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)أزمة المناخ العالمية(
التغيرات المناخية بين ابعادها الدولية وتأثيراتها على 

الدولة المصرية وسبل مواجهتها

ُيعــد التغيــر املناخــي أكبــر تحــدي يواجــه الكــرة األرضيــة منــذ معرفــة البشــرية باملنــاخ، وهــو 
ــر مســتقبل  ــد مصي ــا بتحدي ــه متعلًق ــة، لكون ــع القــرن الـــ21 مــن حيــث األهمي ــرز مواضي مــن أب
ــى الثــورة الصناعيــة فهــي النقطــة التــي يبــدأ بعدهــا  ــة األزمــة إل كوكــب األرض، وترجــع بداي
علمــاء املنــاخ يف رؤيــة تحــول عاملــي يف درجــة الحــرارة ومســتويات ثانــي أكســيد الكربــون 
يف الغــاف الجــوي، حيــث عندمــا بــدأت املصانــع التــي تعمــل بالفحــم يف أواخــر القــرن الـــ18 
يف إنتــاج الصلــب واملنســوجات، بــدأت الواليــات املتحــدة والــدول املتقدمــة األخــرى يف ضــخ 
النفايــات الهوائيــة واملائيــة، حيــث أن الفحــم وقــود غنــي بالكربــون، لذلــك عندمــا يحتــرق مــع 
ــواع أخــرى مــن الوقــود  ــون، وتقــوم أن ــي أكســيد الكرب ــج الحــرارة مــع ثان ــه ينت األكســجين، فإن
الكربونــي مثــل الغــاز الطبيعــي، بنفــس الشــيء بنســب مختلفــة، وعندمــا دخلــت هــذه 
االنبعاثــات يف الغــاف الجــوي، تصرفــت مثــل بطانيــة عازلــة، تمنــع حــرارة الشــمس مــن الهــروب 

إلــى الفضــاء.

وكنتيجــة ملــا ســبق ارتفــع متوســط درجــة حــرارة األرض 1.1 درجــة مئويــة منــذ أواخــر القــرن الـ19، 
لكنهــا تذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك، إذن الثــورة الصناعيــة والثــورات التــي جــاءت بهــا الصناعــة 
والخدمــات تســببت يف التغيــر املناخــي، وال يوجــد ركــن يف الكوكــب بمنــأى عــن اآلثــار املدمــرة 
لتغيــر املنــاخ، ويدعــو اتفــاق باريــس لعــام 2015 بشــأن تغيــر املنــاخ إلــى االحتفــاظ باالحتــرار 
املحتمــل يف مســتوى أقــل بكثيــر مــن درجتيــن مئويتيــن، وإلــى مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى 

الحــد أكثــر مــن االحتــرار، يف مســتوى 1.5 درجــات. 

ــاخ »كــوب 26« يف  ــر املن ــة حــول تغي وجــاء مؤتمــر األطــراف التفاقيــة األمــم املتحــدة األطاري
نوفمبــر 2021، ليكــون بمثابــة أول تقييــم حقيقــي ملــا أســفر عنــه اتفــاق باريــس للمنــاخ، حيــث 
وافقــت 196 حكومــة - كجــزء مــن اتفــاق باريــس- ىلع إجــراء تقييــم دوري لتقدمهــا ىلع 
ــات  ــن االنبعاث ــل م ــث تعهداتهــم، لبحــث ســبل التقلي ــي والجماعــي، وتحدي ــن الوطن الصعيدي

ــة. ــاة ىلع الكوكــب، بإجــراءات عاجل ــول عــام 2030 واملســاعدة يف تحســين الحي بحل

وتمحــورت أهــداف املؤتمــر يف العمــل ىلع تحقيــق أهــداف خفــض االنبعاثــات التــي تتماشــى 
مــع الوصــول إلــى صفــر بحلــول منتصــف القــرن، وتســريع املرحلــة مــن خــال التشــجيع ىلع 
ــى  ــول إل ــريع التح ــات، وتس ــة الغاب ــن إزال ــد م ــددة، والح ــة املتج ــادر الطاق ــتثمار يف مص االس
املركبــات الكهربائيــة، والعمــل الجماعــي مــن أجل تســريع اإلنجــاز واالرتقــاء إلى مســتوى تحديات 
التغيــر املناخــي، وأيًضــا تســريع التعــاون بيــن الحكومــات والشــركات واملجتمع املدنــي لتحقيق 
أهــداف املنــاخ، وحشــد التمويــل، والعمــل بالوعــود املقدمــة مــن الــدول الغنيــة بتقديــم 100 

مليــار دوالر ســنوًيا.
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وكمــا ســبق توضيحــه، بأنــه ال يوجــد ركــن يف الكوكــب بمنــأى عــن اآلثــار املدمــرة لتغيــر املنــاخ، 
لذلــك شــاركت مصــر يف »كــوب 26«، وركــزت مصــر خــال أعمــال القمــة ىلع املوضوعــات التــي 
تهــم الــدول الناميــة بشــكل عــام واألفريقيــة ىلع وجــه الخصــوص، خاصــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز 
الجهــود لدفــع عمــل املنــاخ الدولــي، فضــًا عــن التأكيــد ىلع ضــرورة التــزام الــدول الصناعيــة 

بتعهداتهــا يف إطــار اتفاقيــة باريــس لتغيــر املنــاخ. 

ويف ضــوء االهتمــام املصــري بالقضيــة، أطلقــت مصــر اســتراتجيتها الوطنيــة لعــام 2050، كمــا 
ــاخ  ــر املن ــدة لتغي ــم املتح ــة األم ــراف التفاقي ــر األط ــتضافة مؤتم ــن اس ــمًيا ع ــر رس ــت مص أعلن
القــادم »كــوب 27« بشــرم الشــيخ يف 2022، وســتاخذ مصــر ىلع عاتقهــا قيــادة املنطقــة يف 
العمــل املناخــي وتوحيــد جهــود العالــم يف مواجهــة آثــار تغيــر املنــاخ، وكان الرئيــس املصــري 
»عبــد الفتــاح السيســي« أكــد يف قمــة قــادة العالــم املناخيــة يف األول مــن نوفمبــر أن »كــوب 
27« ســيكون مؤتمــًرا إفريقًيــا حقيقًيــا، مشــدًدا ىلع األمــل يف تحقيــق تقدًمــا يف املوضوعــات 
ــذي يأمــل  ــاخ والتكيــف والخســارة واألضــرار، ملواكبــة التقــدم ال ــة مثــل تمويــل املن ذات األولوي

العالــم أن يحققــه يف جهــود التخفيــف والوصــول إلــى الحيــاد الكربونــي.

ــذي  ــات، أهمهــا أن مؤتمــر »كــوب 26« ال وتصطــدم اســتضافة مصــر للمؤتمــر بعــدد مــن التحدي
غــاب عــن حضــوره الرئيــس الروســي »فاديميــر بوتيــن« والرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــغ«، 
ــة ىلع  ــت حريص ــي كان ــن الت ــث أن الصي ــه، حي ــاق علي ــم االتف ــا ت ــرة مل ــع مغاي ــدم بواق أصط
توضيــح موقفهــا مــن القضيــة رغــم غيــاب الرئيــس، ناقضــت تعهداتهــا بالعمــل ىلع انخفــاض 
الفحــم الــذي يعــد أحــد أهــم أســباب االحتبــاس الحــراري، حيــث ســعت الصيــن إلــى التغلــب ىلع 
ارتفــاع أســعار الطاقــة العامليــة وانعكاســها ىلع أســعار الوقــود املحليــة، إضافــة إلــى انخفــاض 
ــاد  ــذي أكــدت عزمهــا الوصــول للحي ــد ال ــاج الفحــم، كمــا أن الهن ــادة إنت ــة، بزي وارداتهــا النفطي
الكربونــي بحلــول عــام 2070، أكــد الخبــراء أنهــا ســتظل يف حاجــة للفحــم لتلبيــة الطلــب ىلع 
ــة  ــة، حيــث تعتمــد الهنــد ىلع الفحــم بنســبة 70% لتلبي الطاقــة خــال العقــود الـــ5 املقبل
الطلــب ىلع قطــاع الكهربــاء؛ مــا يجعــل تحّولهــا نحــو وقــود غيــر أحفــوري بنســبة 50% بحلــول 

2030 تحدًيــا كبيــًرا.

وفضــًا عــن التحديــات الخاصــة بتعهــدات الــدول، تواجــه مصــر تحــدى مــن نــوع آخــر حيــث أن 
تأثيــر الحــرب الروســية األوكرانيــة ســيلقي بظالــه، فروســيا التــي تأتــي بيــن أكثــر خمــس دول 
يف االنبعاثــات، ســيكون مــن الصعــب حضورهــا بســبب الخافــات مــع الواليــات املتحــدة والــدول 
األوروبيــة، كمــا أن العالــم يعانــي مــن أزمــة اقتصاديــة ســتجعل االلتــزام بالتعهــدات أكثــر صعوبــة.

ــه  ــي ومامح ــر املناخ ــو التغي ــا ه ــة م ــى معرف ــة إل ــذه الورق ــدف ه ــبق ته ــا س ــوء م ويف ض
العامليــة، ثــم االنتقــال إلــى االهتمــام الدولــي بالقضيــة، وبعــد ذلــك ســيتم التركيــز ىلع الحالــة 
املصريــة وكيــف تهددهــا التغيــرات املناخيــة، فضــًا عــن التطــرق ملحــاوالت وجهــود الدولــة 
املصريــة ملواجهــة هــذه التهديــدات، باإلضافــة إلــى تقديــم بعــض التوصيــات التــي يمكــن أن 

تســاهم يف التعامــل مــع اآلثــار الناجمــة عــن التغيــرات املناخيــة. 
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ماهية التغيرات المناخية: 

جــاء تعريــف التغيــرات املناخيــة يف بأكثــر مــن طريقــة، ولكــن جميعهــم يتفــق ىلع الشــيء 
نفســه يف النهايــة، وذلــك كاألتــي: 

- تعريــف الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ: تغيــر يف حالــة املنــاخ والــذي 
يمكــن معرفتــه عبــر تغييــرات يف املعــدل أو املتغيــرات يف خصائصهــا والتــي تــدوم لفتــرة 
طويلــة، عــادة لعقــود أو أكثــر، ويشــير إلــى أي تغيــر يف املنــاخ ىلع مــر الزمــن، ســواء كان 

ذلــك نتيجــة للتغيــرات الطبيعيــة أو الناجمــة عــن النشــاط البشــري. 

ــاخ يرجــع  ــر يف املن ــاخ: تغي ــر املن ــة بشــأن تغي ــة األمــم املتحــدة االطاري ــف اتفاقي - تعري
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى النشــاط البشــري، والــذي يفضــي إلــى تغيــر يف تكويــن 

الغــاف الجــوي لــأرض. 

- تعريــف تقريــر حالــة البيئــة يف مصــر عــام 2008: هــو اختــال التــوازن الســائد يف الظــروف 
املناخيــة كالحــرارة وأنمــاط الريــاح وتوزيعــات األمطــار املميــزة للمنطقــة، ممــا ينعكــس يف 

املــدى الطويــل ىلع األنظمــة الحيويــة القائمــة. 

وممــا ســبق نخلــص إلــى أن التغيــر املناخــي عبــارة عــن التحــوالت طويلــة األجــل يف درجــات 
ــادة كالحــرارة، واتجــاه  ــة املعت ــه اضطــراب يف الظــروف املناخي الحــرارة وأنمــاط الطقــس أي أن
الريــاح، ومنســوب تســاقط األمطــار لــكل منطقــة مــن مناطــق األرض، وقــد تكــون هــذه التحــوالت 
طبيعيــة فتحــدث، ىلع ســبيل املثــال، مــن خــال التغيــرات يف الــدورة الشمســية، ولكــن منــذ 
القــرن التاســع عشــر، أصبحــت األنشــطة البشــرية املســبب الرئيســي لتغيــر املنــاخ، ويرجــع ذلــك 
أساًســا إلــى حــرق الوقــود األحفــوري، مثــل الفحــم والنفــط والغــاز، مــا يزيــد مــن مســتويات غــازات 
االحتبــاس الحــراري التــي تحبــس الحــرارة يف الغــاف الجــوي لــأرض، ومــن ثــم ترفــع متوســط   
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درجــة حــرارة ســطح األرض.

وبذلــك يختلــف تغيــر املنــاخ عــن االحتبــاس الحــراري، فاالحتبــاس الحــراري يعــد بمثابــة جانــب 
واحــد مــن جوانــب تغيــر املنــاخ، حيــث يشــير مصطلــح االحتبــاس الحــراري إلــى ارتفــاع درجــات 
الحــرارة العامليــة؛ نتيجــة لتزايــد تركيــزات غــازات االحتبــاس الحــراري يف الغــاف الجــوي، وفًقــا 
لهيئــة املســح الجيولوجــي األمريكيــة، وبحســب وكالــة ناســا، فــإن االحتباس الحــراري هــو االحترار 
طويــل املــدى لنظــام منــاخ األرض، الــذي لوحــظ منذ فتــرة ما قبــل الصناعــة )1850-1900( بســبب 
األنشــطة البشــرية، ومنــذ فتــرة مــا قبــل الصناعــة، تشــير التقديــرات إلــى أن األنشــطة البشــرية 
أدت إلــى زيــادة متوســط درجــة حــرارة األرض العامليــة بنحــو 1 درجــة مئويــة، وهــو رقــم يتزايــد 
حالًيــا بمقــدار 0.2 درجــة مئويــة كل عقــد، وتشــمل الغــازات التــي تســاهم يف ظاهــرة االحتبــاس 
الحــراري مــا يلــي: بخــار املــاء، ثانــي أكســيد الكربــون )CO2(، امليثــان )CH4(، أكســيد النيتــروز 

)N2O(، ومركبــات الكلورفلوركربــون.

مامح التغيرات املناخية عاملًيا: 

يوجــد عــدد مــن املؤشــرات التــي توضــح مامــح التغيــرات املناخيــة العامليــة، مثــل: تركيــزات 
ــة يف  ــة الحموض ــط، ودرج ــرارة املحي ــوى ح ــرارة، ومحت ــات الح ــاع درج ــة، وارتف ــازات الدفيئ الغ
ــد  ــدى الجلي ــة وم ــة الجليدي ــر، والكتل ــطح البح ــتوى س ــي ملس ــط العامل ــات، واملتوس املحيط

ــك كاألتــي:  البحــري، وذل

أ. غازات األحتباس الحراري:

وصــل تركيــز غــازات االحتبــاس الحــراري يف عــام 2020 إلــى مســتوى غيــر مســبوق، إذ بلــغ تركيــز 
ثانــي أكســيد الكربــون 413.2  جــزء يف املليــون، وتركيــز امليثــان 1889 جــزًءا يف البليــون، وتركيــز 



التغيرات املناخية بين ابعادها الدولية وتأثيراتها ىلع الدولة املصرية 

6

أكســيد النيتــروز 333.2 جــزء يف البليــون، وهــو مــا يعــادل 149% و262% و123% مــن مســتويات مــا 
قبــل العصــر الصناعــي، واســتمرت الزيــادة يف عــام 2021، وذلــك وفًقــا للتقريــر املؤقــت الصــادر 
ــث أن  ــي يف 2021، حي ــاخ العامل ــة املن ــأن حال ــة بش ــاد الجوي ــة لأرص ــة العاملي ــن املنظم ع

التقريــر النهائــي للمنظمــة ســيصدر يف أبريــل 2022. 

