ومصــادر البيانــات الخاصــة باإلنتــاج الصناعــي هــي :الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،والهيئــة العامــة
للتنميــة الصناعيــة  ،والمنشــورات اإلحصائيــة الدوليــة  ،والشــركة المصريــة للبتروكيماويــات ،ووحــدة األوزون
ويقتــرح رفــع قــدرة الهيئــات المذكــورة مــن حيــث فهــم متطلبــات البيانــات
الوطنيــة التابعــة لجهــاز شــئون البيئــةُ .
الخاصــة بحســاب غــازات الدفيئــة مــن خــال حلقــات العمــل التدريبيــة والــدورات العاديــة لبنــاء القــدرات.
يوصــى بجمــع البيانــات مــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء علــى أســاس ســنوي (نهايــة ديســمبر)
ويضــاف إلــى االســتبيان الموجــه للصناعــات متطلبــات البيانــات اإلضافيــة  ،مثــل:
•أنواع المواد الخام واالستهالك السنوي لكل المواد ؛
•تكنولوجيا اإلنتاج
يمكــن اســتخدام البيانــات الــواردة مــن الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة للتحقــق مــن البيانــات التــي تــم الحصــول
عليهــا مــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة  ،بعــد تعديــل االســتبيان  ،الــذي يرســلونه إلــى الصناعــات أثنــاء عمليــة
تحديــث ترخيصهــم  ،باإلدخــاالت التاليــة:
•اإلنتاج السنوي الفعلي في السنوات الماضية منذ آخر تجديد للترخيص ؛
•أنواع المواد الخام واالستهالك السنوي لكل مادة خالل كل سنة ؛
•تكنولوجيا اإلنتاج المستخدمة.
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وينبغــي توقيــع بروتوكــول بيــن جهــاز شــئون البيئــة والهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة يطلــب مــن الهيئــة أن تــزود
جهــاز شــئون البيئــة بــكل المعلومــات الالزمــة بمــا يتضمــن تلــك التــي لــم تكــن موفــرة مــن قبــل مثــل األســمدة
والبتروكيماويات.
وقــد تــم اســتخراج البيانــات الخاصــة بإنتــاج الصناعــات البتروكيماويــة بمــا يشــمل الميثانــول واإليثيليــن وبعــض
األســمدة التــي تخضــع إلشــراف الشــركة المصريــة للبتروكيماويــات مــن التقاريــر الســنوية المنشــورة للشــركة.
ويوصــى بــأن تقــدم الشــركة تقريــراً عــن إنتاجهــا الســنوي الفعلــي لجميــع أنــواع المــواد الكيميائيــة بموجــب
المبــادئ التوجيهيــة التــي وضعتهــا الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة وأن تذكــر أيضــاً
تكنولوجيــا اإلنتــاج ونــوع المــواد األوليــة المســتخدمة.
فيمــا يتعلــق بدائــل المــواد المســتنفدة لــأوزون  ،تــم توفيــر البيانــات المقدمــة مــن وحــدة األوزون الوطنيــة
فــي شــكل كميــات إجماليــة لــكل نــوع مــن أنــواع المــواد الكيميائيــة التــي يتــم اســتيرادها .وأفــادت التقاريــر ﺑﺄن
ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻟﻢ تصنع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وأن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
إﻟﻰ وﺣﺪة اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻮاردات كمــا هــي ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك .وال يوجــد ســجل
لتوزيــع كل مــادة كيميائيــة بيــن االســتخدامات المختلفــة (مثــل التبريــد وتكييــف الهــواء) .ولذلــك يوصــى بــأن
يصــدر مرســوم يلــزم هيئــة الجمــارك المصريــة باإلبــاغ عــن أي مــادة أو منتــج مســتورد يحتــوي علــى أي مــن
المــواد الكيميائيــة المدرجــة بالقائمــة الــواردة فــي المبــادئ التوجيهيــة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة
بالتغيــرات المناخيةعلــى أنهــا بدائــل للمــواد المســتنفدة لــأوزون.
مالحظات إضافية تنطبق على قطاع الزراعة والغابات وغير ذلك من استخدامات األراضي
تحسين المنهجيات المعتمدة إلنشاء حصر غازات الدفيئة للقطاع ،وذلك بما يلي:
•تحســين تقديــر المســاحة المحصوليــة والمحصــول واإلنتــاج ،خاصــة فــي وجــود المحاصيــل المختلطــة و  /أو
المتكــررة  ،والمحاصيــل الجذريــة ،وتقديــر المســاحة الصغيــرة ،ومــا إلــى ذلــك.
•دمج االستشعار عن بعد في جمع بيانات اإلحصاءات الزراعية.
•استخدام  GPSفي جمع بيانات اإلحصاءات الزراعية.
•مطابقة بيانات التعداد مع بيانات المسح الحالية.
•استخدام منهجية المسح الزراعي المتكاملة (أطر أخذ العينات الرئيسية وقاعدة البيانات).
•دمج البيانات اإلدارية لتحسين اإلحصاءات الزراعية.
•استخدام مسوح العينات المتكاملة لتقدير اإلنتاج الحيواني.
•إنشاء روابط بين األساليب اإلحصائية لإلحصاءات الوطنية وتلك الخاصة بالبحوث الزراعية.
•تطبيق معالجة البيانات التلقائية.
•إجراء التعداد الزراعي مع التعداد الكامل باستخدام االستشعار عن بعد.
•إدارة العينات في حالة المسوحات الزراعية السنوية في إطار نظام دائم لإلحصاءات الزراعية.
•تطويــر طــرق لتقديــر اإلنتاجيــة الزراعيــة بمــا يشــمل (الثــروة الحيوانيــة حســب العــدد والنــوع)  ،والثــروة
الحيوانيــة حســب اإلنتــاج (أي اللحــوم  ،الحليــب  ،إلــخ)  ،إنتــاج البســتنة (الفواكــه والخضــروات) وأســاليب
التنبــؤ بالمحاصيــل.
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مالحظات إضافية تنطبق على قطاع المخلفات:
باإلضافــة إلــى المالحظــات العامــة المنطبقــة علــى جميــع القطاعــات  ،ينبغــي التركيــز بشــكل كبيــر علــى قيــاس
بيانــات ميــاه الصــرف الصناعــي واإلبــاغ عنهــا .ويشــمل ذلــك الكميــات المتولــدة مــن ميــاه الصــرف  ،وطلــب
األوكســجين الكيميائــي  ،CODوأســاليب المعالجــة فــي الصناعــات التــي حددتهــا المبــادئ التوجيهيــة لحصــر
غــازات الدفيئــة الخاصــة بالهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة لعــام .2006
تجــري حاليــاً إجــراءات لدمــج بيانــات الحصــر فــي نمــاذج جمــع بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء للحصــول
عليهــا مــن الكيانــات المتعلقــة بقطــاع المخلفــات والتــي تشــمل:
•وزارة التنميــة المحليــة لكميــات المخلفــات الصلبــة وتكوينهــا ومعالجتهــا والتخلــص منهــا ؛ باإلضافــة
إلــى خصائــص  /تصنيــف مواقــع التخلــص حســب إرشــادات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغيــرات
المناخيــة.
•وزارة اﻹﺳﻜﺎن (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت
توليــد اﻟحمــأة ومعالجتهــا وكذلــك ﺑﻴﺎﻧﺎت ميــاه الصــرف الصحــي واﻟﺼﻨﺎعي.
•المصانع للبيانات عن المخلفات الصلبة ومياه الصرف اﻟﺼﻨﺎعي.
•وزارة الصحة من أجل بيانات المخلفات الطبية.
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الفصل :3
سياسات وإجراءات التخفيف

3

يقــدم هــذا الفصــل معلومــات عــن اإلجــراءات المتخــذة للتخفيــف مــن االنبعاثــات البشــرية المنشــأ فــي مصــر
مــن المصــادر وعمليــات إزالتهــا بواســطة البواليــع لجميــع غــازات الدفيئــة غيــر الخاضعــة لبروتوكــول مونتريــال.
كمــا يقــدم معلومــات محدثــة عــن إجــراءات التخفيــف الرئيســية التــي وردت فــي االبــاغ الوطنــي الثالــث ،وتلــك
الــواردة فــي الوثيقــة «( »FCCC/SBI/2013/INF.12/Rev.2اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ،
 .)2013وهــو يشــمل ،وفقــا للفقــرة ( 1ب) مــن المــادة  12مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ،
الخطــوات التــي اتخذتهــا مصــر أو تزمــع اتخاذهــا تنفيــذا لالتفاقيــة ،مــع مراعــاة األولويــات اإلنمائيــة واألهــداف
والظــروف الوطنيــة المحــددة.
وقــد تــم توثيــق المعلومــات المتعلقــة بإجــراءات التخفيــف وآثارهــا ،إلــى أقصــى حــد ممكــن ،وفقــا للمبــادئ
التوجيهيــة التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ بشــأن التقاريــر المحدثــة كل ســنتين ،بمــا تتضمنــه
مــن المنهجيــات واالفتراضــات المرتبطــة بهــا .وحيثمــا يتيســر ،يتــم اإلبــاغ عــن المعلومــات المتعلقــة بالخطــوات
المتخــذة أو المزمــع اتخاذهــا لتحقيــق تدابيــر التخفيــف .غيــر أن ثمــة احتياجــا لبنــاء القــدرات فــي مجــال اإلبــاغ عــن
إجــراءات التخفيــف ،ويســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى هــذه االحتياجــات فــي الفصــل الرابــع .وعــاوة علــى ذلــك،
يلخــص الفصــل الخامــس الترتيبــات المحليــة للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق.

 1.3نظرة عامة

وتشــمل سياســات وإجــراءات التخفيــف المبلــغ عنهــا مجــاالت :الطاقــة ،والصناعــة ،والمخلفــات ،والزراعــة ،وغيــر
ذلــك مــن اســتخدامات األراضــي والقطاعــات المتداخلــة .ولــكل إجــراء أو مجموعــة مــن إجــراءات التخفيــف ،يتــم
توفيــر المعلومــات التاليــة فــي شــكل جــدول:
	).أاســم إجــراء التخفيــف والمعلومــات األساســية بمــا يتضمــن طبيعــة اإلجــراء ،والنطــاق (أي القطاعــات
والغــازات) ،واإلطــار الزمنــي للتنفيــذ ؛
	).باألهداف الكمية ووصف اإلجراء المحدد ؛
	).جمعلومــات عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ إجراءات التخفيف والخطوات األساســية المتخــذة أو المتوخاة،
والنتائــج المحققــة ،مثــل النتائج التقديريــة وتخفيضات االنبعاثات ؛
	).دمعلومات عن المنهجيات واالفتراضات ؛
	).همؤشرات التقدم الرئيسية.
وتصنــف سياســات وإجــراءات التخفيــف علــى أنهــا أوال) التدابيــر التــي أنجــزت فيمــا بيــن عامــي  2005و  2015فــي
القســم  ،2.3و ثانيــا) التدابيــر المخطــط لهــا بعــد عــام  2015فــي القســم  .3.3وتــرد اإلجــراءات المدعومــة مــن قبــل
اآلليــات الدوليــة فــي القســم  4.3كتحديــث لمشــروعات آليــة التنميــة النظيفــة فــي مصــر المســجلة حتــى نهايــة
ديســمبر .2015
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 2.3سياسات وإجراءات التخفيف التي تحققت ()2015 – 2005
وتــرد فــي هــذا القســم السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بالتخفيــف التــي تحققــت بيــن عامــي  2005إلــى 2015
لــكل قطــاع .ويــرد فــي الفصــل الرابــع التمويــل الدولــي وغيــره مــن أشــكال الدعــم المتلقــى لهــذه التدابيــر.

 1.2.3قطاع الطاقة
خــال الســنوات األخيــرة ،واجــه قطــاع الطاقــة تحديــات متعــددة تصاعدت مــع االنقطاع المتكرر للتيــار الكهربائي
منــذ عــام  .2012ومــن أجــل وضــع حلــول مســتدامة للزيــادة الكبيــرة فــي الطلــب علــى الطاقــة ،اتخــذت الحكومــة
المصريــة عــددا مــن التدابيــر الملموســة التــي أدت إلــى حــل أزمــة الطاقــة.
ويمثــل دعــم الطاقــة ً
ماليــا علــى ميزانيــة الدولــة مشــكال  ٪7مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمــا يعــادل 120
عبئــا ً
مليــار جنيــه فــي عــام ( 2014/2013الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء .)2015 ،وفــي يوليــو  ،2014أصــدر
رئيــس الــوزراء القــرار رقــم  1257لعــام  2014والــذي قــدم خطــة خمســية للتخلــص التدريجــي مــن دعــم الكهربــاء
بحلــول العــام المالــي  2019/2018وقــد شــجع ذلــك بشــكل إيجابــي علــى نشــر برامــج الطاقــة المتجــددة وكفــاءة
الطاقــة.
ولضمــان قــدر أكبــر مــن األمــن فــي إمــدادات الطاقــة وتنويــع مصــادر الطاقــة لديهــا ،اتخــذت الحكومــة المصريــة
هدفــا طموحــا يتمثــل فــي توســيع حصــة الطاقــة المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء .وفــي فبرايــر  ،2008اعتمــدت
الحكومــة اســتراتيجية وطنيــة للطاقــة المتجــددة لتحقيــق توليــد  % 20مــن الكهربــاء فــي الدولــة مــن المــوارد
المتجــددة بحلــول عــام  .2020ومــن المتوقــع أن توفــر طاقــة الريــاح  % 12مــن المســتهدف ( 7,200ميجــاوات)
 ،و ٪ 2مــن الطاقــة الشمســية  ،و ٪ 6مــن الطاقــة الكهرومائيــة (هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة2010 ،
؛ وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة .)2016 ،وســيكون ثلــث قــدرة الطاقــة المتجــددة المخطــط لهــا مشــاريع
مملوكــة للدولــة وممولــة مــن االســتثمارات الحكوميــة التــي تقــوم بهــا هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة
بالتعــاون مــع مؤسســات التمويــل الدوليــة ،وســيكون الثلثــان المتبقيــان مــن مشــروعات القطــاع الخــاص.
وﻓﻲ أواﺋل ﻋﺎم  ،2013قــام جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك بإصــدار نظــام اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻟﻟﺳﻣﺎح لمشــروعات الطاقــة المتجــددة الصغيــرة النطــاق فــي القطــاع الســكني والصناعــي والتجــاري ﺑﺗﻐذﯾﺔ
اﻟﮐﮭرﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺷﺑﮐﺔ ذات اﻟﺟﮭد اﻟﻣﻧﺧﻔض (جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك.)2013 ،
وفــي ســبتمبر  ،2014وافقــت الحكومــة علــى إصــدار خدمــة تعريفــة التغذيــة لمشــروعات الطاقــة الشمســية
عامــا
الكهروضوئيــة والريــاح بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء  2014/1947بتعريفــات ثابتــة علــى مــدار ً 25
عامــا لطاقــة الريــاح .وفــي أكتوبــر  ،2014صــدر القــرار الرئاســي رقــم 135
للطاقــة الكهروضوئيــة وأكثــر مــن ً 20
لســنة  2014بتعديــل قانــون إنشــاء هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة للســماح لهــا ببيــع الكهربــاء المولــدة
مــن خــال مشــروعاتها إلــى إحــدى الشــركات التابعــة للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر ،أو إلــى المســتثمرين مــن
القطــاع الخــاص .باإلضافــة إلــى الســماح بتأســيس الشــركات ســواء بشــكل فــردي ،أو بالشــراكة مــع األطــراف
األخــرى إلنشــاء وتشــغيل وصيانــة مشــروعات الطاقــة المتجــددة .ويكتمــل مخطــط تعريفــات التغذيــة بالقانــون
 2014/203الصــادر فــي ديســمبر  2014لتحفيــز توليــد الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة مــن خــال أربــع
آليــات )1( :المشــروعات الحكوميــة مــن خــال هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة )2( ،المشــروعات التــي تقدمها
الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء تحــت نظــام “أنشــئ ،وامتلــك ،وشــغل“  )3 ،BOOتعريفــات التغذيــة ،والرابــع)
االتفاقــات المتبادلــة (هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة.)2016 ،
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وأخيــراً  ،تــم فــي نوفمبــر  2015االنتهــاء مــن إســتراتيجية جديــدة للطاقــة المســتدامة المتكاملة  2035اســتناداً إلى
أربعــة أهــداف اســتراتيجية لضمــان االســتدامة الفنيــة والماليــة لقطــاع الطاقــة ،مــع اســتهداف تنويــع مصــادر
الطاقــة مــن خــال االعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة وخطــة لإللغــاء التدريجــي للدعــم .وقــد تمــت الموافقــة
علــى الســيناريو 4ب المحــدد مــن قبــل المجلــس األعلــى للطاقــة فــي أكتوبــر  ،2016بهــدف الوصــول إلــى حصــة
للطاقــة المتجــددة بنســبة  ٪37بحلــول عــام  )2035الحكومــة المصريــة .)2015 ،إن المجلــس األعلــى للطاقــة،
الــذي يتكــون أعضــاؤه مــن الــوزارات الحكوميــة الرئيســية والــذي يتبــع مباشــرة رئاســة مجلــس الــوزراء ،مكلــف
بتقديــم التوجيــه العــام بشــأن اســتراتيجية قطــاع الطاقــة وسياســته.
تعتبــر كفــاءة الطاقــة عنصــرا هامــا فــي اســتراتيجية مصــر للطاقــة المســتدامة المتكاملــة لعــام  2035حيــث إنهــا
تدعــم الدولــة لتحقيــق ثالثــة أهــداف )1 :تقليــل االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المحــدودة وبالتالــي المســاهمة
فــي تأميــن إمــدادات الطاقــة )2( ،تقديــم حلــول بديلــة للطاقــة أقــل تكلفــة مــن شــأنها خلــق ســوق تنافســية،
( )3تقليــل انبعاثــات الملوثــات المحليــة وانبعاثــات غــازات الدفيئــة واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة التــي لهــا آثــار
ســلبية علــى البيئــة .وقــد أنشــأ المجلــس األعلــى للطاقــة وحــدة كفــاءة طاقــة خاصــة بــه فــي مايــو  ،2009بهــدف
تنظيــم أنشــطة كفــاءة الطاقــة علــى المســتوى الوطنــي ،وتحقيــق هــدف كفــاءة الطاقــة الوطنــي بتخفيــض
اســتخدام الطاقــة بنســبة  ٪8.3بحلــول عــام  .2022وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم إنشــاء وحــدات كفــاءة الطاقــة
فــي العديــد مــن الــوزارات (مثــل وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة ،ووزارة البتــرول ،ووزارة التجــارة والصناعــة).
وفــي عــام  ،2012اعتمــدت مصــر خطــة عمــل وطنيــة لكفــاءة الطاقــة للفتــرة  2015-2012لقطــاع الكهربــاء مــع
هــدف تراكمــي لخفــض الطاقــة بنســبة ( ٪5خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة .)2012 ،ومــع ذلــك ،فبعــد
اإللغــاء التدريجــي لدعــم الطاقــة الــذي بــدأ فــي عــام  ،2014فــإن مصــر لديهــا فــرص هائلــة لتقليــص كثافــة الطاقــة
لديهــا فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة التــي كانــت متباطئــة فــي الســابق بســبب انخفــاض الجــدوى الماليــة
لمشــروعات كفــاءة الطاقــة.
وقد تم اإلبالغ عن التقدم المحرز في أربعة إجراءات للتخفيف في قطاع الطاقة ،هي:
•إجراء التخفيف في قطاع الطاقة  :1 #برنامج إعادة هيكلة الدعم لقطاع الكهرباء ( )2015 - 2014؛
•إجــراء التخفيــف فــي قطــاع الطاقــة  :2 #زيــادة مســاهمة الطاقــة المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء (2013
 )2015؛•إجــراء التخفيــف فــي قطــاع الطاقــة  :3 #كفــاءة الطاقــة فــي توليــد الكهربــاء ولــدى المســتخدمين النهائييــن
( )2015 - 2005؛ و
•إجــراء التخفيــف فــي قطــاع الطاقــة  :4 #برنامــج النقــل المســتدام والتوســع فــي شــبكة المتــرو (– 2009
.)2015
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إجراء  1#من
إجراءات التخفيف
في قطاع الطاقة

برنامج إعادة هيكلة الدعم لقطاع الكهرباء

القطاع الفرعي

طبيعة اإلجراء

الكيان المنفذ

نطاق غازات
الدفيئة

تقدير التخفيض في
غازات الدفيئة

المدة

الكهرباء

سياسات ،اقتصادي

وزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة

ثاني أكسيد الكربون

غير مقدر

2015 – 2014

األهداف الرئيسية

إزالة دعم الكهرباء ،وذلك بحلول العام المالي .2019/2018
وصف إجراء التخفيف

تجــاوز دعــم الطاقــة  ٪20مــن الموازنــة الوطنيــة و  ٪7مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي العــام المالــي  .2014/2013ومــن أجــل دعــم كفــاءة
المــوارد وحمايــة البيئــة وتخفيــض األعبــاء علــى الموازنــة الوطنيــة ،بــدأت مصــر فــي اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر إللغــاء دعــم الكهربــاء
تدريجيــا منــذ يوليــو  .2014وقــد قــادت وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة تدابيــر إجــراءات إعــادة هيكلــة الدعــم فــي قطــاع الكهربــاء
بالتعــاون الوثيــق مــع مجلــس الــوزراء .،كمــا تــم تطبيــق إعــادة هيكلــة تعريفــة الكهربــاء المتعــددة و  /أو ذات الطبقــة الواحــدة علــى
المســتخدمين فــي قطاعــات الصناعــة والتجــارة والســياحةوالزراعة كجــزء مــن برنامــج إعــادة هيكلــة الدعــم.
المنهجية واالفتراضات
علــى الرغــم مــن التأثيــر الــذي ال شــك فيــه علــى تحســين القــدرة التنافســية والجــدوى االقتصاديــة لبرامــج الطاقــة المتجــددة وكفــاءة
الطاقــة علــى جميــع القطاعــات والمســتويات ،فــإن عــزل الوفــورات الكميــة فــي الكهربــاء (وبالتالــي تخفيضــات انبعــاث غــازات الدفيئــة)
بســبب برنامــج إعــادة هيكلــة دعــم الطاقــة ،يعــد مهمــة معقــدة لــم تكــن متاحــة حتــى نشــر هــذا التقريــر المحــدث كل ســنتين.

التقدم المحرز بين عامي  2005و 2015

يوضــح الجــدول أدنــاه الزيــادات فــي رســوم الكهربــاء فــي الســنتين الماليتيــن  2015/2014و  2016/2015للقطــاع الســكني ،علــى ســبيل
المثــال:
العام المالي 2015/2014

استهالك شرائح
(كيلووات ساعة
 /شهر)

قرش  /كيلو واط
ساعة

100 – 51

50 – 0

رسوم خدمة العمالء

رسوم خدمة العمالء
قرش  /كيلو واط
(جنيه مصري  /عميل  /شهر)
ساعة

14.5

0
0

7.5

14.5

1.5

16

0

16

3

24

0

30.5

6

1000 – 651

60

0

71

20

أكتر من 1000

74

*200 - 0
200 – 101
350- 201
650- 351

1000 – 651

القراءة صفر

7.5

العام المالي 2016/2015

34
60
-

0
0
0
-

40.5
71
84
-

1

8

20
20
6

المقســم كان فــي العــام المالــي  2015/2014لالســتهالكات التــي تزيــد عــن  100كيلــو وات فــي الشــهر ليتــم تســعيره
*هــذا االســتهالك
ّ
وفقــا لهــذا الجــزء.
ً
بالكامــل
المؤشر (المؤشرات) الرئيسي

مستوى الدعم ( )٪على أنواع الوقود المختلفة لكل سنة إبالغ.
مستوى الدعم ( )٪لقطاع الكهرباء حسب القطاع الفرعي المستخدم لكل سنة إبالغ.
المصدر:
•وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التقرير السنوي 2015/2014
•وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التقرير السنوي 2016/2015
•استراتيجية مصر للطاقة المستدامة المتكاملة
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اإلجراء  2#للتخفيف
في قطاع الطاقة

زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء

القطاع الفرعي

طبيعة اإلجراء

الكيان المنفذ

نطاق غازات
الدفيئة

تقدير التخفيض في
غازات الدفيئة

المدة

الطاقة المتجددة

سياسات واقتصادي
ومشروعات

وزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة

ثاني أكسيد الكربون

 0.48مليون طن
ثاني أكسيد الكربون
المكافيء في عام
( 2015باستثناء
مشروعات آلية
التنمية النظيفة

2015 - 2013

األهداف الرئيسية

زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء المولدة إلى  ٪20بحلول عام  2022و  ٪37بحلول عام .2035
وصف إجراء التخفيف

كجــزء مــن خطــة وطنيــة لزيــادة أمــن الطاقــة مــع الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة والتلــوث المحلــي ،تقــوم مصــر بمجموعــة مــن اإلجــراءات
لزيــادة مســاهمة مصــادر الطاقــة المتجــددة بشــكل كبيــر فــي قطــاع الكهربــاء .تقــود هــذه التدابيــر وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة وتركــز
علــى تمكيــن االســتثمار العــام والخــاص فــي الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والطاقــة الكهرومائيــة.
فــي عــام  ،2013ســمح نظــام القيــاس الصافــي لمشــروعات الطاقــة المتجــددة صغيــرة النطــاق فــي القطــاع الســكني والصناعــي  /التجــاري
بتغذيــة الكهربــاء فــي شــبكة الجهــد المنخفــض .ووافــق مجلــس الــوزراء فــي  17ســبتمبر  2014علــى نظــام تعريفــة التغذيــة ( )FITلتوليــد
الكهربــاء مــن مصــادر متجــددة (الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة والريــاح) .وشــملت المرحلــة األولــى مــن خطــة تعريفــة التغذيــة (- 2015
 )2017منــح امتيــازات أراضــي محــدودة األجــل للمســتثمرين لتركيــب  4300ميجــاوات موزعــة علــى النحــو التالــي:
•طاقة الرياح قدرة  2000ميجاوات
•الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة  2000ميجاوات(تصل إلى  50ميجاوات)
•الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة بقدرة  300ميجاوات (أقل من  500كيلووات)
يتطلــب تحقيــق نســبة  %37المســتهدفة مــن الطاقــة المتجــددة تنفيــذ مجموعــة مــن التدابيــر ،بعضهــا قــد بــدأ بالفعــل قبــل تحديــث الهــدف
فــي عــام  .2016ويــرد أدنــاه تحــت بنــد التقــدم المحــرز موجــز إلجــراءات التمكيــن الرئيســية التــي تمــت.
المنهجيات واالفتراضات
تــم اســتخدام نمــوذج نظــام  MARKAL-EFOMالمتكامــل ( )TIMESإلجــراء تحليــل لســيناريوهات الطاقــة والبيئــة كجــزء مــن التخطيــط
الشــامل متعــدد األبعــاد ومتعــدد أصحــاب المصلحــة لقطــاع الطاقــة المصــري بأكملــه .واســتناداً إلــى نتيجــة نمــوذج  ،TIMESومــن بيــن
اعتبــارات أخــرى ،تــم تحديــث هــدف إنتــاج الطاقــة المتجــددة فــي الكهربــاء إلــى  ٪37بحلــول عــام .2035
تم حساب التخفيضات الكمية في انبعاثات غازات الدفيئة في  2015/2014على النحو التالي:
 مزيــج وقــود الشــبكة الكهربائيــة هــو  ٪ 6.9مــن الطاقــة المتجــددة (12063جيجــا وات ســاعة) و  ٪ 93.1مــن الوقــود األحفــوري (162812جيجــا وات ســاعة).
 تــم تحويــل إجمالــي كميــات الوقــود األحفــوري (المفتــرض  ٪72مــن الغــاز الطبيعــي و  ٪28مــن زيــت الوقــود) التــي تســتهلكها محطــاتالطاقــة إلنتــاج الكهربــاء فــي ســنة الحســاب إلــى إجمالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون باســتخدام معامــات انبعاثــات الهيئــة الحكوميــة
الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ (.)IPCC
 تــم قســمة إجمالــي ثانــي أكســيد الكربــون بعــد ذلــك علــى إجمالــي ســاعات الجيجــاوات التــي تــم إنتاجهــا مــن وحــدات الوقــود األحفــوريفــي ســنة الحســاب للحصــول علــى تقديــر لمعامــل انبعــاث الشــبكة ( 623طــن ثانــي أكســيد الكربــون  /جيجــاوات ســاعة)
 تــم ضــرب معامــل انبعــاث الشــبكة فــي الجيجــاوات ســاعة الناتــج مــن مصــادر متجــددة (راجــع أدنــاه) فــي ســنة الحســاب لتقديــر تخفيضــاتانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.
•الطاقة الكهرومائية  452جيجاوات ساعة
•طاقة الرياح 1444جيجاوات ساعة
•الطاقة الشمسية 167جيجاوات ساعة
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قانــون الطاقــة المتجــددة (القانــون رقــم  )2014/203لتمكيــن االســتثمار الوطنــي واألجنبــي فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة متعــددة
القــدرات.

