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١-مقدمة

فــي ضــوء التقاريــر العلميــة المختلفــة، ال ســيما تلــك الصــادرة عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ، فيمــا يتعلــق بحجــم تأثيــرات تغيــر المنــاخ والســيناريوهات المتوقعــة 
ــب  ــاخ بموج ــر المن ــدي لتغي ــي للتص ــل العالم ــز العم ــس لتعزي ــة باري ــاد إتفاقي ــم اعتم ــا، ت له
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. ودخلــت االتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي 4 

ق عليهــا مجلــس النــواب المصــري عــام 2017. نوفمبــر 2016، وصــدَّ

ــي  ــل العالم ــن العم ــزء م ــة كج ــراءات المناخي ــن اإلج ــادل م ــا الع ــم نصيبه ــر بتقدي ــزم مص تلت
للتصــدي لتغيــر المنــاخ. مــع األخــذ فــي االعتبــار قابليــة مصــر الشــديدة للتأثــر بتغيــر المنــاخ، فإن 
التكيــف مــع اآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ هــو ضــرورة حتميــة. مــن هــذا المنطلــق، أعــدت مصــر 
اســتراتيجيتها الوطنيــة األولــى للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ والحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــي عام 
ــم  ــات )LEDS( فــي عــام 2018، والتــي ت ــة منخفضــة االنبعاث ــك اســتراتيجية التنمي 2011، وكذل
إعدادهــا لتتماشــى مــع اســتراتيجية التنميــة المســتدامة SDS - رؤيــة مصــر 2030. علــى الرغــم 
ــر المنــاخ فــي اســتراتيجية واحــدة  ــزال هنــاك فجــوة لتوحيــد جميــع جوانــب تغي مــن ذلــك، ال ت
لتكــون مرجًعــا أساســًيا يضمــن دمــج ُبعــد تغيــر المنــاخ فــي التخطيــط العــام لجميــع القطاعــات 
فــي الدولــة. ومــن ثــم، طلــب المجلــس القومــي لتغيــر المنــاخ )NCCC( وضــع أول اســتراتيجية 

وطنيــة شــاملة لتغيــر المنــاخ )NCCS( لمصــر حتــى عــام 2050.

ــق  ــق لتحقي ــة طري ــا خارط ــى أنه ــاخ عل ــر المن ــة لتغي ــتراتيجية الوطني ــى االس ــر إل ــن النظ يمك
»الهــدف الفرعــي 3.1: مواجهــة تحديــات تغيــر المنــاخ« فــي إطــار رؤيــة مصــر 2030 المحدثــة 
ــر  ــط وإدارة تغي ــن تخطي ــر م ــاخ مص ــر المن ــة لتغي ــتراتيجية الوطني ــتمّكن االس )SDS 2030(. س
المنــاخ علــى مســتويات مختلفــة بطريقــة تدعــم تحقيــق األهــداف االقتصاديــة التنمويــة 

ــات. ــض االنبعاث ــرن ومنخف ــج م ــاع نه ــاد، باتب ــة للب المرغوب

ــا  ــو م ــة، وه ــري كأولوي ــن المص ــة المواط ــاخ رفاهي ــر المن ــة لتغي ــتراتيجية الوطني ــع االس تض
يتماشــى مــع الهــدف االســتراتيجي األول ضمــن SDS 2030، حيــث أن رؤيــة االســتراتيجية هــي:

التصــدي بفاعليــة آلثــار وتداعيــات تغيــر المنــاخ بمــا يســاهم فــي تحســين جــودة الحيــاة 
للمواطــن المصــري، وتحقيــق التنميــة المســتدامة، والنمــو االقتصــادي المســتدام، 
والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة، مــع تعزيــز ريــادة مصــر علــى 

الصعيــد الدولــي فــي مجــال تغيــر المنــاخ
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حيــث أنــه مــن الجديــر بالذكــر أن تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ فــي مصــر يتطلــب 
مشــاركة جميــع طوائــف المجتمــع بمــا فيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي، 
وليســت الجهــات الحكوميــة فقــط. حيــث أكــدت رؤيــة مصــر 2030 المحدثــة علــى الــدور الحيــوي 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي زيــادة الوعــي بيــن المواطنيــن بالقضايــا الهامــة. لــذا يمكــن 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي المســاهمة بشــكل فعــال فــي تحقيــق أهداف 
االســتراتيجية مــن خــال زيــادة الوعــي حــول العمــل المناخــي وتعزيــز قيــم العمــل التطوعــي، 
ــجير،  ــي بالتش ــع المدن ــات المجتم ــض منظم ــوم بع ــر، تق ــس الحص ــال ولي ــبيل المث ــى س فعل
والتوعيــة البيئيــة التــي يمكــن دمــج ُبعــد التغيــر المناخــي بهــا، وغيرهــا مــن المبــادرات ذات 

الصلــة.
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2-المنهجية

لقــد تــم اعتمــاد نهــج شــامل وتشــاوري فــي إعــداد مســودة االســتراتيجية، علــى النحــو المبيــن 
فــي الوثيقــة الكاملــة. يلخــص الشــكل  2 1 منهجيــة إعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر 

المنــاخ.

مــن أجــل تحديــد األهــداف واألهــداف الفرعيــة لإلســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ، تــم اتبــاع 
نهــج تكاملــي يعتمــد علــى أربعــة عناصــر رئيســية كمــا هــو موضــح فــي الشــكل  2 2.

دمج االستراتيجيات 
والخطط القطاعية

تحليل نقاط القوة 
والضعف والفرص 

 )SWOT( والتهديدات
إلدارة تغير المناخ 

في مصر

األهداف واألهداف الفرعية والتوجهات اإلستراتيجية المحددة لإلستراتيجية 
NCCS الوطنية لتغير المناخ

استراتيجية مصر 
للتنمية المستدامة 

 )SDS 2030(
الدستور المصرى

الشكل  2-2: منهجية تحديد األهداف واألهداف الفرعية لاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

الشكل  1-2 : منهجية اعداد اإلستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

المرحلة األولى: اإلطار 
اإلستراتيجى

المسودة األولى

مراجعة ومناقشة

المسودة الثانية

االعتماد من المجلس 
الوطني لتغير 

المناخ

المرجلة الثانية: وثيقة 
اإلستراتيجية

المراجعة 
المكتبية

النهج
التشاورى

جمع وتحليل البيانات

كتابة الوثيقة

مراجعة ومناقشة المسودة 
األولى من قبل أصحاب المصلحة

االستراتيجيات 

الوطنية 

والقطاعية 

ودراسات الحالة 

لبلدان أخرى

اإلستراتيجية 
النهائية
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تــم تحديــد خمســة أهــداف رئيســية، حيــث ُيعــد الهدفــان 1 و2 المصوغــان همــا الهدفــان 
ــر  ــا أكب ــا أن لهم ــة. كم ــات المختلف ــات فــي القطاع ــم التدخ ــان معظ ــذان يتطلب ــيان الل الرئيس
تأثيــر علــى التخفيــف مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري والتكيــف مــع جوانــب التغيــرات 
المناخيــة. يتــم دعــم الهدفيــن األوليــن مــن خــال ثاثــة أهــداف أخــرى، والتــي تعمــل كعوامــل 
ــرص  ــف والف ــوة والضع ــاط الق ــل نق ــاعد تحلي ــد س ــن 1 و2. ولق ــق الهدفي ــو تحقي ــن نح تمكي
والتهديــدات )SWOT( العــام إلدارة تغيــر المنــاخ فــي مصــر فــي صياغــة هــذه األهــداف 
االســتراتيجية الخمســة. يوضــح الشــكل  2 3 و الشــكل  2 4الشــكل  2 4 بعــض األمثلــة مــن تحليــل 

ــتراتيجية. ــداف االس ــتنباط أه ــدات الس ــرص والتهدي ــف والف ــوة والضع ــاط الق نق
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الفرص
تميز قطاع الطاقة من حيث وجود وحدات وزارية خاصة 	 

مثل  التخفيف  وأنشطة  الطاقة  وكفاءة  المناخ  بتغير 
الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة وتعديل السياسات.

تطابق العديد من الخطط االستراتيجية للدولة مع بعد 	 
إستراتيجية  )مثال:  المناخية  التغيرات  من  التخفيف 

إدارة المخلفات الصلبة البلدية (. 
)ترشيد 	  والوقود  الكهرباء  عن  تدريجيا  الدعم  رفع 

االستهاك(. 
تغير 	  حول  الدولية  المفاوضات  في  الريادي  مصر  دور 

المناخ واستضافتها لموتمر تغير المناخ  2022.
المناخية 	  التغيرات  لمخاطر  التفاعلية  الخريطة  تنفيذ 

على مصر )2100(.
في 	  الرياح  وقوة  الشمس  أشعة  بشدة  مصر  تتمتع 

العديد من المناطق وبالتالي يمكن التوسع بشكل كبير 
في إنتاج الطاقة المتجددة.

حرص الكثير من الجهات المانحة على تقديم تسهيات 	 
لتمويل مشروعات التخفيف

المتسارع والذي من شأنه تمكين 	  التكنولوجي  التطور 
على  التعرف  من  والجماهير  المعنيين  من  العديد 
وتغيرها  المختلفة  والمناخية  الطبيعية  الظواهر 
توعية  في  اإليجابي  األثر  له  يكون  مما  ذلك،  وأسباب 

ورفع الوعي المجتمعي.

التحديات
األزمات 	  نتيجة  المائية  مصر  لموارد  تهديد  توجود 

المصب،  دول  مع  النيل  نهر  من  مصر  بحصة  الخاصة 
المياه  ملوحة  وزيادة  الجوفية،  المياه  توافر  وانخفاض 

الجوفية، وزيادة اإلجهاد المائي
السيول 	  في  والمتمثلة  الحادة  الطقس  ظواهر 

منسوب  وارتفاع  الحرارة  درجات  وارتفاع  والعواصف 
سطح البحر.

الفقر. 	 
االجهاد المائي.	 
العمراني 	  والزحف  مخططة  الغير  السكانية  المناطق 

على المناطق الريفية.
الزيادة السكانية بمعدالت كبيرة مما يزيد من الضغط 	 

الموارد  وانخفاض  التقليدية  الطاقة  مصادر  على 
واإلمكانيات المتاحة للحفاظ على البيئة.

من 	  المالية  للموارد  للوصول(  اليقين  )عدم  محدودية   
الجهات المانحة.