ب. درجات الحرارة: 

كان متوســط درجــة الحــرارة العامليــة يف عــام 2021، اســتناًدا إلــى بيانــات الفتــرة املمتــدة مــن 
ــل  ــة، ويحت ــة مئوي ــو 1.09 درج ــرة 1850-1900 بنح ــط الفت ــن متوس ــبتمبر، أىلع م ــى س ــر إل يناي
عــام 2021 املرتبــة السادســة أو الســابعة مــن بيــن أدفــأ األعــوام يف التاريــخ املســجل، وبذلــك 
تصبــح األعــوام مــن 2015 إلــى 2021 هــي أدفــأ ســبعة أعــوام يف التاريــخ املســجل، وذلــك وفًقــا 
للتقريــر املؤقــت الصــادر عــن املنظمــة العامليــة لأرصــاد الجويــة بشــأن حالــة املنــاخ العاملــي 

يف 2021. 

ويعتبــر عــام 2021 أقــل دفًئــا مــن األعــوام املاضيــة بســبب تأثيــر ظاهــرة نينيــا معتدلــة حدثــت 
يف بدايــة العــام، ولظاهــرة النينيــا تأثيــر تبريــدي مؤقــت يف متوســط درجــة الحــرارة العاملــي 
ــة  ــا يف املنطق ــرة النيني ــر ظاه ــى تأثي ــن، وتجل ــاخ اإلقليميي ــس واملن ــر يف الطق ــي تؤث وه
االســتوائية مــن املحيــط الهــادئ يف عــام 2021؛ علًمــا بــأن أحــدث ظاهــرة نينيــا قويــة كانــت 
يف عــام 2011، وإن عــام 2021 أدفــأ مــن عــام 2011 بمقــدار يتــراوح تقريًبــا بيــن 0.18 و0.26 درجــة 

مئويــة.

ج. املحيطات:

تخــزن يف املحيطــات 90% مــن الحــرارة املتراكمــة يف نظــام األرض والتــي تقــاس باملحتــوى 
الحــراري للمحيطــات، واســتمر ارتفــاع املحتــوى الحــراري للمحيــط يف الجــزء العلــوي ىلع عمــق 
2000 متــر يف عــام 2019 حتــى وصــل إلــى مســتوى قياســي جديــد، ويشــير تحليــل أولي يســتند 
إلــى ســبع مجموعــات بيانــات عامليــة إلــى أن عــام 2020 قــد تجــاوز هــذا املســتوى القياســي، 
ووفًقــا لجميــع مجموعــات البيانــات، فــإن معــدالت احتــرار املحيطــات قــد زادت بشــدة ىلع مدى 
العقديــن املاضييــن، ومــن املتوقــع أن يســتمر ارتفــاع درجــة حــرارة املحيطــات يف املســتقبل، 
ــة  ــأن حال ــة بش ــاد الجوي ــة لأرص ــة العاملي ــن املنظم ــادر ع ــت الص ــر املؤق ــا للتقري ــك وفًق وذل

املنــاخ العاملــي يف 2021. 

شــهد جــزء كبيــر مــن املحيطــات موجــة واحــدة ىلع األقــل مــن موجــات الحــر البحريــة »القوية« 
يف وقــت معيــن مــن عــام 2021، وذلــك باســتثناء املنطقــة االســتوائية الشــرقية مــن املحيــط 
الهــادئ )بســبب ظاهــرة النينيــا( وجــزء كبيــر مــن املحيــط الجنوبــي، وشــهد بحــر البتيــف وبحــر 
ــة« يف  ــديدة« و«متطرف ــة »ش ــر بحري ــات ح ــمالية موج ــة الش ــة القطبي ــورت يف املنطق بوف

الفتــرة مــن ينايــر إلــى أبريــل 2021.
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تزيــد نســبة تحمــض املحيطــات ألنهــا تمتــص نحــو 23% مــن االنبعاثــات الســنوية لثاني أكســيد 
ــي  ــض األس الهيدروجين ــوي، وانخف ــاف الج ــرية يف الغ ــطة البش ــن األنش ــج ع ــون النات الكرب
لســطح املحيــط املفتــوح ىلع مســتوى العالــم ىلع مــدى األربعيــن عاًمــا املاضيــة حتــى بلــغ 
اليــوم أدنــى مســتوياته منــذ 26000 عــام ىلع األقــل، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن املعــدالت الحاليــة 
لتغيــر األس الهيدروجينــي غيــر مســبوقة منــذ هــذه الفتــرة ىلع أقــل تقديــر، وكلمــا انخفــض 
األس الهيدروجينــي يف املحيطــات، انخفضــت قــدرة املحيطــات ىلع امتصــاص ثانــي أكســيد 

الكربــون مــن الغــاف الجــوي.

د. مستوى سطح البحر: 

تنشــأ التغيــرات يف متوســط مســتوى ســطح البحــر العاملــي يف األســاس نتيجــة ارتفــاع درجات 
حــرارة املحيطــات بفعــل التمــدد الحــراري مليــاه البحــر وذوبــان الجليــد األرضــي، وقيــس متوســط 
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر العاملــي منــذ أوائــل تســعينيات القــرن املاضــي بســواتل عاليــة 
الدقــة ملقيــاس االرتفــاع، وبلــغ 2.1 ملــم ســنوًيا يف الفتــرة بيــن عامــي 1993 و2002 و4.4 ملــم 
ســنوًيا يف الفتــرة بيــن عامــي 2013 و2021، أي زاد إلــى الضعــف بيــن الفترتيــن، ويرجــع ذلــك إلــى 
تســارع وتيــرة فقــدان الكتلــة الجليديــة مــن األنهــار الجليديــة والصفائــح الجليديــة، وذلــك وفًقــا 
للتقريــر املؤقــت الصــادر عــن املنظمــة العامليــة لأرصــاد الجويــة بشــأن حالــة املنــاخ العاملــي 

يف 2021. 

هـ. األنهار الجليدية والصفائح الجليدية: 

تســارعت وتيــرة فقــدان الكتــل الجليديــة مــن األنهــار الجليديــة يف أمريــكا الشــمالية ىلع مــدى 
العقديــن املاضييــن بمقــدار الضعــف تقريًبــا يف الفتــرة 2015-2019 مقارنــة بالفتــرة 2004-2000، 
وألحــق الصيــف االســتثنائي الحــرارة والجفــاف الــذي شــهده غــرب أمريــكا الشــمالية يف عــام 2021 
ــا للتقريــر املؤقــت الصــادر  اضــراًرا بالغــة باألنهــار الجليديــة الجبليــة يف املنطقــة، وذلــك وفًق

عــن املنظمــة العامليــة لأرصــاد الجويــة بشــأن حالــة املنــاخ العاملــي يف 2021. 

وكانــت رقعــة انصهــار الصفيحــة الجليديــة يف غرينانــد قريبــة مــن املتوســط الطويــل األجــل 
ألوائــل فصــل الصيــف، إال أن معــدالت درجــات الحــرارة وجريــان امليــاه الذائبــة كانــت أىلع بكثيــر 
مــن معدالتهــا الطبيعيــة يف أغســطس 2021 بســبب تدفــق كميــات كبيــرة مــن الهــواء الدافــئ 
الرطــب يف منتصــف شــهر أغســطس، ويف 14 أغســطس، رصــد هطــول أمطــار لعــدة ســاعات 
يف محطــة القمــة، وهــي أىلع نقطــة ىلع صفيحــة غرينانــد الجليديــة )3216 متــًرا(، وظلــت 
درجــات حــرارة الهــواء فــوق درجــة التجمــد ملــدة تســع ســاعات تقريًبــا، ولــم يبلــغ قبــل ذلــك عن 
أي هطــول لأمطــار يف القمــة، وهــذه هــي املــرة الثالثــة يف غضــون الســنوات التســع املاضيــة 
ــة  ــية الخاص ــجات األساس ــا للس ــار، ووفًق ــة لانصه ــا مؤاتي ــة ظروًف ــا القم ــهد فيه ــي تش الت

بالجليــد، لــم تحــدث ســوى ظاهــرة انصهــار واحــدة يف القــرن العشــرين.



التغيرات املناخية بين ابعادها الدولية وتأثيراتها ىلع الدولة املصرية 

8

و. الجليد البحري:

ــرة 2010-1981  ــط الفت ــن متوس ــل م ــمالية أق ــة الش ــة القطبي ــري يف املنطق ــد البح كان الجلي
عندمــا كان يف أىلع مســتوياته يف مــارس 2021، وانحســرت رقعــة الجليــد البحــري بعــد ذلــك 
بســرعة يف يونيــو وأوائــل يوليــو يف منطقتــي بحــر البتيــف وبحــر شــرق غرينانــد، ونتيجــة 
لذلــك، كانــت رقعــة الجليــد البحــري ىلع مســتوى املنطقــة القطبيــة الشــمالية ضئيلــة ضآلــة 
قياســية يف النصــف األول مــن شــهر يوليــو، وذلــك وفًقــا للتقريــر املؤقــت الصــادر عــن املنظمــة 

العامليــة لأرصــاد الجويــة بشــأن حالــة املنــاخ العاملــي يف 2021. 

ثــم حــدث تباطــؤ يف ذوبــان الجليــد يف شــهر أغســطس، وكانــت رقعــة الجليــد البحــري الدنيــا 
ــة إذ  ــنوات املاضي ــه يف الس ــت علي ــا كان ــر مم ــف( أكب ــم الصي ــد موس ــبتمبر )بع ــهر س يف ش
بلغــت 4.72 مليــون كيلومتــر مربــع؛ فاحتلــت بذلــك املرتبــة الثانيــة عشــرة مــن بيــن أدنــى رقــاع 
الجليــد البحــري املســجلة يف الســجات الســاتلية التــي تغطــي 43 عاًمــا، وكانــت أضــأل بكثيــر 
مــن متوســط الفتــرة 1981-2010، وكانــت رقعــة الجليــد البحــري يف بحــر شــرق غرينانــد ضئيلــة 
ضآلــة غيــر مســبوقة، وكانــت رقعــة الجليــد البحــري يف املنطقــة القطبيــة الجنوبيــة قريبــة 

عامــة مــن متوســط الفتــرة 1981-2010، وبلغــت أقصاهــا مبكــًرا يف أواخــر شــهر أغســطس.

ويف ضــوء مــا ســبق، شــهد العالــم موجــات طقــس متطرفــة، وفيمــا يلــي أبرزهــا، 
وفًقــا للتقريــر املؤقــت الصــادر عــن املنظمــة العامليــة لأرصــاد الجويــة: 

أ. درجات حرارة استثنائية ارتفاًعا وانخفاًضا:

- موجــات حــر اســتثنائية: شــهد غــرب أمريــكا الشــمالية موجــات حــر اســتثنائية يف شــهَري 
يونيــو ويوليــو 2021، وســجلت العديــد مــن األماكــن درجــات حــرارة تجــاوزت أىلع درجــات الحــرارة 
املســجلة يف املحطــات بمقــدار يتــراوح بيــن 4 و6 درجــات مئويــة، وتســببت يف وفــاة املئــات 
مــن األشــخاص، ووصلــت درجــة الحــرارة يف بلــدة ليتــون الواقعــة يف جنــوب وســط مقاطعــة 
ــن  ــة م ــو، أي أىلع 4.6 درجــة مئوي ــة يف 29 يوني ــى 49.6 درجــة مئوي ــة إل ــا البريطاني كولومبي
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أىلع درجــة حــرارة مســجلة يف تاريــخ كنــدا، ثــم اندلــع حريــق يف اليــوم التالــي دمــر البلــدة.

حدثــت أيًضــا موجــات حــر متعــددة يف جنــوب غــرب الواليــات املتحــدة، ووصلــت درجــة الحــرارة 
يف وادي املــوت بواليــة كاليفورنيــا إلــى 54.4 درجــة مئويــة يف 9 يوليــو، متعادلــة بذلــك مــع 
ــذ  ــم من ــة مســجلة يف عــام 2020 كأىلع درجــة حــرارة مســجلة يف العال درجــة حــرارة مماثل
ثاثينيــات القــرن املاضــي ىلع األقــل، وكان هــذا الصيــف أحــر صيــف يف التاريــخ املســجل يف 
ــات  ــق الغاب ــن حرائ ــد م ــت العدي ــا، واندلع ــدة بأكمله ــات املتح ــتوى الوالي ــط ىلع مس املتوس
ــو، يف  ــع يف 13 يولي ــذي اندل ــا، ال ــق ديكســي يف شــمال كاليفورني ــرى، فقــد تســبب حري الكب
ــر، وهــو أكبــر حريــق منفــرد يف تاريــخ كاليفورنيــا  حــرق قرابــة 390000 هكتــار بحلــول 7 أكتوب

املســجل.

وأثــرت الحــرارة الشــديدة يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط األوســع نطاًقا، ففي 11 أغســطس، 
وصلــت درجــة الحــرارة يف إحــدى محطــات األرصــاد الجويــة الزراعيــة يف صقليــة إلــى 48.8 درجة 
ــروان  ــرارة يف القي ــة الح ــت درج ــن وصل ــا، يف حي ــًيا أوروبًي ــا قياس ــا رقًم ــت حينه ــة، وكان مئوي
ــا يف إســبانيا يف 14  ــا قياســًيا وطنًي )تونــس( إلــى 50.3 درجــة مئويــة، وســجلت مونتــورو رقًم
أغســطس بدرجــة حــرارة 47.4 درجــة مئويــة، يف حيــن ســجلت مدريــد يف اليــوم نفســه أحــر 

أيامهــا ىلع اإلطــاق إذ بلغــت درجــة الحــرارة فيهــا 42.7 درجــة مئويــة.

ويف 20 يوليــو، ســجلت جزيــرة ابــن عمــر رقًمــا قياســًيا وطنًيــا تركًيــا بدرجــة حــرارة 49.1 درجــة 
ــة،  ــة مئوي ــجل 40.6 درج ــخ املس ــا يف التاري ــر أيامه ــا( أح ــي )جورجي ــهدت تبليس ــة، وش مئوي
واندلعــت حرائــق غابــات كبيــرة يف أجــزاء كثيــرة مــن املنطقــة حيــث كانــت الجزائــر وجنــوب 

تركيــا واليونــان أشــد املناطــق تضــرًرا. 

ــط  ــن وس ــرة م ــزاء كثي ــة يف أج ــر الطبيعي ــاردة غي ــروف الب ــرت الظ ــع: أث ــات الصقي - موج
الواليــات املتحــدة وشــمال املكســيك يف فبرايــر 2021، وكانــت أشــد التأثيــرات حــدة يف واليــة 
تكســاس، التــي شــهدت عموًمــا أدنــى درجــات حــرارة لهــا منــذ عــام 1989 ىلع أقــل تقديــر، وقــد 

أثــر تفشــي بــرد الربيــع غيــر الطبيعــي يف أجــزاء كثيــرة مــن أوروبــا يف أوائــل أبريــل.

ب. الهطول: 

- الفيضانــات: تســاقطت أمطــار غزيــرة يف مقاطعــة خنــان الصينيــة يف الفتــرة مــن 17 إلــى 
21 يوليــو 2021، ويف 20 يوليــو، وتســاقطت يف مدينــة تشنغتشــو 201.9 ملــم مــن األمطــار يف 
ســاعة واحــدة )رقــم قياســي وطنــي صينــي(، و382 ملــم يف 6 ســاعات، و720 ملــم ىلع مــدى 
الظاهــرة ككل، وهــو هطــول أىلع مــن املتوســط الســنوي. وارتبطــت الفيضانــات الخاطفــة بأكثــر 

مــن 302 حالــة وفــاة وبخســائر اقتصاديــة قدرهــا 17.7 مليــار دوالر أمريكــي.

ــخ  ــات يف التاري ــا مــن أشــد الفيضان ــو، بعًض ــة، يف منتصــف شــهر يولي ــا الغربي وشــهدت أوروب
املســجل، إذ تســاقط يف منطقتــي غــرب أملانيــا وشــرق بلجيــكا مــا يتــراوح بيــن 100 و150 ملــم 
ــدوث  ــبب يف ح ــا تس ــبعة، مم ــوق أرض مش ــو ف ــي 14-15 يولي ــعة يف يوم ــاحة واس ىلع مس
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فيضانــات وانهيــارات أرضيــة، ووقــوع مــا يزيــد ىلع 200 حالــة وفــاة، وكان أىلع معــدل يومــي 
لتســاقط األمطــار هــو 162.4 ملــم يف ويبرفورث-جاردينــاو )أملانيــا(.