آليات تعريفة التغذية ( )FITعلى نطاق واسع (>  500كيلو وات) والطاقة الشمسية وطاقة الرياح صغيرة النطاق (< 500كيلو وات) .

آليات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة النطاق مع نظم القياس الصافي (صدرت في .)2013

بدء التنفيذ ( )2007والتوسع ( )2010 ،2009 ،2008لمزرعة الزعفرانة لطاقة الرياح في البحر األحمر حتى:
تم تركيب  547ميجاوات و  1444جيجاوات ساعة في عام  2015و  0.9مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء في .2015

مالحظــة 400 :ميجــاوات مــن القــدرة االســمية البالغــة  547ميجــاوات ( )٪74مســجلة فــي إطــار  4مشــروعات آلليــة التنميــة النظيفــة (يرجــى
االطــاع علــى القســم ذي الصلــة أدنــاه) .ولتجنــب الحســاب المــزدوج للخفــض ،تــم تحويــل  ٪26فقــط مــن  1444جيجــا وات ســاعة المولــدة
فــي عــام  2015إلــى خفــض انبعــاث غــازات الدفيئــة ( 0.1مليــون طــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــيء) فــي إجــراء التخفيــف هــذا ،بينمــا يتــم
اإلبــاغ عــن الباقــي فــي قســم آليــة التنميــة النظيفــة فــي هــذا الفصــل.

تنفيذ لمحطة نجع حمادى الكهرومائية (لعام :)2008
تركيب  64ميجاوات ،إنتاج  452جيجا وات ساعة في عام  ،2015و  0.28مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء في عام .2015

تنفيذ محطة كهرباء الكريمات الهجينة لمركزات الطاقة الشمسية في :2011/7/1
تــم تركيــب  20ميجــاوات مــن مركــزات الطاقــة الشمســية  ،و 167جيجــا وات ســاعة فــي عــام  ،2015و  0.1مليــون طــن ثانــي أكســيد الكربــون
المكافــيء فــي عــام .2015
المؤشرات الرئيسية

لحساب نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى إجمالي القدرة االسمية للكهرباء في سنة اإلبالغ (:)%
•قدرة الطاقة المتجددة االسمية في سنة اإلبالغ )جيجاوات (لكل نوع من أنواع الطاقة المتجددة
• إجمالي القدرة االسمية في سنة اإلبالغ (جيجا وات) من جميع المصادر
لحساب نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى إجمالي إنتاج الكهرباء في سنة اإلبالغ ()%
•إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في سنة اإلبالغ )جيجاوات ساعة) لكل نوع من أنواع الطاقة المتجددة
•إجمالي إنتاج الكهرباء في سنة اإلبالغ )جيجاوات ساعة) من جميع المصادر
المصدر:
•استراتيجية مصر للطاقة المستدامة المتكاملة 2035
•وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التقرير السنوي 2015/2014
•وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التقرير السنوي 2016/2015
•هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ()http://www.nrea.gov.eg/Technology/WindStations

اإلجراء  3#للتخفيف
في قطاع الطاقة

كفاءة الطاقة في توليد الكهرباء ولدى المستخدمين النهائيين

القطاع الفرعي

طبيعة اإلجراء

الكيان المنفذ

الكهرباء

سياسات وبرامج

وزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة

األهداف الرئيسية

نطاق غازات
الدفيئة

تقدير التخفيض في
غازات الدفيئة

المدة

ثاني أكسيد الكربون

لم يقدر كليا

2015 - 2005

تحسين كفاءة استهالك الوقود لكل وحدة كهرباء منتجة وتخفيض أحمال الشبكة.
وصف إجراء التخفيف

كجــزء مــن خطــة وطنيــة لتحســين كفــاءة الطاقــة فــي قطــاع الكهربــاء والحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،تــم التخطيــط لمجموعــة مــن
التدابيــر وتنفيذهــا علــى كل مــن جانبــي اإلنتــاج (العــرض) واالســتهالك (الطلــب) للطاقــة.

فمــن جانــب الطلــب علــى الطاقــة ،شــملت البرامــج الرئيســية المتعاقبــة الممولــة مــن مرفــق البيئــة العالمــي مجموعــة متنوعــة مــن تدابيــر
ومشــروعات كفــاءة الطاقــة« :مشــروع تحســين كفــاءة الطاقــة والحــد مــن غــازات الدفيئــة» ( )2010-1998و»تحســين كفــاءة الطاقــة فــي
تطبيقــات اإلضــاءة والمبانــي» ( .)2017-2010وتشــمل األمثلــة علــى التدابيــر المنفــذة والمخطــط اتخاذهــا حمــات توعيــة فــي الإلعــام
علــى الصعيــد الوطنــي وتوعيــة علــى مســتوي القواعــد الشــعبية ،وبرامــج وطنيــة لبطاقــة كفــاءة الطاقــة فــي األجهــزة المنزليــة ،ومــدى
إمكانيــة الوصــول إلــى األســواق لإلضــاءة الموفــرة للطاقــة ،والعــدادات الســكنية المدفوعــة مســبقاً.
ومن جانب إنتاج الطاقة ،ﺗﺗﺿﻣن ﺗداﺑﯾر ﮐﻔﺎءة الطاقة ﺑراﻣﺞ مكثفة ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ورفع كفاءة محطات الطاقة.
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ولحســاب خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بالنســبة إلجــراء التخفيــف هــذا ،قدمــت البرامــج المختلفــة تقديراتهــا الخاصــة لتخفيضــات
كميــا للوفــورات فــي الوقــود أوالطاقــة.
تقديــرا
االنبعاثــات أو قدمــت
ً
ً
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺘﻲ تقدرهــا اﻟﺒﺮاﻣﺞ ،فيتــم اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ هــذا كمــا وردت (ﻣﻊ مالحظــة ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واالفتراضــات ،ﺣﻴﺜﻤﺎ أﻣﻜﻦ).

بالنســبة لوفــورات الوقــود أو الطاقــة التــي أبلغــت عنهــا البرامــج ،يتــم اســتخدام منهجيــة الحســاب المســتخدمة فــي إجــراء التخفيــف فــي
قطــاع الطاقــة رقــم ( 2أعــاه) لتقديــر تخفيضــات انبعاثــات غــازات الدفيئــة.
التقدم المحرز ()2015-2005

في سنة  2011تم إطالق حملة التوعية على الصعيد الوطني “بالمعقول” للحد من استهالك الكهرباء.

مشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من غازات الدفيئة
•تحســين كفــاءة الطاقــة علــى جانــب العــرض (توليــد الطاقــة ونقلهــا) أدى إلــى تقليــل الفاقــد بنســبة تصــل إلــى  ٪3.68فــي العــام
 .2012/2011وتبلــغ وفــورات الطاقــة التراكميــة  4.73مليــون طــن نفــط مكافــيء و  13.8م ليــون طــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــيء.
•نشــر نظــم اإلضــاءة الموفــرة للطاقــة (لمبــات  )CFLالــذي أدى إلــى وفــر إجمالــي للطاقــة فــي عــام  2010بنحــو  4.96طــن نفــط مكافــيء
و  14.8مليــون طــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافيء.
•تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وإنارة الشوارع.
•المشروعات التجريبية في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
•مشروع تجريبي في المقر الرئيسي لوزارة الموارد المائية والري(لمبات موفرة للطاقة).
•مشروعات كفاءة الطاقة في اإلنارة العامة.

البرنامج المنفذ عن المعايير ووضع بطاقات كفاءة الطاقة على األجهزة المنزلية لتصنيف استهالكات الكهرباء (:)2015-2011
•تنفيــذ أكثــر مــن  15مشــروع تجريبــي لإلضــاءة الموفــرة للطاقــة فــي مختلــف أنــواع المبانــي وإنــارة الشــوارع مــن خــال تقديــم المســاعدة
الفنيــة والتمويــل المشــترك .وقــد أدى ذلــك إلــى توفيــر مــا بيــن  25و % 40مــن إجمالــي اســتهالك الكهربــاء.
•تم إعداد معايير أداء الطاقة في الوزارة للمراوح وغساالت األطباق ،وتم إنفاذها بموجب قرار وزاري.
•تنظيم دورات تدريبية حول كود كفاءة الطاقة في إنارة الشوارع بالتعاون مع المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء.
•تــم إجــراء دورات تدريبيــة حــول مراجعــات الطاقــة وكفــاءة الطاقــة فــي إضــاءة المبانــي بالتعــاون مــع برنامــج كفــاءة الطاقــة فــي قطــاع
البنــاء فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط (.)MED-ENEC
•تم تنفيذ دراسة حول مراقبة وتقييم برنامج المعايير وبطاقات كفاءة الطاقة.
•بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ،طور المشروع مواصفات لمبات .LED
•مســاعدة وزارة اإلســكان والمجتمعــات العمرانيــة فــي إعــداد وثائــق المناقصــة لتنفيــذ مشــروع إنــارة الشــوارع (لمبــات  LEDمــع طاقــة
شمســية كهروضوئيــة .)PV
أدى تركيــب  6مالييــن لمبــة  LEDفــي عــام ( 2015مــن إجمالــي  13مليــون لمبــة مســتهدفة) إلــى توفيــر الكهربــاء بمقــدار  519جيجــاوات
ســاعة (أي مــا يعــادل  323337طــن ثانــي أكســيد الكربــون المكافــيء).

تركيب  600000لمبة موفرة للطاقة إلنارة الشوارع في عام ( 2015من المستهدف اإلجمالي  3.9مليون لمبة).

برنامــج الصيانــة ( )2015-2012لمحطــات توليــد الطاقــة يوفــر ســنويا  1.144مليــون ميجــاوات ســاعة .ويحســب علــى النحــو التالــي880 :
ميجــاوات (اإلجمالــي فــي  4 × )2015ســاعات  /اليــوم (وقــت التشــغيل) ×  325يوم/العــام .وهــذا يعــادل  712712طــن ثانــي أكســيد الكربــون
المكافــيء.

صدر قانون الكهرباء ( 2015/87يتضمن المواد  51-45إلدارة الطاقة وكفاءة الكهرباء).
المؤشرات الرئيسية

•معلومات عن استهالك الوقود
•معلومات عن ذروة حمل الكهرباء
•كفاءة استهالك الوقود لكل وحدة من الكهرباء المنتجة (على سبيل المثال :طن وقود لكل كيلووات ساعة)

المصدر:
•استراتيجية مصر للطاقة المستدامة المتكاملة 2035
•وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التقرير السنوي 2015/2014
•تقرير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة السنوي 2016/2015
•مشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من غازات الدفيئة http://www.eeiggr.com/e_achievements.html :
•برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
http://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/operations/projects/climate-and-disaster-resilience/energy-efficiency.html
20%20Project%-20%20Draft%Final_00060162/20Energy%20and%http://www.eg.undp.org/content/dam/egypt/docs/Environment
Document.pdf
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اإلجراء  4#للتخفيف
في قطاع الطاقة

برنامج النقل المستدام والتوسع في شبكة المترو

القطاع الفرعي

طبيعة اإلجراء

الكيان المنفذ

طاق غازات
الدفيئة

تقدير التخفيض في
غازات الدفيئة

المدة

النقل

برامج

وزارة النقل وجهاز
شئون البيئة

ثاني أكسيد الكربون

 1050000طن ثاني
أكسيد الكربون
المكافيء في عام
 2015من الخطين 2
و  3من مترو القاهرة
وخفض بـ  1.4مليون
طن ثاني أكسيد
الكربون المكافيء
على مدى  20سنة
من برنامج النقل
المستدام

2015 - 2009

األهداف الرئيسية

مترو القاهرة:التوسع في شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى.
برنامــج مصــر للنقــل المســتدام:خلق بيئــة تمكينيــة مــن خــال السياســات والمؤسســات واإلســتفادة مــن المــوارد الماليــة لتطويــر قطــاع
النقــل المســتدام ،بمــا يتضمــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
وصف إجراء التخفيف

الهــدف العــام كمــا تــم ذكــره مــن قبــل برنامــج مصــر للنقــل المســتدام هو»الخفــض مــن معــدالت اســتهالك الطاقــة وانبعاثــات غــازات
الدفيئــة ذات الصلــة بقطــاع النقــل فــي مصــر ،مــع التقليــل فــي الوقــت نفســه مــن المشــاكل علــى البيئيــة المحليــة وغيرهــا مــن مشــكالت
زيــادة الكثافــات المروريــة ،كتدهــور نوعيــة الهــواء واالزدحــام فــي المناطــق الحضريــة» .ومــع التركيــز علــى القاهــرة ،كمدينــة مأهولــة
الســكان حيــث يبلــغ تعدادهــا أكثــر مــن  21مليــون نســمة ،يتضمــن هــذا اإلجــراء التخفيفــى مشــروعين رئيســيين همــا :التوســع فــي شــبكة
متــرو أنفــاق القاهــرة الكبــرى وبرنامــج النقــل المســتدام الممــول بشــكل مشــترك مــن مرفــق البيئــة العالمــي.
يســعي برنامــج النقــل المســتدام إلــى «زيــادة أو اســتدامة خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن خــال الحــد مــن اســتخدام الســيارات الخاصــة،
وتســهيل نقــل البضائــع مــن خــال الشــاحنات التــي تتبــع عمليــات أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة ،وزيــادة حصــة البضائــع المنقولــة علــى
الســكك الحديديــة والمجــاري المائيــة الداخلية»،وتنقســم مكونــات البرنامــج علــى النحــو التالــي:
•المكــون  :1نشــر مفهــوم خدمــات النقــل العــام الجديــدة والمتكاملــة ذات الجــودة العاليــة (للتحــول مــن االعتمــاد علــى الســيارات
الخاصــة إلــى النقــل العــام) للقاهــرة والمــدن التابعــة لهــا ،وهــي الخدمــات التــي يتــم إدخالهــا وتكرارهــا بنجــاح علــى أســاس منــح االمتيــاز
لمشــغلي القطــاع الخــاص تحــت إشــراف ســلطة المدينــة.
•المكون  :2زيادة واستدامة حصة إستخدم النقل غير اآللي (مشاة ودرجات) في المدن المتوسطة الحجم.
•المكــون  :3إدخــال مفاهيــم إدارة إحتياجــات النقــل بنجــاح بهــدف التوســع تدريجيــا فــي تطبيــق إجــراءات أكثــر صرامــة للحــد بفاعليــة مــن
اســتخدام الســيارات الخاصــة  ،عندمــا تتــاح للــركاب وســائل النقــل األقــل كثافــة كربونيــة مثــل خدمــات النقــل العــام عاليــة الجــودة.
•المكون  :4تحسين كفاءة إستهالك الطاقة في نقل البضائع.
•المكون  :5رفع القدرات والتطوير المؤسسي لتشجيع تنمية قطاع النقل المستدام أثناء المشروع وبعده.
تشــمل فتــرة اإلبــاغ عــن إجــراءات التخفيــف فــي تقريــر المحــدث كل ســنتين لفتــرة ( )2015 - 2005المرحلــة النهائيــة (المرحلــة الخامســة:
بطــول  2.6كيلومتــر) مــن الخــط الثانــي للمتــرو والمرحلتيــن األولــى و الثانيــة مــن الخــط الثالــث للمتــرو (بطــول  4.3و 7.7كيلومتــر ،علــى
التوالــي) ؛ مــع المراحلــة الثالثــة (بطــول  17.7كيلومتــر) و المرحلــة الرابعــة (بطــول  18.17كيلومتــر) المخطــط أن تليهــا  .أمــا الخــط الثالــث
فســيكون أول خــط يربــط بيــن شــرق وغــرب القاهــرة ،ومــن المتوقــع أن يوفــر  2مليــون رحلــة ركاب ســطحية كل يــوم.
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المنهجيات واالفتراضات

وال يزال العمل جارياً في إنشاء المرحلتين الثالثة الرابعة  4من الخط الثالث لمترو القاهرة حتى نشر هذا التقرير.
ولذلــك ،فعلــى الرغــم مــن االنخفــاض الملحــوظ فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناتجــة عــن تشــغيل الخــط الثالــث بالكامــل ،فمــا يتــم اإلبــاغ
عنــه مــن خفــض فــي االنبعاثــات فــي الخطيــن الثانــي والثالــث للمتــرو يقتصــر علــى اإلطــار الزمنــي المحــدد فــي إجــراء التخفيــف المذكــور
هنــا.
أبلــغ «برنامــج النقــل المســتدام» عــن مــا يلــي مــن خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،وهــو مــا تــم تحقيقــه لــكل مكــون ،والخفــض المحتمــل
مــن المشــروعات المثيلــة المكــررة:

مكون المشروع

تقدير وفورات الوقود
(طن  20 /سنة)

تقدير خفض االنبعاثات
(طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء 20 /سنة)

مشروع تجريبي

التكرار المحتمل

مشروع تجريبي

التكرار المحتمل

1

93,000

193,000

290,000

600,000

2

84,000

 1.451مليون

262,000

 5-4مليون

3

26,000

 5.806مليون

81,000

> 18مليون

4

307,000

 1.612مليون

850,000

> 5ماليين

إجمالي

 0.51مليون

 9.62مليون

 1.483مليون

> 28مليون

التقدم المحرز ()2015 - 2005

تشغيل المرحلة الخامسة من الخط الثاني لمترو القاهرة (.)2005
تشغيل المرحلة األولى ( )2012والمرحلة الثانية ( )2014من الخط الثالث لمترو القاهرة.

يجــري تنفيــذ شــبكتين تجريبيتيــن بممــرات للدراجــات وأرصفــة للمشــاة علــى طــول  6محــاور رئيســية بطــول إجمالــي يبلــغ حوالــي  14كيلومتــر
فــي كل مــن مدينتــي الفيــوم وشــبين الكــوم.

تــم تركيــب نظــام عالمــات إرشــادية ألكترونيــة متغيــرة الرســالة إلعطــاء معلومــات لســائقي الســيارات عــن توافــر أماكــن شــاغرة فــي
مواقــف وجراجــات إنتظــار الســيارات متعــددة المســتويات حــول وســط المدينــة بالقاهــرة.
وقــد اكتملــت التصميمــات لخدمــات الحافــات المتميــزة إلــى الضواحــي البعيــدة عــن وســط القاهــرة وخدمــات الحافــات المغذيــة
لمحطــات متــرو القاهــرة.

تم االنتهاء من تحديد معامالت االنبعاثات لبعض موديالت السيارات وسيارات األجرة في المناطق الحضرية.
تعتبر معامالت االنبعاثات مدخالت أساسية في السياسات الوطنية للنقل المستدام.
المؤشرات الرئيسية

مترو القاهرة :عدد رحالت الركاب السطحية اليومية المستبدلة بالمرحلتين األولى والثانية من الخط الثالث لمترو القاهرة.
برنامج مصر للنقل المستدام:
•إنجاز المشروع التجريبي
•تكرار المشروعات التجريبية
المصدر:
•وزارة البيئة
•برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــيhttp://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/operations/projects/climate-and-disaster- resilience/ :
SustainableTransport.html
•موقع برنامج النقل المستدام في مصرhttp://www.stp-egypt.org/en :
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 2.2.3قطاع الصناعة
توجــه االقتصــاد المصــري خــال العقــد الماضــي نحــو التوســع فــي التصنيــع ،حيــث ارتفعــت حصــة الصناعــة
فــي إجمالــي الناتــج المحلــي مــن  89مليــار جنيــه إلــى  408مليــار جنيــه بيــن عامــي  2005/2004و 2015/2014
(الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء  .)2018وقــد أدى هــذا التوســع إلــى زيــادة اســتهالك الطاقــة فــي
القطــاع الصناعــي فضــا عــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة .وهنــاك قطــاع مــن الصناعــات القائمــة قديــم العهــد،
وال يــزال يســتخدم تكنولوجيــات عتيقــة غيــر فعالــة .واســتنادا إلــى الدراســات والمســوحات الســابقة التــي
أجرتهــا المنظمــات الوطنيــة والدوليــةُ ،قـ ِـدر أن مجمــوع إمكانيــات توفيــر الطاقــة فــي مصــر يبلــغ حوالــي ،% 23
وان القطــاع الصناعــي يملــك نحــو % 40مــن مجمــوع إمكانــات توفيــر الطاقــة ( البنــك الدولــي .)2010 ،ويمكــن
لمعظــم الصناعــات أن توفــر مــا بيــن  % 40-10مــن اســتهالكها مــن الطاقــة باالعتمــاد علــى التكنولوجيــات
المتقدمــة المتاحــة تجاريــا فــي مصــر ،وتحســين الممارســات التشــغيلية.
فــي البدايــة ،كانــت أول مبــادرات الطاقــة فــي أواخــر الثمانينــات قــد أشــارت إلــى التــزام الحكومــة المصريــة
ارتباطــا مباشـ ًـرا بالتحســينات البيئيــة،
ً
بمعالجــة المشــكلة المتزايــدة لتلــوث الهــواء .وبمــا أن كفــاءة الطاقــة ترتبــط
فــإن وزارة البيئــة وهيئتهــا التنفيذيــة الرئيســية ،جهــاز شــئون البيئــة المصــري ،تعــد واحــدة مــن أهــم الالعبيــن فــي
هــذا المجــال .وقــد شــاركت الــوزارة فــي عــدد مــن البرامــج البيئيــة الممولــة مــن مانحيــن ومنظمــات دوليــة (مثــل
برنامــج التحكــم فــي التلــوث الصناعــي المرحلــة الثانيــة ،ومشــروع حمايــة البيئــة للقطــاع الخــاص وقطــاع األعمــال
العــام الصناعــي)  .وتتمثــل الجهــات الفاعلــة الوطنيــة الرئيســية األخــرى فــي القطــاع الصناعــي فــي:
•المركــز الوطنــي المصــري لإلنتــاج األنظــف الــذي أنشــئ كمــزود للخدمــات الصناعيــة بدعــم مــن وزاره التجارة
والصناعــة بالتعــاون الوثيــق مــع منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعية.
•مركــز تحديــث الصناعــات الــذي أنشــئ بواســطة برنامــج الكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة وحمايــة البيئــة فــي
نهايــة عــام  .2007ويعمــل المركــز تحــت رعايــة وزارة التجــارة والصناعــة ،ويعمــل باألمــوال التــي يقدمهــا
االتحــاد األوروبــي والحكومــة المصريــة والقطــاع الخــاص.
•أنشــئ مكتــب االلتــزام البيئــي والتنميــة المســتدامة داخــل اتحــاد الصناعــات المصريــة لتوفيــر خدمــات
االستشــارات البيئيــة وتوعيــة الصناعــة الوطنيــة بهــذه القضايــا.
يتم اإلبالغ عن التقدم المحرز في ثالثة إجراءات للتخفيف في قطاع الصناعة ،وهي:
•إجراء التخفيف في قطاع الصناعة  :1#مشروع كفاءة الطاقة في الصناعة ( )2015 - 2013؛
•إجــراء التخفيــف فــي قطــاع الصناعــة  :2 #مشــروع التحكــم فــي التلــوث الصناعــي  -المرحلــة الثانيــة (2007
  )2015؛ و•إجــراء التخفيــف فــي قطــاع الصناعــة :3 #مشــروع القطــاع الخــاص وقطــاع األعمــال الصناعــي (- 2008
.)2012
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إجراء التخفيف في
قطاع الصناعة 1#

مشروع كفاءة الطاقة في الصناعة

القطاع الفرعي

طبيعة اإلجراء

الكيان المنفذ

نطاق غازات
الدفيئة

كفاءة الطاقة

سياسات ،المساعدة
الفنية ،مشروعات

جهاز شئون البيئة،
هيئة التنمية
الصناعية،
الهيئة المصرية
العامة للمواصفات
والجودة ،مركز
تحديث الصناعة،
اتحاد الصناعات
المصرية

ثاني أكسيد الكربون

األهداف الرئيسية

تقدير التخفيض في
غازات الدفيئة

 2.44مليون طن
ثاني أكسيد الكربون
المكافيء بين 2013
و 2015

المدة

2015-2012

تنــاول المشــروع بعــض العوائــق الرئيســية أمــام كفــاءة الطاقــة الصناعيــة مــن خــال نهــج متكامــل يجمــع بيــن بنــاء القــدرات وتدخــات
المســاعدة الفنيــة علــى مســتوى السياســات والمؤسســات والشــركات.

وصف إجراء التخفيف

بــدأ مشــروع كفــاءة الطاقــة فــي الصناعــة فــي ينايــر  2013مــع جهــاز شــئون البيئــة بصفتــه الشــريك المنفــذ الرئيســي وبالتعــاون الكامــل
مــع هيئــة التنميــة الصناعيــة ،الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفــات والجــودة ،ومركــز تحديــث الصناعــات ،واتحــاد الصناعــات المصريــة،
والتــي نفذتهــا منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة  .والمجموعــات المســتهدفة الرئيســية للمشــروع هــي :صنــاع القــرار الصناعيــون
(المديــرون) والمهندســون والمورديــن وغيرهــم مــن المهنييــن وصانعــي السياســات المتعلقــة بكفــاءة الطاقة الصناعية و  /أو المؤسســات
المنفــذة.

المنهجيات واالفتراضات

وقــد نفــذت عمليــة جمــع البيانــات بالتعــاون مــع هيئــة التنميــة الصناعيــة ،التــي زودت خبــراء منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة
باإلحصــاءات الوطنيــة .وعــاوة علــى ذلــك ،أجريــت دراســات اســتقصائية وجلســات واجتماعــات مــع  26مصنعــا مشــاركا ،عملــت مــع خبــراء
منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة علــى جمــع بيانــات ثــاث ســنوات .وقــد شــاركت المصانــع عــن كثــب فــي التحقــق مــن البيانــات
لضمــان تجانــس ودقــة النتائــج .وقــام خبــراء واستشــاريون تابعــون منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة بتحليــل النتائــج والوفــورات
المحتملــة المحســوبة للمصانــع المشــاركة.
التقدم المحرز ()2015-2005

المكــون  - 1البرنامــج الوطنــي لتحديــد مراجــع مقارنــة للطاقــة وسياســة كفــاءة الطاقــة :أدوات السياســة الداعمــة لتنفيــذ كفــاءة الطاقــة
فــي الصناعــة و المســاهمة فــي التنافســية الدوليــة.
المكون  - 2زيادة الوعي بشأن كفاءة الطاقة الصناعية وإدارتها في الصناعة :الوعي الممتد بشأن كفاءة الطاقة وإدارة الطاقة.
المكــون  -3بنــاء القــدرات لخدمــات كفــاءة الطاقــة :يتوفــر كادر مــن الخبــراء المتخصصين/المعتمديــن فــي إداره الطاقــة وتحقيــق األمثليــة
فــي النظــم.