في 	  المرأة  ومسؤوليات  واحتياجات  أولويات  أخذ  عدم 
رغم  المناخي  بالتغير  المتعلقة  القضايا  في  االعتبار 
المجتمعات  في  خاصة  بهذا  للتأثر  الشديدة  قابليتها 

الريفية واألقل تعليما

الهدف١: تحقيق نمو اقتصادي و منخفض 
االنبعاثات في مختلف القطاعات

)١.أ(: تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع 
مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة

 )١.ب(: خفض االنبعاثات الناتجة عن إستخدام الوقود 
االحفوري

 )١.ج(: تعظيم كفاءة الطاقة

 )١.د(: تَبّني اتجاهات االستهاك واإلنتاج المستدامة 
للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من 

االنشطة الغير متعلقة بالطاقة

الهدف٢: بناء المرونة والقدرة على التكيف 
مع تغير المناخ وتخفيف اآلثار السلبية 

المرتبطة بتغير المناخ

) ٢.أ(: حماية المواطنين من اآلثار الصحية السلبية 
لتغير المناخ

)٢.ب(: تقليل الخسائر واألضرار التي يمكن أن تحدث 
ألصول الدولة والنظم اإليكولوجية عن طريق 

الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ 

)٢.ج(: الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير 
المناخ

)٢.د(: وجود بنية تحتية وخدمات مرنة لمواجهة 
تأثيرات تغير المناخ

)٢.ه(: : تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث

)٢.و(: الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها

)٢.ز(: تعزيز اعتبارات االستجابة الخاصة بالمرأة 
لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ

الشكل  3-2: كيفية استنباط الهدفين 1 و2 من االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من الفرص 
والتهديدات لتحليل SWOT العام لمشهد إدارة تغير المناخ في مصر
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الهدف٣: تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال 
تغير المناخ

 )٣.أ(: تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب 
المصلحة من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية

 )٣.ب(: تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي 
الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من 

االستثمارات وفرص التمويل المناخي

 )٣.ج(: إصاح السياسات القطاعية الازمة 
الستيعاب التدخات المطلوبة للتخفيف من آثار 

تغير المناخ والتكيف معه

 )٣.د(: تعزيز الترتيبات المؤسسية واإلجرائية 
والقانونية مثل نظام الرصد واإلباغ 

 )MRV(والتحقق

الهدف ٥: تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا 
وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ

 )٥.أ(: تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا 
في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه

 )٥.ب(: تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ 
وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية 

والمواطنين

الهدف )٥.ج(: زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين 
مختلف أصحاب المصلحة )صانعي السياسات/

القرارات، والمواطنين، والطاب(

الهدف٤: تحسين البنية التحتية لتمويل األنشطة 
المناخية

)٤.أ(: الترويج لألعمال المصرفية الخضراء المحلية، 
وخطوط االئتمان الخضراء

)٤.ب(: الترويج آلليات التمويل المبتكرة التي 
تعطي األولوية إلجراءات التكيف، على سبيل 

المثال السندات الخضراء

 )٤.ج(: مشاركة القطاع الخاص في تمويل األنشطة 
المناخية والترويج للوظائف الخضراء

)٤.د(: التوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك 
التنمية متعددة األطرافMDB( ( لتمويل األنشطة 

المناخية 

)٤.ه(: البناء على نجاح برامج تمويل األنشطة 
المناخية الحالية

نقاط الضعف
توجود تهديد لموارد مصر المائية نتيجة األزمات الخاالوعي 	 

وغياب وضعف البنية التحتية في الكثير من المناطق.

ضعف تطبيق القوانين والسياسات نتيجة لضعف القدرات 	 
بين  التنسيق  وضعف  التطبيق  وآليات  المؤسسية 

مؤسسات الدولة المختلفة.

التخفيف 	  الموجه الجراءات  الحكومي   التمويل  محدودية 
والتكيف.

قدم بعض القوانين والتشريعات والمعايير البيئية التداخل  	 
المحلية  التطورات  لمواكبة  تطويرها  وغياب  بينها 

واالقليمية والدولية.

غياب مشاركة القطاع الخاص في برامج التخفيف والتكيف.	 

التنمية 	  ومبادئ  البيئية  االبعاد  دمج  ضمان  آلية  غياب 
الكوادر  عدد  وقلة  القطاعية  الخطط  في  المستدامة 

الفنية المدربة داخل المؤسسات الحكومية.

والصناعة 	  والنقل  والكهرباء  البترول  وزارات  اعتبار  عدم 
من الوزارات المعنية لعدم تواجدها في المجلس الوطني 

لتغيرات المناخية 

الشكل 4-2: كيفية استنباط األهداف 3 و4 و5 من االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من تحديات تحليل 
SWOT العام لمشهد إدارة تغير المناخ في مصر
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3-األهداف واألهداف الفرعية

ــد خمســة أهــداف رئيســية متفــرع منهــم اثنــان وعشــرون هــدف فرعــي كل منهــم  ــم تحدي ت
يحتــوي علــى عــدد مــن التوجهــات التــي مــن شــأنها المســاهمة فــى تحقيــق األهــداف 
ــر  ــن األكث ــم الهدفي ــيين 1 و2 ه ــن الرئيس ــون الهدفي ــداف ليك ــداد األه ــم إع ــد ت ــة. وق الفرعي
تطلبــًا لتدخــات مــن القطاعــات المختلفــة وهمــا األكثــر تأثيــرًا علــى محــوري خفــض انبعاثــات 
غــازات االحتبــاس الحــراري والقــدرة علــى التكيــف مــع تغيــرات المنــاخ لمــا لهذيــن المحوريــن 
مــن أهميــة قصــوى وكونهمــا عمليتيــن متأزرتيــن يجــب تحقيقهمــا ســويا لضمــان التأكــد مــن 
تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ علــى الدولــة وخاصــة المناطــق األكثــر فقــرًا وتأثــرًا. ويتبــع الهدفيــن 
األوليــن ثاثــة أهــداف أخــرى وهــي بــذات أهميــة التنفيــذ حيث أنهــم بمثابــة مقومات أساســية 

وهامــة نحــو تحقيــق الهدفيــن األول والثانــي.

ــداف  ــل األه ــاالت عم ــك مج ــتراتيجي وكذل ــدف اس ــكل ه ــاص ب ــي الخ ــع الحال ــد الوض ــم تحدي ت
والسياســات الممكنــة لــكل هــدف مــن خــال إجــراء تحليــل لنقــاط القــوة والضعــف والفــرص 
ــق 1  ــي ملح ــات ف ــذه التحلي ــم إدراج ه ــد ت ــدى، وق ــى ح ــدف عل ــكل ه ــدات )SWOT( ل والتهدي

ــتراتيجية. لاس

ويستعرض هذا الجزء األهداف الرئيسية التي تسعى مصر إلى تحقيقها:

ــف  ــات فــي مختل ــض اإلنبعاث ــتدام ومنخف ــادي مس ــو اقتص ــق نم ــدف 1. تحقي 3.1 اله
ــات القطاع

الهــدف الفرعــي )1.أ(: تحــول مجــال الطاقــة عــن طريــق زيــادة حصــة جميــع مصــادر الطاقــة 
المتجــددة والبديلــة فــي مزيــج الطاقــة

ــر القطاعــات المســاهمة فــي انبعــاث غــازات االحتبــاس الحــراري  يعــد مجــال الطاقــة مــن أكب
ويمثــل حوالــي ٪64.5 مــن إجمالــي إنبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري طبقــا للتقريــر المحــدث 
كل ســنتين والــذي تــم إعــداده ســنة 2018. وتنتــج هــذه االنبعاثــات عــن حــرق الغــاز الطبيعــي 
ــكل  ــر بش ــي مص ــاء ف ــد الكهرب ــات تولي ــد محط ــة، وتعتم ــاج الطاق ــة النت ــات البترولي والمنتج
أساســي علــى الغــاز الطبيعــي وذلــك لمــا تحقــق مــن اكتفــاء ذاتــي بعــد االكتشــافات األخيــرة، 
إال أن مســاهمة مصــادر الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة قــد بلغــت 
%4.4 فــي عــام 2020/2019 بزيــادة أكثــر مــن ألفيــن ميجــا وات عــن معــدالت عــام 2016/2015 
ــية  ــة الشمس ــاح، والطاق ــة الري ــتخدام طاق ــد باس ــات التولي ــن محط ــط م ــال خلي ــن خ ــك م وذل
ــاهمة  ــاف مس ــك بخ ــزة(، ذل ــية مرك ــة شمس ــا طاق ــة وخاي ــا فوتوفولطي ــي خاي ــة ف )متمثل
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المصــادر المائيــة وعلــى رأســها الســد العالــي والتــي تمثــل %7.6 أخــرى مــن خليــط الكهربــاء 
ــدة. المتول

ــادة مســاهمة  ــاء والطاقــة المتجــددة بعــدة إجــراءات تســتهدف زي وقــد قامــت وزارة الكهرب
ــة  ــي الطاق ــن إجمال ــى %42 م ــل إل ــط أن تص ــن المخط ــي م ــددة والت ــدة والمتج ــة الجدي الطاق

ــي 2035. ــة ف ــة المنتج الكهربائي

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
نشــراألنظمة المركزيــة للطاقــة المتجــددة علــى نطــاق واســع مثــل مــزارع الريــاح 	 

ــك  ــة وكذل ــية الفوتوفولطي ــة الشمس ــات الطاق ــزة ومحط ــية المرك ــة الشمس والطاق
ــة ــة الحيوي ــات الطاق محط

ترويــج األنظمــة الامركزيــة صغيــرة النطــاق بمــا فــي ذلــك المخلفــات والطاقــة الحيويــة 	 
والخايــا الشمســية الفوتوفولطيــة علــى األســطح وســخانات الميــاه بالطاقة الشمســية

ــة 	  ــل أنظم ــددة مث ــة المتج ــتخدام مصادرالطاق ــتيعاب اس ــدة الس ــات جدي ــر تقني تطوي
ــة ــم الذكي التحك

تعظيم االستفادة من الطاقة المتجددة في تطبيقات خارج الشبكة 	 
ــن 	  ــر والتخزي ــح المنصه ــات والمل ــل البطاري ــة مث ــن الطاق ــات تخزي ــن تقني ــتفادة م اإلس

ــخ بالض
إدراج مصــادر طاقــة بديلــة جديــدة مثــل الهيدروجيــن األخضــر والهيدروجيــن األزرق 	 

والطاقــة النوويــة
الصناعيــة 	  المنشــآت  داخــل  الكهربــاء  لتوليــد  المتجــددة  الطاقــة  اســتخدام  زيــادة 

الصناعيــة العمليــات  فــي  الحراريــة  الشمســية  الطاقــة  وتطبيقــات 
التخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون	 
تحفيز زيادة انتاج واستخدام الوقود الحيوي كبديل للوقود األحفوري	 
التحــول العــادل الــذي يأخــذ فــي االعتبــار القــوى العاملــة فــي المنشــأت القائمــة علــى 	 

الوقــود األحفــوري

الهدف الفرعي )1.ب(: خفض االنبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود االحفوري

فــي ســياق خفــض االنبعاثــات الصــادرة عــن قطــاع الطاقــة فيجــب التركيــز أيضــًا علــى إمكانيــة 
اســتخدام بدائــل وقــود قليلــة االنبعــاث الكربونيــة، خاصــة فــي المجــاالت التــي ال يمكــن 
االســتغناء عــن الوقــود كجــزء مــن عمليــة التشــغيل، وتــزداد فاعليــة هــذا الهــدف نظــرًا 
لتوافــر البدائــل التــي تحقــق انبعاثــات أقــل مــن غــازات االحتبــاس الحــراري مثــل الغــاز الطبيعــي 
والــذي حققــت مصــر فائــض مــن إنتاجــه فــي الســنوات الماضيــة، وبالفعــل بلــغ اســتخدام الغــاز 
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الطبيعــي بمحطــات الكهربــاء %94.1 خــال عــام 2020/2019 مــع تقليــل اســتهاكات المــازوت 
والســوالر عــن العــام الســابق، ويتطلــع الهــدف الفرعــي إلــى نشــر هــذه الثقافــة فــي القطاعات 

المختلفــة.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدال من البنزين	 
ــام 	  ــرات االزدح ــل فت ــأنها تقلي ــن ش ــي م ــرق والت ــن الط ــة م ــة التحتي ــاءة البني ــع كف رف

ــروري الم
التوســع فــي شــبكات النقــل الجماعــي المعتمــدة علــى الكهربــاء مثــل شــبكات المتــرو 	 

والقطــارات الكهربائية واألتوبيســات
تشجيع تحول السفن للعمل بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال	 
بحث إمكانيات استخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه	 
ــن 	  ــل ع ــون بدي ــتعابية لتك ــا االس ــادة طاقته ــع وزي ــل البضائ ــارات نق ــبكة قط ــر ش تطوي

ــل ــيارات النق س
الترويج لتحول المستهلكين وسائل النقل الغير مزودة بمحركات )مثل الدراجات(	 
برنامج إصاح دعم الطاقة البترولية	 
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديًا إلستخدام البوتاجاز	 
استرداد الغازات البترولية المصاحبة والميثان	 
تشجيع أنشطة االنتقال إلى االقتصاد األخضر	 

الهدف الفرعي )1.ج(: تعظيم كفاءة الطاقة

ــاور  ــم مح ــن أه ــد م ــة تع ــاءة الطاق ــإن كف ــة، ف ــة بالطاق ــاور المتعلق ــتكمال المح ــعيًا الس س
العمــل حيــث إنهــا تضمــن زيــادة االســتفادة مــن المــوارد ســواء فــي صورتهــا األوليــة كوقــود 
أو مــن خــال الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة ممــا يــؤدي بالتالــي إلــى إتاحة المــوارد الســتخدامات 
تنمويــة أخــرى وبالتالــي يحقــق الهــدف الرئيســي وهــو التنميــة االقتصاديــة المســتدامة مــن 