وأدى اســتمرار هطــول األمطــار بمعــدل فــوق املتوســط يف النصــف األول مــن العــام يف أجزاء من 
شــمال أمريــكا الجنوبيــة، وخاصــة شــمال حــوض األمــازون، إلــى حــدوث فيضانــات كبيــرة وطويلــة 
ــو نيغــرو يف مانــوس )البرازيــل( أىلع مســتوياته  ــغ منســوب نهــر ري األمــد يف املنطقــة، وبل
يف التاريــخ املســجل، وحدثــت فيضانــات أيًضــا يف أجــزاء مــن شــرق أفريقيــا، وألحقــت أضــراًرا 

بالغــة بجنــوب الســودان.

- الجفــاف: أثــر الجفــاف الشــديد يف معظــم املنطقــة شــبه االســتوائية يف أمريــكا الجنوبيــة 
للعــام الثانــي ىلع التوالــي، وكان معــدل هطــول األمطــار أقــل بكثيــر مــن املتوســط يف معظــم 
ــى خســائر  ــل وباراغــواي وأوروغــواي وشــمال األرجنتيــن، وأدى الجفــاف إل مناطــق جنــوب البرازي
زراعيــة كبيــرة تفاقمــت بفعــل تفشــي البــرد يف نهايــة يوليــو، ممــا أضــر بالعديــد مــن مناطــق 
ــة  ــاج الطاق ــض إنت ــى خف ــا إل ــار أيًض ــوب األنه ــاض منس ــل، وأدى انخف ــن يف البرازي ــة الب زراع

الكهرومائيــة وتعطيــل النقــل النهــري.

ــخ  ــا يف تاري ــر جفاًف ــى أغســطس 2021 هــي األكث ــر 2020 إل وكانــت األشــهر العشــرون مــن يناي
جنــوب غــرب الواليــات املتحــدة املســجل، أي أقــل مــن الرقــم القياســي الســابق بأكثــر مــن %10، 
وقــل اإلنتــاج املتوقــع ملحاصيــل القمــح والكانــوال يف كنــدا يف عــام 2021 عــن مســتويات عــام 
2020 بنســبة تتــراوح بيــن 30 و40%، واجتاحــت أزمــة ســوء التغذيــة املرتبطــة بالجفــاف أجــزاًء 

مــن جزيــرة مدغشــقر يف املحيــط الهنــدي.
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االهتمام الدولي بالقضية

وســيكون للمامــح الســابق ذكرهــا تأثيــرات كبيــرة ىلع حيــاة ماييــن البشــر ومختلــف الكائنــات 
الحيــة ومختلــف القطاعــات، لذلــك شــغلت قضيــة تغيــر املنــاخ اهتمــام املجتمــع الدولــي، وذلك 

منــذ حقبــة مــن الزمــن، وفيمــا يلــي أبــرز وأهــم جهــود املجتمــع الدولــي: 

أ. اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ:

تعــد األمــم املتحــدة يف طليعــة الجهــود الراميــة التــي تهــدف إلــى إنقــاذ الكوكــب، ويف عــام 
1992،  ومــن خــال »قمــة األرض«، أنتجــت اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ 
ــة  ــة بعضوي ــع هــذه اإلتفاقي ــوم تتمت ــاخ، والي ــر املن ــى يف التصــدي ملشــكلة تغي كخطــوة أول
شــبه عامليــة، وصدقــت 197 دولــة ىلع االتفاقيــة، ويعتبــر الهــدف النهائــي لاتفاقيــة هــو منــع 

التدخــل البشــري الخطيــر يف النظــام املناخــي.

ب. بروتوكول كيوتو:

هــو برتوكــول تــم اإلعــان عنــه وتبنيــه منــذ عــام 1997،« ولكنــه لــم يدخــل حيــز التنفيــذ إال يف 
ــه تمــت  عــام 2005م، ويعــد هــذا البروتوكــول أول معاهــدة دوليــة ملزمــة ألطرافــه، ومــن خال
ــات الغــازات لديهــا بمعــدل 5% مــن مســتوياتها  ــدول بضــرورة خفــض انبعاث ــع ال مطالبــة جمي

التــي كانــت عليهــا يف عــام 1990م.

ج. اتفاق باريس: 

ــل  ــس يف 2015/12/12، ودخ ــراف 21 يف باري ــر األط ــس يف مؤتم ــاق باري ــة اتف ــت 197 دول تبن
االتفــاق حيــز التنفيــذ بعــد أقــل مــن عــام، ويهــدف إلــى الحــد بشــكل كبيــر مــن انبعاثــات غــازات 
ــى  ــرن إل ــذا الق ــة يف ه ــرارة العاملي ــة الح ــادة درج ــن زي ــد م ــة والح ــراري العاملي ــاس الح االحتب

درجتيــن مئويتيــن مــع الســعي إلــى الحــد مــن الزيــادة إلــى 1.5 درجــة.

ويتضمــن االتفــاق التزامــات مــن جميــع الــدول لخفــض انبعاثاتهــا والعمــل مًعــا للتكيــف مــع آثــار 
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تغيــر املنــاخ، وتدعــو الــدول إلــى تعزيــز التزاماتهــا بمــرور الوقــت، ويوفــر االتفــاق طريًقــا للــدول 
املتقدمــة ملســاعدة الــدول الناميــة يف جهــود التخفيــف مــن حــدة املنــاخ والتكيــف معهــا 

مــع إنشــاء إطــار للرصــد واإلبــاغ الشــفافين عــن األهــداف املناخيــة للــدول.

ــع  ــو رف ــدف ه ــة، واله ــود قادم ــي لعق ــد العامل ــه الجه ــا يوج ــاًرا دائًم ــس إط ــاق باري ــر اتف يوف
ــك، نــص االتفــاق ىلع إجــراء  ــز ذل ــدول بشــأن املنــاخ بمــرور الوقــت، ولتعزي مســتوى طمــوح ال

ــنوات. ــس س ــدى خم ــدة ىلع م ــة، كل واح ــي مراجع عمليت

يمثــل اتفــاق باريــس بدايــة تحــول نحــو عالــم منخفــض الكربــون، ويعــد تنفيــذ االتفــاق أمــًرا 
ــا لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ألنــه يوفــر خارطــة طريــق لإلجــراءات املناخيــة  ضرورًي

التــي مــن شــأنها تقليــل االنبعاثــات وبنــاء القــدرة ىلع الصمــود مــع تغيــر املنــاخ.

ــراف،  ــر األط ــرين ملؤتم ــة والعش ــدورة الرابع ــاركة يف ال ــود املش ــدت الوف ــام 2018، اعتم يف ع
ــغيلية  ــل التش ــح التفاصي ــاملة توض ــد ش ــة قواع ــدا، الئح ــي، بولن ــتضافتها كاتوفيتش ــي اس الت

ــس. التفــاق باري

ُيذكــر أن  مؤتمــر األمــم املتحــدة بشــان تغييــر املنــاخ هــو قمــة ســنوية تحضرهــا 197 دولــة مــن 
أجــل مناقشــة تغيــر املنــاخ، ومــا الــذي تفعلــه هــذه البلــدان، والعالــم أجمــع، مــن أجــل مواجهــة 
هــذه املشــكلة ومعالجتهــا، ويعــد املؤتمــر جــزًءا مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن 
التغيــر املناخــي، وهــي معاهــدة دوليــة وقعتهــا تقريًبــا، جميــع الــدول واملناطــق يف العالــم 

بهــدف الحــد مــن تأثيــر النشــاط البشــري ىلع املنــاخ.

د. مؤتمر القمة املعني باملناخ 2019:

يف 23 ســبتمبر 2019، عقــد األميــن العــام لأمــم املتحــدة »أنطونيــو غوتيريــش« قمــة املنــاخ 
ــم  ــل دع ــن أج ــي م ــع املدن ــاص واملجتم ــاع الخ ــات والقط ــن الحكوم ــم م ــادة العال ــد ق لتوحي
العمليــة املتعــددة األطــراف وزيــادة وتســريع العمــل والطمــوح املناخــي، وقــام بتعيــن »لويــس 
ألفونســو دي ألبــا«، الدبلوماســي املكســيكي الســابق، مبعوثــه الخــاص لقيــادة القمــة، وركــزت 
القمــة ىلع القطاعــات الرئيســة التــي مــن املمكــن أن تحقــق الفــرق األكبــر، كالصناعــات الثقيلة 
والحلــول القائمــة ىلع الطبيعــة واملــدن والطاقــة واملرونــة وتمويــل العمــل املناخــي، وقــدم 
قــادة العالــم تقاريــر عمــا يقومــون بــه ومــا الــذي يعتزمــون فعلــه عندمــا يجتمعــون يف عــام 
2020 يف مؤتمــر األمــم املتحــدة بشــأن املنــاخ حيــث مــن املمكــن تجديــد االلتزامــات وزيادتهــا.

وتعــد الجهــود الســابقة ىلع ســبيل املثــال ال الحصــر، حيــث توجــد جهــود أخــرى تتمثــل فيمــا 
يلــي: البرنامــج الدولــي األول للمنــاخ عــام 1980، بروتوكــول مونتريــال عــام 1987، إنشــاء الفريــق 
الحكومــي املعنــي بتغيــر املنــاخ عــام 1988، قمــة ريــو لــأرض 1992، مؤتمــر كوبنهاغــن لتغيــر 
ــام 2010،  ــاخ ع ــر للمن ــدوق األخض ــون والصن ــاخ يف كانك ــر املن ــر تغي ــام 2009، مؤتم ــاج ع املن

والصفقــة الخضــراء األوروبيــة عــام 2019.  
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أثر التغيرات المناخية على مصر: 
تعــد مصــر مــن أكثــر الــدول املعرضــة للمخاطــر الناتجــة عــن تأثيــرات التغيــرات املناخيــة، ىلع 
الرغــم مــن أنهــا أقــل دول العالــم اســهاًما يف انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، حيــث أن مســاهمة 
مصــر تقــدر بـــ0,6%، ويؤكــد ارتفــاع درجــة الحــرارة وانخفــاض هطــول األمطــار وزيــادة انبعاثــات 
غــاز ثانــي أكســيد الكربــون، حقيقــة التغيــرات املناخيــة التــي تتأثــر بهــا مصــر، فوقًفــا ملركــز 
معلومــات تغيــر املنــاخ بــوزارة الزراعــة الــذي قــام برصــد التغيــر يف املنــاخ بيــن عامــي 2006-

 :2018

	 تزايــدت كميــة االنبعاثــات املســببة للتغيــر املنــاخ يف مصــر واملعروفــة بالغــازات الدفيئــة
خــال الفتــرة مــن 1990-2016، بمعــدل ســنوي نحــو 3.55%، كمــا تزايــدت كميــة انبعاثــات غــاز 

ثانــي أكســيد الكربــون يف مصــر خــال نفــس الفتــرة بمعــدل ســنوي بلــغ نحــو %3.89.
	 تزايــدت درجــة الحــرارة يف مصــر ســنوًيا بنحــو 0.14%، بينمــا تناقــص تســاقط األمطــار ســنوًيا

بنحــو %0.29.

ونتيجــة ملــا ســبق يتعــرض األمــن الغذائــي املصــري واألمــن املائــي املصــري واملناطــق 
الســاحلية املصريــة للخطــر، وكل منهــم متعلــق باألخــر، حيــث أن التأثيــر ىلع املناطــق 
الســاحلية املنخفضــة التــي معظمهــا تتمثــل يف دلتــا النيــل، والتأثيــر ىلع مــوارد امليــاه، يؤثــر 
يف الزراعــة فضــًا عــن الثــروة الحيوانيــة والســمكية ممــا يهــدد األمــن الغذائــي، وســيتم توضيــح 

ذلــك.

التحديات المناخية في مصر:  
أ. احتمالية غرق املناطق الساحلية: 

أكــد التقريــر الرابــع للهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
ــاع  ــام 2007، أن ارتف ــاخ ع ــر املن ــة لتغي التابع
ــا  ــدار م ــط بمق ــر املتوس ــطح البح ــتوى س مس
بيــن 20 إلــى 80 ســم، مــن املتوقــع أن يــؤدي 
إلــى غمــر واختفــاء املناطــق الســاحلية وهــي: 
ــواحل  ــمالي، س ــاحل الش ــا، الس ــواحل الدلت س
شــبة جزيــرة ســيناء، وســواحل البحيــرات املــرة 
وبحيــرة التمســاح، وبذلــك مــن املتوقــع أن 
تختفــي حوالــي 15% مــن مســاحة الدلتــا التــي 
ــاج الزراعــي، وفيمــا  تضــم نحــو 40% مــن االنت
الحكوميــة  الهيئــة  توقعــت  الدلتــا  يخــص 
الدوليــة بثاثــة ســيناريوهات لغــرق الدلتــا، 

ــي:  ــك كاألت وذل
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	 الســيناريو األول: يف حــال ارتفــاع منســوب البحــر إلــى 1 متــر، مــن املتوقــع أن يصــل
إجمالــي عــدد املحافظــات املتضــررة إلــى 9 محافظــات يف شــمال الدلتــا هــي: اإلســكندرية، 
اإلســماعيلية، بورســعيد، البحيــرة، دميــاط، الدقهليــة، الشــرقية، شــمال ســيناء، وكفــر الشــيخ، 
ــدان،  ــغ 35505 ف ــاحة تبل ــي بمس ــع عمران ــة وتجم ــة وعزب ــة وقري ــدد 37 مدين ــي ع بإجمال
ومــن املتوقــع أن تبلــغ إجمالــي مســاحة األراضــي الزراعيــة املغمــورة بامليــاه املالحــة إلــى 

مــا يقــرب مــن 9 ماييــن فــدان.
	 الســيناريو الثانــي: يف حــال ارتفــاع منســوب البحــر إلــى 3 متــر، مــن املتوقــع أن تضــرر نفــس

ــاحة  ــي بمس ــع عمران ــة وتجم ــة وعزب ــة وقري ــدد 44 مدين ــي ع ــن بإجمال ــات، ولك املحافظ
تبلــغ 46453.56 فــدان، ومــن املتوقــع أن يبلــغ إجمالــي مســاحة األراضــي الزراعيــة املغمــورة 

بامليــاه املالحــة إلــى مــا يقــرب مــن 14 مليــون فــدان.
	 ــل ــع أن يص ــن املتوق ــار، م ــى 3 أمت ــر إل ــوب البح ــاع منس ــال ارتف ــث: يف ح ــيناريو الثال الس

ــة  ــث تدخــل محافظــة العربي ــى 10 محافظــات، حي ــي عــدد املحافظــات املتضــررة إل إجمال
مــع املحافظــات الســابق، وبذلــك يغــرق حوالــي 108 مدينــة وقريــة وعزبــة بتجمــع عمرانــي 
تبلــغ مســاحته 81148.13 فــدان، ومــن املتوقــع أن يبلــغ إجمالــي مســاحة األراضــي الزراعيــة 

املغمــورة بامليــاه املالحــة بـــ22 مليــون فــدان.