المكــون  - 4الوصــول إلــى التمويــل لمشــروعات تحســين كفــاءة الطاقــة :زيــادة إمكانيــة الحصــول علــى المســاعدات الماليــة لتنفيــذ
مشــروعات كفــاءة الطاقــة.
المكون  - 5تنفيذ نظم إدارة الطاقة وتحقيق األمثلية في النظم :إظهار أحدث أساليب إدارة الطاقة وتدابير كفاءة الطاقة.
المؤشرات الرئيسية

ســيكون المؤشــر هــو انخفــاض اســتهالك الطاقــة مقارنــة بســنة األســاس .إجمالــي وفــورات الطاقــة المحتملــة المقــدرة لثالثــة
قطاعــات كثيفــة الطاقــة فــي مصــر ،هــي:
القطاع

عدد المصانع التي تم دراستها

األسمنت

11

إجمالي توفير الطاقة في القطاع
(بيكو جول/العام)

الحديد والصلب

5

52

8

36.5
11

األسمدة

المصدر:
•موقع مشروع كفاءة الطاقة في الصناعة /what-is-iee/2-http://ieeegypt.org/iee:
•الدكتورة جيهان بيومي  ،مدير مشروع كفاءة الطاقة في الصناعة في مصر  -منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
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مشروع التحكم في التلوث الصناعي  -المرحلة الثانية
()EPAP II

إجراء التخفيف في
قطاع الصناعة 2#
القطاع الفرعي

طبيعة اإلجراء

الكيان المنفذ

نطاق غازات
الدفيئة

تقدير التخفيض في
غازات الدفيئة

المدة

قطاعات متعددة

سياسات ،المساعدة
الفنية ،مشروعات

جهاز شئون البيئة

ثاني أكسيد الكربون

 656.336طن مكافئ
من ثاني أكسيد
الكربون  /السنة

2015 - 2007

األهداف الرئيسية

هذا مشروع رئيسي تحت إشراف وزارة البيئة يهدف إلى تحسين امتثال الصناعة المصرية للمعايير واللوائح البيئية.
وصف إجراء التخفيف

اســتفادت الصناعــات المؤهلــة فــي القاهــرة الكبــرى واإلســكندرية مــن األمــوال المتاحــة مــن خــال برنامــج التحكــم فــي التلــوث الصناعــي
المرحلــة الثانيــة .كان التركيــز األساســي علــى صناعــة األســمنت والطــوب والبتــرول والبتروكيماويــات والصلــب .وقــد بــدأت المرحلــة األخيــرة
متاحــا لألنشــطة الصناعيــة فــي القاهــرة الكبــرى واإلســكندرية .ويجــب
مــن المشــروع فــي عــام  2007وانتهــت فــي عــام  .2015كان التمويــل
ً
طلبــا جديــرة بالثقــة وينبغــي علــى المشــروعات :أ) االلتــزام بالقانــون البيئــي المصــري .ب) تقليــل أحمــال
أن تكــون الشــركات التــي تقــدم ً
التلــوث بنســبة  ٪50؛ ج) أن تكــون مجديــة تقنيــاً واقتصاديــاً ؛ د) تنــدرج تحــت المجــاالت التاليــة:
•معالجة نهاية األنبوب النبعاثات الهواء ومياه الصرف.
•تعديالت في العملية وتقنيات أنظف.
•بيئة العمل.
•الحفاظ على الطاقة والتحول إلى وقود أنظف.
•إدارة المخلفات الخطرة.
•الخدمات البيئية.
المنهجيات واالفتراضات

تــم حســاب التأثيــر علــى خفــض انبعــاث غــازات الدفيئــة لســتة مشــاريع فرعيــة ركــزت علــى التحويــل مــن زيــت الوقــود الثقيــل إلــى الغــاز
الطبيعــي .وقــدر هــذا التخفيــض بنحــو  656336طــن ثانــي أكســيد الكربــون  /الســنة .وبلغــت تكلفــة االســتثمار  37.48مليــون دوالر.
التقدم المحرز ()2015-2005

لم يتم تقديم التفاصيل المتعلقة بما تم تحقيقه خالل المشروع في وقت إعداد هذا التقرير.
المؤشرات الرئيسية

•وفورات الطاقة (كيلووات ساعة) مقارنة بسنة األساس.
•خفض انبعاثات غازات الدفيئة (طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء  /سنة) بسبب تحويل الوقود إلى وقود منخفض الكربون.
•النسبة المئوية ( )٪لالنخفاض في أحمال التلوث

المصدر:
•وزارة البيئةhttp://industry.eeaa.gov.eg :
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إجراء التخفيف في
قطاع الصناعة 3#

مشروع القطاع الخاص وقطاع األعمال الصناعي

القطاع الفرعي

طبيعة اإلجراء

الكيان المنفذ

نطاق غازات
الدفيئة

تقدير التخفيض في
غازات الدفيئة

المدة

قطاعات متعددة

سياسات ،المساعدة
الفنية ،مشروعات

جهاز شئون البيئة

ثاني أكسيد الكربون

غير مقدرة

2012 - 2008

األهداف الرئيسية

يتمثــل الهــدف العــام لمشــروع القطــاع الخــاص وقطــاع األعمــال الصناعــي فــي الحــد مــن التلــوث الصناعــي وتحســين بيئــة العمــل والبيئــة
المحيطــة مــن خــال الوصــول إلــى االمتثــال فــي وســط بيئــي واحــد علــى األقــل (انبعاثــات الهــواء والميــاه العادمــة والمخلفــات الصلبــة
والخطــرة وبيئــة مــكان العمــل).
وصف إجراء التخفيف

أتيــح مشــروع القطــاع الخــاص وقطــاع األعمــال الصناعــي للشــركات الخاصــة وقطــاع األعمــال المؤهلــة (باســتثناء الشــركات متعــددة
الجنســيات) فــي صعيــد مصــر والوجــه البحــري (باســتثناء القاهــرة الكبــرى واإلســكندرية) التــي تســعى إلــى تنفيــذ مشــروعات الحــد مــن
التلــوث .يتــم دعــم المشــروع مــن قبــل بنــك التنميــة األلمانــي  KfWمــع تســهيالت منــح بقيمــة  6.7مليــون يــورو لتنفيــذ المشــروع و 0.6
مليــون يــورو للدعــم المؤسســي واالستشــاري .ويتوفــر التمويــل التفضيلــي للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم التــي يقــل دخلهــا
الســنوي عــن  20مليــون جنيــه .ينبغــي للمشــروعات الفرعيــة المؤهلــة :أ) أن تكــون المؤسســة الصناعيــة ملتزمــة تمامــا بالقانــون البيئــي فــي
واحــد علــى األقــل مــن المجــاالت التاليــة :الهــواء والمــاء والمخلفــات الصلبــة وبيئــة مــكان العمــل ؛ ج) تكــون مجديــة تقنيــاً واقتصاديــاً ؛ د)
تنــدرج تحــت المجــاالت التاليــة:
•معالجة نهاية األنبوب النبعاثات الهواء ومعالجة مياه الصرف الصحي
•الحفاظ على الموارد
•تدابير متكاملة مثل اإلنتاج األنظف ،وكفاءة الطاقة ،وأنواع الوقود األنظف
•منع و  /أو معالجة المخلفات الخطرة والصلبة
•بيئة مكان العمل
المنهجيات واالفتراضات
غير مقدرة

التقدم المحرز ()2015-2005

طلبا.
تم عقد حلقات عمل واجتماعات للتسويق مع جمعيات األعمال ،نتج عنها ً 85
مفصال للمشروعات المحتملة.
تقييما
سريعا و 20
تقييما
تم إجراء 40
ً
ً
ً
ً

تم تقديم  10طلبات مشروعات لالستثمار.
المؤشرات الرئيسية

•توفير الطاقة (كيلووات ساعة) مقارنة بسنة األساس.
•خفض انبعاثات غازات الدفيئة (طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء  /سنة) بسبب تحويل الوقود إلى وقود منخفض الكربون .
•النسبة المئوية ( )٪لالمتثال للحدود القانونية البيئية للملوثات

المصدر:
•وزارة البيئةhttp://industry.eeaa.gov.eg :
•4askar?option=com_jdownloads -1489/lectures-161/net/component/jdownloads/send.https://www.h2020
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 3.2.3قطاع المخلفات
مصــر دولــة مأهولــة بالســكان ،بلــغ متوســط نموهــا الســكاني الســنوي حوالــي  ٪2.59بيــن عامــي  2005و 2015
(الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء .)2016 ،وتعــد األنمــاط المتغيــرة لالســتهالك أعلــى مــن وتيــرة
التوســع فــي خدمــات المخلفــات والبنيــة التحتيــة لخدمــة الســكان الذيــن يتزايــد عددهــم .وفــي  ،2009أنشــأت
الحكومــة المصريــة لجنــة مشــتركة بيــن الــوزارات المعنيــة بــإدارة المخلفــات الصلبــة لمعالجــة هــذا الوضــع .وتضــم
اللجنــة ممثليــن مــن جميــع الــوزارات المعنيــة ،وتشــمل مهمتهــا اقتــراح الترتيبــات المؤسســية المســتقبلية
لتنظيــم قطــاع إدارة المخلفــات فــي جميــع أنحــاء مصــر (الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي .)2014 ،وفــي
ســبتمبر  ،2013اتُ ِخــذ قــرار بإنشــاء “قطــاع اإلدارة المتكاملــة للمخلفــات الصلبــة “ ،تحــت إشــراف وزارة الدولــة
لشــئون البيئــة ،لتنفيــذ البرنامــج الوطنــي إلدارة المخلفــات الصلبــة  .وفــي نوفمبــر  ،2015أنشــيء جهــاز تنظيــم
إدارة المخلفــات بإصــدار قــرار رئيــس الــوزراء رقــم  3005/2015الــذي جعلــه تابعــاً لــوزارة البيئــة .ويعتــزم الجهــاز أن
يصبــح جهــاز تنســيق وحيــد مســئول عــن تنظيــم جميــع عمليــات التعامــل مــع المخلفــات ومتابعتهــا واإلشــراف
عليهــا علــى الصعيديــن المركــزي والمحلــي ،وتعزيــز العالقــات بيــن مصــر والــدول األخــرى والمنظمــات الدوليــة
فــي مجــال المخلفــات ،وجــذب وتشــجيع االســتثمارات فــي عمليــات الجمــع والنقــل والمعالجــة والتخلــص اآلمــن
مــن المخلفــات (جهــاز تنظيــم إدارة المخلفــات.)2018 ،
فيمــا يتعلــق بالميــاه العادمــة ،اســتثمرت الحكومــة المصريــة أكثــر مــن  24مليــار دوالر أمريكــي فــي تطويــر
خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي علــى مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة (وزارة اإلســكان .)2005 ،ولكــن نظــراً
لمحدوديــة المــوارد الماليــة الوطنيــة ،تشــير التقديــرات إلــى أن  ٪44مــن ميــاه الصــرف الناتجــة ال تتــم معالجتهــا،
أي مــا يعــادل  2.85مليــار متــر مكعــب ،تمثــل  ٪5مــن حصــة مصــر الســنوية مــن نهــر النيــل (مركــز البيئــة والتنميــة
للمنطقــة العربيــة وأوروبــا )2014 ،وتهــدف الحكومــة إلــى حصــول  ٪100مــن الســكان المصرييــن علــى خدمــات
الصــرف الصحــي اآلمنــة بحلــول عــام ( 2030اســتراتيجية التنميــة المســتدامة .)2016 ،وال يتــم اســتخدام الحمــأة
الناتجــة عــن معالجــة ميــاه الصــرف بشــكل كاف .وقــد كانــت هنــاك بعــض المشــروعات التجريبيــة ،مثــل توليــد
الغــاز الحيــوي فــي محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي الجبــل األصفــر ،واســتخدام مصــادر الوقــود البديــل
فــي أفــران األســمنت.
مــن شــأن تحســين البنيــة التحتيــة إلدارة المخلفــات أن يكافــح التدهــور البيئــي ،وبالتالــي ،هــو هــدف محــوري
لخطــط الحكومــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،يتطلــب اســتثمارات كبيــرة .ومــن أجــل االســتفادة مــن معرفــة القطــاع
الخــاص وكفاءتــه فــي خدمــات المرافــق العامــة ،تــم إصــدار قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص (رقــم
 )67/2010فــي مايــو  2010كجــزء مــن اســتراتيجية الحكومــة لتطويــر البنيــة التحتيــة للبــاد.
وقد تم اإلبالغ عن تقدم أحد إجراءات التخفيف في قطاع المخلفات:
•إجــراء التخفيــف فــي قطــاع المخلفــات  :1 #البرنامــج الوطنــي المصــري إلدارة المخلفــات الصلبــة (– 2012
.)2015
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إجراء التخفيف
في قطاع
المخلفات 1#

البرنامج الوطني المصري إلدارة المخلفات الصلبة

القطاع الفرعي

طبيعة اإلجراء

الكيان المنفذ

نطاق غازات
الدفيئة

تقدير التخفيض في
غازات الدفيئة

المدة

المخلفات الصلبة

سياسات ،المساعدة الفنية،
بناء القدرات ،مشروعات

جهاز شئون البيئة

ثاني أكسيد
الكربون

غير مقدر

2015 - 2012

األهداف الرئيسية

إن الغــرض مــن البرنامــج الوطنــي المصــري إلدارة المخلفــات الصلبــة هــو بنــاء قــدرة الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة علــى إقامــة
وتشــغيل نظــام فعــال وشــامل التكلفــة إلدارة المخلفــات علــى المســتوى الوطنــي والمحافظــات والمحلــي.

وصف إجراء التخفيف

تــم إعــداد البرنامــج الوطنــي إلدارة المخلفــات الصلبــة لدعــم إنشــاء سياســات وتشــريعات وترتيبــات مؤسســية جديــدة وفعالــة إلدارة
المخلفــات علــى المســتوى الوطنــي ومســتوى المحافظــات فــي مصــر ،إلــى جانــب تعزيــز القــدرات المهنيــة ،وخلــق فــرص لالســتثمار لتنفيــذ
المشــروعات القطاعيــة علــى المســتوى اإلقليمــي والمحلــي  .وسيســاهم هــذا البرنامــج الوطنــي فــي إعــادة هيكلــة قطــاع المخلفــات
الصلبــة فــي مصــر ،والتنفيــذ التدريجــي للبنيــة التحتيــة ذات الصلــة .ويهــدف إلــى تقديــم مســاهمة كبيــرة فــي التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ.
المنهجيات واالفتراضات
غير مقدرة

التقدم المحرز ()2015-2005

بدعــم مــن البرنامــج ،تــم تأســيس حــوار وطنــي حــول تطويــر اإلطــار االســتراتيجي والسياســي .تــم وضــع سياســة وطنيــة للمخلفــات بالتشــاور
مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن وتقديمهــا إلــى الــوزارة.

تم تنظيم منتدى سنوي لتعزيز التواصل بين جميع الجهات الفاعلة في قطاع المخلفات ومنصة اإلنترنت قيد التطوير.
ويجري حاليا تجريب نماذج المشغل لجمع وإعادة تدوير المخلفات في المحافظات.

يتم فحص نماذج تمويل بديلة إلدارة المخلفات ،على سبيل المثال ،مسؤولية المنتج الممتدة.
المؤشرات الرئيسية
•غير متاحة

المصدر:
•الوكالة األلمانية للتعاون الدوليhtml.22230/https://www.giz.de/en/worldwide:
•البرنامج الوطني المصري إلدارة المخلفات الصلبة/http://nswmp.net/nswmp/goals-of-the-nswmp :
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 4.2.3قطاع الزراعة وغير ذلك من استخدامات األراضي
استرشــدت تنميــة القطــاع الزراعــي فــي مصــر بثــاث اســتراتيجيات رئيســية متسلســلة ،اختلفــت اتجاهاتهــا فــي
كل فتــرة )1( :اســتراتيجية التنميــة الزراعيــة فــي الثمانينــات التــي تعاملــت مــع تحريــر القطــاع الزراعــي وسياســات
التســعير وزيــادة معــدل النمــو الســنوي لإلنتــاج الزراعــي .إلــى  ٪ 3.4؛  )2اســتراتيجية التنميــة الزراعيــة لعــام
التســعينات التــي ركــزت علــى اســتكمال برنامــج اإلصــاح االقتصــادي فــي القطــاع الزراعــي ،وزيــادة قيمــة
الصــادرات الزراعيــة إلــى  5مليــارات جنيــه ،وتحقيــق معــدل نمــو زراعــي ســنوي قــدره  ٪3؛ ( )3اســتراتيجية التنميــة
الزراعيــة حتــى عــام  2017والتــي ركــزت علــى تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن الحبــوب ،مســتهدفة معــدل نمــو
زراعــي ســنوي قــدره  ،٪4.1واســتمرار برنامــج اســتصالح األراضــي البالــغ  150 000فــدان ســنويا .وفــي عــام
 ،2009اعتمــدت الحكومــة المصريــة اســتراتيجية التنميــة الزراعيــة المســتدامة الرابعــة واألحــدث حتــى عــام 2030
لالســتجابة للتحديــات العالميــة والوطنيــة األخيــرة التــي تواجــه قطــاع الزراعــة (وزارة الزراعــة واســتصالح األراضي،
.)2009
األهداف الرئيسية الستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  ،2030هي كما يلي:
•االســتخدام المســتدام للمــوارد الزراعيــة الطبيعيــة مــن خــال تعزيــز كفــاءة اســتخدام الميــاه فــي الزراعــة
المرويــة ،والتوســع فــي المناطــق المســتصلحة ،وزيــادة إنتاجيــة المحاصيــل والميــاه ،وزيــادة عائــدات الزراعــة
بالمطــر إلــى أقصــى حــد ،وحمايــة األراضــي الزراعيــة مــن التعــدي ،ومنــع تدهــور خصوبــة التربــة ؛
•زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة مــن خــال تحســين إنتــاج المحاصيــل الحقليــة والبســتانية ومقاومــة الجفــاف
والملوحــة واآلفــات ،وزيــادة إنتــاج اللحــوم واللبــن لتلبيــة الزيــادة فــي اســتهالك الفــرد مــن البروتيــن
الحيوانــي ،عــن طريــق تطويــر إنتــاج الماشــية والجامــوس والدواجــن ومصايــد األســماك ؛
•زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في األسواق المحلية والدولية ؛
•رﻓﻊ درﺟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ االكتفــاء اﻟﺬاﺗﻲ ،وﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ واﻷﻧﻤﺎط اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﺎد وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎد ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮدة
اﻟﻐﺬاء وســامته ،وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺒﻜﺎت األمــان االجتماعــي ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻐﺬاء ؛
•تحسين مناخ االستثمار الزراعي ؛ و
•تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف ،والحد من معدالت الفقر في المناطق الريفية.
تم اإلبالغ عن التقدم المحرز في أحد إجراءات التخفيف لقطاع الزراعة وغير ذلك من استخدامات األراضي
•إجراء التخفيف في القطاع الزراعي :1 #الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة (.)2015 – 2010
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إجراء التخفيف في
القطاع الزراعي1#

الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة

القطاع الفرعي

طبيعة اإلجراء

المخلفات الزراعية
وروث المواشي

مشروعات وبناء
القدرات

األهداف الرئيسية

الكيان
المنفذ

جهاز شئون
البيئة

نطاق غازات الدفيئة
الميثان
وثاني أكسيد الكربون

تقدير التخفيض في غازات
الدفيئة

 192240طن ثاني أكسيد الكربون
المكافيء على مدار  20سنة

المدة
2015 - 2010

تمثــل الهــدف الرئيســي للمشــروع فــي النهــوض باســتخدام الكتلــة الحيويــة المتجــددة كمصــدر للطاقــة ،بغــرض تعزيــز التنميــة الريفيــة
المســتدامة فــي مصــر والحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناتجــة عــن اســتخدام مصــادر الطاقــة التقليديــة.

وصف إجراء التخفيف

وتشــمل خيــارات الكتلــة الحيويــة التــي تــم تطويرهــا فــي إطــار هــذا المشــروع :أجهــزة هضــم الكتلــة الحيويــة الالهوائيــة للــروث ،ميــاه
الصــرف الصحــي المنزليــة ،والمــواد األوليــة األخــرى ذات الرطوبــة العاليــة ذات الصلــة ؛ أجهــزة هضــم الكتلــة الحيويــة الالهوائيــة للمــواد
األوليــة المورقــة بمــا فــي ذلــك المخلفــات الزراعيــة ،وتكثيــف الكتلــة الحيويــة (القولبــة بالكبــس والتكــور) للمشــروعات الريفيــة والتطبيقــات
المنزليــة؛ ﻣﻮاﻗﺪ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎءة واﻷﻓﺮان واﻟﻤﺠﻔﻔﺎت للمشــروعات اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ؛ وتغويــز الكتلــة الحيويــة
إلنتــاج الغــاز لإلســتخدمات الحراريــة ودفــع عمــود المحــركات والضــخ والكهربــاء .هــذه هــي التكنولوجيــات التــي تــم إثباتهــا علــى نطــاق
ـا مفيـ ًـدا لمــوارد الكتلــة الحيويــة
واســع فــي العديــد مــن الــدول ،وترتبــط ارتباطــا واضحــا باحتياجــات الطاقــة الريفيــة ،وتوفــر اسـ
ً
ـتخداما بديـ ً
حاليــا مشــكالت فــي إدارتهــا كمخلفــات.
التــي تســبب ً
المنهجيات واالفتراضات
يبيــن الجــدول أدنــاه تخفيضــات غــازات الدفيئــة المتعلقــة بالتركيبــات المدرجــة فــي هــذا المشــروع .إجمالــي التخفيضــات علــى مــدى  20ســنة
هــو  192240طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون.
التطبيق
بيوجاز – عائلة

طن ثاني أكسيد الكربون
المكافيء سنويا لكل
ميجاوت اسمية

 10وحدات

135

 1.6للوحدة

بيوجاز – مجتمع

 13.5للوحدة

الحرق أو التغويز

 1940للميجاوات

بيوجاز – مزرعة

عدد أو قدرة الوحدات
االسمية

التخفيض في غازات الدفيئة
(طن ثاني أكسيد الكربون
المكافيء سنويا)

 58.6للوحدة

اإلجمالي (طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء سنويا)

 1000وحدة

1600

 2وحدة

117

 4ميجا وات

اإلجمالي (طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء على مدار  20سنة)

7760
9612

192240

مصــدر اإلفتراضــات والتقديــرات أعــاه هــو «دراســات الجــدوى األوليــة ومســودة خطــط األعمــال لتطبيقــات الطاقــة الحيويــة فــي مصــر»
(باللغــة اإلنجليزيــة).

التقدم المحرز ()2015-2005

تعمل  950من وحدات الغاز الحيوي بالحجم العائلي على نحو جيد ،ألكثر من ثمانية عشر شهراً  ،ويشعر المستفيدون بالرضا.
 100وحدة منها عبارة عن منح بنسبة  ٪100وتشارك المستفيدون في نفقات  ٪50من الوحدات األخرى.
شهرا.
أيضا بشكل جيد لمدة تقارب اثني عشر
 7وحدات غاز حيوي كبيرة تخدم كل منها ثالثة منازل .وتعمل هذه الوحدات ً
ً

 9شــركات متخصصــة مســجلة فــي إنتــاج الغــاز الحيــوي وتعمــل اآلن علــى تركيــب وحــدات الغــاز الحيــوي وتقــدم خدمــات مــا بعــد البيــع
فــي الســوق.

تقــوم المصانــع الخاصــة والعامــة علــى المســتوى المحلــي بتصنيــع المواقــد واألنابيــب الالزمــة التــي تــم اســتيرادها مــن الهنــد خــال العــام
الماضي.

انضمت مجموعتان جديدتان من  8مهندسين و  8بنائين إلى برنامج التدريب العملي.

قامــت وحــدة إدارة المشــروع وشــركائها بتطويــر وتنظيــم وتســهيل  18نــدوة وحلقــة عمــل واجتماعــات توعيــة فــي  13محافظــة لتقديــم
المشــروع وتوزيــع نمــاذج الطلــب.
المؤشرات الرئيسية

•الطاقة المتجددة المولدة (كيلووات ساعة)
•تخفيض غازات الدفيئة من استبدال الوقود األحفوري بالطاقة المتجددة( .طن ثاني أكسيد الكربون/السنة).
•الحد من غازات الدفيئة من تجنب حرق وإلقاء الكتلة الحيوية (طن ثاني أكسيد الكربون/السنة).

المصدر:
•مرفق البيئة العالميhttps://www.thegef.org/project/bioenergy-sustainable-rural-development:
•برنامج األمم المتحدة اإلنمائيhttp://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/operations/projects/sustainable- development/BioEnergyfor :
SustainableRuralDevelopment.html
•20%20Doc%20Project%0Approved 2%Final_00045899/20Energy%20and%http://www.eg.undp.org/content/dam/egypt/docs/Environment
20Biomass.pdf%Egypt
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 3.3سياسات وإجراءات التخفيف
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رفع الدعم عن الطاقة

تركيب جيل إضافي للطاقة
المتجددة للوصول إلى هدف
 ٪37بحلول عام 2035

رقم.

.1

.2

الوصف

اســتمرار الرفــع التدريجــي وإعــادة هيكلــة الدعــم لقطــاع الكهربــاء بقيــادة وزارة الكهربــاء والطاقــة
المتجــددة
وبالمثــل ،فــإن إعــادة هيكلــة أســعار المنتجــات النفطيــة والغــاز الطبيعــي * ســتقودها وزارة البتــرول.
ويشــمل ذلــك الرفــع الجزئــي للدعــم عــن أنــواع الوقــود األحفــوري المختلفــة ،فضــا عــن خطــط
لألخــذ بنظــام لتوزيــع بطاقــات الوقــود الذكيــة لقطــاع النقــل.

2035 - 2016

2019- 2016

المدة

يلخــص هــذا القســم إجــراءات التخفيــف المخططــة بعــد عــام ( 2015انظــر الجــدول  )3.1وجميعهــا مشــروطة بتقديــم الدعــم مــن الــدول المتقدمــة .ويشــار هنــا إلــى
البرامــج التــي تــم تحديدهــا مــن خــال إجــراءات التخفيــف المالئمــة للظــروف الوطنيــة ( )NAMA Mappingأو الجــاري إعدادهــا ( )in processلتقديمهــا بوصفهــا
مشــروعا إلجــراءات التخفيــف المالئمــة للظــروف الوطنيــة .

القطاع
/القطاع
الفرعي

الكهرباء،
والنفط ،والغاز

الطاقة والطاقة
المتجددة

الجدول  :1.3قائمة بسياسات وإجراءات التخفيف المخططة لما بعد 2015
الكيان المنفذ

وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة ووزارة
البترول

وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة

حــددت الحكومــة المصريــة المســتهدف مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي إنتــاج الكهربــاء بحلــول
عــام  2022بنســبة  .%20واســتناداً إلــى تحليــل شــامل أجــراه أصحــاب المصلحــة الرئيســيون فــي
قطــاع الطاقــة المصــري ،وافــق المجلــس األعلــى للطاقــة عــام  2016علــى تحديــث هــدف إنتــاج
الكهربــاء بنســبة  ٪37مــن المصــادر المتجــددة بحلــول عــام ( 2035الســيناريو  4ب) .ويتــم توزيــع هــذا
علــى النحــو التالــي:
•طاقة رياح بنسبة  61027( ٪14.6جيجا وات ساعة)
•الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة ٪11.8من ( 49407جيجاوات /ساعة)
•المركزات الشمسية بنسبة  31843( ٪7.6جيجاوات ساعة)
•الطاقة الكهرومائية بنسبة  13589( ٪3.2جيجاوات ساعة)
أمثلة على المشاريع المخطط لها:
•مواصلة برنامج توسيع الطاقة المتجددة :مزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح.
•مواصلة برنامج توسيع الطاقة المتجددة :مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية ؛ و
•الطاقــة الشمســية المركــزة علــى نطــاق المرافــق ،والطاقــة الكهروضوئيــة ،والريــاح ،والكتلــة
الحيوية ،وتوليد الطاقة من المخلفات.
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الكيان المنفذ

القطاع
/القطاع
الفرعي

إجراء التخفيف

الطاقة المتجددة وسخانات
المياه بالطاقة الشمسية في
قطاع اإلسكان *

رقم.

.3

جميع الوزارات

الطاقة
واإلسكان

.4

.5

وزارة االسكان

كفاءة الطاقة حسب استراتيجية
الطاقة ( 2035جميع القطاعات)
وخطة العمل الوطنية
الطاقة ،وكفاءة
لكفاءة الطاقة 2019/2018
الطاقة
 ( 2021/2020خطة العملالوطنية لكفاءة الطاقة )2
لقطاع الكهرباء

برامج النقل المستدام والتوسع
في نظام السكك الحديدية
الوطنية

الطاقة والنقل

الهيئة القومية لألنفاق
والهيئة القومية
للسكك الحديدية

الوصف

تركيب سخانات المياه الشمسية في المباني السكنية.
ســينفذ قطــاع الكهربــاء تدابيــر فــي إطــار خطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة لكفــاءة الطاقــة ،ومــن
األمثلــة علــى ذلــك:
•مشروع العدادات مسبقة الدفع ( 5ماليين عداد)
•مشروع تجريبي للعدادات الذكية يهدف إلى تركيب  250ألف عداد ذكي.
ســينفذ قطــاع النفــط والغــاز تدابيــر للوصــول إلــى هــدف كفــاءة الطاقــة فــي إطــار اســتراتيجية
الطاقــة  ،2035ومــن األمثلــة علــى ذلــك:
•ترشيد الطاقة للسخانات والغاليات البخارية ( 6مصافي نفط) ؛
•تحسين كفاءة االحتراق (الغاليات) في محطات توليد الطاقة ؛ و
•استعادة الحرارة المهدرة من  200توربينة.
قطاع الطيران بقيادة وزارة الطيران المدني :برنامج كفاءة الوقود ()2021 – 2016
الركاب:
.1التوسع في خطوط مترو القاهرة الكبرى وخطوط اإلسكندرية:
•الخط الثالث  -المرحلة الثالثةو الرابعة
•الخط الرابعة  -المرحلة األولى
•الخط الخامس
•الخط السادس
•أبو قير ،االسكندرية
•ترام االسكندرية
 .2التوسع في شبكة السكك الحديدية الكهربائية الوطنية
•العاشر من رمضان  -العاصمة اإلدارية
•العين السخنة  -العلمين (الركاب -الشحن)
.3توسيع خدمات النقل العام
الشحن
•تحويل الشحن من الطرق البرية إلى السكك الحديدية.