خــال انبعاثــات أقــل.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع	 
 تنفيذ إجراءات ومشروعات كفاءة الطاقة بشركات قطاع البترول والغاز 	 
تحسين كفاءة الطاقة لألجهزة والمعدات الكهربائية 	 
الترويج ألنظمة إدارة الطاقة على جميع المستويات )األنظمة والمؤسسات(	 
تحسين كفاءة الطاقة لوسائل النقل المختلفة	 
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تحســين كفــاءة الطاقــة فــي المبانــي وتَبّنــي وتنفيــذ األكــواد الوطنيــة لألبنيــة الخضراء 	 
للمبانــي فــي المجتمعــات الجديــدة والقائمة 

تعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية في جميع الصناعات	 
الترويــج للتحــول نحــو زيــادة كفــاءة اســتهاك الطاقة فــي المنشــأت الســياحية والتجارية 	 

والصناعية والســكنية
تشــجيع التوجــه نحــو إنشــاء المــدن الذكيــة والتحــول الرقمــي الــذي يســاهم فــي تقليل 	 

اســتهاك الطاقــة باإلضافــة إلــى توفيــر بيئة مســتدامة 

الهــدف الفرعــي )1.د(: تبنــي اتجاهــات االســتهالك واإلنتــاج المســتدامة للحــد مــن انبعاثات 
غــازات االحتبــاس الحــراري مــن النشــاطات األخــرى غيــر المتعلقــة بالطاقة

ــازات  ــي غ ــن إجمال ــًا م ــة أيض ــاهمة هام ــب مس ــات نس ــة والمخلف ــل الزراع ــات مث ــل قطاع تمث
ــد  ــدالت 2018، ويع ــن مع ــي %9 م ــم حوال ــاهمة كل منه ــت مس ــث بلغ ــراري، حي ــاس الح الحتب
القطــاع الزراعــي مــن أكثــر القطاعــات حساســية لتغيــرات المناخ حيــث يؤثر بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر علــى كفــاءة القطــاع ممــا يهــدد تحقيــق األمــن الغذائــي وبالتالــي النمــو االقتصــادي، 
ونظــرًا لحساســية القطــاع الزراعــي وتأثيــره المباشــر علــى االقتصاد فــإن المســاهمة المتوقعة 
ــات أكثــر مــن الخفــض، بعكــس  ــادة اإلنتاجيــة مــع الحفــاظ علــى مســتويات االنبعاث تســعى لزي
قطــاع المخلفــات الــذي يمتلــك مقومــات خفــض االنبعاثــات بشــكل كبيــر حيــث تعمــل الحكومــة 

علــى تطويــر منظومــة إدارة المخلفــات.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
ــال 	  ــن خ ــي م ــاج الحيوان ــطة اإلنت ــن أنش ــراري م ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــل انبعاث تقلي

ــل ذات  ــتخدام محاصي ــة، واس ــة المختلف ــة التغذي ــة وأنظم ــات الحديث ــتخدام التقني اس
ــة. ــة قليل ــات مائي احتياج

الترويــج لمفهــوم ‘4Rs’ وهــو تقليــل وإعــادة اســتخدام وإعــادة تدويــر واإلســترجاع 	 
للمخلفــات البلديــة والزراعيــة.

التخلــص اآلمــن والســليم مــن المخلفــات الصلبــة فــي مدافــن مناســبة وتجميــع الغــازات 	 
الناتجــة عــن تلــك المدافــن. 

تشــجيع السياســات الداعمــة لتقليــل المخلفــات مــن المصــدر مثــل الحــد مــن اســتخدام 	 
ــادة  ــة إلع ــل أو قابل ــف أق ــة وتغلي ــواد تعبئ ــتخدام م ــتخدام واس ــادي االس ــتك أح الباس

ــتخدام. االس
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مؤشرات األداء القطاعية الخاصة بالهدف األول  3.1.1

مؤشــرات األداء يمكــن تقســيمها إلــى مســتويين: المســتوى األول يهــدف إلــى قيــاس مــدى 
ــا  ــا وم ــن أدائه ــات ع ــة بمعلوم ــات الدول ــاركة كل قطاع ــب مش ــدف ككل ويتطل ــة اله فاعلي
ــتخدم  ــددة وتس ــة مح ــرات قطاعي ــل مؤش ــي يمث ــتوى الثان ــكل دوري، والمس ــه بش ــم تحقيق ت
ــوب  ــداف المطل ــع لأله ــى أرض الواق ــذة عل ــراءات المتخ ــة اإلج ــدى مطابق ــى م ــوف عل للوق
ــرات  ــبة للمؤش ــا بالنس ــكل  3 2. أم ــي الش ــة ف ــدف موضح ــة لله ــرات العام ــا. المؤش تحقيقه

ــي: ــا كالتال ــن تلخيصه ــددة، فيمك ــة المح الققطاعي
نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء )زيادة(	 
نســبة مســاهمة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة مــن إنتــاج الطاقــة ألكهربائيــة والحراريــة 	 

فــي القطــاع الصناعــي )زيــادة(
نسبة مساهمة الوقود الحيوي في قطاع النقل )زيادة(	 
نســبة الســيارات المحولــة للعمــل بالغــاز الطبيعــي مــن جملــة عــدد الســيارات المرخصــة 	 

)زيادة(
عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي )زيادة(	 
كمية استهاك الطاقة لكل قطاع بالمقارنة بسيناريو خط األساس )خفض(	 
أطوال شبكات مترو األنفاق/ القطارات الكهربائية )زيادة(	 
نسبة األوتوبيسات الكهربائية من إجمالي أوتوبيسات النقل العام )زيادة(	 
نسبة الزيادة في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي )زيادة(	 
نســبة البضائــع المنقولــة باســتخدام شــبكة الســكة الحديــد مــن جملــة البضائــع 	 

)زيــادة( المنقولــة 
كميات المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن )خفض(	 
كميات المخلفات التي يتم إعادة تدويرها )زيادة(	 
نسبة رفع كفاءة محطات الكهرباء )زيادة(	 
نسبة كفاءة خطوط نقل الكهرباء )زيادة(	 
نسبة الخفض في استهاكات الطاقة في القطاع السياحي )خفض(	 
عدد المنشأت التي حصلت على شهادات دولية إلدارة الطاقة )زيادة(	 

السياسات واألدوات التمكينية المقترحة  3.1.2

مــن أجــل تحقــق أهــداف التخفيــف المختلفــة، فــإن عــدد مــن السياســات واألدوات التمكينيــة 
ــة  ــات حالي ــى سياس ــات إل ــم السياس ــتمر، وتنقس ــر المس ــهيل التطوي ــتخدامها لتس ــب اس يج
يمكــن اســتخدامها والبنــاء عليهــا، وسياســات مقترحــة يجــب العمــل علــى إعدادهــا واعتمادها. 
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السياســات واألدوات التمكينيــة الموجــودة حاليــا موضحــة بشــكل مفصــل فــي الوثيقــة 
ــة.  الكامل

أمثلة على السياسات واألدوات التمكينية المقترحة لخدمة الهدف:
وضــع سياســات تحفيزيــة إضافية للتوســع فــي اســتخدام الســيارات الكهربائية والتوســع 	 

فــي إنشــاء محطــات شــحن بطاريــات الســيارات الكهربائيــة مــع التوســع فــي إنتــاج تلــك 
البطاريــات محليــا

تقديــم التســهيات للقطــاع الخــاص فــي إنشــاء محطــة توليــد كهربــاء لاســتخدام 	 
الذاتــي داخــل الحيــز بشــرط أن تكــون محطــات توليــد مشــترك عاليــة الكفــاءة أو محطــات 

طاقــة متجــددة
التوســع فــي اســتخدام الغــاز الطبيعــي فــي صناعــة البتروكيماويــات لتعظيــم قيمتــه 	 

وتقديــم تســهيات الســتخدام الطاقــة الشمســية الحراريــة كبديــل فــي قطــاع الصناعــة.
اعتماد أكواد البناء الخضراء المحلية والعالمية وتفعيلها 	 
وضع سياسات تحفيزية تشجع استخدام الوقود الحيوي في قطاع النقل	 
ســرعة إعــادة تقييــم جميــع الدراســات والخطــط الخاصــة بتحســين كفــاءة الطاقــة فــي 	 

القطــاع الصناعــي وتفعيــل مــا ســيتم اعتمــاده منهــا 
قيــام المجلــس الوطنــى للتغيــرات المناخيــة بدراســة الســبل المختلفــة لتشــجيع 	 

التصنيــع المحلــي لمعــدات الطاقــة المتجــددة )بالتركيــز علــى الطاقــة الشمســية 
الحراريــة والخايــا الكهروضوئيــة( بكافــة أقســام سلســلة القيمــة

لألنشــطة 	  الكربــون  إنبعاثــات  حســاب  علــى  األهلــى  المجتمــع  مؤسســات  تشــجيع 
اإلنبعاثــات هــذه  لتقليــل  مناســب  دعــم  وتخصيــص  المختلفــة 

 تمكيــن التطبيقــات واألنظمــة الذكيــة فــى القطاعــات المختلفــة مثــل قطــاع الطاقــة 	 
ــم حلــول ذكيــة فــى تلــك  ــل وإحتضــان الشــركات الناشــئة لتقدي مــن خــال دعــم وتموي
ــادة  ــا وزي ــادة كفاءته ــاء وزي ــتخدام الكهرب ــيد إس ــأنها ترش ــن ش ــى م ــات والت القطاع

ــا إنتاجيته
العمل على دراسة إمكانية تبنى معايير المشتريات الخضراء	 

3.2 الهــدف 2: بنــاء المرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ وتخفيــف اآلثــار 
الســلبية المرتبطــة بتغيــر المنــاخ

الهدف الفرعي )2.أ(: حماية المواطنين من اآلثار الصحية السلبية لتغير المناخ

ــة  ــادئ الحاكم ــد المب ــة كأح ــور التنمي ــان مح ــى أن اإلنس ــة عل ــر 2030 المحدث ــة مص ــص رؤي تن
لاســتراتيجية واســتنادًا علــى هــذا المبــدء تتجلــى أهميــة حمايــة المواطنيــن من اآلثــار الصحية 
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ــة  ــدى أهمي ــت م ــي أوضح ــد19- والت ــة كوفي ــاب جائح ــي أعت ــة ف ــاخ خاص ــر المن ــلبية لتغي الس
االســتعداد الجيــد للمتغيــرات الصحيــة الطارئــة وتكاتــف الجهــود فــي مختلــف القطاعــات ذات 

الصلــة لمحاولــة إدارة األزمــة بشــكل جيــد يحــد مــن اآلثــار الســلبية علــى المواطنيــن.

 وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
تحســين الخدمــات الصحيــة وزيــادة اســتعداد القطــاع الصحــي لمواجهــة األمــراض 	 

ــاخ،  ــر المن ــن تغي ــة ع الناجم
دراســة تأثيــر التغيــرات المناخيــة فــى نوعيــة ونشــاط )البكتريــا والطفيليــات والفطريــات 	 

والفيروســات( الموجــودة حاليــا 
توافــر بنيــة أساســية مناســبة يمكنهــا تقديــم الرعايــة الصحيــة لألفــراد والمجتمعــات 	 

المســتهدفة 
توافــر الفــرق الصحيــة ذات القــدرات واإلمكانيــات الكافيــة لتقديــم الرعايــة المطلوبــة، 	 

وتدريــب القطــاع الصحــي علــى المخاطــر الصحيــة التــي تفرضهــا تأثيــرات تغيــر المنــاخ 
مثــل ضربــات الشــمس 

تطويــر ودعــم الخدمــات الوقائيــة خصوصــا مــا لــه صلــة بالتطعيــم والتحصيــن ضــد 	 
العــدوى

ــرات 	  ــى التاثي ــيطرة عل ــط والس ــج الضب ــر وبرام ــذار المبك ــة لإلن ــة فعال ــة منظوم إقام
الصحيــة ذات الصلــة

ــة 	  ــرأة وخاص ــة كالم ــورة الخاص ــل الخط ــن ذوي عوام ــاص بالمواطني ــام خ ــه إهتم توجي
ــى ــن والمرض ــار الس ــة وكب ــات الخاص ــال وذوي االحتياج ــات واالطف ــل والمرضع الحوام

ــاخ مــع التركيــز علــى 	  ــر المن توعيــة المواطنيــن بالمخاطــر الصحيــة التــي يفرضهــا تغي
الفئــات األكثــر ضعفا كالمــرأة وخاصــة الحوامل والمرضعــات واالطفــال وذوي االحتياجات 

الخاصــة وكبــار الســن والمرضــى 
ــة 	  ــة خاص ــادر رزق بديل ــاد مص ــى إيج ــد عل ــرة والتأكي ــات المتأث ــم للفئ ــج دع ــر برام تطوي

وذوي  واالطفــال  والمرضعــات  الحوامــل  وخاصــة  كالمــرأة  ضعفــا  األكثــر  للفئــات 
االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن والمرضــى فــي المناطــق األكثــر فقــرًا واألقــل قــدرة 

ــة ــادر رزق بديل ــن مص ــث ع ــى البح عل
توفيــر مصــادر للتغذيــة الســليمة فــي المناطــق األكثــر فقــرًا مــع التركيــز علــى الفئــات 	 

المســتضعفة كالمــرأة وخاصــة الحوامــل والمرضعــات واالطفــال وذوي االحتياجــات 
ــار الســن والمرضــى الخاصــة وكب

التنبؤ الوبائى أو الترصد اإلستباقى ألحوال الطوارئ المرتبطة بالتغيرات المناخية 	 
تقويــة آليــات رصــد ومراقبــة وتتبــع كافــة أنــواع العــدوى التقليديــة والمســتجدة وغيــر 	 

المألوفــة المتوقعــة وحــد إنتشــار أى منهــا فــى الهــواء والمــاء والتربــة والغــذاء 
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ــات والمخلف
عمل خريطة صحية لألمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية	 
التأكد من توافر الخدمات الصحية لجميع المواطنين دون تفرقة بين الجنسين 	 
ــة 	  ــل درج ــض ال Structural mitigation measures لتقلي ــق بع ــى تطبي ــل عل ــز العم تعزي

الحــرارة وتأثيرهــا علــى المواطنيــن حيــث يمكــن طــاء واجهــات المنــازل واألســطح 
ــرارة ــاض الح ــى انخف ــاعد عل ــعة ويس ــس األش ــذي يعك ــض ال ــون األبي بالل

ــة  ــول الدول ــدث ألص ــن أن تح ــي يمك ــرار الت ــائر واألض ــل الخس ــي )2.ب(: تقلي ــدف الجزئ اله
ــاخ  ــر المن ــرات تغي ــن تأثي ــا م ــاظ عليه ــق الحف ــن طري ــة ع ــم البيئي والنظ

يعــد الحفــاظ علــى أصــول الدولــة مثــل البنيــة التحتيــة ومعالــم التــراث التاريخيــة مــن تأثيــرات 
التغيــرات المناخيــة هــدف مــن أهــم األهــداف االســتراتيجية وذلــك لمــا لها مــن أبعــاد اجتماعية 
واقتصاديــة وثقافيــة كبيــرة.  كمــا أن الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة لــه أهميــة بالغــة للحفــاظ 
علــى التــوازن البيئــي ومنــع اآلثــار االجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة الســلبية التــي قــد تنتــج 

مــن اختــال ذلــك التــوازن. 

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
تحديــد أولويــات إجــراءات التكيــف المقترحــة لــكل القطاعــات المعنيــة، وتحديــد المجاالت 	 

التكنولوجيــة المــراد دعمهــا وتطويرهــا مــن خــال نقــل الخبــرات مــن المجتمــع الدولي
تحسين القدرة التكيفية للنظم البيئية	 
الترويــج لتَبّنــي َنهــج ُمتراِبــط للتصــدي لفقــدان التنــوع البيولوجــي وتغيــر المنــاخ 	 

البيئيــة والنظــم  وتدهوراألراضــي 
الحفاظ على المحميات واألنواع المتوطنة 	 
الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من اآلثار السلبية لتغير المناخ	 
اختيــار مواقــع مجتمعــات التنميــة الجديــدة بعيــًدا عــن النقــاط الســاخنة األكثــر عرضــة 	 

لتأثيــرات تغيــر المنــاخ وذلــك باســتخدام النمذجــة الرياضيــة 
الهدف الفرعي )2.ج(: الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ	 
ــة، 	  ــتدامة عام ــق االس ــن تحقي ــي م ــزء أساس ــة ج ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ عل ــد الحف يع

حيــث إن المــوارد الطبيعيــة هــي المصــدر األساســي للتنميــة االقتصاديــة وهــي مصــدر 
ــم  ــي يت ــي الت ــمل األراض ــا تش ــا أنه ــة كم ــات المختلف ــة للصناع ــواد األولي ــذاء والم الغ
ــن  ــا م ــاظ عليه ــب الحف ــن الواج ــذا م ــة، ول ــة المختلف ــروعات التنمي ــر مش ــا تطوي عليه

ــكان. ــدر اإلم ــا ق ــتفادة منه ــم االس ــاخ وتعظي ــر المن ــدات تغي تهددي
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وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
تحديــد أولويــات إجــراءات التكيــف المقترحــة لــكل القطاعــات المعنيــة، وتحديــد المجاالت 	 

التكنولوجيــة المــراد دعمهــا وتطويرهــا مــن خــال نقــل الخبــرات مــن المجتمــع الدولي
وضع سياسات تقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية	 
استخدام تقنيات أكثر كفاءة لترشيد استهاك المياه والطاقة وتقليل هدرالطعام	 
تطوير أنظمة حصاد المياه وتجميع مياه األمطار	 
رفع مستوى الوعي حول الحفاظ على موارد المياه والطاقة واألراضي	 
تشجيع وتنفيذ أنظمة حصاد مياه السيول واالستفادة منها	 
استخدام أنظمة ري أكثر كفاءة	 
ــق 	  ــي المناط ــي ف ــرف الصناع ــي والص ــرف الصح ــة الص ــات معالج ــة محط ــادة تغطي زي

ــا ــتفادة منه ــم االس ــا وتعظي ــى جودته ــاظ عل ــاه والحف ــر المي ــادة تدوي ــة إلع المختلف
ــكل 	  ــارف( بش ــرع ومص ــة )ت ــاه العذب ــادر المي ــر لمص ــة والتطهي ــال الصيان ــام بأعم القي

ــا ــن منه ــا يمك ــة م ــتمر وتغطي مس
ــد 	  ــل الجه ــك لتقلي ــرا وذل ــر فق ــة األكث ــق الريفي ــات للمناط ــة الخدم ــن تغطي ــد م التأك

ــين  ــة وتحس ــاه العذب ــوارد كالمي ــى الم ــول عل ــي الحص ــرأة ف ــن الم ــة م ــذول خاص المب
ــورد ــول الم ــاءة وص كف

تنمية موارد مائية غير تقليدية	 
الحفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة ومــوارد الميــاه مــن خــال الحفــاظ علــى خصوبــة التربــة 	 

الزراعيــة وصيانتهــا صيانــة مســتمرة
ــروف 	  ــة للظ ــاج ومتحمل ــة اإلنت ــتراتيجية عالي ــل اإلس ــن للمحاصي ــاف وهج ــتنباط أصن إس

ــاه،  ــتهاك المي ــة إس ــاف( وقليل ــة والجف ــة والملوح ــرارة العالي ــة )الح ــة المعاكس الجوي
ــة ــرات المناخي ــلبية للتغي ــار الس ــة اآلث لمجابه

 تخصيص أراضي زراعية جديدة لزيادة الرقعة الزراعية 	 
ترشيد استهاك المياه في الزراعة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي	 
تحسين نظم إدارة المحاصيل	 
حماية الثروة السمكية	 
تحديــد الطــرق والوســائل إلدمــاج إعتبــارات التنــوع البيولوجــى فــى عمليــات تقييــم اآلثــر 	 

والتعــرض للخطــر والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ
تشــجيع اإلنتــاج المحلــى إلنتــاج األدوات والتركيبــات الصحيــة التــى تطبــق المعاييــر 	 

العالميــة لتوفيــر الميــاه
تعزيز ساسل اإلمداد واألنظمة اللوجيستية لتقليل الفاقد أثناء الشحن والتداول	 
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ــر  ــرات تغي ــة تأثي ــي مواجه ــة ف ــات مرن ــة وخدم ــة تحتي ــود بني ــي )2.د(: وج ــدف الفرع اله
ــاخ المن

مــن الخدمــات األساســية التــي مــن شــأنها تهيئــة حيــاة كريمــة للمواطنيــن ورفــع المســتوى 
المعيشــي هــي خدمــات البنيــة التحتيــة مــن شــبكات الطــرق والميــاه والصــرف صحــي 

ــروعات ــرى والمش ــدن والق ــي الم ــي ف ــاز الطبيع ــل الغ ــبكات توصي ــاء وش والكهرب

الســكنية المختلفــة، وأيضــًا البنيــة التحتيــة الداعمــة للمشــروعات الزراعيــة والصناعيــة، 
ونظــرًا ألهميــة هــذه الخدمــات يجــب التأكــد مــن جاهزيتهــا للتعامــل مــع التأثيــرات المختلفــة 
ــادة  ــار وزي ــز األمط ــر، وتركي ــطح البح ــوب س ــاع منس ــل ارتف ــاخ مث ــرات المن ــن تغي ــة م المتوقع

ــرارة. ــة الح درج

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
تحديــد أولويــات إجــراءات التكيــف المقترحــة لــكل القطاعــات المعنيــة، وتحديــد المجاالت 	 

التكنولوجيــة المــراد دعمهــا وتطويرهــا مــن خــال نقــل الخبــرات مــن المجتمــع الدولــي 
ــران المدنــي والمطــارات خاصــة المطــارات الســاحلية المعرضــة  بمــا فيهــا قطــاع الطي

للضــرر نتيجــة لتأثيــرات التغيــرات المناخيــة
ــق 	  ــة للمناط ــاحلية واإلدارة المتكامل ــق الس ــي المناط ــة ف ــي المنخفض ــة األراض حماي

ــاحلية الس
تنفيذ أنظمة الحماية من السيول في المناطق المعرضة للظاهرة	 
تعزيز أنظمة الصرف الصحي وصرف األمطار في المدن والقرى 	 
ــاخنة 	  ــاط الس ــي النق ــيما ف ــي، ال س ــرف الصح ــاه والص ــات المي ــة وخدم ــين أنظم تحس

ــرف  ــات ص ــاء محط ــاخ، وإنش ــر المن ــرات تغي ــة لتأثي ــر عرض ــة األكث ــق المحروم والمناط
ــة ــي النيلي ــي المراس ــا ف ــة بيئي ــي متوافق صح

تحســين الطــرق لتكــون أكثــر مرونــة فــي مواجهــة تأثيــرات تغيــر المنــاخ مثــل درجــات 	 
الحــرارة المرتفعــة والســيول وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر

التأكــد مــن إدراج تأثيــرات تغيــر المنــاخ كجــزء مــن تخطيــط وتصميــم المشــروعات 	 
الزراعيــة الكبيــرة مثــل مشــروع الدلتــا الجديــدة، والصــوب الزراعيــة، والمــزارع الســمكية، 

ــية  ــن والماش ــاج الدواج ــروعات انت ومش
ــة 	  ــة الخاص ــة التحتي ــا البني ــا فيه ــة بم ــات الريفي ــي المجتمع ــة ف ــة التحتي ــر البني تطوي

بالميــاه والــري )مثــال: التوســع فــي تأهيــل وتبطيــن التــرع والمســاقي الخاصــة، تطويــر 
وتحديــث نظــم الــري والزراعــة، وإدارة العمليــة الزراعيــة(