ويتضــح ممــا ســبق حجــم الخطــر املعرضــة لــه املناطــق الســاحلية الــذي ســينتج عنــه كارثــة 
يف األمــن الغذائــي واملائــي، ولذلــك تداركــت الدولــة هــذا الخطــر، حيــث: 

قامــت بإعــداد إطــار عمــل يشــمل خطــة وطنيــة للتعامــل مــع تــآكل الشــواطئ واحتمــاالت ارتفاع 
مســتوى ســطح البحــر وذلــك مــن خــال مبــدأ التعايــش مــع البحــر كتقنيــة جديــدة باســتخدام 
وســائل حمايــة غيــر تقليديــة وصديقــة للبيئــة مثــل اســتخدام ناتــج تكريــك البواغيــز، وقنــوات 
االقتــراب للموانــئ البحريــة يف تغذيــة الشــواطئ التــي تتعــرض للنحــر مــع عمــل مشــروعات 
تجريبيــة مثــل الجســور الرمليــة لحمايــة الدلتــا مــن النحــر، وقــد نفــذت الدولــة أعمــال الحمايــة 
ــدات  ــن مص ــددة م ــائل متع ــر بوس ــو مت ــا 220 كيل ــغ طوله ــا البال ــواحل الدلت ــن س ــو 25% م لنح

األمــواج، حيــث: 

	 تــم تنفيــذ مشــروع تكيــف دلتــا نهــر النيــل للتغيــرات املناخيــة وارتفاع ســطح البحر بأســلوب
اإلدارة املتكاملــة للمناطــق الســاحلية مــن خــال تطبيــق مشــروعات تجريبيــة الختيــار 
أفضــل الطــرق العلميــة والعمليــة الصديقــة للبيئــة ىلع مــدار ســنة ونصــف كســعف النخيــل 
والبــوص ومصائــد الرمــال الخشــبية بفعــل انتقــال الرســوبيات بالريــاح ملــا لهــا مــن تكاليــف 
منخفضــة جــًدا باملقارنــة بحمايــات الكتــل الخرســانية، وقــد تــم اختيــار منطقــة مســطروة 71 
والتــي تبعــد 30 كــم شــرق مدينــة رشــيد و29 كــم غــرب مينــاء البرلــس، حيــث تتميــز أراضيهــا 
بأنهــا منبســطة منخفضــة املنســوب بالنســبة ملتوســط ســطح البحــر ممــا يتيــح إمكانيــة 

اختبــار مائمــة لنظــام الجســور الترابيــة بشــكل أفضــل.
يعــد مشــروع التكيــف يف دلتــا النيــل للتغيــرات املنــاخ وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، أحــد  	

املشــاريع املتكاملــة للمناطــق الســاحلية، بالتعــاون بيــن وزارة املــوارد املائية والــري والبيئة، 
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ــع  ــاون م ــواطئ، بالتع ــة الش ــة حماي ــال هيئ ــن خ ــة، م ــتثمارات ضخم ــخ اس ــم ض ــث يت حي
برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــى، وبتمويــل مــن الصنــدوق األخضــر للمنــاخ، مــن اجــل دعــم 
أنظمــة حمايــة األراضــي املنخفضــة يف دلتــا النيــل، التبــاع نهــج النظــم البيئيــة وتنفيــذ 

مشــروعات حمايــة الشــواطئ املصريــة، وتقــدر ميزانيتــه بحوالــى  31.3 مليــون دوالر.
	 ،ــوات ــاء الن ــر أثن ــواج البح ــاه أم ــد مي ــدف ص ــي به ــر رمل ــات لجس ــة تصميم ــار ثاث ــم اختب ت

ويشــغل الحيــز الطولــي لــكل تصميــم نحــو 250 م مــع مســافة بينيــة بطــول 150 م ويشــمل 
ــرض  ــة بع ــل الجوي ــة للعوام ــادة مقاوم ــن م ــم م ــوب ضخ ــكل أنب ــدات ىلع ش ــوذج وح النم
ــد  ــوذج عن ــراف النم ــع انج ــال ملن ــا بالرم ــم ملؤه ــن 15 لـــ 30 م ويت ــراوح بي ــول يت 4 م وط
تعرضــه للميــاه خــال فتــرة النــوات ىلع أن يتــم تغطيــة تلــك الوحــدات بطبقــة مــن ناتــج 
تكريــك بوغــاز بحيــرة البرلــس »طبقــة طينيــة« لضمــان ثبــات أكبــر ثــم طبقــة مــن صخــور 
الدوالمايــت بحيــث يكــون االرتفــاع النهائــي للجســر 3 م مــن متوســط منســوب ســطح البحــر، 
ويتــم تثبيــت الرمــال عليــه باســتخدام زراعــة نباتــات مــن نفــس النــوع املتواجــد باملنطقــة 

»نباتــات صحراويــة« بحيــث تعمــل جــذور النباتــات ىلع تثبيــت التربــة.

ب. مصادر مياه مصر يف خطر: 

تعتمــد مصــر ىلع نهــر النيــل كمصــدر رئيســي 
ــب  ــر مكع ــار مت ــغ 55.5 ملي ــة تبل ــاه بحص للمي
وتمثــل 68.5% مــن جملــة املــوارد املائيــة 
عــام 2020/2019، أمــا املكــون الثانــي ملوازنــة 
مصــر املائيــة فهــو امليــاه الجوفيــة العميقــة 
املحــاة،  البحــر  وميــاه  والســيول  واألمطــار 
اســتخدامها  املعــاد  الصــرف  ميــاه  وكذلــك 
ــدر  ــا، وتق ــطحية بالدلت ــة الس ــاه الجوفي واملي
ــار متــر مكعــب وتمثــل %31.5  بنحــو 25.56 ملي
مــن جملــة املــوارد املائيــة عــام 2020/2019، 
وتعــد مصــر مــن الــدول الفقيــرة مائًيــا، وفضــًا 
عــن ذلــك تواجــه هــذه املصــادر تحديــات مــن 

ــة. ــرات املناخي ــا التغي أهمه

ــرارة،  ــات الح ــبب درج ــر بس ــدل البح ــاع مع ــى ارتف ــر املناخ ــاكاة التغي ــيناريوهات مح ــع س تتوق
ــول 2098-2081،  ــبة 15% بحل ــل بنس ــر الني ــطحى لنه ــان الس ــاض الجري ــى انخف ــك إل ــؤدى ذل وي
وبعــض الســيناريوهات تتنبــأ أنــه مــن املتوقــع أن يحــدث زيــادة فــى معــدالت األمطــار بــدول 
ــاع  ــن أن ارتف ــًا ع ــا، فض ــل أيًض ــر الني ــطحى لنه ــان الس ــادة الجري ــه زي ــج عن ــا ينت ــع مم املنب
ــاه  ــادة درجــة ملوحــة املي ــى زي منســوب ســطح البحــر بالســواحل الشــمالية ملصــر ســيؤدى إل
الجوفيــة باألراضــى الســاحلية حتــى عمــق 7 كيلومتــر مــن تلــك الســواحل طبًقــا لدراســة قــام 

ــة بمصــر فــى عــام 2011. ــاه الجوفي بهــا معهــد بحــوث املي
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ــن  ــرض األم ــا يع ــة، مم ــاه املصري ــادر املي ــه مص ــرض ل ــي تتع ــر الت ــبق الخط ــا س ــح مم ويتض
ــى  ــة ف ــع الدول ــث تتوس ــر، حي ــذا الخط ــة ه ــت الدول ــر، وتدارك ــان للخط ــاة اإلنس ــي وحي الغذائ
ــاه  ــى بحــر البقــر والحمــام مي ــج محطت ــث تعال ــاه، حي ــذ مشــروعات إعــادة إســتخدام املي تنفي
الصــرف عاليــة امللوحــة ليتــم توجيههــا إلعــادة اإلســتخدام، وهذين املشــروعين يعــدان نموذًجا 
ملشــروعات التنميــة الشــاملة ونموذًجــا يحتــذي بــه يف مجــال إعــادة إســتخدام امليــاه، باإلضافة 
ملشــروعات تطويــر وتحديــث املنظومــة املائيــة مــن خــال مشــروعات تأهيــل التــرع واملســاقى 

والــرى الحديــث وإحــال وتأهيــل املنشــآت املائيــة.

ج. األمن الغذائي املصري مهدد: 

1. املصدر الرئيسي للغذاء املصري )الزراعة تواجه مخاطر جمة(: 

ــي  ــن الغذائ ــة األم ــرات املناخي ــرض التغي تع
للخطــر، ســواء بتأثيراتهــا املباشــرة مــن خــال 
ارتفــاع درجــة الحــرارة وارتفــاع مســتوى ســطح 
ىلع  املباشــرة  غيــر  تأثيراتهــا  أو  البحــر، 
دلتــا  أصبحــت  الســاحلية حيــث  املناطــق 
النيــل مهــددة بالغــرق كمــا تــم توضيحــه 
يف  امللوحــة  زيــادة  عــن  فضــًا  ســابًقا 
الســاحلية  للمناطــق  املجــاورة  األراضــي 
واختــاف مواعيــد الزراعــة، واملــوارد املائيــة 
التــي أصبحــت مهــددة بســبب ارتفــاع درجــة 
الحــرارة وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وزيــادة 
معــدالت ســقوط األمطــار يف دول املنبــع مما 
يهــدد الزراعــة التــي تعــد مــن أكبــر القطاعــات 
املســتهلكة للميــاه، ويؤثــر هــذا كلــه ىلع 

ــاج. ــودة اإلنت ــة وج ــة الزراعي ــم اإلنتاجي حج

ــة  ــدرة ىلع تلبي ــتاء والق ــد الش ــول ومواعي ــر الفص ــط بتغي ــر مرتب ــول أن التأثي ــن الق ــا يمك كم
احتياجــات النبــات مــن البــرودة والضــوء والحــرارة والرطوبــة، ففتــرة التزهيــر تختلــف حســب نــوع 
املحصــول، فبعضهــا يحتــاج فتــرة بــرودة معينــة يف الليــل وعــدد ســاعات محــدد مــن الضــوء، 

كمــا أن األمــراض والبكتيريــا والفيروســات تختلــف حســب درجــة الحــرارة والبــرودة. 

يمثــل القطــاع الزراعــي أهميــة كبيــرة يف التنميــة االقتصاديــة باعتبــاره الركــن اإلساســي 
ــد مــن  ــر املــواد الخــام الزراعيــة الازمــة للعدي ــى توفي ــر الغــذاء للســكان باإلضافــة إل يف توفي
ــتهاكية  ــات االس ــة واالحتياج ــة االنتاجي ــا بالطاق ــط بدوره ــي ترتب ــة والت ــات التحويلي الصناع
لهــذة الســلع، وتتعــدد الســلع واملنتجــات الزراعيــة مــا بيــن منتجــات مــن أصــل نباتي وأخــرى من 
أصــل حيوانــي، ويتــم يف القطــاع األول إنتــاج ســلع عديــدة يف مقدمتهــا الحبــوب والبقوليــات 
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ــاج  ــل الزيتيــة واملحاصيــل الســكرية، ويقــوم القطــاع الثانــي بانت والخضــر والفاكهــة واملحاصي
ــى %54.66  ــاج النبات ــبة اإلنت ــل نس ــمكية، وتمث ــة والس ــة والداجن ــات الحيواني ــلع واملنتج الس
مــن إجمالــى قيمــة اإلنتــاج الزراعــي، بينمــا تمثــل نســبة اإلنتــاج الحيوانــي 36.01% مــن إجمالــي 

قيمــة اإلنتــاج الزراعــي.

ــرات  ــة بالتغي ــل الزراعي ــر املحاصي ــح تأث ــن توضي ــي يمك ــا يل وفيم
ــام 2021: ــال ع ــة خ املناخي

- وفًقــا لرئيــس قســم األرصــاد الجويــة بمركــز البحــوث الزراعيــة »شــاكر أبــو املعاطــي«، هبــط 
إنتــاج الزيتــون بحوالــي 60-80% خــال موســم الحصــاد عــام 2021 بســبب تغيــر املنــاخ، إذ بلــغ 
محصــول الزيتــون املحلــي يف عــام 2020 نحــو 497 ألــف طــن، فيمــا تــراوح محصــول عــام 2021 
ــع يف  ــون املتوق ــول الزيت ــم محص ــل حج ــح أن يص ــن املرج ــن، وكان م ــف ط ــن 100 و200 أل بي
ــى  ــر إل ــاص بالنظ ــكل خ ــا بش ــوًرا مهًم ــذا تط ــد ه ــن، ويع ــف ط ــى 690 أل ــم 2020-2021 إل موس
مكانــة مصــر يف ســوق الزيتــون العاملــي؛ فكانــت مصــر أكبــر مصــدر لزيتــون املائــدة يف العالــم 
خــال موســم 2019، وأنتجــت مــا يقــرب مــن ربــع اإلجمالــي العاملــي، طبًقــا إلحصــاءات املجلــس 

الدولــي للزيتــون.

- واجــه محصــول املانجــو أيًضــا صعوبــات بســبب تغيــر املنــاخ، فقــد هبــط إنتاجــه بنســبة 20-
ــا ملصــدر بــوزارة الزراعــة، كان متوســط إنتــاج املانجــو  25% يف موســم حصــاد عــام 2021، وفًق
يف موســم 2020 5 أطنــان للفــدان، وتــرواح متوســط اإلنتــاج بيــن 3.75 و4 أطنــان للفــدان يف 
ــر 2021  موســم 2021، وبلغــت صــادرات مصــر الزراعيــة نحــو 4 ماييــن طــن يف الفتــرة مــن يناي
ــات  ــع املنتج ــن جمي ــل بي ــي األق ــو ه ــول املانج ــاهمة محص ــت مس ــو 2021، وكان ــى 29 يوني إل

الزراعيــة، بإجمالــي 768 طــن، وفًقــا ملــا أعلنتــه وزارة الزراعــة.

ونظــًرا ألهميــة القطــاع الزراعــي الكبيــرة، تحــاول الدولــة جاهــدة أن تتعامــل مــع هــذه األزمــة، 
ــي:  ــك ىلع النحــو التال وذل

	 ــا ىلع قامــت وزارة الزراعــة بإصــدار تطبيــق إلكترونــي تحــت اســم »هدهــد« ســيكون متاًح
ــة  ــة خاص ــرات توعي ــق ىلع نش ــيحتوي التطبي ــن، س ــاعدة الفاحي ــة ملس ــف الذكي الهوات
بعمليــة الطقــس واملنــاخ، وهــذا التطبيق تمــت تجربته بصــورة تجريبيــة ملعرفــة احتياجاته 

ومــدى فعاليتــه، ليكــون بمثابــة مرشــد زراعــي للفــاح.
	 ــرارة ــة الح ــل درج ــدة تتحم ــل جدي ــتنباط محاصي ــى إس ــعى ال ــروعات تس ــذ مش ــم تنفي يت

وامللوحــة، وحالًيــا يتــم تنفيــذ خريطــة تفاعليــة ملخاطــر تغيــر املنــاخ حتــى 2100، ووضــع 
ــات. ــرات املناخيــة واألنبعاث ــار التغي خطــة للتخفيــف مــن اث

	 مشــروع التحــول إلــى الزراعــة املحميــة وأنظمــة الــرى الحديثــة، ويعــد هــذا املشــروع احــد
ــدة  القصــوى ىلع  ــذى يعــود بالفائ ــة نظــم األمــن الغذائــى، وال ــاء مرون مشــاريع برنامــج بن

منطقــة جنــوب مصــر، ويتــم بالتعــاون مــع هيئــة املعونــه االملانيــة.
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2. املخاطر التي تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: 

ــات  ــن التحدي ــر م ــاك كثي ــة: هن ــروة الحيواني - الث
التــى تواجههــا الثــروة الحيوانيــة نتيجــة التغيرات 
ــاه  ــة املي ــوارد الطبيعي ــة امل ــل: قل ــة مث املناخي
واألراضــي القابلــة للزراعــة ممــا يــؤدي لضعــف 
ــؤدى  ــة، وي ــاالت الحيواني ــض الس ــة لبع اإلنتاجي
ــوة  ــاع الفج ــعار وإتس ــى األس ــاع ف ــى إرتف ــك ال ذل
الغذائيــة واللجــوء الــى زيــادة االســتيراد ممــا يــؤدى 
الــى تهديــد األمــن الغذائــي وزيــادة الفقــر، وتــدرك 
الدولــة هــذه الخطــورة لهــذا تحــاول متمثلــة يف 
معهــد بحــوث اإلنتــاج الحيوانــى التابــع ملركــز 
البحــوث الزراعيــة تنظيــم منتديــات الهــدف منهــا 
العمــل ىلع إعــداد وصياغــه اســتراتيجية وطنيــة 
للتصــدى ملخاطــر التغيــرات املناخيــة وتقليــل 