المدة

-

2035 - 2016

عام 2016
فصاعدا
ً
 سنوات ٦ سنوات ٦ سنوات ٦ سنوات 8 -سنوات ٦

87
المدة

فصاعدا
عام 2016
ً

الوصف

إمكانية خفض انبعاثات غازات الدفيئة من خالل أربعة طرق رئيسية:
 1ـ خفض محتوى الكلنكر في االسمنت (من  ٪89إلى  )٪80؛
 2ـ زيــادة اســتخدام الوقــود البديــل أو المــواد القابلــة إلعــادة التدويــر (زيــادة إلــى
 ،٪8بحيــث ٪50منهــا تأتــي مــن الكتلــة الحيويــة و  ٪50مــن الوقــود األحفــوري) ؛
 3ـ تحسينات كفاءة الطاقة (≥ 3620ميجاجول  /طن كلنكر) ؛ و
 .4زيادة عوامل استغالل القدرات في منشآت إنتاج الكلنكر ()٪85

الكيان المنفذ

وزارة التجارة والصناعة
وجهاز شئون البيئة

جهاز شئون البيئة

جهاز شئون البيئة

وزارة الزراعة واستصالح
األراضي

القطاع
/القطاع الفرعي

قطاع العمليات
الصناعية
واستخدام
المنتجات ،وصناعة
األسمنت

قطاع المخلفات

قطاع الطاقة,
قطاع المخلفات,
قطاع الزراعة
والغابات وغير
ذلك من استخدام
األراضي

قطاع الزراعة
والغابات وغير
ذلك من استخدام
األراضي

قطاع الزراعة
والغابات وغير
ذلك من استخدام
األراضي

إجراء التخفيف

خارطة طريق منخفضة الكربون
لصناعة األسمنت المصرية بما
يشمل استخدام الوقود البديل **

البرنامج الوطني إلدارة المخلفات
الصلبة

تعريفة التغذية للكهرباء المولدة
من المخلفات

تقليص المساحات المزروعة باألرز

الحد من انبعاثات غازات الدفيئة
الناتجة من المواشي

رقم.

.6

.7

.8

.9

.10

تعريفــة التغذيــة لتوليــد الكهربــاء مــن المخلفــات الصلبــة البلديــة ،والمخلفــات
الزراعيــة ،والغــاز الحيــوي

التقنيــات المتقدمــة لتحســين مدافــن المخلفــات الصحيــة ،الترميــد مــع اســتعادة
الطاقــة ،التغويــز ،الهضــم الالهوائــي ،التســميد والحــرق المشــترك فــي أفــران
األســمنت* .

التقنيــات المتكاملــة إلدارة المخلفــات بجميــع أنواعهــا (المخلفــات الصلبــة
البلديــة ،المخلفــات الزراعيــة ،حمــأة الصــرف ،المخلفــات الصناعيــة ،الســماد
الحيوانــي ،المخلفــات الطبيــة والمخلفــات الخطــرة).

تصميــم السياســات والحوافــز االقتصاديــة للمزارعيــن للحــد مــن المســاحة
المزروعــة لمحصــول األرز.

وزارة الزراعة واستصالح
األراضي

-

فصاعدا
عام 2016
ً

2030-2017

2030-2017

الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن المواشــي عــن طريــق تغييــر أنمــاط
التغذيــة (المكمــات اإلســتراتيجية) ،وزيــادة إنتاجيــة األلبــان ،وتحســين التربيــة
(خاصــة لألبقــار المــدرة لأللبــان والجامــوس).
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المدة

فصاعدا
عام 2016
ً

فصاعدا
عام 2016
ً

الوصف
إنتــاج الســماد العضــوي والطاقــة الحيويــة مــن المخلفــات الزراعيــة وروث
المواشــي .وقــد أســفرت الجهــود الوطنيــة الســابقة عــن إعــادة تدويــر 2583338
طــن مــن قــش األرز .ويقــدر إنتــاج قــش األرز بـــ 3289558طــن ،منهــا  112500طــن
يتــم حرقهــا.
يهــدف الصنــدوق األخضــر للتنميــة إلــى المســاهمة ،فــي شــكل شــراكة القطاعيــن
العــام والخــاص مــع خــال صنــدوق نقــدي متعــدد المخاطــر  /العائــد ،لتعزيــز كفاءة
الطاقــة وتعزيــز الطاقــات المتجــددة للحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن
خــال توفيــر التمويــل المخصــص للشــركات والعائــات مــن خــال الشــراكة مــع
المؤسســات الماليــة والتمويــل المباشــر.

الكيان المنفذ

وزارة الزراعة واستصالح
األراضي

المؤسسات المالية

كل القطاعات

القطاع
/القطاع الفرعي

قطاع الزراعة
والغابات وغير
ذلك من استخدام
األراضي ،وقطاع
الطاقة

قطاعات متداخلة

قطاعات متداخلة

إجراء التخفيف

إعادة تدوير النفايات الزراعية وروث
المواشي

الصندوق األخضر للتنمية

تنفيذ نظام وطني للقياس واإلبالغ
والتحقق

رقم.

.11

.12

.13

إنشاء نظام وطني للقياس واإلبالغ والتحقق

-

*وقــد تــم تحديــد إجــراء التخفيــف هــذا بموجــب إجــراءات التخفيــف المالئمــة للظــروف الوطنيــة  NAMAالتــي تــم فــي إطــار برنامــج بنــاء القــدرات منخفــض االنبعاثــات ( )LECBالــذي تــم دعمــه مــن قبــل جهــاز شــئون البيئــة وبرنامــج األمــم

المتحــدة اإلنمائــي.

** فــي إطــار هــذا اإلجــراء الخــاص بالتخفيــف  ،يجــري إعــداد المكــون «الوقــود البديــل» ليقدمــه البنــك األوروبــي للتعميــر والتنميــة  EBRDكإجــراء تخفيــف مالئــم للظــروف الوطنيــة  .NAMAوقــد أصــدرت مؤسســة التمويــل الدوليــة  IFCفــي

عــام  2016دراســة منفصلــة حــول اســتخدام الوقــود البديــل فــي قطــاع األســمنت فــي مصــر.

 4.3آلية التنمية النظيفة
تعــد الحافظــة الحاليــة لمشــروعات آليــة التنميــة النظيفــة فــي مصــر واســعة النطــاق مقارنــة بالــدول األخــرى
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .تتألــف الحافظــة الحاليــة لمصــر مــن  20مشــروعاً آلليــة التنميــة
النظيفــة و  6مــن برامــج األنشــطة .وتعكــس الحافظــة التــوازن بشــكل جيــد مــن حيــث عــدد أنــواع وفئــات
المشــروعات المختلفــة (راجــع الجــدول  .)3.2وتتكــون مــن ســتة مشــروعات للطاقــة المتجــددة ،ومشــروعين
إلدارة المخلفــات ،وبرنامــج للنقــل ،وســبعة مشــروعات لتحويــل الوقــود ،وســتة مشــروعات لكفــاءة الطاقــة،
وأربعــة مشــروعات صناعيــة .ويعــد برنامــج األنشــطة المصــري «برنامــج تخريــد وإحــال المركبــات» ،المســجل
فــي  30يونيــو  ،2011هــو أول برنامــج أنشــطة مــن نوعــه فــي قطــاع النقــل يتــم تســجيله فــي إطــار آليــة التنميــة
النظيفــة.
تضــم الحافظــة الحاليــة حجــم تقديــري متوقــع لخفــض االنبعاثــات يبلــغ حوالــي  4.2مليــون طــن ســنويا مــن ثانــي
أكســيد الكربــون المكافــيء.
الجدول  :2.3حافظة مشروعات وبرامج أنشطة آلية التنمية النظيفة في مصر

رقم.

تقديرات خفض االنبعاثات
(طن ثاني أكسيد الكربون
المكافيء سنوياً )

اسم المشروع

تاريخ التسجيل

الطاقة المتجددة
.1

مشــروع محطــة توليــد الكهربــاء منطاقــة الريــاح
بالزعفرانــة بقــدرة  120ميجــاوات (هيئــة الطاقــة
الجديــدة والمتجــددة بالتعــاون مــع اليابــان)

248609

.2

الزعفرانــة  - 8مشــروع محطــة توليــد الكهربــاء مــن
طاقــة الريــاح بجمهوريــة مصــر العربيــة بقــدرة 120
ميجــاوات (هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة
بالتعــاون مــع الدنمــارك)

209714

 23سبتمبر 2010

170364

 8أغسطس 2011

171500

 2مارس 2010

.3
.4

.5

مشــروع محطــة توليــد الكهربــاء مــن طاقــة الريــاح
بالزعفرانــة بقــدرة  85ميجــاوات فــي جمهوريــة مصــر
العربيــة (هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة)

مشــروع محطــة توليــد الكهربــاء مــن طاقــة الريــاح
بالزعفرانــة بقــدرة  80ميجــاوات (هيئــة الطاقــة
الجديــدة والمتجــددة)

برنامــج أنشــطة الطاقــة المتجــددة فــي الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،المقــدم مــن CES
(يتــم تنفيــذ الجــزء األول فــي الســعودية) ،الكيــان
التنســيقي واإلداري هــو  CESلخدمــات الكربــون،
ايرلنــدا

.6

برنامــج الطاقــة المتجــددة المتصلــة بالشــبكة فــي
منطقــة البحــر األبيــض المتوســط ( ،)REMويتــم
تنفيــذ الجــزء األول فــي المغــرب

.7

مشــروع أونيكــس لتجميــع وحــرق غــاز مدافــن
المخلفــات باالســكندرية

 22يونيو 2007

لم يبدأ في مصر بعد

 28ديسمبر 2012

لم يبدأ في مصر بعد

 29أكتوبر 2012

إدارة المخلفات
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.8

خدمــات الدفــن الصحــي والمعالجــة للمنطقــة
الجنوبيــة بالقاهــرة

.9

برنامج تخريد وإحالل المركبات (برنامج أنشطة)

النقل

370903

 15ديسمبر 2006

25053

 29أكتوبر 2012

( 20للجزء األول)

 30يونيو 2011

رقم.

تقديرات خفض االنبعاثات
(طن ثاني أكسيد الكربون
المكافيءسنوياً )

اسم المشروع

تاريخ التسجيل

تحويل الوقود

.10
.11
.12
.13
.14
.15

خفــض االنبعاثــات مــن خــال االســتبدال الجزئــي
للوقــود األحفــوري بالكتلــة الحيويــة المتجــددة
مــن مزرعــة ومخلفــات الكتلــة الحيويــة فــي مصنــع
أســمنت أســيوط CEMEX

70862

 28ديسمبر 2012

25384

 10فبراير 2012

109514

 26يوليو 2008

لم يبدأ في مصر بعد

 16نوفمبر 2012

186230

 31يناير 2013

لم يبدأ في مصر بعد

 28مارس 2014

9794

 23نوفمبر 2015

1065881

 7أكتوبر 2006

251595

 18أكتوبر 2012

190000

 24ديسمبر 2012

120553

 20ديسمبر 2012

كفاءة الطاقة

تركيــب وحــدة توليــد مشــترك بالغــاز العــادم
بشــركة أســود الكربــون باإلســكندرية بمصــر
برنامــج األنشــطة الدولــي لتنقيــة الميــاه (الجــزء
االول فــي أوغنــدا)

اســترجاع غــاز الشــعلة بشــركة الســويس لتصنيــع
البتــرول

.21
.22

تحسين طاقة الشبكة

.23

إنشــاء وحــدة إلزالــة أكســيد النيتــروز مــن عــادم
غــازات مصنــع حامــض النيتريــك بشــركة أبــو قيــر
لألســمدة

.26

155

 31ديسمبر 2012

برنامــج أنشــطة تحويــل الوقــود فــي الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي مصــر

برنامــج أنشــطة حلــول الطاقــة المتقدمــة للمبانــي
بالتعــاون مــع الســعودية وعمــان وأيرلنــدا (ويتــم
تنفيــذ الجــزء األول فــي الســعودية)

.25

32320

 24ديسمبر 2012

التحــول الجزئــي للوقــود إلــى المخلفــات الزراعيــة
والوقــود المشــتق مــن المخلفــات البلديــة فــي
مصنــع أســمنت القطاميــة

.17

.24

42615

 26ديسمبر 2012

التحــول الجزئــي للوقــود إلــى المخلفــات الزراعيــة
والوقــود المشــتق مــن المخلفــات البلديــة فــي
مصنــع أســمنت حلــوان

تركيــب وحــدة توليــد مشــترك بطاقــة  13ميجــاوات
تعمــل بالغــاز الطبيعــي بمصنــع شــركة الســنديان
للــورق فــي مصــر

.20

45051

 19يناير 2011

تحويــل الوقــود مــن المــازوت للغــاز الطبيعــي
بشــركة مصــر للغــزل والنســيج وصباغــي البيضــا

.16

.19

430350

 14يوليو 2010

مشــروع خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة لمصانــع
الطــوب المصريــة

التحول الجزئي للوقود بشركة العربية لألسمنت

.18

416528

 17يناير 2011

خفــض انبعاثــات أكســيد النيتــروز من مصنع حامض
النيتريــك الجديــد لشــركة مصــر هيدروكربــون
بالعيــن الســخنة
مشــروع خفــض انبعاثــات أكســيد النيتروز وأكاســيد
النيتروجيــن بشــركة الدلتا لألســمدة

خفض انبعاثات أكسيد النيتروز في شركة كيما

الصناعة
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الفصل :4
احتياجات التمويل والتكنولوجيا
وبناء القدرات والدعم المتلقى

يقــدم هــذا الفصــل معلومــات عــن الدعــم الــازم لمصــر لمواصلــة اإلبــاغ عــن قائمــة حصــر غــازات الدفيئــة
بموجــب االتفاقيــة ،مــن إحتياجــات ماليــة وتكنولوجيــة وبنــاء القــدرات ؛ والتمويــل الــوارد لــكل مــن برامج التخفيف
والتكيــف .وينبغــي قــراءة مضمــون هــذا الفصــل باالقتــران مــع المعلومــات الــواردة فــي الفصــل الثالــث بشــأن
إجــراءات التخفيــف التــي تــم تحقيقهــا والمخطــط لهــا .ويتنــاول قســم  4.1بإســهاب التعريــف المتبــع للتمويــل
المتعلــق بالمنــاخ والمنهجيــة المســتخدمة لتقديــره فــي هــذا التقريــر .ويفصــل قســم  4.2القيــود العامــة
والثغــرات واالحتياجــات مــع أقســام فرعيــة خاصــة بالتكيــف والتخفيــف .ويقــدم قســم  4.3المــوارد الماليــة ونقــل
التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات والدعــم التقنــي المتلقــى مــن مرفــق البيئــة العالمــي والــدول المتقدمــة األطــراف
وصناديــق المنــاخ والمؤسســات المتعــددة األطــراف لألنشــطة المتصلــة بتغيــر المنــاخ ،بمــا يشــمل إعــداد هــذا
التقريــر المحــدث لفتــرة الســنتين.

 1.4تعريف التمويل المناخي والمنهجية المتبعة

عــرف التمويــل المتعلــق بالمنــاخ ”التمويــل المناخــي“ بأنــه التمويــل الدولــي المقــدم
ألغــراض هــذا التقريــرُ ،ي ّ
كمنــح و/أو قــروض ميســرة .وتُ ســتبعد القــروض التجاريــة والمســاعدات اإلنمائيــة الرســمية للمشــاريع المنفــذة
قبــل  .2015ولــم يــرد ذكــر فــي هــذا الفصــل ســوى المشــروعات التــي تركــز أساســا علــى تغيــر المنــاخ .وتــم اإلبــاغ
عــن المشــروعات ذات الفوائــد المشــتركة بصــورة منفصلــة .وكان مــن الصعــب أن يشــير هــذا التقريــر إلــى مكــون
التمويــل المناخــي منفصــا ،وبالتالــي فقــد تــم اإلبــاغ عــن مجمــوع األمــوال الــواردة لــكل مــن برامــج التخفيــف
والتكيــف.
وقــد قــام الشــركاء الوطنيــون الذيــن تلقــوا الدعــم المالــي ووزارة التعــاون الدولــي باإلبــاغ عــن هــذه المبالــغ
(انظــر الجــدول  .)9.4وفــي الجــدول  ،9.4لــم تتــم اإلشــارة إال إلــى المبالــغ المرتبطــة باالتفاقــات الموقعــة بيــن
عامــي  2005إلــى  2015بوصفهــا التزامــات تــم الحصــول عليهــا بالفعــل ،وذلــك علــى الرغــم من أن عدة مشــروعات
لــم تســتكمل أو تصــل إلــى مرحلــة التشــغيل بعــد .وبالمثــل ،إذا كان التكيــف أو التخفيــف قــد بــدأ بيــن عامــي
 2005إلــى  2015ولكنــه ال يــزال مســتمرا بعــد  ،2015فانــه يتــم اإلبــاغ عــن المبلــغ اإلجمالــي للتمويــل (الجــدول
 ،7.4الجــدول  ،8.4الجــدول  10.4والجــدول  .)11.4ولــن يقــدم ذلــك فــي دورات اإلبــاغ الالحقــة لتجنــب الحســاب
المــزدوج.

 2.4القيود والثغرات واالحتياجات ذات الصلة

إن إجــراءات تغيــر المنــاخ مــن الــدول غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول هــي إجــراءات طوعيــة ومشــروطة بتوفــر
الدعــم المالــي والتقنــي ودعــم بنــاء القــدرات مــن الــدول المتقدمــة .وينبغــي أن يراعــي فــي هــذا األمــر أنــه مــن
حــق الــدول الناميــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة والقضــاء علــى الفقــر وفقــا ألولوياتهــا واســتراتيجياتها
الوطنيــة .ويتنــاول هــذا القســم بالتفصيــل الحاجــة إلــى التمــاس المزيــد مــن الدعــم لتحقيــق اإلجــراءات التــي
تعتــزم مصــر اتخاذهــا فــي مجــال تغيــر المنــاخ .وينقســم إلــى قيــود عامــة (القســم  ،)1.2.4وثغــرات واحتياجــات
محــددة فــي مجــال التكيــف (القســم  ،)2.2.4وفجــوات واحتياجــات محــددة للتخفيــف (القســم .)3.2.4
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 1.2.4القيود العامة
تســعي الحكومــة المصريــة باســتمرار إلــى تحســين التقاريــر الوطنيــة المتعلقــة بتغيــر المناخ المقدمــة إلى اتفاقية
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ بــدءا مــن البــاغ الوطنــي األول الــذي تــم تقديمــه فــي يوليــو 1999
وحتــى هــذا التقريــر األول مــن نوعــه « ،التقريــر المحــدث كل ســنتين »  .ويســتلزم تقديــم هــذا التقريــر الوفــاء
باالحتياجــات للمعلومــات بصــورة منتظمــة .ولتحقيــق تحســن مســتمر فــي البالغــات الوطنيــة ،وهنــاك حاجــة
إلــى وضــع الترتيبــات المؤسســية والتقنيــة والماليــة الكافيــة.
أوال ـ توافر البيانات والوصول إليها وجودتها:
كانــت هنــاك ثغــرات وقيــود فــي البيانــات فــي هــذا التقريــر المحــدث كل ســنتين .ويشــمل ذلــك تقديــر حصــر
غــازات الدفيئــة ،وتتبــع تدابيــر التخفيــف والتكيــف ،والتقــدم المحــرز فــي كل قطــاع ،والمعلومــات المتعلقــة
بالدعــم المتلقــي ،وبيــان الدعــم الــازم بشــكل محــدد ،وتصنيــف التمويــل المناخــي مــن التمويــل اإلجمالــي الــوارد
للمشــروعات المنفــذة.
وفيمــا يتعلــق بتقديــر حصــر غــازات الدفيئــة ،كمــا هــو مبيــن فــي الفصــل الثانــي ،فــان عــدم توافــر مجموعــات
البيانــات ذات الصلــة والموثــوق بهــا ،وضعــف إمكانيــة الوصــول إليهــا ،همــا نتيجــة للتنســيق المؤسســي غيــر
الفعــال .وينبغــي تصميــم نمــاذج متســقة لتقريــر البيانــات مــن أجــل اإلبــاغ عــن حصــر غــازات الدفيئــة ،وتحســين
اســتيفاء البيانــات وتجميعهــا ،وتعزيــز عمــق البيانــات لالنتقــال إلــى مســتويات أعلــى مــن المنهجيــة ،وإجــراء
قياســات لمعامــات االنبعاثــات فــي مصــر .وســيتم الحــد مــن حالــة عــدم التيقــن التــي تنطــوي عليهــا بيانــات
األنشــطة وعوامــل االنبعاثــات ،مــع تحســين ترتيبــات جمــع البيانــات وأرشــفتها .باإلضافــة إلــى نقــل معــارف
منهجيــة تقديــر انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،مــن أجــل اإلجــراءات غيــر التقليديــة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ ،مثــل
إصالحــات دعــم الكهربــاء الــذي بــدأ تنفيــذه فــي مصــر ابتــداء مــن .2014
أمــا فيمــا يتعلــق بتتبــع برامــج التخفيــف والتكيــف ،فــا يوجــد كيــان مركــزي ينســق مــع كل وزارة ويتابــع التقــدم
المحــرز فــي التدابيــر المنفــذة وفيمــا تحقــق مــن تخفيضــات فــي غــازات الدفيئــة .واألمــر بالمثــل بالنســبة لنوعيــة
الدعــم الــذي يتــم تلقيــه ومــدى الحاجــة إليــه ،إذ ال يتــم تقييــم هــذه المعلومــات بشــكل دوري .وقــد تــم إجــراء
اتصــاالت مكثفــة مــع أصحــاب المصلحــة لجمــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر ولــم يكــن العديــد مــن
البيانــات المطلوبــة متاحــا ،أو لــم يتــم تقديرهــا كمــا هــو موضــح فــي الفصليــن الثالــث و الرابــع.
وبالنســبة للتمويــل الــوارد ،فــا يوجــد لــه تصنيــف مــن قبــل وزارة االســتثمار والتعــاون الدولــي والــوزارات المعنيــة
التــي تتلقــى الدعــم لتمويــل أنشــطة التصــدي لتغييــر المنــاخ .لذلــك ،لــم يكــن مــن الممكــن فصــل مكــون التمويــل
المناخــي مــن إجمالــي مبلــغ التمويــل الــوارد فــي هــذا الفصــل.
ثانيا ـ الموارد المحدودة لكيان التنسيق:
يشــكل التنســيق بيــن المؤسســات عامــا حاســما مــن عوامــل النجــاح فــي إنشــاء أنظمــة البيانــات المحســنة
وتصميــم صيــغ اإلبــاغ التــي تالئــم مختلــف القطاعــات .وينبغــي لجميــع الشــركاء الوطنييــن أن يتعاونــوا فــي
هــذا الجهــد فــي إطــار كيــان تنســيقي مــن خــال نظــم وقنــوات للمعلومــات تتســم بالكفــاءة .وينبغــي ان تخصــص
لهــذا الكيــان المــوارد المناســبة إلنجــاز مهامــه بنجــاح .ويمكــن لنظــام إدارة الحصــر الوطني للغــازات الدفيئة ،وهو
منصــة تســتند إلــى تكنولوجيــا المعلومــات ،أن يكــون هيــكال مؤسســيا طويــل األجــل يشــغل بصــورة أوتوماتيــة
وينظــم البالغــات ،إلــى جانــب ترتيبــات ضمــان الجــودة ومراقبــة الجــودة ،وقاعــدة بيانــات لعوامــل االنبعاثــات
الوطنيــة.
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ثالثا ـ العقبات المؤسسية للقياس واإلبالغ والتحقق:
هنــاك حاجــة ملحــة للتحســين أنظمــة القيــاس واإلبــاغ والتحقــق .وكمــا أشــير فــي البــاغ الوطنــي الثالــث ،فــإن
عمليــة اتخــاذ القــرار ال تســتند إلــى معلومــات وبيانــات موثقــة ،وال إلــى تحليــات قطاعيــة متكاملــة أو إلــى
مشــورة وتوصيــات فــي مجــال السياســات مســتندة إلــى البحــوث ،وهــو وضــع ال يــزال قائمــا .وال يــزال غيــاب
الذاكــرة المؤسســية والحصــر العملــي للمشــروعات والبرامــج االنمائيــة الناجحــة أحــد العقبــات الرئيســية التــي
ويقتــرح
تحــول دون توســيع نطــاق تدابيــر التخفيــف والتكيــف فــي جميــع أنحــاء مصــر ونشــر إنجازاتهــا بشــفافيةُ .
فــي الفصــل الخامــس هيــكل لنظــام القيــاس واإلبــاغ والتحقــق ،ويــرد فــي الجــدول  4.1موجــز لالحتياجــات
اإلضافيــة لبنــاء القــدرة علــى القيــاس واإلبــاغ والتحقــق فــي كل قطــاع.
رابعا ـ الموظفون المختصون بإعداد مقترحات التمويل:
دعمــا مســتمرا مــن المجتمــع الدولــي .ومــن شــأن
ـتمرا يتطلــب
عــاوة علــى ذلــك ،يمثــل التمويــل
ً
تحديــا مسـ ً
ً
جهــود مصــر الراميــة إلــى الوفــاء بالمســاهمات المحــددة وطنيــاً  ،وإجــراءات التخفيــف المالئمــة وطنيــاً  ،وغيــر
ذلــك مــن إجــراءات تغيــر المنــاخ ،أن تتطلــب التدريــب المناســب واالرتقــاء بالمهــارات عبــر القطاعــات .وعالوة على
ذلــك ،فــان القــدرة علــى التكيــف تتأثــر إلــى حــد كبيــر بالقــدرة علــى إيصــال المخاطــر المحتملــة إلــى المجتمعــات
الضعيفــة ،والقــدرة علــى االســتجابة لهــذه المخاطــر المتصــورة .وســتكون هنــاك حاجــة إلــى مــوارد كبيــرة لتنفيــذ
برامــج بنــاء القــدرات علــى الصعيــد الوطنــي وإنشــاء نظــم معلومــات قويــة للتصــدي للتحديــات المتعلقــة بتغيــر
المنــاخ .وســيتطلب ذلــك دعمــا ماليــا مــن المــوارد الدوليــة والموظفيــن األكفــاء القادريــن علــى إعــداد مقترحــات
التمويــل المقبولــة لــدي المانحيــن مــن حيــث النوعيــة والمواءمــة مــع األهــداف اإلنمائيــة.
الجدول  :1.4االحتياجات المحددة لبناء القدرة على القياس واإلبالغ والتحقق حسب كل قطاع
القطاع

احتياجات بناء القدرات على القياس واإلبالغ والتحقق

الطاقة

تمثــل الطاقــة قطاعــا واعــدا بالنســبة إلنشــاء نظــام مثالــي للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق .وبشــكل تقريبــي فــإن جميــع
البيانــات ذات الصلــة بغــازات الدفيئــة فــي هــذا القطــاع تنبــع مــن اســتهالك الوقــود الموثــق مــن قبــل وزارة البتــرول
وبنــاء علــى ذلــك ،ســتكون متطلبــات بنــاء القــدرات لهــذا القطــاع مرتبطــة
ووزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة.
ً
بشــكل أساســي بتقديــر انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناتجــة عــن احتــراق الوقــود واإلبــاغ عنهــا.

الزراعة

ترتبــط البيانــات المطلوبــة لتقديــر غــازات الدفيئــة بالنســبة لقطــاع الزراعــة ارتباطــا أساســيا ببيانــات أعــداد الثــروة
الحيوانيــة باإلضافــة إلــى كميــة األســمدة اآلزوتيــة .وترتبــط متطلبــات بنــاء القــدرات فــي القطــاع الزراعــي ارتباطــا
أساســيا بتقديــر غــازات الدفيئــة وجمــع البيانــات .ومــع ذلــك ،فــإن عــدد الموظفيــن المدربيــن علــى تقديــر انبعاثــات
غــازات الدفيئــة ،محــدود ويحتــاج إلــى الزيــادة .ونتيجــة لذلــك ،فقــد تــم صياغــة برنامــج لبنــاء القــدرات .يســتهدف هــذا
ـخصا) و ٤-٢أشــخاص مــن كل الـــ 29
البرنامــج مركــز معلومــات تغيــر المنــاخ والطاقــة المتجــددة بالكامــل (حوالــي  30شـ ً
مؤسســة أخــرى التابعــة لــوزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي .وفــي الوقــت الحالــي ،تســتند انبعاثــات غــازات الدفيئــة
مــن الزراعــة إلــى تقديــرات تقريبيــة مــع نســبة كبيــرة لعــدم التيقــن (تصــل إلــى  .)٪40ويحتــاج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت لمعامــات
اﻻﻧﺑﻌﺎث اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻟد وﻟﮐن ال يتوفــر اﻟﺗﻣوﯾل إلجــراء ذلــك .ويتــم جمــع بيانــات النشــاط مــن قبــل مكتــب اإلحصــاء
داخــل قطــاع الشــئون االقتصاديــة التابــع لــوزارة الزراعــة (شــخصان لــكل قريــة) .ومنــذ عــام  ،2011أصبحــت بيانــات
االستشــعار عــن بعــد الجديــدة متاحــة للدولــة بأكملــه.

الصناعة

وبشــكل عــام ،تمثــل الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة الكيــان الرئيســي الــذي يحتــوي علــى البيانــات المطلوبــة لتقديــر
غــازات الدفيئــة فــي القطــاع الصناعــي .ومــع ذلــك ،يجــب بــذل المزيــد مــن الجهــود لجعــل البيانــات أكثــر سالســة وأكثــر
منهجيــة ،خاصــة بالنســبة للصناعــات متوســطة الحجــم .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يلــزم إجــراء دورات تدريبيــة للتقديــر
المنهجــي النبعاثــات غــازات الدفيئــة .وفيمــا يتعلــق باحتياجــات بنــاء القــدرات ،هنــاك حاجــة إلــى زيــادة القــدرة علــى
كيفيــة تقييــم فــرص التخفيــف وتحديــد أولوياتهــا ،وكذلــك كيفيــة تحديــد التدخــات المشــتركة بيــن القطاعــات
والتكنولوجيــات ذات الصلــة.