تطوير البنية التحتية لمنشآت الرعاية الصحية	 
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الهدف الفرعي )2.ه(: تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث

تعــد جاهزيــة التعامــل مــع المخاطــر المحتملــة مــن أهــم العوامــل التــي مــن شــأنها تقليــل 
ــاخ  ــر المن ــر تغي ــار مــدى تأثي ــر المتوقعــة عامــة، وباألخــذ فــي االعتب ــرات المتوقعــة وغي التأثي
ــن  ــد م ــي التأك ــي ه ــدف الفرع ــة اله ــإن غاي ــرًا ف ــر تأث ــدول األكث ــن ال ــدة م ــر كواح ــع مص ووض
ــذار يتبعهــا إجــراءات يتــم اتخاذهــا علــى أرض الواقــع للتصــدي لهــذه  وجــود وســيلة تنبــؤ وإن

ــر. المخاط

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
ــدة 	  ــات موح ــدة بيان ــر قاع ــال تطوي ــن خ ــات م ــكل القطاع ــر ل ــذار مبك ــة إن ــاء أنظم إنش

وذلــك مــن خــال تفعيــل دور مراكــز معلومــات تغيــر المنــاخ التابعــة للــوزارات المختلفــة، 
حيــث تمتلــك تلــك الوحــدات المعلومــات والخرائــط المرتبطــة بتغيــر المنــاخ وتأثيــره على 
ــات  ــم توصي ــل تقدي ــاع مث ــة للقط ــات مخصص ــدار توصي ــا إص ــي يمكنه ــاع وبالتال القط
للمزارعيــن للقيــام بإجــراءات محــددة مثــل تدابيــر للــري أو الــرش الوقائــي لآلفــات 

واألمــراض مــن خــال مركــز تغيــر المنــاخ التابــع لــوزارة الزراعــة.
إنشاء أنظمة المراقبة المنتظمة	 
دراســات تحديــد اآلثــار والمنافــع والمنافــع المحتملــة ألنشــطة التكيــف المرتبطــة 	 

بالتنــوع البيولوجــي و خصوصــًا فــي المناطــق المعرضــة لخطــر الســيول و االمطــار
رفــع وعــي وكفــاءة الكــوادر العاملــة فــي القطاعــات المعنيــة بالتصــدي لمخاطــر تغيــر 	 

المنــاخ
رفــع الوعــي المجتمعــي بمخاطــر تغيــر المنــاخ المحتملــة ووســائل التعامــل المطلــوب 	 

معرفتهــا مــع التركيــز علــى نشــر الوعــي بيــن الفئــات المســتضعفة مــن المــرأة 
ــال واألطف

التأكيــد علــى أهميــة المشــاركة المجتمعيــة مــن كل الفئــات والمســاواة بيــن الجميــع 	 
أثنــاء تطويــر خطــط إدارة األزمــات

ــد 	  ــات ض ــات والتأمين ــة والتعويض ــة االجتماعي ــق الحماي ــوات وصنادي ــة قن ــز وتنمي تعزي
ــة ــوارث الطبيعي الك

الهدف الفرعي) 2.و(: الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها

يســاهم التشــجير وزيــادة المســاحات الخضــراء علــى امتصــاص غــاز ثانــي أكســيد الكربــون مــن 
الجــو كمــا أنــه يســاهم فــي تقليــل الوطــأة الحراريــة خصوصــًا مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة نتيجــة 
لتغيــر المنــاخ. ولذلــك فــإن الحفــاظ علــى المســاحات الخضــراء والتوســع بهــا يســاهم فــي خفض 
اإلنبعاثــات وكذلــك التكيــف مــع األثــار الســلبية إلرتفــاع درجــات الحــرارة، مــع ضــرورة االعتمــاد 
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علــى مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة لتخفيــف العــبء علــى المــوارد المائيــة النيليــة والجويــة 
المتجــددة.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
زيادة رقعة المساحات الخضراء والتشجير في كافة المدن العمرانية الجديدة	 
زيــادة معــدل التشــجير فــي كافــة المــدن وخاصــة المناطــق كثيفــة الســكان والمناطــق 	 

مرتفعــة الحــرارة
ــر 	  ــار التغي ــن آث ــف م ــيلة للتخفي ــطح كوس ــة األس ــة وزراع ــة الحضري ــة الزراع ــر ثقاف نش

ــي المناخ
ــى 	  ــاعدتها عل ــرأة لمس ــة بالم ــتجابة الخاص ــارات االس ــز اعتب ــي( 2.ز(: تعزي ــدف الفرع اله

التكيــف مــع تغيــر المنــاخ
ــر 	  ــة تغي ــارات مكافح ــي اعتب ــام ف ــل ه ــرأة عام ــة بالم ــتجابة الخاص ــارات االس ــد اعتب ُتع

ــر  ــا للتأث ــري، وقابليته ــع المص ــي المجتم ــرأة ف ــة دور الم ــًرا ألهمي ــك نظ ــاخ، وذل المن
ــا.  ــل تعليم ــة واألق ــات الريفي ــي المجتمع ــة ف ــر خاص ــورة أكب ــة بص ــرات المناخي بالتغي

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:	 
أخــذ احتياجــات وأولويــات ومســؤوليات المــرأة فــي االعتبــار فــي التكنولوجيــا المتطــورة 	 

المتعلقــة بتغيــر المنــاخ
توفيــر آليــات تمويــل مرنــة تعكــس احتياجــات وأولويــات ومســؤوليات المــرأة المتعلقــة 	 

بالتخفيــف والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ
مراعــاة الفــرق بيــن الجنســين فــي برامــج التخفيــف والتكيــف ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء 	 

القدرات
تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين عــن طريــق توفيــر فــرص متســاوية لائتمــان والحصول 	 

علــى التدريــب للمشــروعات المتعلقــة بالتخفيــف والتكيــف مــع تغيــر المناخ.

مؤشرات األداء القطاعية الخاصة بالهدف الثاني  3.2.1

مؤشــرات األداء لهــذا الهــدف أيضــا ستنقســم إلــى مســتويين األول هــو مؤشــرات عامــة مــن 
شــأنها قيــاس مــدى تحقــق الهــدف ككل علــى مســتوى كل القطاعــات، والمســتوى الثانــي 
ــذ  ــام لتنفي ــاه الع ــى االتج ــوف عل ــأنها الوق ــن ش ــددة م ــة مح ــداف قطاعي ــى أه ــوي عل يحت
ــة  ــة لمواجه ــتعداد والمرون ــادة االس ــن زي ــدف م ــة اله ــا لغاي ــة مطابقته ــات ومعرف التوجه
ــة فــي  ــدف موضح ــة لله ــرات العام ــة. المؤش ــات المختلف ــى القطاع ــاخ عل ــر المن ــرات تغي تأثي
ــا كالتالــي: ــن تلخيصه ــددة، فيمك ــة المح ــرات الققطاعي ــبة للمؤش ــا بالنس ــكل  3 2. أم الش

نســبة األطقــم الطبيــة المدريبــن علــى المخاطــر الصحيــة التــي تفرضهــا تأثيــرات تغيــر 	 
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المنــاخ )زيــادة(
عدد أسرة المستشفيات المتاحة لكل مواطن )زيادة(	 
نسبة التطوير للبنية التحتة فى المنشآت الصحية )زيادة(	 
عدد الندوات التثقيفية عن التغيرات المناخية وتاثيرها على الصحة )زيادة(	 
نسبة التطوير في شبكات المياه )زيادة(	 
نسبة تغطية محطات الصرف الصحي )زيادة(	 
كمية مياه الصرف الصحي والصناعي التي تم إعادة تدويرها )زيادة(	 
طول الترع والقنوات التي تم تبطينها )زيادة(	 
مساحة الرقعة الزراعية )شجرية ومثمرة( )زيادة(	 
كمية المياه المستهلكة لكل فدان من األراضي الزراعية )خفض(	 
كمية مياه السيول المجمعة )زيادة(	 
طول شبكات الطرق المجهزة لتغيرات المناخ )زيادة(	 
نسبة الكوادر التي تم رفع كفاءتها في مجال التغيرات المناخية )زيادة(	 
ــات 	  ــي وتقني ــول الرقم ــم والتح ــة بالتعلي ــة الخاص ــة التحتي ــروعات تطويرالبني ــدد مش ع

ــادة( التعليــم عــن بعــد )زي
عــدد اســتطاعات الــرأي لتقييــم نســبة رضــا المــرأة عــن التكنولوجيــا المســتخدمة فــي 	 

المبــادرات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ )زيــادة(
عدد األبحاث التي تقوم بجمع واستخدام البيانات المصنفة حسب الجنس )زيادة(	 
نســبة السياســات التــي تراعــي المشــاركة الفعالــة للمــرأة فــي وضــع معاييــر التمويــل 	 

وتخصيــص المــوارد الخاصــة بالمبــادرات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ )زيــادة(
ــرأة 	  ــة بالم ــب الخاص ــن الجوان ــي تتضم ــة الت ــل الوطني ــط العم ــات وخط ــبة السياس نس

ــادة( )زي
نســبة حصــول المــرأة علــى فــرص التمويــل واالئتمــان والتدريــب فــي المشــروعات 	 

المتعلقــة بالتخفيــف والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ )زيــادة(

السياسات واألدوات التمكينية المقترحة  3.2.2

ــات واألدوات  ــض السياس ــاك بع ــي هن ــر المناخ ــار التغي ــع آث ــف م ــدف التكي ــذ ه ــن تنفي لتمكي
ــل، أو  ــا بالفع ــة وجوده ــي حال ــا ف ــاء عليه ــتخدامها والبن ــرح اس ــن المقت ــي م ــاعدة والت المس

ــا. ــا واعتماده ــى إعداده ــل عل ــب العم ــة يج ــات مقترح وسياس

أمثلة على السياسات واألدوات التمكينية المقترحة لخدمة الهدف:
ــاخ 	  ــر المن ــرات تغي ــة تأثي ــة لدراس ــط التفاعلي ــتخدام الخرائ ــاء واس ــروع إنش ــل مش تفعي
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المتوقعــة علــى المناطــق والمشــروعات الجديــدة وبالتالــي القطاعــات المختلفــة 
وتحديــث الخرائــط التفاعليــة كل خمــس ســنوات ضمــن إجــراءات التكيــف مــع التغيــرات 

ــدة ــات الجدي ــات والمنهجي ــا للمعطي ــة طبق المناخي
قيــام وزارة الصحــة والســكان بدراســة التأثيــرات الصحيــة المتوقعــة نتيجــة تغيــر المنــاخ، 	 

ثــم وضــع خطــة للتصــدي لهــذه التأثيــرات بشــكل فعــال واعتمادهــا. 
 دراســة الحلــول المختلفــة للتكيــف مــع ارتفــاع منســوب ســطح البحــر وحمايــة الســواحل 	 

والمــدن الســاحلية مثــل التدخــات اإلنشــائية والمعماريــة بمــا فــي ذلــك أعمــال الحمايــة 
الهندســية التقليديــة وغيــر التقليديــة

ــة 	  ــة خاص ــة التحتي ــاءة البني ــع كف ــروعات رف ــة لمش ــاء أولوي ــط بإعط ــام وزارة التخطي قي
ــي  ــرف الصح ــة الص ــات معالج ــل محط ــات مث ــة الخدم ــادة تغطي ــا وزي ــة منه المتهالك

ــًا ــر احتياج ــق األكث للمناط
البنــاء علــى السياســات الخاصــة باســتراتيجية تنميــة وإدارة المــوارد المائيــة 2050 	 

الصــادرة مــن وزارة المــوارد البيئيــة والــري إلعــداد خطــة عمــل بجــدول زمنــي لتعظيــم 
ــي ــي والزراع ــي والصناع ــرف الصح ــاه الص ــر مي ــادة تدوي ــة وإع معالج

وضــع برامــج وسياســات لدعــم تنميــة المجتمعــات الريفيــة لتعزيــز قدرتهــا علــى التكيف 	 
ــي  ــي والحيوان ــاج النبات ــي واإلنت ــتخدام األراض ــر اس ــة تغي ــاخ وخاص ــر المن ــار تغي ــع آث م

وتأثيــر الهجــرة إلــى المناطــق الحضريــة
تعميــم اســتراتيجيات لتغيــر منــاخ مماثلــة الســتراتيجية محافظــة الجيــزة بصــورة أشــمل 	 

علــى مســتوى المحافظــات بهــدف توطيــن موضوعــات تغيــر المنــاخ علــى المســتوى 
المحلــي خــال عمليتــي التخطيــط اإلقليمــي وتنفيــذ المشــروعات 

ــى 	  ــل عل ــى تعم ــة الت ــات المالي ــد اآللي ــاخ كأح ــار المن ــى أخط ــن عل ــتخدام أداة التامي اس
ــاخ  ــرات المن ــار تغي ــى أخط ــب عل ــى التغل ــات عل ــدرة المجتمع ــادة ق زي

ــيق 	  ــة، والتنس ــروعات تجريبي ــذ مش ــي لتنفي ــع المدن ــع المجتم ــيق م ــة للتنس ــع آلي وض
ــي  ــرها ف ــة لنش ــاذج التطبيقي ــارب والنم ــن التج ــتفادة م ــة لاس ــات األهلي ــن الجمعي بي

ــع  المجتم
 اســتغال اســتخدام الـــذكاء االصطناعـــي فــي تقديـــم حلـــواًل للتحديـــات التـــي تواجـــه 	 

المزارعيـــن مثـــل تغيـر المنـاخ وتفشـي اآلفـات وانتشــار األعشــاب الضــارة التــي تقلــل 
المحاصيــل.  