ــة.  ــروة الحيواني ــا ىلع الث تأثيره

- الدواجــن: تتعــرض الدواجــن بالعنابــر املفتوحــة لإلجهــاد الحــرارى الناتــج عــن التغيــرات 
املناخيــة، التــي يعــد مــن أهــم العوامــل املؤديــة النخفــاض إنتــاج الدواجــن وانخفــاض مناعتهــا 
ضــد األمــراض وكذلــك انخفــاض جــودة منتجاتهــا النهائيــة، حيــث تحــاول الطيــور مواجهــة تلــك 
الزيــادة بدرجــة الحــرارة بوســائل فســيولوجية مختلفــة وتــؤدى بالنهايــة إلجهــاد الطيــور نظــًرا 
ــرة وتتوقــف درجــة  ــة املحيطــة بهــا بدرجــة كبي ــر بالبيئ ــة للتغي لحساســية الســاالت التجاري
اآلثــار الســلبية لإلجهــاد الحــرارى ىلع مــدة حدوثــه وتكــراره ودرجــة الحــرارة وكثيــر مــن العوامــل 
األخــرى، لذلــك وضعــت الدولــة خطــة لتحويــل العنابــر املفتوحــة الــى مغلقــة، وقدمــت قروًضــا 
ــن  ــن ع ــار املربي ــة صغ ــن خاص ــاد للمربي ــة وإرش ــج توعي ــت برام ــرض وأضاف ــك الغ ــرة لذل ميس
ــث لضمــان االســتدامة، ووضــع برنامــج قومــى  ــر بعــد التحدي ــة ادارة العناب ــك وكيفي ــة ذل اهمي
لتحســين الســاالت املحليــة مــن الدواجــن والتركيــز ىلع اســتخدامها بالقطــاع الريفــى ألغــراض 
اســتهاك الريــف بالدرجــة األولــى نظــًرا ملواءمتهــا للظــروف البيئيــة بدرجــة أكبــر، مــع تطبيــق 
االتجاهــات الحديثــة بالتغذيــة باملنــاخ الحــار وإعــادة تحديــث مواصفــات األعــاف املصريــة بمــا 

يتيــح للمربــى خاصــة صغــار املربيــن.

ــاه  ــى مي ــه ف ــادة ذوبان ــون لزي ــيد الكرب ــى أكس ــبة ثان ــاع نس ــؤدي ارتف ــمكية: ي ــروة الس - الث
املحيطــات والبحــار، وزيــادة حموضــة امليــاه ممــا تؤثــر ســلًبا ىلع نمــو وتكاثــر وحيــاة األســماك، 
كمــا ينجــم عــن تغيــر املنــاخ تعديــل فــى توزيــع أرصــدة األنــواع الســمكية مــن أســماك امليــاه 
العذبــة واملالحــة، مــع توجــه األنــواع الســمكية فــى امليــاه التــى ترتفــع فيهــا درجــة الحــرارة 
نحــو القطبيــن، كذلــك ينعكــس تغيــر املنــاخ ىلع موســمية العمليــات البيولوجيــة الحيويــة 
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ــة واملالحــة، ممــا يعــود  ــاه العذب ــرات بساســل غــذاء األســماك بمواطــن املي فــى شــكل تغي
بنتائــج ال يمكــن التكهــن بهــا ىلع صعيــد التذبــذب يف إنتــاج األســماك.

تــؤدي زيــادة ملوحــة ميــاه البحيــرات الشــمالية نتيجــة لزيــادة درجــة الحــرارة والتــى تــؤدى لزيــادة 
نســبة البخــر، فضــًا عــن زيــادة التلــوث عــام بعــد عــام نتيجــة الصــرف الصناعــى والزراعــى وقلــة 
ــواردة للبحيــرات، إلــى هجــرة زريعــة العائلــة البوريــة مــن البحــر إلــى مناطــق  امليــاه العذبــة ال

التقــاء امليــاه العذبــة وعليــه يقــل املخــزون الســمكى بالبحيــرات.

قــد يمتــد التأثيــر إلــى املــزارع أيًضــا ويشــمل تأثيــر التغيــرات املناخيــة عليهــا فــى ارتفــاع درجــة 
حــرارة امليــاه، وزيــادة نشــاط امليكروبــات املحبــة للحــرارة ممــا يــؤدى لزيــادة احتماليــة حــدوث 

أمــراض، فضــًا عــن ازدهــار الطحالــب ومــا ينتــج عنهــا مــن أضــرار.

ــادة  ــذاء وزي ــتهاك الغ ــادة اس ــر، وزي ــات التكاث ــر أوق ــؤدى لتغي ــرارة ت ــة الح ــاع درج ــا أن ارتف كم
املخلفــات العضويــة، ونقــص األكســجين الذائــب، وتتأثــر الزريعــة أكثــر نتيجــة انخفــاض 

ــراض. ــار األم ــرارى وانتش ــاد ح ــى إجه ــك ف ــبب ذل ــجين، ويتس األكس

وبــادراك الدولــة لهــذه الخطــورة، أعــدت مشــروع االســتزراع املائــى، والــذى يتضمن مشــروع إنشــاء 
نظــام كبيــر لاســتزراع البحــري باملحافظــات الســاحلية، مــن اجــل تعويــض انخفــاض العائــد مــن 
البحــر املفتــوح بســبب تغيــر املنــاخ، ويشــمل مشــروع  االســتزراع املائــى بركــة غاليــون، حيــث 
ــى  454 حــوض  ــم انشــاء مجمــع بكفــر الشــيخ،  يضــم عــدد مــن مفرخــات االســماك، وحوال يت
ســمك،  وايًضــا  655 حــوض جمبــري،  اضافــة الــى 156 أحــواض الحضانــة، ويقــام املجمــع ىلع  
مســاحة 4000 فــدان، كمــا  يضــم معمــل علــف،  ومصنــع لتعبئــة األســماك ويقــدم حوالــى 5000 

فرصــة عمــل.



التغيرات املناخية بين ابعادها الدولية وتأثيراتها ىلع الدولة املصرية 

20

وال يتوقــف التأثيــر عنــد هــذا الحــد بــا كل هــذا ســيؤثر ىلع مختلــف مناحــي الحيــاة فتهديــد 
ــاخ  ــر يف املن ــي بهــذا الشــكل ســيؤثر ىلع صحــة اإلنســان، فضــًا عــن أن التغي ــن الغذائ األم
ســيجعل البيئــة جاذبــة للعديــد مــن األمــراض، كمــا أن التهديــد بغــرق مناطــق بأكملهــا ســياهم 
يف الهجــرة الداخليــة، حيــث أن ذلــك يحمــل خطــر تهجيــر نحــو 10 ماييــن نســمة إلــى مناطــق 
جديــدة، فضــًا عــن أن االرتفــاع الكبيــر يف درجــات الحــرارة مــع هطــول األمطــار التــي قــد تكــون 
حمضيــة، يــؤدي إلــى التأثيــر ىلع املبانــي االثريــة واملقاصــد الســياحية، باإلضافــة إلــى املخاطر 

التــي تواجــه التنــوع البيولوجــي.  

وبعــرض هــذا تتضــح املخاطــر الكارثيــة التــي تواجــه الدولــة املصريــة، وكمــا ســبق توضيحــه أن 
الدولــة املصريــة اتخــذت خطــوات للمواجهــة ســواء يف األمــن الغذائــي أو املائــي أو املناطــق 
الســاحلية، ولكــن بشــكل عــام تبذل الدولــة املصريــة جهود ىلع مختلــف املســتويات ملواجهة 

أزمــة املنــاخ، وفيمــا يلــي أبــرز الجهــود:

الجهود المصرية للتعامل مع التغيرات المناخية:
اتخــذت مصــر العديــد مــن السياســات واإلجــراءات ملواجهــة تحــدي التغيــرات املناخيــة، والتكيف 

مــع تداعياتهــا، فيمــا يلــي أهم اإلجــراءات:

أ. جهود الحكومة المصرية:

1. الجهود المصرية على المستوى المؤسسي: 
للتغيــرات  الوطنــي  املجلــس  إنشــاء  تــم 
املناخيــة، بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الوزراء 
رقــم 1912 لســنة 2015، كجهــة وطنية رئيســية 
معنيــة بقضيــة التغيــرات املناخيــة، وتــم 
إعــادة تشــكيل املجلــس وإصــدار قــرار رئيــس 
مجلــس الــوزراء رقــم 1129 لســنة 2019، ليتكــون 
املناخيــة  للتغيــرات  الوطنــى  املجلــس 
التنفيــذى  واملكتــب  العليــا،  اللجنــة  مــن 
ــس  ــون رئي ــة، ويك ــل الفني ــات العم ومجموع
وينعقــد  للمجلــس  رئيًســا  الــوزراء  مجلــس 
املجلــس برئاســته مــرة ىلع األقــل كل عــام 
أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، وللمجلــس 
مــن  عــدًدا  املناخيــة  للتغيــرات  الوطنــى 

ــي: ــداف ه األه

	 رســم السياســات العامــة للدولــة فيمــا يخــص التعامــل مــع التغيــرات املناخيــة، والعمــل ىلع
ــات  ــاخ، فــى ضــوء االتفاقي ــر املن ــة لتغي ــث االســتراتيجيات والخطــط القطاعي وضــع وتحدي
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ــة شــاملة  ــث اســتراتيجية وطني ــة والعمــل ىلع صياغــة وتحدي ــح الوطني ــة واملصال الدولي
ــات  ــن املوازن ــط م ــك الخط ــذ تل ــازم لتنفي ــل ال ــر التموي ــل ىلع توفي ــاخ، والعم ــر املن لتغي

العامــة أو أيــة فــرص تمويليــة دوليــة أو إقليميــة.
	 متابعــة ملــف املفاوضــات الخاصــة باالتفاقيــة اإلطاريــة لتغيــر املنــاخ ومــا ينبثــق عنهــا مــن

بروتوكــوالت أو اتفاقيــات.
	 رفــع وعــى املســئولين ومتخــذى القــرار والجمهــور بــكل مــا يتعلــق بالتغيــرات املناخيــة كل

فيمــا يخصــه.
	.دمج املفاهيم واملعارف املرتبطة بالتغيرات املناخية داخل مراحل التعليم املختلفة
	.بناء القدرات املؤسسية والفردية الازمة للتعامل مع التغيرات املناخية

2. الجهود المصرية على مستوى السياسات:

تــم إطــاق اإلســتراتيجية الوطنيــة لتغيُّــر املنــاخ 2050، ىلع هامــش مؤتمــر األطــراف التفاقيــة 
األمــم املتحــدة لتغيــر املنــاخ »كــوب 26« يف نوفمبــر 2021، وتهــدف اإلســتراتيجية إلــى تحديــد 
ــن  ــد م ــاخ والح ــر املن ــف تغي ــع مل ــل م ــق بالتعام ــا يتعل ــة فيم ــدى للدول ــدة امل ــط بعي الخط

االنبعاثــات، وتتضمــن اإلســتراتيجية خمســة محــاور، كاألتــي: 

	 املحــور األول: تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام، مــن خــال وضــع خطــط تنميــة منخفضــة
ــة  ــد الطاق ــال تولي ــر يف مج ــتثمارات أكب ــه اس ــات، وتوجي ــف القطاع ــات يف مختل االنبعاث

ــة. ــددة والبديل املتج
	 املحــور الثانــي: بنــاء املرونــة والقــدرة ىلع التكيــف مــع تغيــر املنــاخ، مــن خــال اســتدامة

املــوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة والحفــاظ عليهــا مــن تأثيــرات املنــاخ، وتنفيــذ مفاهيــم 
الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، عــن طريــق إنشــاء أنظمــة إنــذار مبكــر.
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	 املحــور الثالــث: تحســين حوكمــة العمــل وإدارتــه يف مجــال تغيــر املنــاخ مــن خــال تحديــد
أدوار مختلــف أصحــاب املصلحــة ومســؤولياتهم لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية، وتحســين 

ــر املنــاخ. مكانــة مصــر يف الترتيــب الدولــي الخــاص بإجــراءات تغيُّ
	 املحــور الرابــع: يهتــم بتطويــر البنيــة التحتيــة لتتناســب مــع األنشــطة واملشــروعات

املناخيــة.
	 ــة ــا وإدارة املعرف ــل التكنولوجي ــي ونق ــث العلم ــز البح ــل ىلع تعزي ــس: يعم ــور الخام املح

ــاخ. ــر املن ــة تغي ــي؛ ملكافح والوع

وستســتخدم الدولــة مجموعــة مــن السياســات واألدوات يف تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنية لتغير 
املنــاخ، ومنهــا: أدوات التمويــل املبتكــرة مثــل الســندات الخضــراء، أدوات التمويــل التقليدية مثل 
القــروض امليســرة ومنــح مــن بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف، إعــداد مشــروعات وتقديمهــا 
ــس،  ــة باري ــدة التفاقي ــتدامة الجدي ــة املس ــة التنمي ــاخ وآلي ــر للمن ــدوق األخض ــار الصن يف إط
بنــاء نظــام وطنــي للمراقبــة واإلبــاغ والتحقــق يســاعد يف متابعــة العمــل املناخــي، تطبيــق 
الــوزارات معاييــر االســتدامة يف تحديــد املشــاريع التــي ســتقدم إلــى وزارة التخطيــط والتنميــة 
االقتصاديــة ووزارة املاليــة، إشــراك أصحــاب املصلحــة يف مختلــف مراحــل تطويــر اإلســتراتيجية، 
ــر  ــة ملخاط ــق املعرض ــد املناط ــط لتحدي ــا أداة تخطي ــة بصفته ــة التفاعلي ــتخدام الخريط اس
تغيــر املنــاخ املحتملــة، تحديــد الحلــول الرقميــة واســتخدامها ممــا يعــزز مــن تنفيــذ الحلــول 
ــتدامة  ــة املس ــدات للتنمي ــيس وح ــة، تأس ــرات املناخي ــع التغي ــة م ــون واملرن ــة الكرب منخفض
وتغيــر املنــاخ يف كل وزارة، ودمــج الجوانــب املتعلقــة بتغيــر املنــاخ يف دراســات تقييــم األثــر 

البيئــي يف مصــر.