المخلفات

وزارة التنميــة المحليــة هــي واحــدة مــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي قطــاع المخلفــات فــي مصــر .ومــع ذلــك ،فــإن
جــودة البيانــات المقدمــة مــن الــوزارة ليســت كافيــة .مــن أجــل تطبيــق نظــام القيــاس واإلبــاغ والتحقــق المثالــي
ـبقا .ويلــزم التدريــب علــى جمــع البيانــات
لقطــاع المخلفــات ،فهنــاك العديــد مــن الفجــوات التــي يجــب معالجتهــا مسـ ً
وتقديــر غــازات الدفيئــة لــكل مــن القطاعــات الفرعيــة للمخلفــات الصلبــة وميــاه الصــرف الصحــي.
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 2.2.4ثغرات التكيف واحتياجاته
فــي عــام  ،2011أصــدرت مصــر اســتراتيجيتها الوطنيــة للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ والحــد مــن مخاطــر الكــوارث
ُمحــددة القطاعــات التــي تأثــرت بتغيــر المنــاخ والتدابيــر للتكيــف مــع شــدتها (مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ
القــرار .)2011 ،وقــد تــم تقديــم مزيــد مــن التفاصيــل فــي البــاغ الوطنــي الثالــث الــذي قدمتــه مصــر إلــى اتفاقيــة
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي نوفمبــر ( 2016تــم نشــره فــي مــارس  .)2016ويمثــل هــذا
ً
مدعومــا بمزيــد مــن الدراســات (جهــاز شــئون البيئــة 2010 ،؛ وزارة
تحديثــا لهاتيــن الوثيقتيــن
القســم الفرعــي
ً
الزراعــة واســتصالح األراضــي 2013 ،؛ وزارة المــوارد المائيــة والــري .)2013 ،وقــد ركــز هــذا التقريــر علــى القطاعــات
الثالثــة الرئيســية المعرضــة لمخاطــر تغيــر المنــاخ فــي مصــر )1 :المــوارد المائيــة والــري )2 ،الزراعــة ،و  )3حمايــة
المناطــق الســاحلية.
أوال ـ الموارد المائية والري:
تعتمــد مصــر إلــى حــد كبيــر علــى نهــر النيــل الــذي يوفــر أكثــر مــن  %95مــن احتياجــات البــاد مــن الميــاه بينمــا يتــم
ضــخ الباقــي مــن الميــاه الجوفيــة .ومــن شــأن تغيــر المنــاخ أن يزيــد مــن تواتــر وكثافــة هطــول األمطــار الشــديدة
التــي تــؤدي إلــى زيــادة مخاطــر الفيضانــات والجفــاف بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة .وســينخفض التدفــق
الطبيعــي لنهــر النيــل بســبب انخفــاض هطــول األمطــار فــي أحــواض النيــل العليــا وانخفــاض هطــول األمطــار فــي
المنطقــة الســاحلية لشــرق البحــر األبيــض المتوســط .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر
ســيؤثر علــى نوعيــة الميــاه الجوفيــة فــي طبقــات الميــاه الجوفيــة الســاحلية ،حيــث يمكــن أن يحــدث ضــخ كميــات
كبيــرة مــن الميــاه المالحــة فــي تلــك الطبقــات فــى حــال زيــادة كبيــرة فــى الســحب مــن الميــاه الجوفيــة.
.
وباإلضافــة إلــى تغيــر المنــاخ ،هنــاك عوامــل أخــرى مــن شــأنها أن تعمــق مــن مشــكلة ضعــف المــوارد المائيــة
فــي مصــر .وفــي الوقــت الحاضــر ،تعــد مصــر مــن دول الشــح المائــي بواقــع  678متــرا مكعبــا للفــرد الواحــد فــي
عــام ( 2010جهــاز شــئون البيئــة 2016 ،أ) .ومــن المتوقــع أن يضاعــف عــدد الســكان المتزايــد ســريعا مــن الطلــب
علــى الميــاه خــال الثالثيــن إلــى األربعيــن ســنة القادمــة .ويمكــن للتوتــرات األخيــرة بيــن مصــر ودول حــوض
النيــل ،واالضطرابــات السياســية وتقســيم الســودان ،وبنــاء ســد النهضــة فــي إثيوبيــا أن تؤثــر علــى حصــة الميــاه
واإلمــدادات الفعليــة الــذي تصــل إلــى البــاد .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن تلــوث نهــر النيــل ســواء داخــل حــدود
مصــر أو مــن دول الحــوض العلــوي بســبب اســتخدام األســمدة الكيماويــة و الـــ دي .دي .تــي المســتخدمة فــي
مكافحــة المالريــا ،ســيزيد مــن مشــكلة توافــر الميــاه العذبــة.
ومــن شــأن جميــع العوامــل المذكــورة أعــاه أن تؤثــر ســلبا علــى النظــم البيئيــة والصحــة البشــرية وموثوقيــة
وتكاليــف التشــغيل لمرافــق الميــاه والصــرف الصحــي .ومــن المرجــح جــدا أن تكــون الممارســات الحاليــة إلدارة
الميــاه غيــر كافيــة للحــد مــن اآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ .ويلخــص الجــدول  4.2تدابيــر التكيــف فــي قطــاع
المــوارد المائيــة والــري التــي خططــت لهــا الحكومــة المصريــة حتــى عــام  2030واالحتياجــات الماليــة والتقنيــة
واحتياجــات بنــاء القــدرات الالزمــة لــكل برنامــج .ويبلــغ إجمالــي الميزانيــة المقــدرة لتدابيــر التكيــف المقــررة 7،974
مليــون دوالر أمريكــي .وتــرد فــي الجــدول  4.3مشــاريع التكيــف المقــررة مــع الفوائــد المشــتركة األخــرى.
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تعزيز مفيض توشكى

البرنامج

رصد تغير المناخ والظواهر المناخية المتطرفة

حواجز حقن المياه العذبة بالقرب من الشاطئ

تعزيز أدوات اإلنذار المبكر والتنبؤ في أعالي النيل

تحسين إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

وزارة الموارد المائية والري ،المركز القومي
لبحوث المياه

الميزانية
التقديرية (مليون
دوالر)

وزارة الموارد المائية والري

وزارة الموارد المائية والري ،جهاز شئون البيئة

√
√

√

التكنولوجيا

الجدول  :2.4احتياجات برامج التكيف المستقبلية في الموارد المائية وقطاع الري (بعد عام )2015
أصحاب المصلحة
وزارة الموارد المائية والري ,وزارة الزراعة
واستصالح األراضي

31
7

وزارة الموارد المائية والري ،المركز القومي
لبحوث المياه ،معهد بحوث التغيرات المناخية
وآثارها على البيئة

√

متابعة مستودعات المياه الجوفية

إنشــاء مختبــر خــاص لرصــد توزيــع الميــاه فــي جميــع أنحــاء مصــر
(الميــاه الســطحية والجوفيــة)

متابعة جودة مياه نهر النيل والقنوات والمصارف

35

وزارة الموارد المائية والري ،المركز القومي
لبحوث المياه
وزارة الموارد المائية والري  ،المركز القومي
لبحوث المياه ،جهاز شئون البيئة
وزارة الموارد المائية والري ،وزارة الزراعة
واستصالح األراضي

وزارة الموارد المائية والري ،المركز القومي
لبحوث المياه،جهاز شئون البيئة

√
175
4
9
3
2,479

783

إنشاء حماية للواحة:
•تطويــر شــبكة رصــد للجفــاف وتدهــور األراضــي واســتنفاد
المــوارد الطبيعيــة
•إعادة تأهيل وبناء محطات ضخ جديدة
•إعادة تأهيل آبار المياه الجوفية ألغراض التنمية والحماية
•المصارف الزراعية والبحيرات

دراســة لحمايــة جميــع الواحــات فــي مصــر مــن تأثيــرات تغيــر المنــاخ
وخطــط التكيــف

وزارة الموارد المائية والري ،المركز القومي
لبحوث المياه

√
√
√
√
√

√

وزارة الموارد المائية والري  ،وزارة الزراعة
واستصالح األراضي ،
جهاز شئون البيئة  ،معهد بحوث التغيرات
المناخية وآثارها على البيئة ،وزارة الكهرباء
والطاقة والطاقة المتجددة
وزارة الموارد المائية والري  ،وزارة الزراعة
واستصالح األراضي،جهاز شئون البيئة ،معهد
بحوث التغيرات المناخية وآثارها على البيئة
3
16

وزارة الموارد المائية والري

2

√

5

بناء القدرات للتعامل مع مخاطر الفيضانات من أعالي النيل

وضع نظام للحوافز

إنشــاء مختبــر فعــال لحمايــة نوعيــة الميــاه فــي النيــل  ،والقنــوات ،
والمصــارف  ،والميــاه الجوفيــة

حفر آبار جديدة من المياه الجوفية األحفورية

وزارة الموارد المائية والري

1,454

√

الدعم الالزم
بناء القدرات

√

√

√

√

√

الدعم الفني

√

اإلطار الزمني
(بالسنوات)
5
2

√
√
√
√
√

2
20
3
2
2
15

√

2

3

5

2

10

√

√
√

√
√
√
√

10
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الميزانية
التقديرية
(مليون دوالر)
799
602
53

أصحاب المصلحة
وزارة الموارد المائية والري ،المركز القومي لبحوث
المياه،
الجامعات
وزارة الموارد المائية والري
وزارة الموارد المائية والري
وزارة الموارد المائية والري ،المركز القومي لبحوث
المياه

إعادة تأهيل المصارف الزراعية

إعادة تأهيل الهياكل الهيدروليكية

البرنامج

التكنولوجيا
√
√
√
1

الدعم الالزم
بناء القدرات
√
√
√
√

اإلطار الزمني
(بالسنوات)
الدعم الفني
√
√
√
√

تحسين حصاد األمطار

10
15
15
√

تقليل التبخر من بحيرة ناصر

5

إعادة تأهيل قنوات الري الرئيسية والثانوية

1,505

وزارة الموارد المائية والري

√

وزارة الموارد المائية والري

√

√

8

اإلجمالي=  7974000دوالر أمريكي

10

15

برنامج التوعية العامة

المصدر :جهاز شئون البيئة ( )2010وزارة الموارد المائية والري (.)2013
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الجدول  : 3.4برامج التكيف ذات الفوائد المشتركة في قطاع الموارد المائية والري واحتياجاتها

بناء القدرات
√

التكنولوجيا
√

الميزانية
التقديرية
(مليون دوالر)

4,792
29,042

أصحاب المصلحة

وزارة الصحة ,الشركة القابضة لمياه الشرب و
الصرف الصحى،وزارة الموارد المائية والري ،
المركز القومي للبحوث

البرنامج

تحســين محطــات معالجــة ميــاه المجــاري الحاليــة للتكيــف
مــع االنخفــاض المتوقــع فــي المــوارد المائيــة

الدعم الالزم
الدعم الفني
√
√

اإلطار الزمني
(بالسنوات)

10
√

بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي

√

معالجة مصارف وزارة الموارد المائية

وزارة الصحة ،الشركة القابضة لمياه الشرب و
الصرف الصحى ،وزارة الموارد المائية والري ،
المركز القومي للبحوث

15

50,824

√

√

√

20

√

وزارة الصحة ،الشركة القابضة لمياه الشرب و
الصرف الصحى،وزارة الموارد المائية والري ،المركز
القومى للبحوث

وزارة الموارد المائية والري

√

√

32,463
1,505

وزارة الموارد المائية والري  ،وزارة الزراعة
واستصالح األراضي ،
جهاز شئون البيئة  ،معهد بحوث التغيرات المناخية
وآثارها على البيئة ،
الجامعات

√
√

15

15

بناء محطات تحلية المياه

إعادة تأهيل قنوات الري الرئيسية والثانوية

المصدر :جهاز شئون البيئة ( )2010ووزارة الموارد المائية والري (.)2013

ثانيا ـ الزراعة:
ويوفــر قطــاع الزراعــة فــي مصــر فــرص العمــل لـــ  % 55مــن القــوي العاملــة ،ويســهم بنســبة  % 14فــي إجمالــي
الناتــج المحلــي ،ولكنــه يســتهلك أيضــا نحــو  % 80مــن إجمالــي مــوارد الميــاه فــي الدولــة .وتتمثــل عواقــب تغيــر
المنــاخ علــى هــذا القطــاع فــي انخفــاض اإلنتــاج الغذائــي الوطنــي بنســبة  % 11إلــى  % 51كحــد أقصــى بســبب
انخفــاض إنتاجيــة المحاصيــل والمواشــي نتيجــة لزيــادة تواتــر حــاالت الجفــاف والفيضانــات .ومــن شــان التغيــر فــي
أنمــاط درجــات الحــرارة ،ونظــم الرطوبــة ،والزيــادة فــي الظواهــر الجويــة المتطرفــة أن يؤثــر علــى تواتــر تفشــي
اآلفــات واألمــراض النباتيــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فــان ارتفــاع درجــات الحــرارة مــن شــانه أن يزيــد مــن تبخــر الميــاه
واســتهالك الميــاه ممــا يفــرض ضغطــا إضافيــا علــى مــوارد الميــاه لتلبيــه احتياجــات الــري .وســيؤدي ارتفــاع
مســتوي ســطح البحــر ،وانخفــاض معــدالت إعــادة التغذيــة الجوفيــة ،وارتفــاع معــدالت التبخــر إلــى توســيع
مســاحات تملــح الميــاه الجوفيــة و مصــب النهــر ،ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض فــي توافــر الميــاه العذبــة .وســيكون
لذلــك اثــر ســلبي علــى األراضــي الزراعيــة بالدلتــا ،وال ســيما المناطــق الشــمالية المتاخمــة لســاحل البحــر األبيــض
المتوســط .ومــن شــان اآلثــار االجتماعية-االقتصاديــة ،مثــل هجــرة العمــال مــن المناطــق الهامشــية والســاحلية،
أن تزيــد مــن تفاقــم الحالــة.
ويلخــص الجــدول  4.4تدابيــر التكيــف فــي القطــاع الزراعــي التــي تخطــط لهــا الحكومــة المصريــة حتــى عــام 2035
واالحتياجــات الماليــة والفنيــة الالزمــة لبنــاء القــدرات لــكل برنامــج .يبلــغ إجمالــي الميزانيــة التقديريــة لتدابيــر
التكيــف المقــررة  3.455مليــون دوالر أمريكــي.
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100

بناء
القدرات
التكنولوجيا

الدعم الالزم
الدعم
الفني

√

الجدول  :4.4احتياجات برامج التكيف المستقبلية في قطاع الزراعة (بعد عام )2015

المدخالت
الزراعية

البرنامج

أصحاب المصلحة

•وزارة الزراعة واستصالح
األراضي
•مركز البحوث الزراعية

√

اإلطار
الزمني
(بالسنوات)

 3سنوات

√

 5سنوات

سنتان

√

√

√

•إعــداد الخرائــط المناخيــة للمناطــق الزراعيــة التــي قــد تســاعد فــي السياســة
الزراعيــة.

•إعــداد أنمــاط محاصيــل قــد تســاعد علــى تأميــم اســتخدام ميــاه الــري
والــدورات الزراعيــة.

التدابير المحددة الالزمة

الميزانية
المقدرة
(بالدوالر)

750,000
دوالر

•استبدال األسمدة الحالية بمحسنات التربة.
•دراســة قابليــة التأثــر الســلبي والتكييــف لنمــط الزراعــة ونظمهــا علــى
المســتويات الزراعيــة واإلقليميــة والوطنيــة.
•إجــراء تقييــم واســع النطــاق للمحاصيــل الميدانيــة وتنميــة األصنــاف التــي
تتحمــل اإلجهــاد ،مــن حيــث الحــرارة ونقــص الميــاه وإجهــاد الملوحــة.
•وضــع تدابيــر تكيــف لصيانــة التربــة ،فــي إطــار نظــم زراعيــة مختلفــة ،مــع إبــاء
اهتمــام خــاص للمواقــع الزراعيــة ا األكثــر عرضــة لمخاطــر تغيــر المنــاخ فــي
مصــر.

مراقبة
والتحكم
في تغير
المناخ في
الزراعة
100,000
دوالر
50,000
دوالر

1.5
مليون دوالر

•إنشــاء مراكــز للبحــوث والمعلومــات يمكــن ان تعــزز الشــبكات المناخيــة فــي
مصــر باســتخدام األقمــار الصناعيــة وأجهــزه الــرادار.
•إنشــاء قاعــدة بيانــات ونظــام معلومــات بشــان تغيــر المنــاخ فيمــا يتصــل
بالتكيــف والتخفيــف.

√
√

√

√

•إعــداد مشــروع المجتمعــات الجديــدة التــي قــد تنشــأ الســتيعاب الســكان
الذيــن قــد يضطــرون إلــى مغــادرة منازلهــم نتيجــة للتأثيــرات الضــارة لتغيــر
المنــاخ.

•إجــراء دراســة عــن اآلفــات واألمــراض الحشــرية التــي قــد تنتــج عــن تأثيــر تغيــر
المنــاخ.

•زيــادة وعــي المزارعيــن بأهميــة االســتخدام الســليم لمــوارد الميــاه
والممارســات الزراعيــة الجيــدة.

سنة واحدة

20,000
دوالر
25,000
دوالر
10,000
دوالر

√

√
√

سنة واحدة

√
√

•وزارة الزراعة واستصالح
األراضي

•وزارة الزراعة واستصالح
األراضي
•مركز البحوث الزراعية
ومعامل تابعة

إدارة الموارد
الكاملة
لألراضي
واإلنتاج
الزراعي

سنتان
سنتان

101

البرنامج

تحسين
اإلنتاج
الحيواني

السياسة
الزراعية

التدابير المحددة الالزمة

•تحســين ســاالت الماشــية مــن خــال برنامــج التلقيــح االصطناعــي الــذي تــم
تطويــره ألصحــاب الحيــازات الصغيــرة.

•ســد فجــوة التغذيــة ،وإدخــال تقنيــات جديــدة إلنتــاج أعــاف الحيوانــات غيــر
التقليديــة ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة مــن خــال إعــادة تدويــر المخلفــات
الزراعيــة.

•إﺟراء ﻣﺷروع وطﻧﻲ ﻻﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل أﻧواع ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺗﻐﯾر
اﻟﻣﻧﺎخ وﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ.

أصحاب المصلحة

•وزارة الزراعة
واستصالح األراضي

•وزارة الزراعة
واستصالح األراضي

أمريكيا
دوالرا
اإلجمالي = 3،455،000
ً
ً

•إنشــاء مراكــز للبحــوث والمعلومــات يمكــن ان تعــزز الشــبكات المناخيــة فــي
مصــر باســتخدام األقمــار الصناعيــة وأجهــزه الــرادار.
•إنشــاء قاعــدة بيانــات ونظــام معلومــات بشــان تغيــر المنــاخ فيمــا يتصــل
بالتكيــف والتخفيــف.

المصدر :جهاز شئون البيئة ( )2010ووزارة الزراعة واستصالح األراضي (.)2013

التكنولوجيا
√

500,000
دوالر
150,000
دوالر

الدعم الالزم
بناء
القدرات
√
√

الميزانية
المقدرة
(بالدوالر)

الدعم
الفني
√
√

اإلطار
الزمني
(بالسنوات)
سنتان
√
200,000
دوالر

سنتان
√

√

√

سنتان

√

√

 3سنوات

150,000
دوالر

ثالثا ـ حماية المناطق الساحلية:
دلتــا النيــل هــي أكثــر منطقــة ســاحلية فــي مصــر عرضــة للخطــر مــن ارتفــاع منســوب البحــر والظواهــر الجويــة
المتطرفــة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ .وتبلــغ التقديــرات المتعلقــة بارتفــاع مســتوي ســطح البحر نحو  100ســنتيمتر
فــي الســنة  ،2100مــع مراعــاة ظاهــرة هبــوط األرض فــي دلتــا النيــل .وســيترتب علــى ذلــك آثــار اجتماعيــة-
اقتصاديــة وخيمــة مــن جــراء تدميــر المنــازل والبنيــة التحتيــة ،والخســائر فــي األرواح وهجــرة الســكان المتضرريــن،
وزيــادة البطالــة ،وارتفــاع المخاطــر الصحيــة وانتشــار األمــراض ،ونقــص الغــذاء .بجانــب تســرب الميــاه المالحــة إلــى
الميــاه الجوفيــة الســاحلية بمــا يــؤدي إلــى تملــح التربــة ،وتدهــور نوعيــة المحاصيــل ،وفقــدان اإلنتاجيــة ،وخســارة
مصائــد الميــاه العذبــة .أمــا ســاحل البحــر األحمــر ،وهــو أحــد أفضــل الوجهــات الســياحية فــي مصــر ،فســتؤدي
زيــادة درجــة حــرارة الميــاه والحموضــة ،إلــى تبييــض الشــعاب المرجانيــة وتقليــل صيــد األســماك فــي الميــاه
الســاحلية.
ويلخــص الجــدول  4.5تدابيــر التكيــف المســتقبلية فــي قطــاع حمايــة المناطــق الســاحلية المقــررة مــن قبــل
الحكومــة المصريــة واالحتياجــات الماليــة والفنيــة الالزمــة لبنــاء القــدرات لــكل برنامــج .وتبلــغ الميزانيــة التقديريــة
اإلجماليــة لتدابيــر التكيــف المقــررة  9،328مليــون دوالر أمريكــي.

102

103

البرنامج

أصحاب المصلحة

الدعم الالزم

√
√
√
√

7
247
4,133
1,372

بناء
التكنولوجيا
القدرات
√
√
√
√

الدعم
الفني
√
√
√
√

اإلطار
الزمني
بالسنوات
غير مقدر
غير مقدر
غير مقدر
غير مقدر

الميزانية
المقدرة
(بالمليون
دوالر
أمريكي)

الجدول  :5.4احتياجات برامج التكيف المستقبلية في قطاع حماية المناطق الساحلية (بعد عام )2015

تطويــر أدوات دعــم القــرار بشــأن تأثيــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وأحــداث
الطقــس المتطرفــة

إنشــاء األعمــال الالزمــة للحمايــة مــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر واألحــداث
الجويــة القاســية فــي المناطــق الحضريــة فــي شــرق ووســط وغــرب الدلتــا

وزارة الموارد المائية والري ،المركز القومي لبحوث المياه،
معهد بحوث الشواطئ ،معهد بحوث التغيرات المناخية
وآثارها على البيئة
وزارة الموارد المائية والري ،وزارة التنمية المحلية  ،وزارة
اإلسكان

إنشــاء األعمــال الالزمــة للحمايــة مــن رفــع مســتوى ســطح البحــر واألحــداث
الجويــة القاســية للبنيــة التحتيــة فــي المناطــق الحضريــة (خطــوط المجــاري
ومحطــات الضــخ والطــرق)

إعــادة تأهيــل محطــات ضــخ ميــاه الــري والصــرف الســتيعاب ارتفــاع مســتوى
ســطح البحــر واألحــداث الجويــة المتطرفــة

وزارة الموارد المائية والري ،وزارة اإلسكان ،وزارة التنمية
المحلية ،وزارة البيئة ،الشركة القابضة لمياه الشرب
والصرف الصحي ،وزارة النقل

وزارة الكهرباء ،وزارة الموارد المائية والري ،المركز القومي
لبحوث المياه

إنشــاء األعمــال الالزمــة للحمايــة مــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر ،واألحــداث
الجويــة المتطرفــة ،لبحيــرة المنزلــة وبحيرةالبرلــس وبحيــرة إدكــو وبحيــرة مريــوط
وبحيــرة البردويــل وغيرهــا مــن البحيــرات الشــمالية
وزارة التنمية المحلية ،وزارة الموارد المائية والري ،جهاز
شئون البيئة

وزارة الموارد المائية والري ،معهد بحوث الشواطئ

177
964
1,972
376

وزارة الموارد المائية والري ،وزارة التنمية المحلية ،جهاز
شئون البيئة ،المركز القومي لبحوث المياه ،معهد بحوث
الشواطئ ،معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها على
البيئة

√
√
√
√

80

√
√
√
√

√

√
√
√
√
√

غير مقدر
غير مقدر
غير مقدر
غير مقدر
√

اإلجمالي =  ٩،٣٢٨،٠٠٠دوالر أمريكي

وزارة الموارد المائية والري

غير مقدر

وزارة الموارد المائية والري ،وزارة الزراعة واستصالح
األراضي ،جهاز شئون البيئة ،المركز القومي لبحوث المياه،
معهد بحوث الشواطئ ،معهد بحوث التغيرات المناخية
وآثارها على البيئة

بناء الجدران الفاصلة أمام المدن الكبرى

حماية وتأهيل أعمال الحماية وتغذية شاطئ الساحل

حماية الكثبان الرملية الطبيعية على طول الساحل الشمالي

بناء حواجز األمواج على طول الساحل الشمالي

المصدر :جهاز شئون البيئة ( )2010ووزارة الموارد المائية والري (.)2013
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 3.2.4ثغرات التخفيف واحتياجاته

الجدول  : 6.4احتياجات برامج التخفيف المستقبلية (بعد عام )2015

√

√

√

الدعم
الفني
√

√

الدعم الالزم

اإلطار
الزمني
بالسنوات
2022-2015

√

√

√

√

√

√

2020-2018
&
فصاعدا

2015
فصاعدا

2035-2015

بناء
التكنولوجيا
القدرات

يلخــص الجــدول  4.6تدابيــر التخفيــف فــي جميــع القطاعــات التــي تخطــط لهــا الحكومــة المصريــة اعتبـ ًـارا مــن عــام  2016ومــا بعــده (الموصوفــة فــي القســم  3.3مــن
الفصــل الثالــث) .يتــم اإلشــارة إلــى االحتياجــات الماليــة والتقنيــة وبنــاء القــدرات المطلوبــة لــكل برنامــج ،عندمــا يتــاح ذلــك.

البرنامج

رفع الدعم عن الطاقة

تركيب جيل إضافي للطاقة
المتجددة للوصول إلى
هدف  ٪37بحلول عام
2035

التدابير الالزمة المحددة

•دعــم تقديــر انبعاثــات غــازات الدفيئــة بســبب إجــراءات إعــادة هيكلــة
الدعــم للطاقــة.

•دعــم التخطيــط والتمويــل والتنفيــذ وتنظيــم سياســات وبرامــج
الطاقــة المتجــددة.
•دعم تطوير إجراءات التخفيف المالئمة وطنياً القابلة للتمويل.
•دعم إنشاء أنظمة القياس واإلبالغ والتحقق.

الطاقة المتجددة وسخانات
المياه بالطاقة الشمسية
في قطاع اإلسكان

أصحاب المصلحة
وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة
ووزارة البترول
وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة

وزارة اإلسكان

•عــم التخطيــط والتمويــل والتنفيــذ وتنظيــم السياســات والبرامــج
الســكنية/التجارية للطاقــة المتجددة/ســخانات الميــاه الشمســية.
•دعم تطوير إجراءات التخفيف المالئمة وطنياً القابلة للتمويل.
•دعم إنشاء أنظمة القياس واإلبالغ والتحقق.

الميزانية المقدرة
(بالمليون دوالر
أمريكي)
غير مقدرة

غير مقدرة

غير مقدرة

متعدد

•تقديــم الدعــم فــي مجــاالت التخطيــط والتمويــل والتنفيــذ وتنظيــم
السياســات والبرامــج الوطنيــة المتعلقــة بكفــاءة الطاقــة.
•دعــم تطويــر إجــراءات التخفيــف المالئمــة وطنيــاً القابلــة للتمويــل ،
ووضــع أنظمــة للقيــاس  ،واإلبــاغ ،والتحقــق مــن البرامــج.
 7.125مليون
لكفاءة الطاقة
في  6مصافي

كفاءة الطاقة حسب
استراتيجية الطاقة 2035
(جميع القطاعات) وخطة
العمل الوطنية لكفاءة
الطاقة - 2019/2018
( 2021/2020خطة العمل
الوطنية لكفاءة الطاقة )2
لقطاع الكهرباء
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التدابير الالزمة المحددة

البرنامج

أصحاب المصلحة

الدعم الالزم
التكنولوجيا

الميزانية المقدرة
(بالمليون دوالر
أمريكي)

بناء
القدرات

√

√

√

√

√

√

الدعم
الفني

وزارة النقل

برامج النقل المستدام
والتوسع في نظام
السكك الحديدية
الوطنية

خارطة طريق منخفضة
الكربون لصناعة
األسمنت المصرية بما
يشمل استخدام الوقود
البديل

√

•تقديــم الدعــم فــي مجــاالت التخطيــط والتمويــل والتنفيــذ
وتنظيــم برامــج النقــل المســتدام وتوســيع شــبكة الســكك
الحديديــة.
•دعــم تطويــر إجــراءات التخفيــف المالئمــة وطنيــاً القابلــة للتمويــل
وإنشــاء أنظمــة القيــاس واإلبــاغ والتحقــق للبرامــج.