ــن 	  ــعار ع ــات االستش ــن تطبيق ــتفادة م ــد لاس ــن بع ــعار ع ــة االستش ــع هيئ ــيق م التنس
ــة ــرات المناخي ــات التغي ــي دراس ــد ف بع

خلــق سياســات تضمــن المشــاركة الفعالــة للمــرأة في وضــع معاييــر التمويــل وتخصيص 	 
المــوارد الخاصــة بالمبــادرات المتعلقــة بتغيــر المناخ

وضــع سياســات تقــوم بالتشــجيع علــى إجــراء تحليــل منهجــي للمســاواة بيــن الجنســين، 	 
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الجنــس ووضــع معاييــر  المصنفــة حســب  البيانــات  مبنــي علــى جمــع واســتخدام 
ــبة  ــم نس ــتطاعات رأي لتقيي ــام باس ــين، والقي ــن الجنس ــوارق بي ــي الف ــرات تراع ومؤش
رضــا المــرأة فــي المحافظــات المختلفــة عــن التكنولوجيــا المســتخدمة فــي المبــادرات 

ــاخ  ــر المن ــة بتغي المتعلق
ضمــان مشــاركة واستشــارة المــرأة فــي المبــادرات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ عــن طريــق 	 

دمــج الجوانــب الخاصــة بالمــرأة فــي السياســات وخطــط العمــل الوطنيــة

3.3 الهدف 3: تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ

الهــدف الفرعــي )3.أ(: تحديــد أدوار ومســؤوليات مختلــف أصحــاب المصلحــة مــن أجــل 
تحقيــق األهــداف االســتراتيجية

األهــداف  تحقيــق  نجــاح  عوامــل  مــن  رئيســي  عامــل  المختلفــة  الجهــود  تضافــر  يعتبــر 
االســتراتيجية. وتــزداد أهميــة التكامــل المؤسســي بيــن القطاعــات والــوزارات المختلفــة 
فــي قضيــة متشــعبة مثــل قضيــة التغيــر المناخــي، وبالتالــي يولــي الهــدف الفرعــي 3.أ كل 
ــال  ــراء األعم ــي إلج ــع الحال ــع الوض ــب م ــكل يتناس ــا بش ــد األدوار وتوزيعه ــو تحدي ــة نح األهمي

وبمقصــد التكامــل معــه.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
اســتكمال إنشــاء وتنميــة قــدرات الوحــدات المنوطــة بالتعامــل مــع ملــف تغيــر المنــاخ 	 

داخــل كل الــوزارات المعنيــة
اســتغال الدعــم الموجــه العــداد التقاريــر المتعلقــة باتفاقيــة باريــس مثــل تقاريــر االباغ 	 

الوطنــي فــي دعــم تنفيــذ برامــج تنميــة القــدرات المطلوبة
ــرات اآلداء 	  ــة ومؤش ــوزارات المختلف ــال ال ــن خ ــا م ــوب تنفيذه ــراءات المطل ــد اإلج تحدي

المرتبطــة بهــا
توطيــن موضوعــات تغيــر المنــاخ فــي المحافظــات المختلفــة وتحديــد دور المحافظــات 	 

فــي تخطيــط وتنفيــذ مشــروعات التكيــف والتخفيــف وتنميــة قدراتهــم 
تطويــر آليــة لمشــاركة المعلومــات عمــا تــم تحقيقــه بشــكل دوري بشــكل يضمــن 	 

تكامــل الجهــود فــي القطاعــات المختلفــة
ــر 	  ــان تواف ــك لضم ــن كل وزارة وذل ــا م ــوب توافره ــات المطل ــات والمعلوم ــد البيان تحدي

ــح ــكل واض ــات بش المعلوم
ــق 	  ــرى والمناط ــض الق ــتوى بع ــى مس ــر عل ــدات إلدارة المخاط ــاء وح ــى إنش ــل عل العم

ــات ــة بالمحافظ النائي
التأكيــد علــى أهميــة التشــاور القطاعــي فــي األهــداف االســتراتيجية ومــا يصــدر تباعــًا 	 
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ألهدافهــا
تشــجيع القطــاع األهلــى المنــوط بأنشــطة البيئــة علــى اإلضطــاع بــدوره الرقابــى 	 

والفنــى فــى تحســين حوكمــة وإدارة العمــل فــى مجــال التغيــر المناخــى

الهــدف الفرعــي )3.ب(: تحســين مكانــة مصــر فــي الترتيــب الدولــي الخــاص بإجــراءات تغيــر 
المنــاخ لجــذب المزيــد مــن االســتثمارات وفــرص التمويــل المناخــي

لتنفيــذ المشــروعات المقترحــة وتطويــر أنظمــة الرصــد والمراقبــة بالقطاعــات المختلفــة وأيضــًا 
ــر علــى كافــة المســتويات.  ــازم لدعــم التطوي ــل ال ــر التموي ــة يجــب توفي علــى مســتوى الدول
ويأتــي ذلــك مــن خــال المنــح والقــروض الدوليــة والتــي تدعــم مشــروعات الخفــض والتكيــف أو 
مــن خــال التمويــل الداخلــي عنــد إمكانيــة توافــر مصــادر الدخــل. ويوجــد بعــض الجهــات التــي 
ــك  ــذ تل ــم أخ ــال: CCPI( ويت ــي )مث ــتوى العالم ــى المس ــي عل ــل المناخ ــرات العم ــس مؤش تقي
ــي  ــدول الت ــم ال ــد تقيي ــة أو عن ــة المانح ــات الدولي ــض الجه ــل بع ــن قب ــار م ــي االعتب ــج ف النتائ
تصــدر ســندات خضــراء. ويبقــى عامــل جــذب االســتثمارات الداعمــة مــن أهــم مصــادر التمويــل 
التــي يمكنهــا تحقيــق نتائــج فعالــة علــى أرض الواقــع، ولــذا لــزم التأكيــد علــى اهتمــام مصــر 

بقضيــة تغيــر المنــاخ وإبــراز الجهــود المبذولــة فــي هــذا الشــأن.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
ــا 	  ــة بم ــف المدرج ــف والتكي ــروعات التخفي ــد مش ــل كل وزارة وتحدي ــط عم ــة خط مراجع

ــر المنــاخ ــة فيمــا يخــص قضيــة تغي يضمــن تنســيق الجهــود المبذول
قيام كل وزارة بالتقرير عن تقدم األعمال الفنية والمالية لكل من المشروعات المحددة 	 

أعاه، وإدراج كافة تلك المشروعات في التقرير المحدث كل سنتين  لمصر 

الهــدف الفرعــي )3.ج(: إصــالح السياســات القطاعيــة الالزمة الســتيعاب التدخــالت المطلوبة 
للتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معه

مــن أجــل دعــم التنفيــذ الفعــال لإلجــراءات القطاعيــة المقترحــة، فيجــب تطويــر وإصــاح 
السياســات القطاعيــة الازمــة لضمــان إشــراك القطــاع الخــاص وجميــع الفئــات المعنيــة. وتعــد 
سياســات وزارة الكهربــاء والطاقــة لتنفيــذ مشــروعات الطاقــة الشمســية من خال إدراج وســائل 
ــجيع  ــًا لتش ــااًل ناجح ــاس( مث ــي القي ــام صاف ــي ونظ ــزاد العلن ــة، الم ــة التغذي ــة )كتعريف مختلف

ــف.  ــروعات التخفي ــذ مش ــي تنفي ــاص ف ــاع الخ إدراج القط

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
التأكد من وضع آلية تنفيذ واضحة للسياسات الموجودة حاليًا	 
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مناقشــة السياســات المقترحــة لتنفيــذ االجــراءات ذات األولويــة واعتمــاد مــا تــم االتفــاق 	 
عليه

إشــراك القطــاع الخــاص والفئــات المعنيــة فــي مناقشــة السياســات المقترحــة لضمــان 	 
التنفيــذ الفعــال لهــا

ــة 	  ــرات االقتصادي ــب التغي ــة لتواك ــات الموضوع ــث للسياس ــة وتحدي ــة مراجع ــر آلي تطوي
ــرة المؤث

ــام  ــل نظ ــة مث ــة والقانوني ــية واإلجرائي ــات المؤسس ــز الترتيب ــي )3.د(: تعزي ــدف الفرع اله
ــق ــالغ والتحق ــد واإلب الرص

ــداف 	  ــة األه ــاس فاعلي ــي قي ــي ف ــور رئيس ــق مح ــاغ والتحق ــد واالب ــام الرص ــكل نظ يش
االســتراتيجية المحــددة، وكمــا أنــه مــن األدوات األكثــر فاعليــة فــي تعزيــز موقــف 
مصــر مــن قضايــا تغيــر المنــاخ ممــا يــؤدي إلــى إمكانيــة جــذب مشــروعات داعمــة أكثــر 
وكذلــك جــذب االســتثمارات فــي هــذا المجــال. ومــع وجــود المجلــس الوطنــي للتغيــرات 
المناخيــة ودوره الفعــال علــى المســتوى السياســي، يجــب التأكيــد علــى أهميــة امتــداد 
الترتيبــات المؤسســية لتشــمل كل المســتويات وذلــك بمختلــف القطاعــات ذات الصلــة.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
تفعيــل نظــام التقريــر واالبــاغ والتحقــق الخــاص بالتغيــر المناخــي والــذي تــم اعتمــاده 	 

مــن قبــل مجلــس التغيــرات المناخيــة 
ــة 	  ــزي للتعبئ ــاز المرك ــطة الجه ــا بواس ــم جمعه ــي يت ــة الت ــات اإلحصائي ــث البيان تحدي

ــي ــر المناخ ــة بالتغي ــات ذات الصل ــن البيان ــد م ــمل المزي ــاء، لتش ــة واإلحص العام
ــات 	  ــر عــدد مــن الهيــاكل المؤسســية مســتقبا مثــل إنشــاء جهــاز لحصــر االنبعاث تطوي

بشــكل مركــزي فــي مصــرأو جهــاز تنظيمــي ألســواق الكربــون حــال تقــرر إنشــاءها فــي 
مصــر

3.3.1 مؤشرات األداء الخاصة بالهدف الثالث

نظــرًا لطبيعــة الهــدف الثالــث والمتمركــزة حــول التطــورات المؤسســية، فــإن مؤشــرات األداء 
ســتكون مؤشــرات عامــة تعمــل علــى قيــاس مــدى تحقيــق الهــدف ككل. وهــذه المؤشــرات 

موضحــة فــي الشــكل  3 2. 