ــاركة  ــدول املش ــت ال ــي طالب ــس 2015، الت ــة باري ــات اتفاقي ــد متطلب ــتراتيجية أح ــر اإلس تعتب
ــة  ــدول العربي ــًا مــن ال ــة، إال أن عــدًدا قلي ــرات املناخي فيهــا بوضــع خطــة للتعامــل مــع التغي
اســتجاب بوضــع خطــط، مثــل: اإلمــارات واالردن، كمــا أن وجــود خطــة عمــل واضحــة هــو أيًضــا 

ــات الجهــات املانحــة.  أحــد متطلب

3. الجهود المصرية على المستوى البيئي )التحول نحو االقتصاد األخضر(: 

يمثــل االقتصــاد األخضــر، طــوق النجــاة للــدول 
ملواجهــة التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه 
البيئــة، ومــن هــذا املنطلــق تولــي مصــر 
االقتصــاد األخضــر أهميــة كبــرى، حيــث تعمــل 
ىلع تعزيــز ركائــز عمــل االقتصــاد األخضــر 
ضمــن خطتهــا الهادفــة للتنميــة املســتدامة 
يف 2030، لذلــك قامــت بتنفيــذ عــدد مــن 
املجــال  هــذا  يف  العماقــة  املشــروعات 
ــل  ــاء والنق ــة والكهرب ــات الطاق ــملت قطاع ش

ــي.  ــرف الصح والص
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يقــدر مــا جــرى إنجــازه يف مشــروعات االقتصــاد األخضــر بنحــو 30%، ويســتهدف وصولــه لنحــو 
ــو  ــم بنح ــدر تكلفته ــروًعا تق ــو 691 مش ــم إدراج نح ــة، وكان ت ــنوات القادم ــال الـــ3 س 50% خ
ــي 2020-2021، وكان 15% منهــا مشــروعات خضــراء،  ــام املال ــه يف خطــة الع ــار جني 447.3 ملي

ــام 2025-2024. ــو 50% يف ع ــبة لنح ــك النس ــول بتل ــة الوص ــتهدف الحكوم وتس

كان القطــاع املصــريف املصــري وضــع البعــد البيئــي ضمــن شــروط تمويــل املشــروعات الحديثــة 
بحيــث ال يتــم تمويــل أى مشــروع مــن شــأنه أن يزيــد مــن حــدة ومخاطــر التغيــرات املناخيــة، 
ــح  ــر لتصب ــاعي مص ــار مس ــة يف إط ــة للبيئ ــروعات الصديق ــع يف املش ــدف التوس ــك به وذل
نموذًجــا للتحــول نحــو االقتصــاد األخضــر، وترســيخ مفهــوم »الشــركات الخضــراء«، والــذي يشــير 
إلــى ضــرورة التــزام الشــركات باملعاييــر البيئيــة يف كل مــا تقــوم بــه مــن ممارســات إنتاجيــة 
وتســويقية للســلع والخدمــات، ووفــق معاييــر معينــة تضمــن حمايــة املــوارد البيئيــة، والحــد 

مــن التلــوث.

وأصــدرت مصــر يف ســبتمبر 2020 أول ســندات خضــراء بقيمــة 750 مليــون دوالر لتمويــل 
مشــروعاته، ليكــون لهــا ســبق يف األمــر، واعتبرتهــا مؤسســة ســتاندر آنــد بــورز العامليــة واحــدة 

ــا. ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــندات يف منطق ــدارات للس ــن 3 إص ــن بي م

ويمكــن توضيــح أن لاقتصــاد األخضــر 6 قطاعــات مركزيــة، يف مقدمتها الطاقة املتجــددة ومنها 
ــاه واألراضــي، والنقــل املســتدام،  ــات واملي ــاح، واملبانــي الخضــراء، وإدارة النفاي الشمســية والري
وعــادة مــا يســتخدم يف االقتصــادات والصناعــات الناشــئة، حيــث يهتــم إلــى حــد كبيــر بطــرق 
ــت  ــدف، واتفق ــذا اله ــل ه ــن أج ــة م ــة الازم ــر الطاق ــراء وتوفي ــي الخض ــاءة املبان ــاء بكف االرتق
ــن  ــي: الهيدروجي ــراء، وه ــز الخض ــن الحواف ــرح ضم ــة للط ــاالت ذات األولوي ــة ىلع 4 مج الحكوم
األخضــر، النقــل الكهربــي، بدائــل األكيــاس الباســتيكية أحاديــة االســتخدام، واإلدارة املتكاملــة 

للمخلفــات، خاصــة بعــد إصــدار أول قانــون لتنظيــم إدارة املخلفــات والائحــة التنفيذيــة لــه.

يعــد هــذا النــوع مــن االقتصــاد مكلــف إلــى حــد مــا، خاصــة يف املستشــفيات والرعايــة الصحيــة 
بشــكل عــام، ولكــن عوائــده التــي يأتــي يف مقدمتهــا القضــاء ىلع الغــذاء امللــوث وحمايــة 

الغــاف الجــوي، كانــت أســاس االهتمــام الدولــي بــه مؤخــًرا.

4. الجهود المصرية على مستوى التنسيق والتعاون اإلقليمي والدولي:
تحــرص مصــر دائًمــا ىلع تنميــة وتعزيــز الجهــود اإلقليميــة والدوليــة املشــتركة يف مجــاالت 
ــك ليــس فقــط مــن خــال املشــاركة، بــل أيًضــا عبــر رئاســة العديــد مــن  البيئــة واملنــاخ، وذل
ــا أو  ــل أفريقي ــواء داخ ــاخ س ــة واملن ــا البيئ ــة بقضاي ــان املعني ــات واللج ــرات واملفاوض املؤتم

ــي:  ــك ىلع النحــو التال ــع األمــم املتحــدة، وذل خارجهــا بالتنســيق م

1- ىلع املستوى اإلقليمي:

كانــت مصــر اســتضافت االجتمــاع الــوزاري الثانــي للبيئــة وتغيــر املناخ لاتحــاد من أجل املتوســط  
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بمشــاركة وزراء وممثلــي عــدد 42 دولــة بهــدف توحيــد الجهــود ملواجهــة التحديــات البيئيــة 
التــى تواجــه منطقــة املتوســط والتــي تتطلــب تكاتــف الجميــع، وخــرج إعــان القاهــرة للبيئــة 
واملنــاخ والــذى يهــدف إلــى وضــع أجنــدة مشــتركة لتعزيــز وتوحيــد الجهــود فــى منطقــة األور- 

متوســطية قبــل مؤتمــر األطــراف الـــ26 للتغيــرات املناخية. 

كانــت مصــر اســتضافت اجتماعــات مجموعــة املفاوضيــن األفارقــة لتغيــر املنــاخ بشــرم الشــيخ 
للتنســيق واملشــاركة فــى الجلســات التفاوضيــة وذلــك ضمــن سلســلة االجتماعــات التــى 
ســاهمت يف توحيــد املوقــف التفاوضــي للــدول األفريقيــة تمهيــًدا للجلســة 26 ملؤتمــر أطــراف 

ــر املاضــي. ــاخ املنعقــدة يف نوفمب ــر املن ــة لتغي اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاري

فــؤاد«  »ياســمين  املصريــة  البيئــة  وزيــرة  أعلنــت 
أثنــاء املشــاركة يف »كــوب 26«، إنشــاء مركــز املرونــة 
ــيق  ــم التنس ــدف دع ــرة به ــي بالقاه ــف األفريق والتكي
ــز العمــل  ــة، لتعزي ىلع املســتويات االقليميــة واملحلي
ىلع أرض الواقــع مــن خــال تقديــم املشــورة والدعــم 
ــة.  ــدان األفريقي ــين يف البل ــرار واملمارس ــي الق لصانع

ترأســت مصــر يف أكتوبــر 2021 الــدورة الـــ32 ملجلــس وزراء العــرب املســؤلين عــن البيئــة، وتــم 
الخــروج بعــدة قــرارات هامــة يعــد أهمهــا إقامــة منصــة عربيــة لإلنتــاج واالســتهاك املســتدام، 

إنشــاء املنتــدى العربــي للبيئــة ، واختيــار القــدس عاصمــة البيئــة العربيــة.

2. ىلع املستوى الدولي: 

- تســتضيف مصــر الــدورة الـــ27 مــن مؤتمــر الــدول 
األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن تغيــر 
ــات  ــة لتحدي ــام 2022 كممثل ــوب 27« يف ع ــاخ »ك املن
وجهــود وأولويــات القــارة األفريقيــة يف مواجهــة أزمــة 
التغيــرات املناخيــة، وتجهــز مصــر عــدًدا مــن املبــادرات 
ــي  ــى الدول ــال امللتق ــا خ ــة لطرحه ــة واملناخي البيئ
ــر  ــة شــرم الشــيخ خــال نوفمب ــذي تســتضيفه مدين ال
ــتطلقها  ــي س ــة الت ــادرات العاملي ــز املب ــل، وترك املقب
مصــر مــن خال رئاســتها للمؤتمر ىلع 3 مجــاالت مهمة، 
ــة للمناطــق الســاحلية؛ ملــا يف  وهــي: اإلدارة املتكامل
ــن،  ــي للصيادي ــد االجتماع ــاه، والبع ــة املي ــك نوعي ذل
وتحســين مســتوى الحيــاة، وتأتــي قيــادة مصــر للمؤتمــر 
تمثيــًا ألفريقيــا واســتكماال لــدور مصــر الــذي بدأتــه مــن 
عــام 2015 عندمــا ترأســت مؤتمــر وزراء البيئــة األفارقــة 

ــاخ. ــر املن ــا لتغي ــات أفريقي ــة دول وحكوم ولجن
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ــكري« يف  ــامح ش ــوب 27« »س ــن لـ«ك ــس املعي ــو الرئي ــري وه ــة املص ــر الخارجي ــق وزي - أطل
2022/2/21، مــع املبعــوث الرئاســي األمريكــي للمنــاخ »چــون كيــري«، مجموعــة عمــل املنــاخ 

ــر. ــوب 27« يف مص ــداد لـ«ك ــاخ واإلع ــول املن ــاون ح ــز التع ــة، لتعزي ــة األمريكي املصري

ــم  ــة األم ــراف اتفاقي ــر أط ــدورة الـــ 27 ملؤتم ــر لل ــتضافة مص ــاري الس ــداد الج ــار اإلع - يف إط
ــدوق  ــذي بصن ــر التنفي ــن املدي ــم تعيي ــر 2022، ت ــاخ يف نوفمب ــر امُلن ــة لتغي ــدة اإلطاري املتح
النقــد الدولــي »محمــود محيــي الديــن« لتولــي مهــام »رائــد املنــاخ« للرئاســة املصريــة للمؤتمــر 
ــر األعمــال  ــز تواصــل الرئاســة املصريــة للمؤتمــر مــع دوائ التغيــر املناخــي، وذلــك بهــدف تعزي
ــة  ــة بمواجه ــاالت ذات الصل ــة يف املج ــة العامل ــل الدولي ــات التموي ــاص ومؤسس ــاع الخ والقط
تغيــر املنــاخ، وســتتضمن مهــام الدكتــور »محمــود محيــي الديــن« التنســيق مــع رائــد املنــاخ 
البريطانــي »نايجــل توبينــج« وســكرتارية اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة لتغيــر املنــاخ 
ــر الحكوميــة مــن  للتوعيــة بقضيــة تغيــر املنــاخ وأهميــة مواجهتهــا يف أوســاط الجهــات غي
منظمــات دوليــة ومؤسســات تمويــل وشــركات دوليــة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة يف عمــل 
املنــاخ الدولــي، وحشــد الدعــم الدولــي مــن تلــك الجهــات لصالــح الجهــود العامليــة ملواجهــة 
تغيــر املنــاخ وتنفيــذ أهــداف اتفــاق باريــس، وبمــا يضمــن املســاهمة يف الجهــود التــي تقــوم 

بهــا مصــر بوصفهــا الرئيــس القــادم للمؤتمــر يف هــذا الصــدد.

ــد  ــة: يوج ــة املصري ــر للدول ــذا املؤتم ــة ه ــح أهمي ــن توضي ــتضافة يمك ــذه االس ــوء ه ويف ض
عــدة مكاســب ملصــر مــن اســتضافة املؤتمــر، فعلــى املســتوى الدولــي ســيكون هنــاك فرصــة 
ــروعات  ــل مش ــة لتموي ــات الدولي ــن املنظم ــة م ــل إضافي ــادر تموي ــر مص ــراكات وتوفي ــرام ش إلب
التصــدى لتغيــر املنــاخ بمصــر، وىلع املســتوى املحلــي يعــد املؤتمــر فرصــة الســتعراض مصــر 
للمشــروعات التــى يتــم فيهــا اســتخدام الطاقــة النظيفــة مثــل مشــروعات النقــل )املونوريــل، 
القطــار الكهربائــي، األتوبيــس التبادلــى الــذى يعمــل بالطاقــة الكهربائيــة( وكذلــك مشــروعات 
ــر محطــة  ــان بأســوان والتــى تعــد أكب ــدة واملتجــددة مثــل مشــروع محطــة بنب الطاقــة الجدي
ــة  ــج للصناع ــن التروي ــر م ــتتمكن مص ــا س ــم، كم ــى العال ــية ف ــة الشمس ــاء للطاق ــد كهرب تولي
واملنتجــات املصريــة مــن خــال املعــارض التــى تقــام ىلع  هامــش املؤتمــر، وىلع املســتوى 
ــا املصريــة، ويف مقدمتهــا األمــن  السياســى ســيتم توظيــف املؤتمــر للدفــع بأولويــات القضاي
املائــي املصــري وتأثيــر تغيــر املنــاخ عليــه، كمــا سيســاهم املؤتمــر فــى دعــم الثقــل الرئاســي 

ــة الرئيســية. والتواجــد املصــري يف املحافــل الدولي

- شــاركت مصــر فــى مؤتمــر األطــراف الـــ26 للتغيــرات املناخيــة بجاســكو بوفــد رفيــع املســتوى 
ــول  ــة ح ــة والخارجي ــي البيئ ــن وزارت ــي م ــق تفاوض ــى فري ــة إل ــة باإلضاف ــوزارات املعني ــن ال م

ــة يف مســار املفاوضــات. ــدول النامي ــل احتياجــات ال ــد ىلع تمثي ــاخ للتأكي ــل املن تموي

- انضمــت مصــر إلــى مبــادرة الحيــاد الكربونــي التــي أطلقتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة ىلع 
هامــش فعاليــات قمــة املنــاخ »كــوب 26«، وتهــدف املبــادرة إلــى التخلــص مــن االنبعاثــات يف 

قطــاع الطاقــة. 
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- املشــاركة فــى املشــاورات التمهيديــة ملؤتمــر مــا قبــل مؤتمــر األطــراف الـــ26 الــذى عقدتــه 
وزارة التحــول البيئــى اإليطاليــة بميانــو، لتبــادل وجهــات النظــر بين األطــراف املشــاركة وتحديد 
األولويــات واإلجــراءات املشــتركة التــى يجــب اتخاذهــا ملواجهــة التحديــات املناخيــة وتســهيل 

أعمــال جلســة تمويــل املنــاخ مــن خــال رئاســة وزيــرة البيئــة املصريــة.

ــر  ــايف االخض ــة للتع ــة الرقمي ــاق املنص ــى إط ــم ف ــر يف 2020/9/5 دول العال ــاركت مص - ش
وتحديــات تغيــر املنــاخ، ويف 2021/9/20 شــارك الرئيــس »عبدالفتــاح السيســي« عبــر الفيديــو 
كونفرانــس يف اجتمــاع »رؤســاء الــدول والحكومــات حــول املنــاخ«، ىلع هامــش أعمــال الــدورة 
76 للجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة، وذلــك يف ضــوء بــدء مرحلــة جديــدة ىلع صعيــد عمــل 
املنــاخ الدولــي، ملــا أصبــح يمثلــه تغيــر املنــاخ وتداعياته الســلبية مــن تهديــد يواجه البشــرية، 
وأكــد الرئيــس »السيســي« خــال االجتمــاع أهميــة تحمــل الــدول املتقدمــة ملســئولياتها يف 
ــة  ــة اإلطاري ــس واالتفاقي ــاق باري ــار اتف ــة يف إط ــا الدولي ــًذا اللتزاماته ــات تنفي ــض االنبعاث خف

لتغيــر املنــاخ. 

- تقــود القاهــرة تحالــف التكيــف العاملــي منــذ عــام ونصــف، لرفــع متطلبــات الــدول الناميــة يف 
مواجهــة ظاهــرة التغيــر املناخي. 