•تقديــم الدعــم فــي مجــاالت التخطيــط والتمويــل والتنفيــذ
وتنظيــم خريطــة الطريــق لصناعــة االســمنت منخفضــة الكربــون.
•دعــم تطويــر إجــراءات التخفيــف المالئمــة وطنيــاً القابلــة للتمويــل
وإنشــاء أنظمــة القيــاس واإلبــاغ والتحقــق للبرامــج.

البرنامج الوطني إلدارة
المخلفات الصلبة

√

√

√

 18.26مليار دوالر
لخطوط المترو
وشبكة السكك
الحديدية الوطنية

غير مقدرة

وزارة التجارة
والصناعةوجهاز شئون
البيئة

•دعــم التخطيــط والتمويــل والتنفيــذ وتنظيــم قطــاع إدارة النفايات
الصلبــة الوطنية.
•دعــم تطويــر إجــراءات التخفيــف المالئمــة وطنيــاً القابلــة للتمويــل
وإنشــاء أنظمــة القيــاس واإلبــاغ والتحقــق للبرامــج.

√

√

غير مقدرة

جهاز شئون البيئة ,وزارة
التجارة والصناعة ,وزارة
التنمية المحلية

وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة

تعريفة التغذية للكهرباء
المولدة من المخلفات
غير مقدرة

•دعــم التخطيــط ،والتمويــل ،والتنفيــذ ،وتنظيــم نظــام تعريفــة
التغذيــة لتوليــد الكهربــاء مــن عمليــات تحويــل المخلفــات إلــى
طاقــة.
•دعــم تطويــر إجــراءات التخفيــف المالئمــة وطنيــاً القابلــة للتمويــل
وإنشــاء نظــم القيــاس واإلبــاغ والتحقــق.
•الدعــم التقنــي والتقنــي وبنــاء القــدرات فــي التقييــم التقنــي -
االقتصــادي ،وتقديــم العطــاءات ،والتنفيــذ ،وتنظيــم أنظمــة
تحويــل المخلفــات إلــى طاقــة.

اإلطار الزمني
بالسنوات

 2015فصاعدا

 2015فصاعدا

 2015فصاعدا

 2015فصاعدا
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•الدعــم فــي التخطيــط والتمويــل والتنفيــذ وتنظيــم الحــد مــن
زراعــة األرز.
•دعــم تطويــر إجــراءات التخفيــف المالئمــة وطنيــاً القابلــة للتمويــل
وإنشــاء أنظمــة القيــاس واإلبــاغ والتحقــق للبرامــج.

•دعــم التخطيــط والتمويــل والتنفيــذ وتنظيــم خفــض انبعاثــات
غــازات الدفيئــة مــن الثــروة الحيوانيــة.
•دعــم تطويــر إجــراءات التخفيــف المالئمــة وطنيــاً القابلــة للتمويــل
وإنشــاء أنظمــة القيــاس واإلبــاغ والتحقــق للبرامــج.

•دعــم التخطيــط والتمويــل والتنفيــذ وتنظيــم إنتــاج الســماد
والطاقــة الحيويــة مــن المخلفــات الزراعيــة.
•دعــم تطويــر إجــراءات التخفيــف المالئمــة وطنيــاً القابلــة للتمويــل
وإنشــاء أنظمــة القيــاس واإلبــاغ والتحقــق للبرامــج.

تقليص المساحات
المزروعة باألرز

الحد من انبعاثات غازات
الدفيئة الناتجة من
المواشي

إعادة تدوير النفايات
الزراعية وروث
المواشي

تنفيذ نظم القياس
واإلبالغ والتحقق
الوطنية والقطاعية

البرنامج

أصحاب المصلحة

وزارة الزراعة واستصالح
األراضي

وزارة الزراعة واستصالح
األراضي

وزارة الزراعة واستصالح
األراضي

متعدد

التدابير الالزمة المحددة

الميزانية المقدرة
(بالمليون دوالر
أمريكي)

غير مقدرة

غير مقدرة

غير مقدرة

غير مقدرة

•دعــم التخطيــط والتمويــل والتنفيــذ والتنظيــم لألنظمــة الوطنيــة
والقطاعيــة والمحــددة الخاصــة باألنظمــة القيــاس واإلبــاغ
والتحقــق مــن ســامة قوائــم حصــر غــازات الدفيئــة وإجــراءات
التخفيــف.

بناء
القدرات
التكنولوجيا

√

الدعم الالزم
الدعم
الفني

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

اإلطار الزمني
بالسنوات

2030-2017

2030-2017

 2015فصاعدا

 2015فصاعدا

 3.4معلومات حول الدعم الوارد
ويتنــاول هــذا القســم بالتفصيــل الدعــم الــذي تلقتــه الحكومــة المصريــة لتحقيــق اإلجــراءات المتعلقــة بالتصــدي
لتغيــر المنــاخ والتــي نفــذت بيــن عامــي  .2015-2005وهــو ينقســم إلــى الدعــم المتلقــي ألغــراض التكيــف (القســم
 ،)1.3.4والدعــم المتلقــي ألغــراض التخفيــف (القســم  ،)2.3.4والدعــم المقــدم للبرامــج الشــاملة (القســم ،)3.3.4
والدعــم الــوارد للتقريــر المحــدث كل ســنتين (القســم .)4.3.4

 1.3.4الدعم المتلقي ألغراض التكيف
يلخــص الجــدول  7.4الدعــم الدولــي الــذي تــم تلقيــه لبرامــج التكيــف التــي نفذتهــا الحكومــة المصريــة منــذ عــام
 2005فصاعــداً .المبلــغ اإلجمالــي للتمويــل المتلقــاة لبرامــج التكيــف هــو  19.54مليــون دوالر أمريكــي.
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تعميم شئون البيئة العالمية في الخطط
والسياسات الوطنية من خالل تعزيز نظم
المتابعة واإلبالغ لالتفاقيات البيئية
متعددة األطراف في مصر

475,000

6,904,318
دوالر

صندوق
التكيف
التفاقية
األمم
المتحدة
اإلطارية
بشأن تغير
المناخ

مرفق البيئة
العالمي

4,000,000
دوالر

دوالر

الجهة المانحة
وإجمالي مبلغ
التمويل ونوعه

الجدول  : 7.4تلقي الدعم الدولي لبرامج التكيف من عام  2005وما بعده

الموارد
المائية

التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا
النيل من خالل اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية

البرنامج

التدابير التي تحققت

•بنــاء القــدرات للمشــاركة العامــة فــي مجــال
تغيــر المنــاخ.

المناطق
الساحلية

بناء أنظمة أمن غذائي مرنة إلفادة
منطقة جنوب مصر

القطاع

الجهة
المانحة

مرفق البيئة
العالمي

•تعزيز الشاطئ وتغذيته.
•بناء جدران البحر وحواجز األمواج.
•الحواجــز النباتيــة واألشــجار ،ووضــع الرمــال
وتثبيــت الكثبــان الرمليــة.

الزراعة

اإلدارة المتكاملة واالبتكار في المناطق
السكنية الريفية

7,812,000
دوالر

مرفق البيئة
العالمي /
الصندوق
الخاص لتغير
المناخ

•تنمية القدرات للمزارعين.
•دمــج حلــول الحفــاظ علــى الميــاه فــي
المــزارع مــن خــال حلــول تكنولوجيــة صغيــرة
منخفضــة التكلفــة.
•اســتخدام أصنــاف المحاصيــل التــي تتحمــل
الجفــاف.
•أدوات الري المبتكرة.
•نظــام اإلنــذار المبكــر لألحــداث المناخيــة
ا لمتطر فــة .

الزراعة

المرحلة التشغيلية الخامسة لبرنامج المنح
الصغيرة لمرفق البيئة العالمي في مصر

•تحسين تقنيات حصاد المطر.
•إعادة تدوير المياه.
•تحسين تقنيات الري.
•تحســين التوقعــات علــى المــدى الطويــل
لتعزيــز قــدرة مصــر علــى مواجهــة الجفــاف
لفتــرات طويلــة.

شامل

مرفق البيئة
العالمي
دوالر

825,600

المصدر :مرفق البيئة العالمي ،صندوق التكيف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،واإلتحاد األوروبي.

√

√

√

بناء
القدرات

الدعم اآلخر الوارد
التكنولوجيا

√

√

√

√

الدعم
الفني

√

√

√

اإلطار الزمني

2011 - 2008

2014-2009

2016 – 2013

 – 2015حاليا

2015-2011
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 2.3.4الدعم الوارد للتخفيف

البرنامج

برنامج إعادة هيكلة الدعم لقطاع الكهرباء

الجهة المانحة وإجمالي مبلغ
التمويل ونوعه

برنامج دعم سياسة اإلصالح في
مجال الطاقة
اإلتحاد األوربي  60مليون يورو
المساعدة الفنية لدعم إصالح
قطاع الطاقة :شبكات األمان
االجتماعي
البنك الدولي 6 :مليون دوالر

محطة الكريمات المهجنة للطاقة
الشمسية المركزة
مرفق البيئة العالمي/البنك
الدولي:
 49.8مليون دوالر

√

بناء
القدرات

الدعم اآلخر الوارد
التكنولوجيا

√

√

√

√

الدعم
الفني

2015 - 2013

2015 - 2014

اإلطار الزمني

ويوجــز الجــدول  4.8الدعــم الدولــي المقــدم لبرامــج التخفيــف التــي نفذتهــا الحكومــة المصريــة مــن عــام  2005ومــا بعــده (الــوارد وصفهــا فــي الفصــل الثالــث ،القســم
.)2.3

القطاع

توليد الكهرباء

زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في
توليد الكهرباء

الجدول  :8.4الدعم الدولي الوارد لبرامج التخفيف بين  2005وما بعدها

التدابير التي تحققت

•اإللغاء التدريجي لدعم الكهرباء ابتداء من
عام 2014
•إعادة تسعير الكهرباء في نظام قائم على
الشريحة
•إنشاء شبكات أمان اجتماعي في سياق
إصالح قطاع الطاقة
•نمذجة قطاع الطاقة الوطني على أساس
 4سيناريوهات استراتيجية شاملة طويلة
األجل
•تطوير إستراتيجية مصر للطاقة المستدامة
المتكاملة 2035

الطاقة،
والطاقة
المتجددة

•وضع هدفين لمساهمة الطاقة المتجددة
في توليد الطاقة الوطنية (الكهرباء)٪20 :
بحلول عام  2022و  ٪37بحلول عام 2035
•تنفيذ مشاريع طاقة الرياح والطاقة
الشمسية والطاقة الكهرومائية :محطة
نجع حمادي للطاقة الكهرومائية
•محطة الكريمات المهجنة للطاقة
الشمسية المركزة والطاقة الشمسية
الضوئية صغيرة النطاق مع نظام القياس
الصافي
•إصدار خطط تعريفة التغذية والقياس
الصافي
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البرنامج

القطاع

كفاءة الطاقة في
توليد الكهرباء ولدى
المستخدمين النهائيين

التدابير التي تحققت

الجهة المانحة وإجمالي مبلغ التمويل
ونوعه

الطاقة ،وكفاءة
الطاقة

برنامج النقل المستدام
وتوسيع شبكة مترو
القاهرة

مشروع كفاءة الطاقة
الصناعية

تحسين كفاءة الطاقة ومشروع خفض
غازات الدفيئة ()2010 - 1998

•تنفيــذ مجموعــة مــن تدابيــر كفــاءة الطاقــة
تحسين كفاءة الطاقة و مشروع خفض
المصاحبــة إلصــاح الدعــم واســتثمارات
غزات الدفيئة ()٢٠١٠-١٩٩٨
الطاقــة المتجــددة.
مرفق البيئة العالمي ٤،١١٠ :مليون دوالر
•برنامــج المعاييــر ووضــع بطاقــت كفــاءة
أمريكي
الطاقــة علــى األجهــزة المنزليــة لتصنيــف
الكهربــاء.
تحسين كفاءة الطاقة في أجهزة اإلضاءة
•تعزيز تكنولوجيا اإلضاءة LED
والبناء ()2015 - 2010
•حملــة توعيــة علــى الصعيــد الوطنــي للحــد
مــن اســتهالك الكهربــاء.
تحسين كفاءة الطاقة في أجهزة اإلضاءة و
•إصــدار قانــون الكهربــاء ( 87/2015مــع مــواد
البناء ()٢٠١٥-٢٠١٠
محــددة ( ) 51-45لكفــاءة الكهربــاء وإدارة
مرفق البيئة العالمي٤،٤٥٠ :مليون دوالر
الطاقــة(
•ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺣوﯾل ﻣﺣطﺎت اﻟﮐﮭرﺑﺎء
ذات اﻟدورة اﻟﺑﺳﯾطﺔ إﻟﯽ اﻟدورة المركبــة
اﻟﻣﺗﮐﺎﻣﻟﺔ ﻟﻟﺗﻐوﯾز

الطاقة
والنقل

الطاقة
والصناعة

مرفق البيئة العالمي  3.95:مليون دوالر
محلي  24.1 :مليون دوالر

تحويل محطات كهرباء الشباب ودمياط
الغربية من دورة بسيطة إلى دورة مركبة
متكاملة للتغويز
البنك األوروبي للتعمير والتنمية
 190مليون دوالر

•أنشــطة برنامــج مصــر للنقــل المســتدام
برنامج مصر للنقل المستدام:
والمشــاريع التجريبيــة.
•المرحلــة الخامســة مــن خــط متــرو القاهــرة مرفق البيئة العالمي/برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي 7 :ماليين دوالر
الثانــي.
محلي  37 :مليون دوالر
•المرحلــة  1والمرحلــة  2مــن خــط متــرو القاهرة
الثالث.
•البرنامــج الوطنــي لتحديــد مراجــع مقارنــة
الطاقــة وسياســة كفــاءة الطاقــة.
•زيــادة الوعــي حــول كفــاءة الطاقــة الصناعيــة
وإدارتهــا فــي الصناعــة.
•بناء القدرات لخدمات كفاءة الطاقة.
•الوصــول إلــى تمويــل لمشــاريع تحســين
كفــاءة الطاقــة.
•تنفيــذ نظــم إدارة الطاقــة تحقيــق األمثليــة
فــي النظــم.

√

بناء
القدرات

الدعم اآلخر الوارد
التكنولوجيا

√

√

√

√

الدعم
الفني

√

√

√

اإلطار الزمني

2015 - 2005

2015 - 2009

2015-2012
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البرنامج

برنامج التحكم في
التلوث الصناعي
المرحلة الثانية*

مشروع القطاع
الخاص وقطاع
األعمال الصناعي*

البرنامج الوطني
المصري إلدارة
المخلفات الصلبة

الطاقة الحيوية
للتنمية الريفية
المستدامة

القطاع

الطاقة
والبيئة
والصناعة

الطاقة
والبيئة
والصناعة

المخلفات،
البيئة

الطاقة
قطاع الزراعة
والغابات
وغير ذلك من
استخدامات
األراضي
,المخلفات

طفيفا في هذا المشروع.
ً
* كان عنصر تغير المناخ

التدابير التي تحققت

الجهة المانحة وإجمالي مبلغ التمويل
ونوعه

بناء
القدرات
التكنولوجيا

الدعم اآلخر الوارد
الدعم
الفني

اإلطار
الزمني

التمويل:
بنك االستثمار األوربي 40 :مليون يورو
•إجــراءات مكافحــة التلــوث الممولــة لألســمنت ،ومصانــع الطــوب،
الوكالة الفرنسية للتنمية 40 :مليون يورو
والبتــرول ،والكيماويــات ،وصناعــات الصلــب فــي القاهــرة الكبــرى
بنك اليابان للتعاون الدولي 4.7 :مليار ين
واإلســكندرية.
البنك الدولي 20 :مليون دوالر
•  6مشــاريع تنطــوي علــى التحــول مــن زيــت الوقــود الثقيــل إلــى
مساعدة فنية:
الغــاز الطبيعــي.
بنك االستثمار األوربي 3 :ماليين يورو
حكومة فنلندا 0,9 :مليون يورو
دولي 17.5 :مليون دوالر
•تدابيــر خفــض التلــوث الممولــة للمرافــق الصناعيــة فــي صعيــد بنك التنمية األلماني  7.26 : KfWمليون
يورو (منحة)
مصــر العليــا والســفلى (باســتثناء القاهــرة الكبــرى واإلســكندرية)

√

√

√

√

√

√

√

√

- 2007
2015

- 2008
2012

√

بنك التنمية األلماني KfW
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي GIZ
االتحاد األوربي
أمانة الدولة السويسرية للشئون
االقتصادية

- 2012
2015

•تأسيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات
•إصــدار توجيهــات اســتراتيجية بشــأن اإلدارة المتكاملــة للمخلفــات
الصلبــة
•عقــد منتــدى وطنــي ســنوي حــول إدارة المخلفــات لنقــل المعرفــة
والتواصل
•إنشــاء منصــة عبــر اإلنترنــت للمشــكالت المتعلقــة بالمخلفــات
الصلبــة
•صياغــة قانــون إدارة المخلفــات الصلبــة الــذي يتنــاول التخطيــط
والتمويــل ومعاييــر تنفيــذ نظــم اإلدارة المتكاملــة للمخلفــات
الصلبــة فــي ســياق االندمــاج االجتماعــي واســترداد التكلفــة
ودفــع الملوثــات والمبــادئ الموســعة لمســؤولية المنتِ ــج
•نمــاذج التشــغيل المجربــة للجمــع األولــي وإعــادة تدويــر المــواد
الصلبــة البلديــة فــي  4محافظــات
•دعــم تنفيــذ نظــم إدارة المخلفــات الصلبــة الشــاملة فــي 4
محا فظــا ت
مرفق البيئة العالمي 3 :ماليين دوالر
تمويل مشترك 12.4 :مليون دوالر

√

√

√

- 2010
2015
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البرنامج/المشروع

الجدول  : 9.4الدعم الدولي الوارد لبرامج الطاقة المتجددة (االتفاقات الموقعة بين )2015-2005
الجهة المانحة

محطة رياح االزعفرانة ـ المرحلة 3

مزرعة رياح غرب خليج السويس

مزرعة رياح جبل الزيت بقدرة  22ميجاوات

مزرعة رياح

تاريخ الموافقة

ألمانيا
أسبانيا
اليابان
البنك الدولي

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي

الوكالة الفرنسية للتنمية

محطة أسوان للطاقة الشمسية (خاليا
فوتوضوئية)  20ميجاوات

2010
2011
2012

الجهة الوطنية المتلقية

2003
2008
2010
2010

صندوق التكنولوجيا النظيفة  -البنك
الدولي
الوكالة الفرنسية للتنمية

العملة

هيئه الطاقة الجديدة والمتجددة
وزارة الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة
هيئه الطاقة الجديدة والمتجددة
الشركة المصرية لنقل الكهرباء

2010
2015

المبلغ
(بالماليين)

اليورو
اليورو
الين
الدوالر األمريكي
الشركة المصرية لنقل الكهرباء
هيئه الطاقة الجديدة والمتجددة

القروض
15
119
388
70
الدوالر األمريكي
اليورو

مزرعة رياح

150
40

الشركة المصرية لنقل الكهرباء
هيئه الطاقة الجديدة والمتجددة
هيئه الطاقة الجديدة والمتجددة

المنح
الدوالر األمريكي
الدينار الكويتي
اليورو

مزرعة رياح

0.25
0.3
0.8

صندوق التكنولوجيا النظيفة  -البنك
الدولي

قدرات طاقة الرياح المحتملة

دراسة جدوى لمحطة طاقة كهروضوئية
طاقتها  20ميجاوات

المصدر :وزارة االستثمار والتعاون الدولي.
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 3.3.4الدعم الوارد للبرامج الشاملة

بناء القدرة

√

الدعم اآلخر الوارد
التكنولوجيا

الدعم
الفني

√

2013- 2008

اإلطار الزمني

تــم تلقــي تمويــل إجمالــي قــدره  5مالييــن دوالر أمريكــي لــكل مــن برنامــج إدارة مخاطــر التغيــر المناخــي ومشــروع بنــاء القــدرات علــى خفــض االنبعاثــات كمــا تــم تلخيصــه
فــي الجــدول .4.10

برنامج إدارة مخاطر تغير
المناخ

مشروع بناء القدرات
على خفض االنبعاثات

جدول  : 10.4الدعم الدولي الوارد للبرامج الشاملة

متعدد

متعدد

البرنامج

التدابير التي تحققت

•تم تأسيس وحدة للتوعية بالتنمية النظيفة والتطوير
•المســاهمة فــي إنشــاء وحــدة كفــاءة الطاقــة لتقديــم المشــورة
لمجلــس الــوزراء بشــأن كفــاءة الطاقــة
•دعم وضع خارطة طريق وطنية لكفاءة الطاقة
•دعم نمذجة سيناريوهات تغير المناخ المختلفة في قطاع المياه
•توفيــر المــوارد لتطويــر القــدرة علــى التنبــؤ وتحليــل التوقعــات علــى
المــدى الطويــل بتأثيــر تغيــر المنــاخ علــى الميــاه
•دعــم وزاره الزراعــة واســتصالح األراضــي ومراكــز البحــوث التابعــة لهــا
لوضــع نهــج منهجيــة وأدوات للتخطيــط ،مــع التركيــز بوجــه خــاص
علــى أدوات تحديــد المناطــق ورســم الخرائــط
•دعــم األنشــطة البحثيــة (التركيــز بشــكل رئيســي علــى العجــز فــي
الــري) وتماريــن المحــاكاة علــى تأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى المحاصيــل
الرئيســية
•دعــم إنتــاج فيلــم وثائقــي بعنــوان «مســتقبل تغيــر المنــاخ فــي مصر»
فــي إطــار التوعيــة العامــة والدعــوة بشــأن تغيــر المناخ.

•يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى تعميــم
سياســات تغيــر المنــاخ فــي خطــط التنميــة الوطنيــة.

القطاع

الجهة المانحة وإجمالي مبلغ
التمويل ونوعه

منظمة األغذية والزراعة (فاو)
والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية ،وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،وبرنامج األمم المتحدة
للبيئة،
واليونسكو،
وبرنامج األمم المتحدة للتنمية
الصناعية:
 4ماليين دوالر أمريكي

االتحاد األوربي وتمويل مشترك
 1مليون دوالر أمريكي
√

√

2018 - 2013
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القطاع

التكيف

الجهة المانحة
وإجمالي مبلغ
التمويل

الجدول  : 11.4الدعم الدولي المقدم للتقرير المحدث كل سنتين

التدابير التي تحققت

•تنميــة القــدرات للــوزارات ورفــع الوعــي حــول إجراءات
التكيــف األخيــرة وتغيــر المناخ.
مرفق البيئة العالمي/
برناج األمم المتحدة
اإلنمائي
 352ألف دوالر

التكنولوجيا

الدعم اآلخر الوارد
بناء القدرات

√

√

الدعم الفني

2018-2016

اإلطار الزمني

تلقــت مصــر دعمــاً ماليــاً مــن مرفــق البيئــة العالمــي إلعــداد هــذا التقريــر  ،وهــو مــا كان ضروريــا لضمــان الحصــول علــى معلومــات محدثــة ،والتــي بدونهــا تضعــف
الشــفافية ويتأثــر جمــع البيانــات .وبلــغ الدعــم المالــي المقــدم مــن مرفــق البيئــة العالمــي  352,000دوالرا علــى النحــو المبيــن فــي الجــدول  4.11أدنــاه .وشــمل الدعــم
بنــاء القــدرات والدعــم الفنــي لــكل مــن التكيــف والتخفيــف.

البرنامج

تقرير مصر «المحدث لفترة
السنتين» األول (النشاط
التمكيني)

التخفيف

•رفع الوعي بشأن إجراءات التخفيف
•دعــم الــوزارات فــي تطويــر نظــام القيــاس واإلبــاغ
والتحقــق لمراقبــة إجــراءات التخفيــف والتكيــف.

الفصل :5
القياس واإلبالغ والتحقق
الوطني

تشــكل أنظمــة القيــاس واإلبــاغ والتحقــق األســاس لتعزيــز العمــل الوطنــي والدولــي بشــأن تغيــر المنــاخ.
ويحــدث القيــاس واإلبــاغ والتحقــق علــى المســتوى الدولــي ،ولكنــه يمكــن أن يحــدث طوعيــاً علــى المســتوى
الوطنــي أيضــا .ويتــم تشــجيع الــدول الناميــة علــى اســتخدام العمليــات أو الترتيبــات أو النظــم المحليــة القائمــة،
بمــا يتضمــن المعلومــات والمنهجيــات والخبــراء والجوانــب األخــرى المتاحــة علــى الصعيــد الوطنــي مــن أجــل
القيــاس واإلبــاغ والتحقــق.
ويعــرض هــذا الفصــل نظــام القيــاس واإلبــاغ والتحقــق الوطنــي المقتــرح لمصــر .وقــد تم وضع المقترح بإشــراك
ممثليــن مــن جميــع الــوزارات والهيئــات الوطنيــة المعنيــة إلبــداء الــرأي والمراجعــة .ولكــن لــم يعتمــد المجلــس
الوطنــي للتغيــرات المناخيــة هــذا النظــام المقتــرح رســميا بعــد .وعــاوة علــى ذلــك ،فــا يــزال البــدء فــي تنفيــذ
نظــام القيــاس واإلبــاغ والتحقــق الوطنــي يعتمــد علــى توفيــر التمويــل والمــوارد األخــرى علــى النحــو المبيــن
فــي الفصــل الرابــع .وبمجــرد إتاحتهــم ،فــإن هــذا ســيدعم المؤسســات الوطنيــة فــي حشــد الجهــود لتنفيــذ
النظــام المقتــرح.

 1.5لنظام المقترح للقياس واإلبالغ والتحقق الوطني

وفــي الوقــت الحالــي ،تســتخدم البرمجيــات الخاصــة بالهيئــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ  IPCCلعــام 2006
باعتبارهــا نظــام يتضمــن قاعــدة بيانــات بمــا يضمــن الحفــاظ علــى الذاكــرة المؤسســية لبيانــات حصــر غــازات
الدفيئــة .وباإلضافــة إلــى وجــود األنشــطة الجزئيــة الحاليــة للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق لــكل قطــاع علــى النحــو
المبيــن فــي القســم  5.2علــى المــدى القصيــر والمتوســط ،فينبغــي أن يتطــور نظــام أرشــفة البيانــات واألنشــطة
الجزئيــة إلــى نظــام وطنــي شــامل للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق .ويقتــرح المكونــات الرئيســية التاليــة للنظــام
الوطنــي للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق النشــطة تغيــر المنــاخ فــي مصــر:
قياس:
1.1بيانــات األنشــطة ومعامــات االنبعاثــات الوطنيــة مــن أجــل حســاب غــازات الدفيئــة بالنســبة لالنبعاثــات
وعمليــات إزالتهــا فــي جميــع القطاعــات (قطــاع الطاقــة ،قطــاع العمليــات الصناعيــة واســتخدام المنتجــات،
قطــاع الزراعــة والغابــات وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات األراضــي و قطــاع المخلفــات) ؛
2.2تلقى الدعم ماليا وتقنيا وفنيا وبناء القدرات لتنفيذ سياسات وإجراءات التخفيف والتكيف المذكورة.
اإلبالغ عن:
3.3حصر غازات الدفيئة ؛
4.4سياسات وإجراءات التكيف والتخفيف والبيانات المرتبطة بها بشأن الفائدة من حيث التكلفة ؛
التحقق من:
المبلغ عنها ؛ و
5.5حصر غازات الدفيئة ُ
6.6تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة من خالل تنفيذ إجراءات التخفيف.
الخطوات التالية للنظام الوطني المقترح للقياس واإلبالغ والتحقق هي:
.1إنشاء نظام وطني لقياس انشطة تغير المناخ واإلبالغ عنه والتحقق منه ؛
.2تنفيذ خطة تحسين جودة بيانات حصر غازات الدفيئة ؛ و
.3وضــع خطــة لتطويــر نظــام القيــاس واإلبــاغ والتحقــق لبيانــات التخفيــف والتكيــف والدعــم واالحتياجــات التــي
تــم جمعهــا.
وبالتــوازي مــع ذلــك ،يتطلــب النظــام الوطنــي للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق إعــادة صياغــة أدوار الكيانــات الوزاريــة
حتــى تتماشــى مــع اتفاقيــة االمــم المتحــدة االطاريــة لتغيــر المنــاخ واتفــاق باريــس .وهــو مــا ســيتم تقديمــه
فــي القســم  .5.3وعــاوة علــى ذلــك ،يوضــح القســم  5.4المســارات األربعــة المقترحــة لهيــكل النظــام الوطنــي
للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق ،وســيضع القســم  5.5تفاصيــل عــن مصــادر البيانــات المحتملــة.
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 1.2.5قطاع الطاقة

•وزارة البتــرول .تأسســت اللجنــة العليــا لكفــاءة الطاقــة ،تحــت إشــراف وزارة البتــرول ،فــي عــام  2015كنظــام
مركــزي لجمــع البيانــات مــن الشــركات القابضــة التاليــة :الهيئــة المصريــة العامــة للبتــرول ،الشــركة المصريــة
القابضــة للغــاز الطبيعــي ( ،)EGASالشــركة المصريــة القابضــة للبتروكيماويــات والشــركة المصريــة القابضــة
للبتــرول (جانــوب)  .وبالتزامــن ،تــم إنشــاء  100وحــدة لكفــاءة الطاقــة فــي عــام  2017فــي كل شــركة قابضــة
مــن أجــل اإلبــاغ إلــى وحــدة كفــاءة الطاقــة المركزيــة .وتقــوم وحــدات كفــاءة الطاقــة بجمــع البيانــات
المتعلقــة بإنتــاج الطاقــة ،واســتهالكها ،ومتابعــة وفــورات الطاقــة فــي كل شــركة .وقــد وضعــت شــركة
 EGASبالفعــل نمــاذج لجمــع البيانــات التــي تســتخدمها الشــركات الفرعيــة .كمــا تمضــي الــوزارة فــي إنشــاء
وحــدة كفــاءة الطاقــة وتغيــر المنــاخ.
•وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة .هنــاك مركــز وطنــي يتــم تشــغيله أوتوماتيكيــاً للتحكــم فــي الطاقــة،
يقــوم بجمــع البيانــات فــي الوقــت الفعلــي مــن جميــع مراحــل نظــام الكهربــاء (التوليــد والنقــل والتوزيــع).
ويتــم اإلبــاغ عــن البيانــات علــى أســاس شــهري ،ومــع ذلــك ،يمكــن اســتخراج المعلومــات فــي أي وقــت إذا
لــزم األمــر .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،لــدى كل محطــة طاقــة شــخص مســئول عــن القيــاس واإلبــاغ والتحقــق
ومديــر لشــئون البيئــة.
•وزارة الســياحة .تــم إنشــاء برنامــج للســياحة الخضــراء ،أطلقــت بموجبــه وزارة الســياحة مبــادرة للمشــاركة
فــي االســتثمار مــع الفنــادق فــي مشــروعات كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة .وهنــاك مبــادرة أخــرى
هــي فنــدق جريــن ســتار الــذي يعــد برنامجــا وطنيــا للتأهيــل األخضــر وبنــاء القــدرات وتديــره جمعيــة الفنــادق
المصريــة تحــت رعايــة وزارة الســياحة المصريــة.