السياسات واألدوات التمكينية المقترحة  3.3.2

ترتكــز السياســات الممكنــة للهــدف الثالــث علــى اإلجــراءات المؤسســية والتــي تعمــل علــى 
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تنســيق الجهــود، وتوافــر وتــداول المعلومــات كأســاس للتنفيــذ الســليم.

السياسات واألدوات التمكينية المقترحة لهذا الهدف هي:
ــوزارات 	  ــن ال ــل كل وزارة م ــة داخ ــكيل لجن ــوزراء بتش ــس ال ــة مجل ــن رئاس ــرار م ــدور ق ص

ــادات  ــوء إرش ــي ض ــف ف ــذا المل ــن إدارة ه ــئولة ع ــة مس ــرات المناخي ــة بالتغي المعني
ــة ــرات المناخي ــى للتغي ــس الوطن المجل

توفيــر التدريبــات ورفــع القــدرات الفنيــة للموظفيــن فــي الــوزارات خاصــة فيمــا يتعلــق 	 
بالمفاهيــم والحســابات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ

قيــام كل محافظــة بتحديــد احتياجــات التدريــب المطلوبــة ألعضــاء إدارة المخاطــر، وقيــام 	 
ــة لتنفيــذ  ــوزارة البيئــة بإعــداد الخطــة المطلوب ــة للتغيــرات المناخيــة ب اإلدارة المركزي

التدريبــات
إصــدار تكليــف واضــح مــن المجلــس الوطنــى للتغيــرات المناخية لــكل وزارة من الــوزارات 	 

المعنيــة يوضــح كافــة األدوار والمســئوليات بمــا فيها الشــراكة مــع المحافظات 
ــوزارات 	  ــن ال ــا م ــوب مأله ــنتين المطل ــر كل س ــنوية وتقاري ــر الس ــاذج للتقاري ــداد نم إع

المعنيــة لتلخيــص مــدى تقــدم األعمــال الفنــي والمالــي الخاصــة بمشــروعات التخفيــف 
والتكيــف

سن القوانين والتشريعات الازمة لمواجهة التغيرات المناخية	 

3.4 الهدف 4: تحسين البنية التحتية لتمويل األنشطة المناخية

الهــدف الفرعــي )4.أ(: الترويــج لألعمــال المصرفيــة الخضــراء المحليــة، وخطــوط االئتمــان 
الخضــراء

يعــد القطــاع المصرفــي مــن أهــم مصــادر تمويــل المشــروعات فــي القطاعيــن الخــاص والعــام، 
ــزام  ــم االلت ــي الدع ــى متلق ــب عل ــي يج ــتراطات الت ــن االش ــة م ــة حزم ــة المصرفي ــع الجه وتض
بهــا فبــل الموافقــة علــى التمويــل، وهــو مــا يمكــن إضافــة الشــق البيئــي واالجتماعــي لــه 
لتتحــول إلــى أعمــال خضــراء، وذلــك اقتــداًء بالمجتمــع المصرفــي الدولــي مثــل البنــك الدولــي 
ــة  ــروعات متناهي ــام الكافــي للمش ــاء االهتم ــع إعط ــة، م ــل الدولي ــادر التموي ــن مص ــره م وغي

الصغــر والصغيــرة والمتوســطة لاســتفادة مــن فــرص التمويــل.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
تطويــر خطــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة خاصــة بتمويــل المنــاخ وتحديــد تفاصيــل 	 

اآلليــات التــي ســيتم اســتخدامها
تشــجيع زيــادة المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة فــي االشــتراطات التمويليــة مثــل 	 



االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 30

تقييمــات المخاطــر المناخيــة وتقييمــات األثــر البيئــى ودراســات جــدوى االســتدامة 
ــذ 	  ــود وتنفي ــة وج ــي لمتابع ــاع المصرف ــة بالقط ــاءات المطلوب ــود الكف ــن وج ــد م التأك

ــة ــتراطات التمويلي االش
االســتفادة مــن البرامــج التمويليــة الدوليــة الحاليــة لتوفيــر برامــج إقــراض بمــا يحقــق 	 

شــروط جهــات اإلقــراض
دراسة زيادة تسهيات المشروعات المتعلقة بقضايا تغير المناخ	 

الهــدف الفرعــي )4.ب(: الترويــج آلليــات التمويــل المبتكــرة التــي تعطي األولويــة إلجراءات 
التكيــف، علــى ســبيل المثــال الســندات الخضراء

خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2020 قامــت مصــر بإصــدار أول طــرح للســندات الخضــراء بقيمــة 
750 مليــون دوالر، وبذلــك كان لمصــر الريــادة فــي إصــدار هــذه الســندات علــى مســتوى الشــرق 
األوســط وأفريقيــا. وتهــدف الســندات الخضــراء إلــى جــذب المســتثمرين الذيــن يعملــون علــى 
ــاخ، ويمكــن  ــة والمن ــة بالبيئ مشــروعات مســتدامة حيــث أنهــا مخصصــة للمشــروعات المتصل
مــن خالهــا تمويــل المشــروعات مثــل تلــك المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة وكفــاءة اســتخدام 
الطاقــة وإدارة المخلفــات والنقــل النظيــف والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ وغيرهــا من المشــروعات 

ذات األهميــة البيئيــة واالجتماعيــة وذات الصلــة بالحوكمــة.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
تشجيع تطوير السندات الخضراء لتغطي القطاعات التي لم يتم تفعيلها بها بعد	 
تشــجيع تطويــر آليــات تمويــل مبتكــرة مثــل »التمويــل علــى أســاس النتائــج« وهــو مــا 	 

يقلــل مخاطــر الجهــات المقرضــة 
توفير فرص تمولية خضراء للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 	 
ــجع 	  ــكل يش ــرًا وبش ــر تأث ــق األكث ــي المناط ــروعات ف ــل المش ــام بتموي ــجيع االهتم تش

ــل ــادر التموي ــى مص ــل إل ــن الوص ــيدات م ــن الس تمكي
الســعي لتوفيــر الدعــم التقنــي مــع المالــي خاصــة للمشــروعات الصغيــرة والمتناهيــة 	 

الصغــر وذلــك لرفــع كفــاءة الفئــات المتأثــرة فــي تطويــر المشــروعات المســتحقة 
ــل للتموي

المبتكــرة للمشــروعات 	  التمويــل  آليــات  الدوليــة فــي  التجــارب  االســتفادة ببعــض 
الصغيــرة حيــث يتــم تقديــم شــروط ميســرة للقــرض فــي مقابــل القيــام ببرنامــج تدريبــي 

ــل  ــة التموي ــر جه ــن مخاط ــل م ــدد يقل مح
آثــار التمويــل الميتكــر لتغيــر المنــاخ علــى النشــاط االقتصــادي ومجــاالت 	  تقييــم 

المباشــر األجنبــي  االســتثمار 
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الهــدف الفرعــي )4.ج(: مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تمويــل األنشــطة المناخيــة والترويــج 
للوظائــف الخضــراء

يتميــز القطــاع الخــاص عامــة بمرونــة فــي التعامــل مــع المتغيــرات الســريعة والتــي تؤثــر علــى 
المنــاخ االســتثماري بشــكل عــام وهــو مــا قــد تــم رصــده فــي أعقــاب أزمــة كوفيــد19- والتــي 
أثــرت بشــكل كبيــر علــى االقتصــاد العالمــي وحركــة التجــارة العالميــة وارتفعــت فــي أعقابهــا 
نســب البطالــة فــي الــدول المختلفــة. وقــد أظهــرت الدولــة المصريــة حســن تعامــل مــع األزمــة 
ككل، ولكــن نظــرا لســهولة إجــراء تغيــرات ســريعة بــه ســاهم القطــاع الخــاص فــي مواجهــة 

تحديــات األزمــة، ولذلــك تأتــي أهميــة مشــاركة القطــاع فــي تمويــل األنشــطة المناخيــة.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
الوصــول التفــاق يمكــن القطــاع الخــاص مــن الحصــول علــى تســهيات ضريبيــة أو غيرهــا 	 

مــن المميــزات، مثــل إعتمــاد معاييــر بيئيــة وتضميــن تلــك المعاييــر ضمــن حــزم دعــم 
للصــادرات، وتقديــم ضمانــات ائتمانيــة لتعزيــز االســتثمارات الخاصــة فــي المجــاالت 

الخضــراء، وتعزيــز الشــراكات بيــن القطــاع العــام والخــاص فــي هــذا اإلطــار
زيــادة الوعــي فــي القطــاع الخــاص عــن التمويــل المناخــي واختافــه عــن التمويــل 	 

االســتثماري
توجيــه القطــاع الخــاص لكــي تشــمل أنشــطة المســئولية المجتمعيــة الخاصــة بــه 	 

مشــروعات التكيــف بالشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع األهلــى المنوطــة باألنشــطة 
ــة البيئي

الهــدف الفرعــي )4.د(: التوافــق مــع الخطــوط التوجيهيــة لبنــوك التنميــة متعــددة 
األطــراف لتمويــل األنشــطة المناخيــة

أضافــت بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف عــدد مــن االشــتراطات المتعلقــة باألنشــطة المناخية 
ــى  ــول عل ــهيل الحص ــار لتس ــي االعتب ــتراطات ف ــك االش ــذ تل ــب أخ ــروعات. ويج ــل المش لتموي
التمويــل المطلــوب لدعــم العمــل المخطــط تحقيقــه بكفــاءة عاليــة تضمن التحســين المســتمر 

فــي اإلجــراءات. وتشــمل تلــك االشــتراطات أبعــاد التخفيــف والتكيــف.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
تحليــل متطلبــات الخطــوط التوجيهيــة لبنــوك التنميــة متعــددة األطــراف فيمــا يخــص 	 

األنشــطة المناخيــة
عمل تحليل فجوات مفصل يوضح الوضع الحالي واالجراءات المطلوبة للتوافق	 
إعطــاء أولويــة للمشــروعات والبرامــج المتوافقــة مــع االشــتراطات الجديــدة فــي تقديــم 	 
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عــروض الحصــول علــى التمويــل مــن البنــوك المعنيــة.

الهدف الفرعي )4.ه(: البناء على نجاح برامج تمويل األنشطة المناخية الحالية

ــة  ــل األنشــطة المناخي ــم عرضــه، فقــد حققــت مصــر نجاحــات بالفعــل فــي مجــال تموي كمــا ت
ــاع  ــراك القط ــات اش ــذ سياس ــال تنفي ــن خ ــا، وم ــراء مث ــندات الخض ــرح الس ــال ط ــن خ ــك م وذل
ــان  ــة بنب ــل محط ــية مث ــة الشمس ــات الطاق ــل محط ــة بتموي ــروعات الخاص ــي المش ــاص ف الخ
والتــي تعــد حاليــًا أكبــر محطــة توليــد كهربــاء مــن الطاقــة الشمســية باســتخدام الخايــا 
الفوتوفولطيــة وغيرهــا مــن المشــروعات. لهــذا مــن الضــروري التعلــم مــن النجاحــات الســابقة 

ــا. ــا لتجنبه ــي واجهته ــات الت ــة المعوق ــا ومعرف لتكراره

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
دراســة المشــروعات الناجحــة التــي تــم تنفيذهــا علــى أرض الواقــع لمعرفــة نقــاط القوة 	 

والضعــف التــي يمكــن االســتفادة منهــا في المســتقبل
ــة 	  ــون بمثاب ــك لتك ــروعات وذل ــك المش ــى تل ــتنادًا عل ــات اس ــن المخطط ــدد م ــع ع وض

ــاء ــت اإلنش ــل تح ــج التموي ــة لبرام ــوط توجيهي خط
تشــجيع وضــع سياســات تمويليــة مماثلــة لمــا تــم اثبــات فاعليتــه ونشــره فــي القطاعــات 	 

المختلفــة بمــا يتناســب مــع طبيعــة كل قطــاع

مؤشرات األداء الخاصة بالهدف الرابع  3.4.1

يختــص الهــدف الرابــع أساســا بمصــادر التمويــل، ولذلــك تــم تطويــر مؤشــرات أداء عامــة تعمــل 
علــى قيــاس مــدى تحقــق الهــدف ككل. وهــذه المؤشــرات موضحــة فــي الشــكل  3 2. 