وفضــًا عــن املشــاركات يف املســار التفاوضــي، تتعــاون مصــر مــع مؤسســات دوليــة مــن أجــل 
التمويــل، وذلــك كاألتــي: 

- يأتــي البنــك الدولــي ىلع رأس قائمــة مؤسســات التمويــل الدوليــة التــي تتعــاون معهــا مصــر 
يف مجــال مواجهــة التغيــرات املناخيــة، وبحــث مســئولون بوزارتــي التعــاون الدولــي والبيئة مع 
ُممثليــن عــن البنــك الدولــي، يف 2021/9/22، ســبل وآليــات التعــاون لتطويــر سياســات مكافحــة 
أزمــة تغيــر املنــاخ، بهــدف توفيــر الدعــم املالــي الــازم ملشــروعات التنميــة املســتدامة، التــي 
تمــارس دوًرا هاًمــا يف مواجهــة التهديــدات املناخيــة التــي تتعــرض لهــا مصــر، الســيما أن وزارة 
التعــاون الدولــي تطــرح مشــروعات تقــدر قيمتهــا بحوالــي 365 مليــون دوالر يف إطــار تحقيــق 

الهــدف الـــ13 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، واملعنــي بمســألة التغيــر املناخــي يف مصــر.

ــر  ــع املدي ــاءات م ــن اللق ــدد م ــارس 2022، ع ــؤاد« يف م ــمين ف ــة »ياس ــرة البيئ ــدت وزي - عق
ــرات  ــف التغي ــاخ االخضــر، املؤسســة الرئيســية املنــوط بهــا دعــم مل التنفيــذى لصنــدوق املن
ــاخ   ــدوق املن ــم صن ــة تقدي ــث تمــت مناقشــة إمكاني ــاره، حي ــة ألث ــة والحقــب التمويلي املناخي
الدعــم التكنولوجــى الــازم  ملصــر للتصــدى لآلثــار الســلبية للتغيــرات املناخيــة، وتمويــل 
صنــدوق املنــاخ  للمشــروعات الـــ 6 التــى قدمتهــا مصــر، والتــى  تتضمــن  مجــاالت عــدة كالطاقة، 
املخلفــات، امليــاه، والزراعــة واألمــن الغذائــى، واملشــروعات التــى ســيدعمها صنــدوق املنــاخ 

ــة حتــى عــام  2050. ــر عــن احتياجــات مصــر التمويلي تعب

ب. الجهود التشريعية:

ال يوجــد يف مصــر إطــار قانونــي قائــم بذاتــه بشــأن تغيــر املنــاخ أو التكيــف مــع املنــاخ، ولكــن 
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ينــص الدســتور املصــري لعــام 2014 ىلع أحــكام خاصــة لحمايــة البيئــة والحفــاظ عليهــا يف 
ــة  ــة البيئ ــة وحماي ــن تنصــان ىلع فــرض التزامــات سياســية واجتماعي ــن 45 و46، اللتي املادتي
ــة  ــأنه مواجه ــن ش ــة م ــاظ ىلع البيئ ــث أن الحف ــتدامة، حي ــة املس ــز التنمي ــن ركائ ــزة م كركي

ــرات املناخيــة.  التغي

وضــع اإلطــار البيئــي الحالــي بشــكل أساســي بموجــب القانــون 4 لعــام 1994 بصيغتــه املعدلــة 
يف عــام 2005 والقانــون رقــم 102 لعــام 1983 )الخــاص باملحميــات الطبيعيــة(، باإلضافــة إلــى 
ذلــك، هنــاك العديــد مــن القوانيــن واألدوات التنظيميــة القائمــة األخــرى التــي تتضمــن مختلــف 
ــل  ــر الني ــة نه ــأن حماي ــه بش ــام 1982 وتعديات ــم 48 لع ــون رق ــل القان ــة، مث ــب البيئي الجوان
وتعدياتــه، والقانــون رقــم 12 لعــام 1982 وتعدياتــه بشــأن الــري والصــرف وتعدياتــه، والقانــون 
ــون  ــات الســائلة يف شــبكات الصــرف الصحــي، والقان ــف النفاي رقــم 93 لعــام 1962 بشــأن تصري

رقــم 15 لعــام 2017 بشــأن التراخيــص الصناعيــة.

وبالنظــر ىلع ســبيل املثــال إلــى القانــون رقــم 15 لســنة 2017 بشــأن تيســير اجــراءات الترخيــص 
للمنشــآت الصناعيــة، والــذى أعطــى للمــرة األولــى ىلع األطــاق للهيئــة العامــة للتنميــة 
الصناعيــة التصريــح بمنــح املنشــآت الصناعيــة رخصــة موحــدة تشــمل الجوانــب البيئيــة، ســنجد 
ــازات  ــاهم يف غ ــي يس ــاع الصناع ــث أن القط ــة، حي ــة املناخي ــى الحال ــبة إل ــم بالنس ــه مه أن

ــك. االحتبــاس الحــراري، ومراعــاة الجوانــب البيئيــة مــن شــأنها تقليــل ذل

ويفــوض القانــون الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة يف اســتام دراســات تقييــم األثــر البيئــي 
للمنشــآت الصناعيــة ومراجعتهــا، وإجــراء فحــص الصناعــات املرخصة لضمــان األمتثــال ملتطلبات 
ــرة  ــال فت ــة خ ــش دوري ــات تفتي ــذ عملي ــة، وتنفي ــب البيئي ــك الجوان ــا يف ذل ــص، بم الترخي
الترخيــص، وينــص القانــون 2017/15 ىلع إجــراءات انفــاذ تحقــق مختلفــة عــن تلــك املنصــوص 
عليهــا يف القانــون 1994/4، إذ يصــرح للهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة وحدهــا بممارســتها، 

بمســاعدة الجهــات األخــرى املعنيــة بحســب االقتضــاء. 

ــذي يقيــم  ــون رقــم 202 لســنة 2020 الخــاص بتنظيــم إدارة املخلفــات، وال كمــا أن صــدور القان
إطــاًرا تشــريعًيا ومؤسســًيا جديــًدا الدارة املخلفــات بإنواعهــا يف مصــر، يعد خطوة جيــدة للمناخ، 
ــم  ــى جهــاز »تنظي ــإدارة املخلفــات إل ــة املتعلقــة ب ــون اختصاصــات شــؤون البيئ وينقــل القان
إدارة املخلفــات« املنشــأ بمقتضــى هــذا القانــون، والــذي يتبــع الوزيــر املختــص بشــؤون البيئــة 

باعتبــاره هيئــة اقتصاديــة. 

وطبًقــا للدســتور املصــري يشــمل اإلطــار التشــريعي لحمايــة البيئــة يف مصــر ايًضــا عديــًدا مــن 
ــة  ــات البيئ ــن اتفاقي ــر م ــدد كبي ــر يف ع ــة مص ــاق عضوي ــرى يف نط ــة األخ ــات الدولي االلتزام
الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة، والتــي تطــورت تطــوًرا كبيــًرا منــذ مؤتمــر ريــو عــام 1992 وحتــى 
ــددة  ــة متع ــات البيئي ــام االتفاق ــر نظ ــد أدى تطوي ــام 2015، وق ــاخ ع ــر املن ــس لتغي ــر باري مؤتم
األطــراف دوًرا رئيســًيا يف إدراج عــدد كبيــر مــن القضايــا البيئيــة يف القوانيــن ذات الصلــة يف 
ــا  ــة تدريجًي ــؤون البيئ ــاز ش ــة وجه ــؤوليات وزارة البيئ ــاق مس ــاع نط ــى اتس ــا إل ــر، وأدى ايًض مص
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لتشــمل العديــد مــن القضايــا التــي كانــت قــد وضعــت تاريخًيــا تحــت واليــة الــوزارات التنفيذيــة 
األخــرى، ويشــمل ذلــك قضايــا مثــل نوعيــة امليــاه، والوعــي العــام، وعديــد مــن القضايــا املماثلــة 
األخــرى، وقــد أدى ذلــك إلــى تعاظــم الحاجــة إلــى التنســيق لتجنــب التداخــل يف مســؤوليات 

املؤسســات الحكوميــة، وعــدم االتســاق يف صياغــة السياســات العامــة.

ويتولــى صياغــة السياســة البيئيــة يف مصــر وتنفيذهــا عديــد مــن املؤسســات الوطنيــة، ليــس 
ــكان،  ــة والس ــة، وزارة الصح ــا وزارة الصناع ــا أيًض ــة وإنم ــؤون البيئ ــاز ش ــة وجه ــط وزارة البيئ فق
ــي  ــت الحال ــا، ويف الوق ــري، وغيره ــة وال ــوارد املائي ــي، وزارة امل ــتصاح األراض ــة واس وزارة الزراع
ــوزراء مــن خــال وزارة البيئــة عمليــات صياغــة السياســة البيئيــة وتنفيذهــا  ينســق مجلــس ال

ــوزارات املختلفــة. بيــن ال

ج. جهود األطراف غير الحكومية:

تلعــب األطــراف غيــر الحكوميــة دوًرا مهًمــا يف مواجهــة آثــار التغيــر املناخــي، ويجــب أن يزيــد 
ــذه  ــود ه ــح جه ــن توضي ــرة، ويمك ــة كبي ــن أهمي ــه م ــا ل ــح مل ــكل أوض ــر بش ــدور ويظه ــذا ال ه

األطــراف فيمــا يلــي: 

1. القطــاع الخــاص: يشــارك القطــاع الخــاص يف مواجهــة آثــار تغيــر املنــاخ، وذلــك مــن خــال 
ــًا:  ــوزارات املختلفــة يف بعــض القطاعــات، فمث املشــاركة مــع ال

- يف قطــاع املخلفــات: بعــد إصــدار تعريفــة تحويــل املخلفــات والحمــأة لطاقــة لتنفيــذ 
ــوي  ــماد عض ــات لس ــر املخلف ــع تدوي ــاء مصان ــم إنش ــات، ت ــن املحافظ ــدد م ــروعات يف ع مش
وإشــراك القطــاع الخــاص فــى إدارتهــا، والشــراكة أيًضــا يف مجــال جمــع ونقــل املخلفــات، حيــث 
تــم االنتهــاء مــن العقــد األول للشــراكة مــع القطــاع الخــاص فــى جمــع ونقــل مخلفــات القاهــرة.

- يف قطــاع النقــل املســتدام: هنــاك تجــارب شــراكة مــع القطــاع الخــاص فــى النقــل الجماعــي، 
والبرنامــج الرئاســي لتحويــل املركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي، وتســعى الحكومــة الســتقطاب 

تكنولوجيــا صناعــة الســيارات الكهربائيــة للتوســع فيهــا.

- يف قطــاع الطاقــة: يعــد قطــاع الطاقــة مــن القطاعــات الواعــد للشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
فــى مشــروعات الطاقــة املتجــددة والهيدروجيــن األخضــر.

ــة  ــات تحلي ــاء محط ــاص يف إنش ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــرص الش ــد ف ــة: تزاي ــال الزراع - يف مج
ــل. ــتنباط املحاصي ــة واس ــة الزراعي ــتثمار يف األغذي ــية، واالس ــة الشمس ــاه بالطاق املي

2. القطــاع املالــي املصــري: بــدأ عمــل برنامــج »التحــول نحــو نظــم ماليــة مائمــة مناخًيــا« عــام 
ــدوق  ــة وصن ــية للتنمي ــة الفرنس ــن الوكال ــترك بي ــل مش ــو تموي ــى 2024 وه ــتمر حت 2019 ويس
املنــاخ األخضــر، مــن خــال قــرض يصــل قيمتــه إلــى 150 مليــون يــورو، يتــم اقراضــه إلــى البنــك 
ــى  ــرض إل ــذا الق ــراض ه ــادة إق ــيقومان بإع ــذان س ــي والل ــر الوطن ــك قط ــري وبن ــي املص األهل

املســتفيدين النهائييــن؛ لتمويــل االســتثمارات التــي تســتويف معاييــر االســتحقاق.
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يهــدف البرنامــج إلــى إشــراك القطــاع املالــي املصــري وعمائــه يف التحــول منخفــض الكربــون 
مــن خــال تمويــل مشــروعات التكيــف والتخفيــف املرتبطــة باملنــاخ، مــن خــال التوجــه نحــو 
زيــادة التمويــل يف املنــاخ يف مصــر، وتكثيــف معــدل التدفقــات املاليــة نحــو مشــروعات أكثــر 
تنوًعــا يف القطــاع الخــاص بمــا يعــود بالنفــع ىلع التحــول البيئــي بشــكل أفضــل وتعزيــز قــدرة 

الشــركاء املحلييــن يف هــذه القطاعــات املتصلــة بتغيــر املنــاخ.

ــد  ــرة بعق ــة القاه ــت جامع ــي، وقام ــر الوع ــر يف نش ــات دور كبي ــب الجامع ــات: تلع 3. الجامع
نــدوة كبــرى بعنــوان تغيــرات »املنــاخ .. دور الجامعــات ومؤسســات البحــث العلمــي يف إنجــاح 
قمــة شــرم الشــيخ«، يف مــارس 2022، حــدد رئيــس جامعــة القاهــرة »محمــد الخشــت«، مهــام 
ــدور الجامعــات املصريــة ومراكزهــا العلميــة إلنجــاح قمــة املنــاخ يف مصــر،  متعــددة األبعــاد ل
أبرزهــا: إعــداد الدراســات والبحــوث ذات الصلــة الفنيــة بأهــداف املؤتمــر بالتعــاون بيــن الكليــات 
ــوم  واملعاهــد املتخصصــة يف مجــاالت متعــددة، خاصــة يف مجــال الطاقــة والهندســة والعل
ــر  ــات والتقاري ــداد الدراس ــى إع ــة إل ــي، باإلضاف ــن البيئ ــة واألم ــا الصناعي ــة والتكنولوجي والصح
الرصديــة والتحليليــة لواقــع آثــار تغيــر املنــاخ التــي تعانــي منهــا القــارة اإلفريقيــة عامــة ومصــر 
ــه  ــن تقديم ــا« يمك ــة ومتطلباته ــة البيئي ــن »الحوكم ــول ع ــة لبروتوك ــداد صيغ ــة، وإع خاص

ــاخ. ــر املن ــة لتغي كملحــق مضــاف لاتفاقيــة اإلطاري

اقتــرح »الخشــت«، تنظيــم حملــة توعويــة برعايــة جامعــة القاهــرة لطــاب الجامعــات املصريــة 
تهــدف إلــى توعيــة املجتمــع بقضيــة تغيــر املنــاخ وآثارهــا، وكيفيــة التعامــل مــع هــذه اآلثــار 
ــر  ــة »تغي ــة قضي ــة، وإضاف ىلع املســتوى الفــردي واملجتمعــي، مــن خــال املحاضــرات العام
املنــاخ« كجــزء مــن املقــررات الجامعيــة يف املراحــل املختلفــة، باإلضافــة إلــى تنظيــم ورش 
ــات  ــم مقترح ــرة لتقدي ــة القاه ــا جامع ــو إليه ــن أن تدع ــة يمك ــات املصري ــن الجامع ــل بي عم
ــات  ــم مقترح ــاخ، وتقدي ــر املن ــار تغي ــة آث ــال مواجه ــة يف مج ــود الدول ــم جه ــادرات تدع ومب
ببعــض التشــريعات إلــى لجنــة التشــريعات بالبرملــان املصــري ترتبــط بمتطلبــات تغيــر املنــاخ 
ــات  ــة بالجامع ــات العام ــون والسياس ــاتذة القان ــل أس ــن ِقب ــا م ــم إعداده ــة، يت ــا املختلف وآثاره

ــة. املصري

ــن  ــد م ــة للح ــة تطبيقي ــات بحثي ــم مقترح ــة لتقدي ــاء الجامع ــوة لعلم ــت« دع ــق »الخش أطل
ــة  ــك تشــجيًعا ألعضــاء هيئ ــه وذل ــون جني ــاخ، تمولهــا الجامعــة بنحــو ملي ــر املن ــات تغي تحدي
ــة  ــاث التطبيقي ــال األبح ــن خ ــاخ م ــر املن ــار تغي ــن آث ــد م ــاهمة يف الح ــس ىلع املس التدري

ــرة. املبتك

تنســق جامعــة القاهــرة مــع وزارة البيئــة يف عــدد مــن امللفــات، حيــث تــم توقيــع بروتوكــول 
تعــاون مشــترك الســتحداث برامــج جديــدة يف مجــال العلــوم البيئيــة بكليــة العلــوم يف إطــار 
ــة  ــة مصــر االســتراتيجية وأهــداف التنمي ــة مــع رؤي ــة والبحثي تكامــل خطــة الجامعــة التعليمي
املســتدامة، كمــا يتــم التنســيق حالًيــا لعقــد ورش عمــل دوريــة للتعريــف بالقضايــا والتحديــات 
ــواء  ــوث اله ــول إدارة تل ــتركة ح ــة مش ــة توعي ــاق حمل ــتقبلية، وإط ــرة واملس ــة املعاص البيئي
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والتغييــرات املناخيــة، وذلــك إلــى جانــب التنســيق مــع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة يف 
تنظيــم نمــوذج محــاكاة لطــاب جامعــة القاهــرة ىلع »مؤتمــر الــدول األطــراف التفاقيــة األمــم 

املتحــدة اإلطاريــة حــول تغيــر املنــاخ«.