 2.2.5قطاع الصناعة
•وزارة التجــارة والصناعــة -المركــز الوطنــي المصــري لإلنتــاج األنظــف .يهــدف المركــز إلــى تطويــر وصيانة
قاعــدة بيانــات لكافــة المنشــآت الصناعيــة فــي مصــر .وهــو يجمــع بيانــات مــن مصــادر متعــددة مثــل الغــرف
التجاريــة ،واتحــاد الصناعــات المصريــة ،وروابــط المســتثمرين ،وروابــط القطاعيــة األخــرى .وقــد أنجــز مؤخــرا
اســتعراضا لجميــع األنشــطة الصناعيــة علــى مــدي الســنوات العشــر الماضيــة مــن أجــل قيــاس القطاعــات
الصناعيــة والقطاعــات الفرعيــة وتحديــد الفــرص المتاحــة للتحســين.
•وزارة التجــارة والصناعــة ـ الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة .علــى الرغــم مــن أن للهيئــة دورا قانونيــا
لجمــع البيانــات مــن جميــع المنشــآت الصناعيــة ،فــإن جــودة البيانــات تحتــاج إلــى تحســين .وقــد يكــون بنــاء
قــدرات موظفــي الهيئــة مفيــدا ألنهــا مســئولة عــن تجديــد تراخيــص التشــغيل وتحديــث قاعــدة البيانــات
للنشــاط الصناعــي (اإلنتــاج) ،واســتهالك الوقــود وغيرهــا مــن العوامــل ذات الصلــة بحســاب انبعاثــات غازات
الدفيئــة مــن هــذا القطــاع.
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 3.2.5قطاع الزراعة
•وزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي  -قطــاع الشــئون االقتصاديــة .يمثــل القطــاع المصــدر الوحيــد
للبيانــات الخاصــة بحســابات حصــر غــازات الدفيئــة لقطــاع الزراعــة ،والغابــات ،وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات
األراضــي .وإحــدى المطبوعــات الرئيســية لقطــاع الشــئون االقتصاديــة هــي «النشــرة الســنوية لالقتصــاد
الزراعــي» التــي تعتبــر المصــدر الرئيســي لإلحصــاءات الزراعيــة الرســمية فــي مصر .ولتوليد اإلحصــاءات ،يقوم
القطــاع الزراعــي بجمــع البيانــات عــن طريــق التعــداد الزراعــي ،والمســوحات الســنوية لقــص المحاصيــل،
والتقاريــر اإلقليميــة ،والتقديــرات المســتقاة مــن األشــخاص ذوي الخبــرة المهنيــة .كمــا يقــوم قطــاع
الشــئون االقتصاديــة بتبويــب ونشــر البيانــات التــي تنتجهــا اإلدارات األخــرى فــي وزارة الزراعــة والــوزارات
والمنظمــات األخــرى (مثــل الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء).
•وزارة الزراعــة ـ مركــز معلومــات تغيــر المنــاخ والطاقــة المتجــددة .يقــوم المركــز بجمــع حصــر غــازات
الدفيئــة فــي قطــاع الزراعــة ،والغابــات ،وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات األراضــي فــي مصــر ،وذلك مــن البيانات
التــي ينشــرها قطــاع الشــئون االقتصاديــة بــوزارة الزراعــة .ويســتخدم المركــز برمجيــات الهيئــة الدوليــة
المعنيــة بتغيــر المنــاخ فــي حصــر غــازات الدفيئــة .ويتمثــل الهــدف الرئيســي للمركــز فــي تعزيــز مصــادر بيانــات
قوائــم حصــر غــازات الدفيئــة وبنــاء القــدرات لبنــاء نظــم مســتدامة للحصــر وإجــراءات التخفيــف فــي قطــاع
الزراعــة .ولــدى المركــز فرصــة كبيــرة لتعزيــز وتشــجيع اإلصالحــات فــي السياســات واالســتثمارات التــي تقلــل
بشــكل غيــر مباشــر مــن قابليــة التأثــر بتغيــر المنــاخ (علــى ســبيل المثــال ،تحســين إدارة الطلــب علــى الميــاه،
وتنميــة سلســلة اإلمــداد بتنويــع الزراعــة) ،أو التــي تشــجع خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة.

 4.2.5قطاع المخلفات
•وزارة اإلســكان ،وزارة التنميــة المحليــة ،وزارة التجــارة والصناعــة ،ووزارة البيئــة .تنقســم مســئولية
قطــاع المخلفــات الصلبــة فــي مصــر بيــن العديــد مــن الكيانــات بمــا يشــمل :وزارة اإلســكان (ميــاه الصــرف
الصحــي) ،وزارة التنميــة المحليــة (المخلفــات الصلبــة البلدية) ،وزارة التجارة والصناعة (المخلفات الصناعية)،
وجهــاز تنظيــم إدارة المخلفــات الــذي أنشــئ حديثــاً عــام  2015تحــت إشــراف وزارة البيئــة .مــن ناحيــة أخــرى،
تحديــا خاصــا لقطــاع المخلفــات الصلبــة.
يمثــل جمــع البيانــات وإعــداد التقاريــر
ً
•وزاره اإلســكان .بالنســبة للقطــاع الفرعــي الخــاص بميــاه الصــرف ،يلــزم بــذل الكثيــر مــن الجهــود نظــرا
لعــدم كفايــة البيانــات والمتابعــة فيمــا يتعلــق بطــرق المعالجــة والتصريــف ونوعيــة ميــاه الصــرف المنزلــي
والصناعــي والحمــأة الناتجــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ينبغــي تحســين ادوار ومســئوليات مختلــف الكيانــات
ذات الصلــة والتنســيق فيمــا بينهــا.

 5.2.5الموارد المائية وحماية المناطق الساحلية
•المركــز القومــي لبحــوث الميــاه ـ معهــد بحــوث البيئــة والتغيــرات المناخيــة .تتمثــل مهــام المعهــد فــي
تقييــم آثــار تغيــر المنــاخ وإعــداد اســتراتيجيات التكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي قطــاع المــوارد المائيــة وحمايــة
الشــواطئ .كمــا يســجل المعهــد بيانــات الطقــس مباشــرة ،باإلضافــة إلــى البيانــات الصــادرة عــن هيئــة
األرصــاد الجويــة .وهنــاك  10محطــات قــد ركبــت بالفعــل وســيتم تركيــب  14محطــة أخــرى فــي المســتقبل
القريــب.
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 3.5إعادة صياغة الترتيبات المؤسسية
تتكــون إعــادة صياغــة الترتيبــات المؤسســية مــن ثالثــة هيــاكل رئيســية )1 :نقطــة االتصــال الوزاريــة المعنيــة بتغيــر
المنــاخ )2 ،مجموعــة العمــل المعنيــة بضمــان الجــودة ،و  )3فريــق العمــل المعنــي بالدعــم الفنــي.

 1.3.5نقاط االتصال الوزارية المعنية بتغير المناخ
اإلدارة المركزيــة لتغيــر المنــاخ هــي األمانــة الفنيــة للمجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة ،ونقطــة االتصــال
التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ .وتلعــب اإلدارة المركزيــة لتغيــر المنــاخ دورا هامــا فــي
ويقتــرح أن تكــون اإلدارة
اإلشــراف علــى إعــداد كافــة التقاريــر المعنيــة بتغيــر المنــاخ وتعزيــز السياســات الجديــدةُ .
المركزيــة لتغيــر المنــاخ كيانــا منســقا لنظــام القيــاس واإلبــاغ والتحقــق الجديــد .وحاليــا ،يعــد الجهــاز المركــزي
للتعبئــة العامــة واإلحصــاء هــو المنظمــة الوحيــدة التــي لديهــا الســلطة القانونيــة لجمــع البيانــات مــن الــوزارات
يوصــى بتوســيعها لتشــمل وحــدة فرعيــة لتغيــر المنــاخ
ذات الصلــة ،وهــو لديــه وحــدة بيئيــة مخصصــة ،إال أنــه َ
لجمــع بيانــات حصــر غــازات الدفيئــة مــن مختلــف القطاعــات .ويوصــى بشــدة بإنشــاء مراكــز تنســيق دائمــة بشــأن
تغيــر المنــاخ والقيــاس واإلبــاغ والتحقــق ،فــي جميــع الــوزارات المعنيــة لإلبــاغ عــن بيانــات حصــر غــازات الدفيئــة
ذات الصلــة إلــى الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ورفــع التقاريــر إلــى اإلدارة المركزيــة لتغيــر المنــاخ–
جهــاز شــئون البيئــة حــول إجــراءات واحتياجــات التخفيــف والتكيــف وتلقــى الدعــم .وبعــض الــوزارات لديهــا بالفعــل
وحــدات لتغيــر المنــاخ ،فــي حيــن قــد تضيــف وزارات أخــرى مثــل هــذه المهــام إلــى مســئوليات الوحــدات األخــرى
الموجودة .وقد تكون هذه الخطوة طويلة األمد وتتطلب موارد إضافية.

 2.3.5مجموعة العمل المعنية بضمان الجودة
يعتبــر ضمــان الجــودة علــى مســودات التقاريــر الوطنيــة خطــوة حاســمة فــي أي نظــام راســخ للقيــاس واإلبــاغ
والتحقــق .ومــن المهــم بالنســبة للتقاريــر المعــدة أن يراجعهــا خبــراء أو كيانــات خارجيــة لــم يشــاركوا فــي إعــداد
مثــل هــذه التقاريــر لتقديــم وجهــات نظــر مســتقلة ومهنيــة .ومــن المقتــرح إنشــاء مجموعــة عمــل منفصلــة
لضمــان الجــودة .والــدور المقتــرح لهــذه المجموعــة هــو مراجعــة جميــع التقاريــر والتحقــق منهــا (مثــل التقريــر
المحــدث كل عاميــن والبالغــات الوطنيــة) التــي يصدرهــا الكيــان المنســق قبــل تقديمهــا إلــى اتفاقيــة األمــم
المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ .وســتقوم مجموعــة العمــل المعنيــة بضمــان الجــودة بعــد ذلــك بتزويــد الكيــان
التنســيقي بتعليقــات علــى التقاريــر المســتعرضة لمزيــد مــن التحســين.

 3.3.5فريق العمل المعني بالدعم الفني
وســيتم إنشــاء الفريــق الفنــي للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق مــن مجموعــة مــن الخبــراء الوطنييــن لتقديــم
المســاعدة الفنيــة واإلرشــاد إلــى الكيــان التنســيقي والجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء والــوزارات
المعنيــة .ويتمثــل الــدور الرئيســي لفريــق العمــل المعنــي بالدعــم الفنــي فــي تقديــم الدعــم للكيــان التنســيقي
فيمــا يتعلــق بتصميــم نمــاذج جمــع البيانــات الخاصــة بقوائــم حصــر غــازات الدفيئــة ،وإجــراءات التخفيــف ،ودعــم
واســتعراض التقاريــر المعــدة قبــل تقديمهــا إلــى فريــق مجموعــة العمــل المعنيــة بضمــان الجــودة واتفاقيــة
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ.
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 4.5هيكل القياس واالبالغ والتحقق
وســيتألف الهيــكل المقتــرح للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق مــن هيئــة تنســيقية ،ممثلــة فــي اإلدارة المركزيــة
لتغيــر المنــاخ ،التــي تعمــل كمركــز تنســيق وطنــي التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ .وتمثــل
اإلدارة المركزيــة لتغيــر المنــاخ هيئــة التنســيق الوطنيــة مــع الــوزارات المعنيــة والجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة
واإلحصــاء ،ولديهــا فيمــا يخــص تغيــر المنــاخ ذراعــان  :مجموعــة العمــل المعنيــة بضمــان الجــودة وفريــق العمــل
المعنــي بالدعــم الفنــي .ويعمــل الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ككيــان رئيســي فــى جمــع البيانــات.
وتتألــف مســارات القيــاس واإلبــاغ والتحقــق لتدفــق البيانــات مــن أربعــة مســارات :أوال) قيــاس غــازات الدفيئــة،
ثانيــا) سياســات وإجــراءات التخفيــف ،ثالثــا) الدعــم المتلقــى ،و رابعــا) سياســات وإجــراءات التكيــف .وقــد تــم
تلخيــص هيــكل القيــاس واإلبــاغ والتحقــق المقتــرح فــي الشــكل .5.1
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اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻜﻴﻒ

ﺳﻴﺎﺳﺎت و إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻴﻒ
اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

MRV

MRV

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

MRV

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

MRV

MRV

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت و إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻴﻒ

ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻜﻴﻒ

اﻹﺑﻼغ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺪث ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﺣﺼﺮ ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻹﺑﻼغ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺪث ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﺣﺼﺮ ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

MRV

MRV

MRV

MRV

MRV

ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة

ﺗﻘﺎرﻳﺮاﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أرﺷﻴﻔﻴﺔ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ

وزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ

ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎس واﻹﺑﻼغ
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ

ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت و إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎس واﻹﺑﻼغ
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎس واﻹﺑﻼغ واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

الشكل  :1.5رسم تخطيطي لهيكل القياس واإلبالغ والتحقق المقترح

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺠﻮدة

وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

رؤﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

وﺣﺪة
اﻟﺒﻴﺌﺔ

وﺣﺪة
ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ
وﺣﺪة ﺿﻤﺎن
اﻟﺠﻮدة

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ
وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ
وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎس واﻹﺑﻼغ واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻟﺤﺼﺮ اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

 1.4.5حصر غازات الدفيئة
يتعلــق المســار األول بحصــر غــازات الدفيئــة ،ويمكــن أن يســتند إلــى البيانــات اإلجماليــة علــى المســتوى الوطنــي
كمــا هــو موضــح فــي الشــكل  5.2أدنــاه .ويهتــم هــذا المســار فــي المقــام األول بجمــع بيانــات غــازات الدفيئــة مــن
خــال الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،مــن وحــدات القيــاس والتقاريــر والتحقــق الخاصــة بــكل وزارة.
وبعــد ذلــك يقــوم الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء بجمــع البيانــات وإرســالها إلــى الكيــان التنســيقي
ألغــراض حصــر غــازات الدفيئــة وإعــداد التقاريــر عنــه .وكمــا ذكــر أعــاه ،ســيقدم فريــق العمــل المعنــي بالدعــم
الفنــي المســاعدة عنــد الحاجــة للجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاءات والــوزارات المعنيــة .وسيشــمل
هــذا الدعــم بنــاء القــدرات للموظفيــن المســئولين عــن جمــع بيانــات حصــر غــازات الدفيئــة مــن القطاعــات ذات
الصلــة ،ووضــع خــط األســاس ،وعمليــات التحقــق مــن البيانــات.
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أرﺷﻴﻔﻴﺔ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ

وﺣﺪة
ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ

وﺣﺪة
اﻟﺒﻴﺌﺔ

وﺣﺪة ﺿﻤﺎن
اﻟﺠﻮدة

ﻧﻘﻂ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻮزارﻳﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

الشكل  :2.5رسم تخطيطي للقياس واإلبالغ والتحقق من حصر غازات الدفيئة (المسار )1
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 2.4.5سياسات وإجراءات التخفيف
ويتمثــل اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ فــي القيــاس واإلبــاغ والتحقــق فيمــا يخــص سياســات وإجــراءات التخفيــف علــى النحــو
المبيــن ﻓﻲ اﻟﺷﮐل  .5.3وسيشــمل هــذا المســار وزارة التخطيــط لتوفيــر رؤيــة واســتراتيجيات الدولــة كأســاس.
والغــرض مــن ذلــك هــو المواءمــة بيــن جميــع الــوزارات وضمــان التعــاون المتســق بيــن جميــع الكيانــات .وســتتولى
وزارة التخطيــط وضــع االســتراتيجيات الوطنيــة ،مثــل اســتراتيجية التنميــة المســتدامة  ،2030وتوزيعهــا إلــى
الــوزارات ذات الصلــة لتخطيــط سياســاتها وإعــداد إجــراءات التخفيــف الخاصــة بهــا تبعــاً لذلــك .وســيكون لــكل
وزارة وحــدة للقيــاس واإلبــاغ والتحقــق مســئولة عــن قيــاس التخفيضــات الفعليــة للغــازات الدفيئــة الناتجــة عــن
تنفيــذ سياســات وإجــراءات التخفيــف .وســتقدم كل وزارة تقريــرا ســنويا مباشــرة إلــى هيئــة التنســيق لتقديــم
معلومــات حــول حالــة التنفيــذ .وكمــا ذكــر أعــاه ،ســيقدم فريــق العمــل المعنــي بالدعــم الفنــي الدعــم الفنــي
للكيانــات المنفــذة فيمــا يتعلــق بتحديــد المؤشــرات الرئيســية للتقــدم ،والقيــاس ،واإلبــاغ ،وخطــه التحقــق،
ومنهجيــات تقديــر غــازات الدفيئــة .

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أرﺷﻴﻔﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺗﻘﺎرﻳﺮاﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

MRV

MRV

MRV

MRV

MRV

رؤﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت و إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

الشكل  :3.5رسم تخطيطي للقياس واإلبالغ والتحقق من حصر غازات الدفيئة (المسار )2
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 3.4.5الدعم المتلقى للقياس واإلبالغ والتحقق
المســار الثالــث هــو القيــاس واإلبــاغ والتحقــق للدعــم المتلقــى ،كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل  .5.4وســتقوم كل
مــن وزارة االســتثمار والتعــاون الدولــي ووزارة الماليــة بتحديــد مصــادر التمويــل لمختلــف األنشــطة المتعلقــة
بتغيــر المنــاخ .ويشــمل ذلــك كال مــن المــوارد الماليــة المحليــة والدوليــة .وســيكون الدعــم الدولــي مــن خــال
المشــروعات الممولــة مــن المانحيــن والمؤسســات الماليــة متعــددة األطــراف والتعــاون الثنائــي مــع وكاالت
أيضــا
التنميــة .ويجــب علــى الــوزارات األخــرى التــي تتلقــى الدعــم لألنشــطة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ أن تحــدد ً
مصــادر التمويــل وأن تبلغهــا إلــى اإلدارة المركزيــة لتغيــر المنــاخ باعتبارهــا هيئــة التنســيق الوطنيــة ،وســيتم
الحقــا فــي التقاريــر الرســمية الوطنيــة (مثــل البالغــات الوطنيــة والتقريــر المحــدث كل
ً
تضميــن تلــك المصــادر
ســنتين).
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أرﺷﻴﻔﻴﺔ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
اﻟﻮزارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ و اﻟﺘﻜﻴﻒ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

الشكل  :4.5رسم تخطيطي للدعم الذي تم تلقيه للقياس واإلبالغ والتحقق (المسار )3
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 4.4.5سياسات وإجراءات التخفيف
المســار الرابــع واألخيــر هــو القيــاس واإلبــاغ والتحقــق فيمــا يخــص سياســات وإجــراءات التكيــف ،والتــي ســيتم
تنفيذهــا فــي جميــع الــوزارات ذات الصلــة .وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل  ،5.5ســتقوم الــوزارات بتقديــم تقريــر
إلــى هيئــة التنســيق الوطنيــة عــن التقــدم المحــرز فــي سياســات وإجــراءات التكيــف والنتائــج الرئيســية المحققــة.
وعلــى غــرار المســارات الســابقة ،ســيقوم فريــق العمــل المعنــي بالدعــم الفنــي بتقديــم المســاعدة حســب
الحاجــة.

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أرﺷﻴﻔﻴﺔ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻜﻴﻒ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺎت و إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻴﻒ
اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ
MRV

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

MRV

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ
MRV

وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ

MRV

MRV

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت و إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻴﻒ

ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻜﻴﻒ

الشكل  :٥،٥رسم تخطيطي للقياس و اإلبالغ و التحقق فيما يخص سياسات و إجراءات التكيف ( المسار )٤
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 5.5مزودو البيانات
في إطار كل مسار ،يتم اقتراح مزودي البيانات على النحو التالي:
المسار  :1حصر غازات الدفيئة
ُيقتــرح أن يعمــل الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء كمركــز للبيانــات التــي تتدفــق إليهــا معلومــات حصــر
غــازات الدفيئــة مــن الــوزارات المعنيــة .وبموجــب القانــون ،تلتــزم جميــع الــوزارات بتقديــم بيانــات ســنوية إلــى
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،ممــا يجعلــه المرشــح األفضــل لجمــع بيانــات حصــر غــازات الدفيئــة.
وفــي الوقــت الحالــي ،يوجــد لــدى الجهــاز وحــدة بيئيــة مخصصــة ،ومــع ذلــك ينبغــي توســيع هذه الوحدة لتشــمل
وحــدة لتغيــر المنــاخ الســتقبال بيانــات حصــر غــازات الدفيئــة .وقــد يكــون إصــدار مرســوم مــن رئيــس الــوزراء إلنفــاذ
ضروريــا لضمــان تلقيــه بيانــات
تدفــق البيانــات بيــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة وجهــاز التنســيق الوطنــي
ً
غــازات الدفيئــة المطلوبــة علــى أســاس دوري .ويجــب وضــع خطــة لمراقبــة الجــودة وإلــزام جميــع اإلدارات بهــا.
وينبغــي التحقــق مــن صحــة جميــع البيانــات التــي يتــم اســتخدامها ألغــراض حصــر غــازات الدفيئــة.
المسار  :2سياسات وإجراءات التخفيف
مقدمــي البيانــات والمســئولين
ُيقتــرح أن تكــون الــوزارات والكيانــات األخــرى التــي تنفــذ برامــج التخفيــف هــي
ّ
دائمــا
عــن متابعــة التقــدم المحــرز فــي هــذه اإلجــراءات .وهــذه العمليــة ينبغــي أن تكــون ديناميكيــة حيــث يتــم
ً
إضافــة كيانــات جديــدة كلمــا تــم تنفيــذ برنامــج للتخفيــف علــى المســتوى الوطنــي أو القطاعــيُ .يقتــرح أن
يقــوم فريــق العمــل المعنــي بالدعــم الفنــي بإعــداد النمــاذج والمنهجيــات التــي ستســتخدمها هــذه الكيانــات
المعنيــة .وتقــوم كل وحــدة وزاريــة للتقاريــر واإلبــاغ والتحقــق بإنشــاء تقاريــر حــول برامــج التخفيــف الخاصــة بهــا
بمــا يتماشــى مــع اإلســتراتيجيات الوطنيــة الصــادرة عــن وزارة التخطيــط وإبالغهــا مباشــرة إلــى هيئــة التنســيق.
المسار  :3الدعم المتلقى
ويقتــرح أن تكــون وزارة الماليــة ووزارة االســتثمار والتعــاون الدولــي كمقــدم للبيانــات إلــى هيئــة التنســيق بشــأن
ُ
الدعــم المتلقــى .ويســتلزم ذلــك تصنيــف مشــاريع تغيــر المنــاخ التــي تتلقــى التمويــل الخــاص بذلــك ،واإلشــارة
إلــى نــوع التمويــل الــذي تتلقــاه الــوزارات المعنيــة.
المسار  :4سياسات وإجراءات التكيف
وعلــى غــرار المســار ُ ،2يقتــرح أن تكــون الــوزارات المعنيــة والكيانــات األخــرى التــي تنفــذ برامــج التكيــف هــي
مقدمــي البيانــات والمســئولين عــن متابعــة التقــدم المحــرز فــي هــذه اإلجــراءات .عــاوة علــى ذلــك ،يمكــن
ّ
للجامعــات ومراكــز األبحــاث أن تلعــب دوراً مهمــاً فــي دعــم الــوزارات لجمــع البيانــات ذات الصلــة ولمتابعــة أداء
إجــراءات التكيــف (علــى ســبيل المثــال هنــاك  22كليــة زراعيــة فــي مصــر غنيــة بالخبــراء والباحثيــن الميدانييــن).
وســتقوم كل وحــدة مــن وحــدات القيــاس واإلبــاغ والتحقــق الوزاريــة بإعــداد تقاريــر عن إجــراءات التكيف الخاصة
بهــا والتــي ســيتم إرســالها مباشــرة إلــى هيئــة التنســيق.
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بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي  ،ديســمبر .2011
وزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي( .)2013موجــز السياســات للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ للقطــاع الزراعــي فــي
مصــر» .وزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي ،نشــره صنــدوق اإلنجــاز لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فــي إطــار برنامــج
إدارة مخاطــر التغيــر المناخــي التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مصــر  ،مــارس .2013
وزارة المــوارد المائيــة (« .)2013موجــز السياســات للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ للقطــاع الزراعــي فــي مصــر».
وزارة المــوارد المائيــة والــري ،نشــره صنــدوق اإلنجــاز لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فــي إطــار برنامــج إدارة مخاطــر
تغيــر المنــاخ التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مصــر  ،ينايــر .2013

الفصل : 5
اإلعداد المؤسسي لمشروع القياس واإلبالغ والتحقق.2017 ،
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المرفقات

 احتمالية االحترار العالمي- المرفق أ
مكافئ ثاني أكسيد الكربون

الغاز
CO2, CH4 & N2O

1

CO2

21

CH4

310

N2O
HFCs

11,700

HFC-23 (CHF3)

650

HFC-32 (CH2F2)

150

HFC-41 (CH3F)

1,300

HFC-43 - 10mee (CF3CHFCHFCF2CF3)

2,800

HFC-125 (CHF2CF3)

1,000

HFC-134 (CHF2CHF2)

1,300

HFC-134a (CHF2CHF3)

140

HFC-152a (CHF3CHF2)

300

HFC-143 (CHF2CH2F)

3,800

HFC-143a (CHF3CH3)

2,900

HFC-227ea (CF3CHFCF3)

6,300

HFC-236fa (CF3CH2CF3)

560

HFC-245ca (CH2FCF2CHF2)
PFCs

6,500

PFC-14 (CF4)

9,200

PFC-116 (C2F6)

7,000

PFC-218 (C3F8)

7,000

PFC-31-10 (C4F10)

8,700

PFC-318 (c-C4F8)

7,500

PFC-4-1-12 (C5F12)

7,400

PFC-5-1-1-4 (C6F14)
SF6

23,900

SF6
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المرفق ب  -اتجاه انبعاثات الغازات الدفيئة

السنة

الطاقة
(جيجا جرام
من ثاني
أكسيد
الكربون
المكافئ)

قطاع العمليات
الصناعية
واستخدام
المنتجات
(جيجا جرام من
ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

قطاع الزراعة
اإلجمالي
المخلفات
والغابات وغير ذلك
(جيجا جرام من (جيجا جرام من
من استخدامات
ثاني أكسيد
ثاني أكسيد
األراضي (جيجا جرام
الكربون
الكربون
من ثاني أكسيد
المكافئ)
المكافئ)
الكربون المكافئ)