ــوث  ــات والبح ــر والدراس ــن املخاط ــد م ــز الح ــال مرك ــن خ ــازت م ــرة ف ــة القاه ــر أن جامع ُيذك
البيئيــة، بتمويــل قــدره 35 ألــف جنيــه إســترليني مــن املجلــس الثقــايف البريطانــي يف 
املشــروع البحثــي املقــدم للتخفيــف مــن تغيــرات املنــاخ، والــذي تتعــاون فيــه جامعــة القاهــرة 
مــع جامعــة النكســتر مــن أجــل اســتبدال الوقــود األحفــوري بالوقــود الحيــوي كمبــادرة للتحكــم 
يف حــاالت الطــواريء املناخيــة، وهــو مشــروع بحثــي يســاهم يف تقديــم حلــول بديلــة لتقليــل 
ــة،  ــة النظيف ــادر للطاق ــاج مص ــرة إلنت ــا مبتك ــدم طرق ــاخ، ويق ــرات املن ــارة لتغي ــرات الض التأثي
ــاهم  ــذي يس ــاري وال ــوي التج ــود الحي ــاج الوق ــة إلنت ــوق املصري ــدة يف الس ــا جدي ــق فرًص ويخل
بــدوره يف خلــق الوظائــف الجديــدة ويعــزز التنميــة الريفيــة، ويولــد ثــروة يف االقتصــاد الحيــوي 

املصــري املتنامــي.

4. منظمــات املجتمــع املدنــي: تتعــاون منظمــات املجتمــع املدنــي مــع الحكومــة ملواجهــة 
آثــار التغيــرات املناخيــة، ويأتــي التعــاون أمــا باملســاهمة يف نشــر الوعــي، أمــا بمــا تقــوم بــه 

الجمعيــات اإلهليــة يف مجــال االســتدامة البيئيــة، وذلــك كاألتــي: 

ــوب 27«،  ــاخ »ك ــر املن ــتضافة مؤتم ــر الس ــي يف التحضي ــع املدن ــات املجتم ــارك منظم - تش
وكانــت وزيــر البيئــة »ياســمين فــؤاد« افتتحــت يف ديســمبر 2021، ورشــة عمل املجتمــع املدني 
التفاقيــة تغيــر املنــاخ، كأولــى فعاليــات مشــاركة املجتمــع املدنــى يف التحضيــر الســتضافة 
»كــوب 27«، وطرحــت الوزيــرة مجموعــة مــن األفــكار ليناقشــها ممثلــو املجتمــع املدنــي للخــروج 
ــاخ، ومنهــا ســبل تنفيــذ مشــروعات وطنيــة  بمقترحــات وأفــكار يتــم طرحهــا يف مؤتمــر املن
أكثــر للتكيــف تســاهم يف تحســين حيــاة املواطــن، مــع ربــط تغيــر املنــاخ بالتحديــات البيئيــة 
األخــرى، ودورهــم يف ربــط هــذه األفــكار املطروحــة باملجتمعــات املحليــة باعتبارهــم أكثــر قرًبــا 
ودرايــة بمشــكاتهم وطــرق حلهــا ومــا يواجهونــه مــن تحديــات وفــرص، وربــط ذلــك بالعمليــة 

العامليــة ملواجهــة تغيــر املنــاخ.

ــة فــى مجــال البيئــة اإلســهامات التــي قامــت بهــا خــال  - عرضــت الجمعيــات األهليــة العامل
ــرة  ــاح« ووزي ــن القب ــرة التضامــن االجتماعــي »نيفي ــة، خــال لقــاء عقــد مــع وزي ــرة املاضي الفت
ــي  ــاز، واملبان ــة، والبيوج ــة الحيوي ــد الطاق ــهامات تولي ــملت االس ــر 2022، وش ــة، يف فبراي البيئ
الخضــراء، واالقتصــاد األخضــر، وترشــيد اســتخدام امليــاه والطاقــة، وتدويــر املخلفــات، والتوعيــة 
البيئيــة، وإنشــاء منصــة تضــم الجمعيــات األهليــة الشــريكة يف املجــال، وغيرهــا مــن املجــاالت 
ــن املحــاور ســيتم العمــل عليهــا خــال  ــاء االتفــاق ىلع مجموعــة م ــة، وشــهد اللق ذات الصل
الفتــرة املقبلــة مــن أجــل توحيــد جهــود الجمعيــات األهليــة العاملــة فــى مجــال البيئــة، منهــا:

	 تقســيم الجمعيــات إلــى أكثــر مــن مســتوي وجمــع الجمعيــات التــى تعمل فــى قضيــة معينة
فــى صــورة تكتــات كــى تكــون أكثــر تأثيــًرا، باإلضافــة إلــى جمــع التجــارب التــى قامــت بهــا 
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ــات  ــة لجمعي ــارب إضافي ــع تج ــع جم ــا م ــدة وتوثيقه ــدة واح ــول مائ ــة ح ــات األهلي الجمعي
أخــري.

	 إعــداد خطــة مشــتركة للتوعيــة بأهميــة البيئــة وتصنيفهــا جغرافًيــا، باإلضافــة إلــى االطــاع
ــدا  ــارب يف ه ــك التج ــاح تل ــرف ىلع نج ــر للتع ــارج مص ــي خ ــع املدن ــارب املجتم ىلع تج

املجــال.
	 االتفــاق ىلع انعقــاد مؤتمــر موســع يضــم جمعيــات متنوعــة يف أداءهــا وتخصصهــا البيئــي

ــاع ىلع  ــة ولاط ــارب املوثق ــة التج ــة ملراجع ــات الجمهوري ــة محافظ ــن كاف ــة ع وممثل
ــة  ــرات املناخي ــتقرار التغي ــال اس ــي يف مج ــع املدن ــاهمة املجتم ــتركة ملس ــة املش الخط

ــة. واســتدامة التنمي

ــار  ــة آث ــل مواجه ــن أج ــات م ــف الجه ــن مختل ــدة م ــود عدي ــاك جه ــنجد أن هن ــبق س ــا س ــى م ــر إل وبالنظ
التغيــرات المناخيــة، ولكــن يبقــى الــدور األبــرز واألوضــح هــو الــدور الــذي تقــوم بــه الســلطة التنفيذيــة 

نفســها، لذلــك يوجــد عــدد مــن التوصيــات التــي يمكــن تقديمهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

أ. إطــار قانونــي واضــح: كمــا ســبق التوضيــح أن مصــر ال تملــك إطــار قانونــي قائــم بذاتــه فيمــا 
يخــص التغيــرات املناخيــة، لذلــك ألبــد مــن وجــود إطــار قانونــي.

ــة  ــى التوعي ــام ف ــد ىلع دور اإلع ــى التأكي ــة: ينبغ ــر فعالي ــكل أكث ــام بش ــاهمة اإلع ب. مس
ــي،  ــام عامل ــق رأى ع ــة، وخل ــة العاملي ــذه األزم ــاس به ــق اإلحس ــاخ وتعمي ــر املن ــر تغي بمخاط
يســتهدف التأثيــر ىلع صنــاع القــرار العاملــي، وذلــك مــن خــال تخصيــص مســاحات ثابتــة فــى 
وســائل اإلعــام املكتوبــة واملســموعة واملرئيــة، تســتهدف رفــع الوعــى باملشــاكل البيئيــة 
والتوعيــة بــدور الفــرد فــى النهــوض بالبيئــة وحمايتهــا والحفــاظ عليهــا، كمــا يجــب أن يزيــد دور 
منظمــات املجتمــع املدنــي يف هــذا الشــأن بشــكل أكثــر وضوًحــا، حيــث أن التوعيــة املكثفــة 
ــات  ــي يف اتجاه ــر الحقيق ــداث التغيي ــاس يف إح ــا األس ــة هم ــة الفعال ــاركة املجتمعي واملش
ــة والعمــل ىلع اســتقرار  ــة نحــو الحفــاظ ىلع البيئ املواطنيــن ويف تبنــي ســلوكيات إيجابي

الظــروف املناخيــة.

ج. الســرعة يف وضــع رؤيــة موحــدة ملســاهمة املجتمــع املدنــي يف موضوعــات االســتدامة 
البيئيــة وتســويق االقتصــاد األخضــر بضفتــه مســار مــن مســارات الخــروج مــن الفقــر.

ــرات  ــر التغي ــح مخاط ــة توض ــات متخصص ــداد دراس ــن إع ــد م ــاث: الب ــز األبح ــز دور مراك د. تعزي
املناخيــة، كمــا يجــب االهتمــام بالدراســات التــي تتنبــأ بمــا يمكن أن يحــدث بناء ىلع املؤشــرات 

حتــى تتمكــن الدولــة مــن أن أخــذ االحتياطــات لتفــادي الكــوراث. 

ه. جــذب االســتثمارات: العمــل ىلع تطويــر األداء يف مجــال آليــة التنميــة النظيفــة الســتقطاب 
االســتثمارات الدوليــة يف هــذا املجــال.

ــا: تعــرف منظمــة األغذيــة والزراعــة لأمــم املتحــدة »الفــاو«  و. تطبيــق الزراعــة الذكيــة مناخًي
الزراعــة الذكيــة مناخًيــا بأنهــا نهــج إلعــداد اإلجــراءات الازمــة لتحويــل النظــم الزراعيــة إلــى دعم 
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األمــن الغذائــي يف ظــل تغيــرات املنــاخ، ســاعية إلــى تحقيق ثاثــة أهداف رئيســية، هــي زيادة 
اإلنتاجيــة بشــكل مســتدام، والتكيــف مــع تغيــر املنــاخ والصمــود يف وجهــه، وتقليــل انبعاثــات 
غــازات االحتبــاس الحــراري التــي تنتجهــا ممارســات الزراعــة، ويــرى البنــك الدولــي أن نهــج الزراعــة 
املراعيــة للمنــاخ هــو نهــج متكامــل إلدارة األراضــي الطبيعيــة التــي تتضمــن األراضــي الزراعيــة 
والثــروة الحيوانيــة والغابــات ومصايــد األســماك ذات الصلــة باألمــن الغذائــي وتغيــر املنــاخ، لــذا 
اســتهدف 52% مــن تمويــل البنــك الدولــي للزراعــة املمارســات التــي تســعى إلــى التخفيــف مــن 

آثــار التغيــرات املناخيــة والتكيــف معهــا.

وتتحقق الزراعة الذكية مناخًيا، من خال:

	 اســتنباط أصنــاف جديــدة تتحمــل الحــرارة العاليــة وامللوحــة والجفــاف، وهــي الظــروف التــي
ــر  ــا قصي ــدة نموه ــاف جدي ــتنباط أصن ــة، واس ــرات املناخي ــل التغي ــائدة يف ظ ــتكون س س

لتقليــل االحتياجــات املائيــة الازمــة لهــا.
	 ــاف املناســبة ــدة، وزراعــة األصن ــة الجدي ــم الظــروف الجوي ــد الزراعــة بمــا يائ ــر مواعي تغيي

يف املناطــق املناخيــة املناســبة لهــا، لزيــادة العائــد املحصولــي مــن وحــدة امليــاه لــكل 
محصــول. 

ز. التحســينات الوراثيــة للثــروة الحيوانيــة: عمــل تحســينات وراثيــة للثــروة الحيوانيــة الســتنباط 
ســاالت لهــا القــدرة ىلع تحمــل التغيــرات املناخية والتأقلــم معهــا، وتوعية املزارعيــن بخطورة 
التغيــرات املناخيــة وأثرهــا ىلع إنتــاج اللبــن واســتخدام وســائل للحــد مــن أثــر ثلــك التغيــرات 
مثــل عمــل مظــات واســتخدام وســائل تهويــة وعــدم تــرك الحيوانــات عرضــة للشــمس مباشــرة، 

وتعديــل نظــم الرعايــة باملــزارع التجاريــة.

ــى  ــة ف ــة خاص ــرات املناخي ــًا للتغي ــر تحم ــة األكث ــات املحلي ــاب الحيوان ــج النتخ ــق برام تطبي
ــارة. ــة والح ــق الصحراوي املناط

التوســع فــى اســتخدام االعــاف غيــر التقليديــة ورفــع قيمتهــا الغذائيــة ودعــم الرقابــة ىلع 
األمــراض الوافــدة ودعــم برامــج التحصيــن ضــد االمــراض املعديــة، مــع التركيــز ىلع حيوانــات 
اللبــن واملجتــرات الصغــرى والدواجــن واألســماك وتقليــل االعتمــاد ىلع حيوانــات اللحــم األىلع 
إنتاجــا لغــاز امليثــان وتأكيــد توســع الدولــة فــى زراعــة محاصيــل األعــاف وزيــادة نســبة االكتفــاء 
ــعار  ــاع اس ــض ارتف ــب تخف ــق تراكي ــا يحق ــف بم ــل العل ــى محاصي ــوع ف ــع التن ــا م ــى منه الذات
األعــاف ومنتجــات الدواجــن والتنبــؤ املبكــر لأمــراض الوبائيــة الناتجــة عــن التغيــرات املناخيــة 

ووضــع ســيناريوهات تنفيذيــة لزيــادة الرعايــة البيطريــة للثــروة الحيوانيــة.

ــي  ــن املائ ــدد األم ــث ته ــرية، حي ــدد البش ــة ته ــرات املناخي ــا أن التغي ــح واضًح ــا، أصب وختاًم
والغذائــي وصحــة اإلنســان والحيــوان وتهــدد أماكــن يقنــط بهــا البشــر بالغــرق، وال يوجــد أي جزء 
يف العالــم بمنــائ عــن هــذة اآلثــار، لذلــك تبــذل الدولــة املصريــة جهــود عديــدة ىلع مختلــف 
املســتويات )املؤسســية والسياســية والبيئيــة واإلقليميــة والدوليــة(، كمــا تتعــاون مــع الجهــات 
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املختلفــة )القطــاع الخــاص ومنظمــات املجتمــع املدنــي(، فضــًا عــن الجهــود الخاصــة لحمايــة 
ــب هــذه الجهــود  ــة بجان ــة املناطــق الســاحلية، وىلع الدول ــي وحماي القطــاع الزراعــي واملائ
العمــل ىلع جــذب االســتثمارات الدوليــة مــن خــال العمــل ىلع تطويــر األداء يف مجــال آليــة 
التنميــة النظيفــة، والعمــل ىلع رفــع الوعــي تجــاه قضايــا املنــاخ، فضــًا عــن تطبيــق الزراعــة 

الذكيــة مناخًيــا والتحســينات الوراثيــة للثــروة الحيوانيــة. 
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