2005

150,027

27,280

51,787

19,676

٢٤٨,٧٧٠

2006

156,583

30,257

52,099

20,259

259,198

2007

168,760

34,075

54,014

21,519

278,367

2008

173,376

32,931

52,017

22,221

280,545

2009

176,670

37,630

51,752

21,889

287,941

2010

179,240

37,171

51,511

23,739

291,662

2011

183,665

34,629

49,503

23,754

291,551

2012

190,919

33,624

60,047

25,019

309,609

2013

188,079

38,434

50,681

25,404

302,598

2014

187,575

39,017

48,727

25,905

301,223

2015

210,171

40,664

48,390

26,389

325,614

134
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المرفق ج  -انبعاثات غازات الدفيئة (مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2015

N2O

CH4

CO2
237,871
208,075
202,587
90,955

 - A.1أنشطة احتراق الوقود

 – 1.A.1صناعات الطاقة

االنبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

االنبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
HFCs

41,483
1,159
360
47

الفئات
PFCs
38,574
938
927
112

SF6
4,308
NE
NE
NE

إجمالي (جيجا جرام
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

3,379
NE
NE
NE

غازات مهجنة
أخرى مع عوامل
تحويل (جيجا جرام
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
NE
NE
NE

 - 1الطاقة

مجموع االنبعاثات الوطنية وعمليات اإلزالة

NE
NE
NE

 - 2.A.1الصناعات التحويلية واإلنشاءات

325,614
210,171
203,874
91,115

46,985

84

NE

NE

257

NE

719

NE
NE

47,094
NE

25

 – 3.A.1النقل

47,363

NE

 – 4.A.1القطاعات األخرى

NE

17,284

NE

NE

48,339

31

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NA
NE

NE

NE
NE

NE

NE

6,297
0
NE

NE

NE

NE

NE

6,297

NE

NA

NA

0

NA
NA

20,762

21,975

40,664

0

NA

4,537

NA

4,308

NA

3,379

NA

NA
NA

NA

0

NA

NA

NA

NA

17,326

NA

28,355

NE

NE

NA

NA

11

 - 5.A.1غير محدد

NA

 – 1.B.1الوقود الصلب

 – B.1االنبعاثات المتسربة من الوقود
NE

 – 2.B.1النفط والغاز الطبيعي

 - 3.B.1انبعاثات أخرى من إنتاج الطاقة

NA

5,488
5,488
NE

 - C.1نقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
85

NA

NA

799
799
NA

NA

11

11

NA

 - 2قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات

 - A.2الصناعات المعدنية

21,975

NA

20,762

 - 2.A.2إنتاج الجير

 - 1.A.2إنتاج األسمنت

NA

216

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

216

NA

NA

 - 3.A.2إنتاج الزجاج

756

756

 - 4.A.2استخدامات أخرى لعملية الكربونات

NA

NO

NA

NO

NA

NO

NA

NO

NA

NO

242

NO

242

NO

0

NA

 - 5.A.2غير ذلك (يرجى التحديد)

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه
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HFCs

NA
NA
NA
NO
NO
NO
NO
NA
NA
NO
NO

N2O

4,537
NA
4,537
NO
NO
NO
NO
NA
NA
NO
NO
NA
NA
NO
NA
NO
NA
NA
NO

CH4

83
NA
NA
NO
NO
NO
NO
NA
83
NO
NO
2
2
NO
NA
NO
NA
NA
NO

CO2

2,848
1,827
NA
NO
NO
NO
NO
NE
1,021
NO
NO
3,531
3,136
NO
384
NO
5
7
NO

 – B.2الصناعات الكيماوية

 - 1.B.2إنتاج األمونيا

 - 2.B.2إنتاج حمض النيتريك

 - 3.B.2إنتاج حمض األديبيك

 - 4.B.2إنتاج كابروالكتام وجليوكسال وحمض الغليوكسيليك

 - 5.B.2إنتاج الكربيد

 - 6.B.2إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم

 - 7.B.2إنتاج رماد الصودا

 - 8.B.2إنتاج البتروكيماويات والكربون األسود

 - 9.B.2إنتاج مواد الكيميائية الفلورية

 - 10.B.2غير ذلك (يرجى التحديد)

 1.C.2إنتاج الحديد والصلب

 - 2.C.2إنتاج السبائك الحديدية

 - 3.C.2إنتاج األلومنيوم

 - 4.C.2إنتاج الماغنسيوم

 - 5.C.2إنتاج الرصاص

 - 6.C.2إنتاج الزنك

 - 7.C.2غير ذلك (يرجى التحديد)

االنبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

PFCs

NA
NA
NA
NO
NO
NO
NO
NA
NA
NO
NO

NA
NA
NO
NA
NO
NA
NA
NO

االنبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
SF6

NA
NA
NA
NO
NO
NO
NO
NA
NA
NO
NO

3,379
NA
NO
3,379
NO
NA
NA
NO

الفئات

غازات مهجنة
أخرى مع عوامل
تحويل (جيجا جرام
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
NA
NA
NA
NO
NO
NO
NO
NA
NA
NO
NO

NA
NA
NO
NA
NO
NA
NA
NO

إجمالي (جيجا جرام
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

7,468
1827
4537
0
0
0
0
0
1,105
0
0
NA
NA
NO
NA
NO
NA
NA
NO

 - C.2الصناعات المعدنية

6,913
3,138
0
3,763
0
5
7
0

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه
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الفئات

 - D.2منتجات غير الطاقة من الوقود واستخدام المذيبات

 - E.2الصناعات االلكترونية

 - F.2استخدامات المنتجات كبدائل للمواد المستنفدة لألوزون

 - 1.F.2التبريد وتكييف الهواء

 - 2.F.2عوامل نفث الرغوة

 - 3.F.2الوقاية من الحريق

 – 4.F.2الهباء الجوي

N2O

CH4

CO2

االنبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

HFCs
NO

NO

NO

SF6

PFCs

االنبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
غازات مهجنة
أخرى مع عوامل
تحويل (جيجا جرام
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
NO
NO

NO
NO
0

NE
NE

NE

NE

0

NO

NO

NO

NE

NE

NE
NE

NE

NE

إجمالي (جيجا جرام
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

0
0

4,308
0

0
0
NE

NE

NE

0

NE

NE

NE

NO
NO

0

NE
NE

4,308

NO
0

NE
NE
NE

NE
NE

0

NO

0

NE
NE
NE
NE

NE
NE

NE

NE

NE

NO

NE

 – 5.F.2المذيبات
NA

NA

NA

NO

NO

NO

0

11,732

NO
4,754

NO
NA

NO
NA

0

NA

0

NA

NO

48,390
16,486

1,039

NE

NO
4,754

NO
NE

0

0

0

0

0

NE

NE

0

NE

0

NE

0

NE

0

NE

NE

NE

0

NA
NA

NO

NO

NA
NA

NO

NO

NA
NA

NO

NO

NA
NA

NO

NO

10,693
5,793

NO

NO

0
NO

NO

0

NO

NO

0

NE

4,308

NE

 - 6.F.2تطبيقات أخرى (يرجى التحديد)

 – H.2غير ذلك

 - 3قطاع الزراعة والغابات وغير ذلك من استخدامات األراضي

 - A.3الماشية

 - 1.A.3التخمير المعوي

0
NA

 - G.2تصنيع المنتجات األخرى واستخدامها

NA

NO

NA

NO

4,308

NO
NO

NO
NO

1,357

NO

15,876

NO

31,158

10,693

0

0

NA

 - 2.A.3إدارة السماد العضوي

 - B.3األراضي

 - 1.B.3أراضي الغابات

 - 2.B.3األراضي الزراعية

NO

NE

 - 3.B.3المراعي

 - 4.B.3األراضي الرطبة

NE

- 5.B.3التجمعات السكنية
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

 - 6.B.3األراضي األخرى

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه
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HFCs

N2O
26,404
217
NA
NA
20,617
5,354
216
NA
NO
NO
1,941
0
137
71
1,733
NA

CH4
4,143
567
NA
NA
NA
NA
NA
3,576
NO
NO
24,363
13,282
123
362
10,596
NA

CO2
1,357
NA
NA
274
NA
NA
NA
NA
NO
NO
85
0
0
85
0
NA

 - 1.C.3االنبعاثات من حرق الكتلة الحيوية

 - 2.C.3التجيير

 - 3.C.3استخدام اليوريا

 - 4.C.3انبعاثات أكسيد النيتروز المباشرة من إدارة التربة

 - 5.C.3انبعاثات أكسيد النيتروز غير المباشرة من إدارة التربة

 - 6.C.3انبعاثات أكسيد النيتروز غير المباشرة من إدارة السماد

 - 7.C.3زراعة األرز

 - 8.C.3غير ذلك (يرجى التحديد)

 - A.4التخلص من المخلفات الصلبة

 - B.4المعالجة البيولوجية للمخلفات الصلبة

 - C.4ترميد المخلفات وحرقها المكشوف

 - D.4معالجه المياه العادمة وتصريفها

 - E.4غير ذلك (يرجى التحديد)

االنبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

االنبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

PFCs
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NA

الفئات
SF6
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NA

إجمالي (جيجا جرام
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NA

غازات مهجنة
أخرى مع عوامل
تحويل (جيجا جرام
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NA

 - 4المخلفات

 – D.3غير ذلك

 - C.3مصادر مجمعة ومصادر النبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون على األرض

31,905
784
NA
274
20,617
5,354
216
3,576
NO
NO
26,389
13,282
260
517
12,329
0

 – 5غير ذلك

- A.5انبعاثــات أكســيد النيتــروز غيــر المباشــرة مــن ترســب النيتروجيــن فــي الغــاف
الجــوي فــي أكاســيد النيتروجين والنشــادر

0
0

 - B.5غير ذلك (يرجى التحديد)

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

0
 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه
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المرفق د :جداول تنسيق التقارير المشتركة

N2O

124.43
3.02
2.99
0.36
0.32
0.32
0.02
0.02
0.02

CH4

1,975.40
55
17
2
2
2
0.09
0.01
0.01

Net CO2
)(1)(2

237,871

208,075

202,587

90,955

87,553

87,553

2244

1,158

1,158

مجموع االنبعاثات الوطنية
وعمليات اإلزالة

 - 1الطاقة

 - A.1أنشطة احتراق الوقود

 - 1.A.1صناعات الطاقة

 - a.1.A.1النشاط الرئيسي اإلنتاج
الكهربائي والحراري

 - a.i.1.A.1توليد الكهرباء

 - b.1.A.1تكرير البترول

 - c.1.A.1تصنيع الوقود الصلب
وصناعات الطاقة األخرى

 - c.i.1.A.1تصنيع الوقود الصلب

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
الكربون المكافئ)

انبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
HFCs

4,308
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

الفئات

PFCs

3,379
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

SF6

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NOx

25

CO

920

NMVOCs

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
غازات مهجنة أخرى
غازات مهجنة
أخرى دون عوامل دون عوامل تحويل
تحويل (جيجا جرام (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) الكربون المكافئ)

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه

SO2
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HFCs

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NA
NE
NE
NE
NE

N2O

0.27
2
2
0.04
0.03
0.01
0.01
NA
0.04
NE
0.04
0.03

CH4

1
12
12
1
1.31
0.17
0.17
NA
38
NE
38
38.00

Net CO2
)(1)(2

46,985

47,363

47,363

17,284

16,019

1,265

1,265

NA

5,488

NE

5,488

2,088

 - 2.A.1الصناعات التحويلية
واإلنشاءات

 - 3.A.1النقل

 – b.3.A.1النقل البري

 – 4.A.1القطاعات األخرى

– b.4.A.1سكني

- c.4.A.1
زراعة  /غابات  /صيد سمك  /مزارع
أسماك

 - c.i.4.A.1ثابت

 – 5.A.1غير محدد

 - B.1االنبعاثات الهاربة من الوقود

 - 1.B.1الوقود الصلب

 – 2.B.1النفط والغاز الطبيعي

 – a.2.B.1النفط

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
الكربون المكافئ)

انبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

PFCs

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NA
NE
NE
NE
NE

الفئات

SF6

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NA
NE
NE
NE
NE

NOx

CO

NMVOCs

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
غازات مهجنة أخرى
غازات مهجنة
أخرى دون عوامل دون عوامل تحويل
تحويل (جيجا جرام (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) الكربون المكافئ)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NA
NE
NE
NE
NE

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه

SO2

141
HFCs

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NA
NA
NA

N2O

0
0.03
0.001
0
0.001
NE

NA
NA
NA

CH4

36.73
1.27
0.04
0.00
0.04
NE

NA
NA
NA

Net CO2
)(1)(2

5

2,084

3,399

3,330

69

NE

NA

NA

NA

 - a.i.2.B.1التنفيس

 - a.ii.2.B.1اإلشغال

 – b.2.B.1الغاز الطبيعي

 - b.i.2.B.1التنفيس

 - b.ii.2.B.1اإلشعال

 - 3.B.1انبعاثات أخرى من إنتاج
الطاقة

 - C.1نقل ثاني أكسيد الكربون
وتخزينه

 – 1.C.1نقل ثاني أكسيد الكربون

 - 2.C.1الحقن والتخزين

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
الكربون المكافئ)

انبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

PFCs

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NA
NA
NA

الفئات

SF6

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NA
NA
NA

NOx

CO

NMVOCs

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
غازات مهجنة أخرى
غازات مهجنة
أخرى دون عوامل دون عوامل تحويل
تحويل (جيجا جرام (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) الكربون المكافئ)
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NA
NA
NA

NA

 – 3.C.1غير ذلك

NA

28,355

21,975

NA

4.07
NA

NA

14.64
NA

NA

4,308
NA

NA

3,379
NA

NA

NA

NA

 - 2قطاع العمليات الصناعية
واستخدام المنتجات

 - A.2الصناعات المعدنية

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه

SO2

142

HFCs

NA
NA

N2O

NA
NA
NA
NA
NO
14.64
NA
14.64
NO
NO
NO

CH4

NA
NA
NA
NA
NO
3.98
NA
NA
NO
NO
NO

Net CO2
)(1)(2

20,762

216

756

242

NO

2,848

1,827

NA

NO

NO

NO

 - 1.A.2إنتاج األسمنت

 - 2.A.2إنتاج الجير

 - 4.A.2استخدامات أخرى لعملية
الكربونات

 - 5.A.2غير ذلك (يرجى التحديد)

 - B.2الصناعات الكيماوية

 - 1.B.2إنتاج األمونيا

 - 2.B.2إنتاج حمض النيتريك

 - 3.B.2إنتاج حمض األديبيك

 - 4.B.2إنتاج كابروالكتام
وجليوكسال وحمض
الغليوكسيليك

 - 5.B.2إنتاج الكربيد

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
الكربون المكافئ)

انبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

PFCs

NA
NA

NA
NA
NO
NA
NA
NA
NO
NO
NO

الفئات

SF6

NA
NA

NA
NA
NO
NA
NA
NA
NO
NO
NO

NOx

CO

NMVOCs

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
غازات مهجنة أخرى
غازات مهجنة
أخرى دون عوامل دون عوامل تحويل
تحويل (جيجا جرام (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) الكربون المكافئ)
NA
NA

NA
NA
NO
NA
NA
NA
NO
NO
NO

 - 3.A.2إنتاج الزجاج

NA
NA
NO
NA
NA
NA
NO
NO
NO

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه

SO2

143
HFCs

NO
NA
NA
NO
NO
NA
NA
NO
NA
NO
NA

N2O

NO
NA
NA
NO
NO
NA
NA
NO
NA
NO
NA

CH4

NO
NA
3.98
NO
NO
0.09
0.09
NO
NA
NO
NA

Net CO2
)(1)(2

NO

NE

1,021

NO

NO

3,531

3,136

NO

384

NO

5

 - 6.B.2إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم

 - 7.B.2إنتاج رماد الصودا

- 8.B.2إنتاج البتروكيماويات
والكربون األسود

 - 9.B.2إنتاج مواد الكيميائية
الفلورية

 - 10.B.2غير ذلك (يرجى التحديد)

 - C.2الصناعات المعدنية

 1.C.2إنتاج الحديد والصلب

 - 2.C.2إنتاج السبائك الحديدية

 – 3.C.2إنتاج األومنيوم

 – 4.C.2إنتاج الماغنسيوم

– 5.C.2إنتاج الرصاص

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
الكربون المكافئ)

انبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

PFCs

NO
NA
NA
NO
NO
3,379
NA
NO
3,379
NO
NA

الفئات
SF6

NO
NA
NA
NO
NO
NA
NA
NO
NA
NO
NA

NOx

CO

NMVOCs

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
غازات مهجنة أخرى
غازات مهجنة
أخرى دون عوامل دون عوامل تحويل
تحويل (جيجا جرام (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) الكربون المكافئ)
NO
NA
NA
NO
NO
NA
NA
NO
NA
NO
NA

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه

SO2

144

HFCs

NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO

N2 O

NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

CH4

NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Net CO2
)(1)(2

7

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 – 6.C.2إنتاج الزنك

 - 7.C.2غير ذلك (يرجى التحديد)

 - D.2منتجات غير الطاقة من الوقود
واستخدام المذيبات

 - 1.D.2استخدام مواد التشحيم

 - 2.D.2استخدام شمع البارافين

 - 3.D.2استخدام المذيبات

 - 4.D.2غير ذلك (يرجى التحديد)

 - 1.E.2الدائرة المتكاملة أو أشباه
الموصالت

 TFT - 2.E.2شاشات العرض المسطحة

– 3.E.2وحدات الطاقة الشمسية

 - 4.E.2سوائل نقل الحرارة

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
الكربون المكافئ)

انبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
PFCs

NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

الفئات

SF6

NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

NOx

CO

NMVOCs

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
غازات مهجنة أخرى
غازات مهجنة
أخرى دون عوامل دون عوامل تحويل
تحويل (جيجا جرام (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) الكربون المكافئ)
NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

 - E.2الصناعات االلكترونية

NO
NO
NO
NO
NO

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه

SO2

145

الفئات

 - 5.E.2غير ذلك (يرجى التحديد)

HFCs

NO

N2O

NO

CH4

NO

Net CO2
)(1)(2

NO

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
الكربون المكافئ)

PFCs

NO

NE
NE
NE
NE
NE
NA
NO
NO
NO

NE
NE
NE
NE
NE
NA
NO
NO
NO

NE

NE

NE

NE

NE

NA

NO

NO

NO

 - 1.F.2التبريد وتكييف الهواء

 - 2.F.2عوامل نفث الرغوة

 - 3.F.2الوقاية من الحريق

 - 4.F.2الهباء الجوي

 - 5.F.2المذيبات

 - 6.F.2تطبيقات أخرى (يرجى التحديد)

 - G.2تصنيع المنتجات األخرى
واستخدامها

 - 1.G.2المعدات الكهربية

 SF6- 2.G.2و  PFCsمن استخدامات
المنتجات األخرى

NOx

CO

NMVOCs

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
غازات مهجنة أخرى
غازات مهجنة
أخرى دون عوامل دون عوامل تحويل
تحويل (جيجا جرام (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) الكربون المكافئ)

انبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

SF6

NO

NE
NE
NE
NE
NE
4,308
NO
NO
NO

NO

NE
NE
NE
NE
NE
NA
NO
NO
NO

 - F.2استخدامات المنتجات كبدائل
للمواد المستنفدة لألوزون
NE
NE
NE
NE
NE
NA
NO
NO
NO

4,308
NE
NE
NE
NE
NE
NA
NO
NO
NO

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه

SO2

146

HFCs

NO
NO
NO
NO
NO
NO
0
NA
NA
NA
0
NO
0

N2 O

NO
NO
NO
NO
NO
NO
101
15
NA
15
0
NO
0

CH4

NO
NO
NO
NO
NO
NO
756
559
509
50
0
NO
0

Net CO2
)(1)(2

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1,357

NO

NO

NO

NE

NO

NE

 - 3.G.2أكسيد النيتروز من استخدام
المنتج

 - 4.G.2غير ذلك (يرجى التحديد)

 – H.2غير ذلك

 - 1.H.2صناعة اللب والورق

 - 2.H.2صناعة المواد الغذائية
والمشروبات

 - 3.H.2غير ذلك (يرجى التحديد)

 - 3قطاع الزراعة والغابات وغير ذلك
من استخدامات األراضي

 - A.3الماشية

 - 1.A.3التخمر المعوي

 - 2.A.3إدارة الروث الحيواني

 - B.3األراضي

 - 1.B.3أراضي الغابات

 - 2.B.3األراضي الزراعية

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
الكربون المكافئ)

انبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

PFCs

NO
NO
NO
NO
NO
NO
0
NA
NA
NA
0
NO
0

الفئات

SF6

NO
NO
NO
NO
NO
NO
0
NA
NA
NA
0
NO
0

NOx

25

CO

920

NMVOCs

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
غازات مهجنة أخرى
غازات مهجنة
أخرى دون عوامل دون عوامل تحويل
تحويل (جيجا جرام (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) الكربون المكافئ)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
0
NA
NA
NA
0
NO
0

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه

SO2

147
N2O

NO
NE
0
0
85

CH4

NO
NE
0
0
197

Net CO2
)(1)(2

NO

NE

0

0

1,357

 - 3.B.3المراعي

 - 4.B.3األراضي الرطبة

- 5.B.3التجمعات السكنية

 - 6.B.3األراضي األخرى

 - C.3مصادر مجمعة ومصادر
النبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون
على األرض

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
الكربون المكافئ)

انبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

HFCs

NO
NE
0
0
NA

NMVOCs

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

PFCs

NO
NE
0
0
NA

الفئات

SF6

NO
NE
0
0
NA

NOx

NO
NE
0
0
NA

 - 1.C.3االنبعاثات من حرق الكتلة
الحيوية

CO

25

NA

غازات مهجنة أخرى
غازات مهجنة
أخرى دون عوامل دون عوامل تحويل
تحويل (جيجا جرام (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) الكربون المكافئ)

920

27

 - 2.C.3التجيير

 - 3.C.3استخدام اليوريا

 - 4.C.3انبعاثات أكسيد النيتروز
المباشرة من إدارة التربة

 - 5.C.3انبعاثات أكسيد النيتروز غير
المباشرة من إدارة التربة

1

NA

1,357

NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA

NA

NA
NA
67
17

NA

NA
NA
NA
NA

NA

NA
NA
NA
NA

25

NA
NA
NA
NA

920

NA
NA
NA
NA

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه

SO2

148

HFCs

NA
NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

N2O

1
NA
NO
NO
NO
NO
6.26
0
0.44

CH4

NA
170
NO
NO
NO
NO
1160
632
6

Net CO2
)(1)(2

NA

NA

NO

NO

NO

NO

85

0

0

 - 6.C.3انبعاثات أكسيد النيتروز غير
المباشرة من إدارة السماد

 - 7.C.3زراعة األرز

 - 8.C.3غير ذلك (يرجى التحديد)

 - D.3غير ذلك

 - 1.D.3منتجات الخشب المقطوع

 - 2.D.3غير ذلك (يرجى التحديد)

 – 4قطاع المخلفات

 - A.4التخلص من المخلفات الصلبة

 - B.4المعالجة البيولوجية
للمخلفات الصلبة

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
الكربون المكافئ)

انبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

PFCs

NA
NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

الفئات
SF6

NA
NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NOx

CO

NMVOCs

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
غازات مهجنة أخرى
غازات مهجنة
أخرى دون عوامل دون عوامل تحويل
تحويل (جيجا جرام (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) الكربون المكافئ)
NA
NA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه

SO2

149
HFCs

NO
NO
NA

N2O

0.23
5.59
NA

CH4

17
505
NA

Net CO2
)(1)(2

85

0

NA

 - C.4ترميد المخلفات وحرقها
المكشوف

 - D.4معالجه المياه العادمة وتصريفها

 - E.4غير ذلك (يرجى التحديد)

االنبعاثات (جيجا جرام من
ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

انبعاثات
(جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)

PFCs

NO
NO
NA

الفئات

SF6

NO
NO
NA

NOx

CO

NMVOCs

االنبعاثات (جيجا جرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ)
غازات مهجنة أخرى
غازات مهجنة
أخرى دون عوامل دون عوامل تحويل
تحويل (جيجا جرام (جيجا جرام من ثاني
أكسيد
من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) الكربون المكافئ)
NO
NO
NA

 – 5غير ذلك

.5أ انبعاثات أكسيد النيتروز غير
المباشرة من ترسب النيتروجين في
الغالف الجوي في أكاسيد النيتروجين
والنشادر

.5ب غير ذلك (يرجى التحديد)

 NO = Not Occurringال يحدث

 NE = Not Estimatedغير مقدر

 NA = Not Applicableاليمكن تطبيقه

SO2

المرفق هـ -جدول تحليل الفئات الرئيسية
انبعاثات 2015
(جيجا جرام من
مكافئ ثاني
أكسيد الكربون)

انبعاثات
(جيجا جرام من
مكافئ ثاني
أكسيد الكربون)

المساهمة

60728.811

60728.811

%20.16

%20.16

45186.00873

45186.00873

%15.00

%35.16

انبعاثات أكسيد النيتروز
المباشرة من إدارة التربة

أكسيد النيتروز
)(N2O

20692.29894

20692.29894

%6.87

%42.03

إنتاج األسمنت

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

20322.76008

20322.76008

%6.75

%48.77

صناعات الطاقة  -الوقود
السائل

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

20013.43152

20013.43152

%6.64

%55.41

الصناعات التحويلية واإلنشاءات
 -الوقود الغازي

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

16297.7793

16297.7793

%5.41

%60.82

الصناعات التحويلية واإلنشاءات
 -الوقود السائل

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

15881.85127

15881.85127

%5.27

%66.10

15591.15343

15591.15343

%5.18

%71.27

12947.37835

12947.37835

%4.30

%75.57

التخمر المعوي

الميثان
)(CH4

10634.28908

10634.28908

%3.53

%79.10

معالجه المياه العادمة
وتصريفها

الميثان
)(CH4

10494.85378

10494.85378

%3.48

%82.58

انبعاثات أكسيد النيتروز غير
المباشرة من إدارة التربة

أكسيد النيتروز
)(N2O

5379.756093

5379.756093

%1.79

%84.37

4641.686266

4641.686266

%1.54

%85.91

4126.9033

4126.9033

%1.37

%87.28

4105.49895

4105.49895

%1.36

%88.64

4011.909825

4011.909825

%1.33

%89.97

فئة الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ

غاز الدفيئة

صناعات الطاقة  -الوقود
الغازي

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

النقل البري

قطاعات أخرى  -وقود سائل
التخلص من المخلفات الصلبة

إدارة الروث الحيواني
الغاز الطبيعي
إنتاج حمض النيتريك
زراعة األرز

)تطبيقات أخرى (يرجى التحديد

إنتاج الحديد والصلب
إنتاج األلومنيوم

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2
الميثان
)(CH4

أكسيد النيتروز
)(N2O

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2
أكسيد النيتروز
)(N2O
الميثان
)(CH4

مركبات
الهيدروفلوروكربونات
ومركبات )(HFCs
)(PFCs
البيروفلوروكربونات
ثاني أكسيد الكربون
)(CO2
مركبات
البيروفلوروكربونات
)(PFCs

المجموع التراكمي
()%

3689.8302

3689.8302

%1.22

%91.20

3450.3

3450.3

%1.15

%92.34

3166.43712

3166.43712

%1.05

%93.39
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فئة الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ

غاز الدفيئة

القطاعات األخرى  -الوقود
الغازي

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

نفط
معالجه المياه العادمة وتصريفها
إنتاج األمونيا
الصناعات التحويلية واإلنشاءات -
الوقود الصلب
استخدام اليوريا

أكسيد النيتروز
)(N2O

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2
ثاني أكسيد الكربون
)(CO2
ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

صناعات الطاقة  -الوقود الصلب

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

إدارة الروث الحيواني

الميثان
)(CH4

إنتاج البتروكيماويات"
"والكربون األسود

نفط
إنتاج الزجاج
النقل البري
االنبعاثات من حرق الكتلة"
"الحيوية
إنتاج األومنيوم
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ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2
الميثان
)(CH4

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2
أكسيد النيتروز
)(N2O
الميثان
)(CH4

ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

انبعاثات 2015
(جيجا جرام
من مكافئ
ثاني أكسيد
الكربون)

| انبعاثات
(جيجا جرام من
مكافئ ثاني
أكسيد الكربون)

المساهمة

المجموع
التراكمي ()%

3116.2989

3116.2989

%1.03

%94.43

2065.545125

2065.545125

%0.69

%95.11

1697.976423

1697.976423

%0.56

%95.68

1652.881429

1652.881429

%0.55

%96.23

1416.29504

1416.29504

%0.47

%96.70

1350.970867

1350.970867

%0.45

%97.15

1157.79048

1157.79048

%0.38

%97.53

1023.55

1023.55

%0.34

%97.87

1019.520347

1019.520347

%0.34

%98.21

789.230505

789.230505

%0.26

%98.47

726.450795

726.450795

%0.24

%98.71

690.8958902

690.8958902

%0.23

%98.94

564.8878636

564.8878636

%0.19

%99.13

359.8224

359.8224

%0.12

%99.25
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