السياسات واألدوات التمكينية المقترحة  3.4.2

ــي  ــل وبالتال ــادر التموي ــادة مص ــع زي ــدف الراب ــة باله ــة الخاص ــات التمكيني ــتهدف السياس تس
ــات  ــن السياس ــليم، وتتضم ــكل س ــل بش ــوب إلدارة التموي ــتعداد المطل ــة واالس ــادة الجاهزي زي

ــة: المقترح
قيــام المجلــس الوطنــى للتغيــرات المناخيــة بالتنســيق مــع القطــاع المصرفــي بخصوص 	 

دراســة زيــادة تســهيات المشــروعات المتعلقــة بقضايــا تغيــر المناخ
ــف ذات 	  ــف والتخفي ــج التكي ــد برام ــة بتحدي ــرات المناخي ــي للتغي ــس الوطن ــام المجل قي

ــراء ــندات الخض ــة الس ــي خط ــا ف ــة إلدراجه األولوي
ــة 	  ــوط التوجيهي ــات الخط ــة متطلب ــة بدراس ــرات المناخي ــي للتغي ــس الوطن ــام المجل قي

لبنــوك التنميــة متعــددة األطــراف، وعمــل خطــة واضحــة بمــدى زمنــي للتوافــق، 
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وتوجيــه كل وزاراة للجهــات التمويليــة األكثــر مائمــة. 
البنــاء علــى القانــون رقــم 152 لســنة 2020 بشــأن تنميــة المشــروعات متناهيــة الصغــر 	 

والصغيــرة والمتوســطة وخاصــة مــع الفئــات األكثــر تأثــرًا كالمــرأة فــي المناطــق األكثــر 
ا  فقر

3.5 الهــدف 5: تعزيــز البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا وإدارة المعرفــة ورفــع 
الوعــي لمكافحــة تغيــر المنــاخ

ــاخ،  ــر المن ــات تغي ــدي لتبع ــتعداد للتص ــر االس ــن عناص ــام م ــر ه ــي عنص ــث العلم ــل البح يمث
وكذلــك االســتفادة مــن الخبــرات العالميــة ويناقــش هــذا الجــزء األهــداف الفرعيــة المختلفــة 
والتوجهــات االســتراتيجية المحــددة التــي ســتؤدي إلــى تحقيــق الهــدف الفرعــي، ثــم تــم عرض 

مؤشــرات األداء والسياســات ســواء المتبعــة حاليــًا أو مطلــوب تبنيهــا لتحقيــق الهــدف.

الهــدف الفرعــي )5.أ(: تعزيــز دور البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا فــي التخفيــف مــن 
تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه

يمكــن للبحــث العلمــي أن يســاهم فــي عــدد مــن المجــاالت المتعلقــة بتغيــر المناخ مثــل تحليل 
الظواهــر المناخيــة، والتنبــؤ بالتغيــرات المتوقعــة ووضــع خطــط للتصــدي لهــا ســواء باجــراءات 
ــل  ــا أن نق ــل. كم ــكل مفص ــط بش ــرات الخط ــة تأثي ــد دراس ــة بع ــف المختلف ــف أو التكي التخفي
التكنولوجيــا يكمــل الغايــة وذلــك بالتأكــد مــن تنفيــذ نتائــج األبحــاث علــى أرض الواقــع وكذلــك 

االســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن فــي نفــس المجــال وتطويــر مــا تــم الوصــول إليــه.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
إنشــاء كيــان وطنــي لتنســيق الجهــود البحثيــة متعــددة التخصصــات التــي تهــدف إلــى 	 

تحســين الفهــم واالســتجابة لتغيــر المنــاخ.
ــوارث 	  ــؤ بالك ــل للتنب ــدى الطوي ــى الم ــط عل ــي التخطي ــي ف ــث العلم ــل دور البح تفعي

واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ، والتنبــؤ واإلنــذار المبكــر بالعناصــر المناخيــة حتــى عــام 
ــة ــات المختلف ــى القطاع ــة عل ــرات المتوقع 2050 والتأثي

إجراء األبحاث لمعرفة وتفسير الظواهر غير الطبيعية 	 
تشجيع زيادة البرامج المتعلقة بتغير المناخ في الجامعات	 
زيادة فرص التمويل الازم للمشروعات البحثية في مجال تغير المناخ 	 
إعطاء المشروعات البحثية المتعلقة بالتغيرات المناخية أفضلية للتمويل	 
االســتفادة مــن الشــراكات مــع الجهــات البحثيــة األجنبيــة لزيــادة التعــاون فيمــا يخــص 	 

أبحــاث التنبــؤ واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ 
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تعزيــز التعــاون بيــن الجهــات البحثيــة المختلفــة وتشــجيع تكويــن فــرق بحثيــة مكونــة 	 
مــن مجــاالت مختلفــة لتعزيــز االســتفادة مــن األبحــاث.

الهــدف الفرعــي )5.ب(: تســهيل نشــر المعلومــات المتعلقــة بالمنــاخ وإدارة المعرفــة بيــن 
المؤسســات الحكوميــة والمواطنين

فــي الســنوات الماضيــة أصبــح تــداول المعلومــات ذو أهميــة قصــوى فــي إســراع وتيــرة البحــث 
العلمــي وأصبــح عامــل شــريك أساســي داعــم للتطــور التكنولوجــي وســاعد علــى ذلــك وجــود 
ــر  ــك مص ــاالت. وتمتل ــف المج ــن بمختل ــن والمهتمي ــة للمتخصصي ــاعدة ومفتوح ــات مس منص
ــي  ــاح المعرف ــن االنفت ــتفادة م ــن االس ــا م ــاالت مكنته ــال االتص ــي مج ــدة ف ــة جي ــة تحتي بني
العالمــي، كمــا أنــه يوجــد عــدد مــن األدوات العلميــة والبحثيــة الهامــة لــكل طالــب معرفة مثل 
بنــك المعرفــة المصــري والــذي يحتــوي علــى العديــد مــن الكتــب والمراجــع واألبحــاث العمليــة 
المتاحــة لــكل الطــاب المصرييــن. ولتعظيــم االســتفادة مــن الجهــود، تؤكــد االســتراتيجية علــى 

وجــوب تشــجيع التنســيق والتواصــل بيــن الجهــات البحثيــة والحكوميــة وصنــاع القــرار.

وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:
ــوزارات والجامعــات 	  ــة بيــن ال ــادل المجهــودات البحثي ــات موحــدة لتب انشــاء قاعــدة بيان

ــة ــة المختلف ــد البحثي والمعاه
ــز 	  ــات ومراك ــد وجامع ــن معاه ــة م ــة المختلف ــات البحثي ــن الجه ــيق بي ــجيع التنس تش

ــاث ــج األبح ــرات ونتائ ــادل الخب وتب
تقليل الفجوة بين هيئات البحث العلمي والجهات الحكومية وصناع القرار	 
الهــدف الفرعــي )5.ج(: زيــادة الوعــي بشــأن تغيــر المنــاخ بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة 	 

)صانعــي السياســات/القرارات، والمواطنيــن، والطاب(
تســاهم زيــادة الوعــي فــي تحقيــق الجاهزيــة للتعامــل مــع أي أخطــار محتملــة تعامــل 	 

ــي  ــة وبالتال ــاد القضي ــن أبع ــي ع ــي الكاف ــك الوع ــل يمتل ــدر جي ــا تص ــا أنه ــح، كم صحي
ــة  ــرات المناخي ــات التغي ــدي لتبع ــة للتص ــات المطلوب ــة اآللي ــادة فاعلي ــن زي ــن م يتمك
ألهميــة  ووعيهــم  األخضــر  االقتصــاد  فــي  فعــال  كجــزء  مشــاركتهم  وإمكانيــة 
المشــروعات المقامــة لتخفيــف آثــار التغيــر المناخــي وكذلــك التكيــف خاصــة مــع توقــع 

ــتقبًا. ــر مس ــادة المخاط زي
وتساهم التوجهات التالية في تحقيق هذا الهدف الفرعي:	 
إعداد برامج تدريبية متخصصة لصناعي السياسات عن التغيرات المناخية	 
زيــادة الحمــات القوميــة الهادفــة لرفــع الوعــي لــدى فئــات المجتمــع المختلفــة 	 

ــل ســلوك المواطنيــن تجــاه  ــة، وتعدي ــة الحفــاظ علــى البيئــة والمــوارد الطبيعي بأهمي
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ــة ــة المختلف ــر البيئ عناص
ــا 	  ــد يصاحبه ــا ق ــة وم ــرات المناخي ــار التغي ــن أخط ــن ع ــة للمواطني ــات توعي ــداد حم إع

كافــة  ويتضامــن فيهــا  يشــترك  لهــا،  للتصــدي  المبذولــة  والجهــود  تأثيــرات  مــن 
ــة )المــدارس، الجامعــات، كافــة المؤسســات  المؤسســات والجهــات المعنيــة ذات الصل
ــال  ــيما األعم ــا الس ــف أنواعه ــام بمختل ــائل اإلع ــس، وس ــاجد، الكنائ ــة، المس التعليمي
الدراميــة والســينمائية( والمجتمــع المدنــي، مــع مراعــاة تحديــد األدوار بشــكل واضــح 
، حيــث يقــوم اإلعــام بتنفيــذ آليــات خطــة وطنيــة شــاملة لتوعيــة المجتمــع بالمخاطــر 
واآلثارالســلبية الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة والمتعقــة بأمــور مختلفــة منهــا توفيــر 
ــر  ــذه المخاط ــن ه ــد م ــن للح ــي للمواط ــدور اإليجاب ــي وال ــن الغذائ ــة واألم ــاه والبطال المي

التركيــز علــى زيــادة المشــروعات العاملــة علــى إعــداد حــزم تعليميــة خاصــة بمفاهيــم 	 
التغيــر المناخــي تســتهدف طــاب المــدارس لتشــجيع المــدارس علــى تبنيهــا 

تعظيم استخدام وسائل االتصال الحديثة للتوعية المطلوبة لكل الفئات واألعمار	 

3.5.1 مؤشرات األداء الخاصة بالهدف الخامس

نظــرًا ألن الهــدف الخامــس يختــص بمجــال البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا، فــإن مؤشــرات 
ــدف ككل.  ــق اله ــدى تحق ــاس م ــى قي ــل عل ــة تعم ــرات عام ــتكون مؤش ــه س ــة ب األداء الخاص

وهــذه المؤشــرات موضحــة فــي الشــكل  3 2. 

السياسات واألدوات التمكينية المقترحة  3.5.2

تتمركــز السياســات التمكينيــة للهــدف الخامــس حــول أهميــة إدراج قضايــا التغيــرات المناخيــة 
كجــزء مــن العمليــة التعليميــة والبحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا و التوعيــة.

وبالتالي، بعض األمثلة على السياسات المقترحة تتضمن:
قيــام وزارة التربيــة والتعليــم بوضــع قضايــا التغيــرات المناخيــة ورفــع الوعــي بتأثيراتهــا 	 

كجــزء أساســي مــن برامــج التعليــم المدرســي 
ــي 	  ــة ف ــرات المناخي ــال التغي ــإدراج مج ــي ب ــث العلم ــي والبح ــم العال ــام وزارة التعلي قي

ــا ــات العلي ــج الدراس ــة وبرام ــة الجامعي الدراس
تشــجيع إنشــاء المزيــد مــن المعاهــد والمراكــز البحثيــة المختصــة بقضايــا تغيــر المنــاخ 	 

ســواء علــى المســتوى القطاعــي أو مــن مجموعــات بحثيــة متعــددة المجــاالت
ــن 	  ــل بي ــم التواص ــة تنظ ــل منظوم ــة بعم ــرات المناخي ــى للتغي ــس الوطن ــام المجل قي

ــروعات  ــى مش ــا إل ــى تحويله ــاث حت ــج األبح ــاركة نتائ ــوزارات لمش ــة وال ــز البحثي المراك
ــذ ــزة للتنفي جاه
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قيــام وزارة البيئــة بالتعــاون مــع وزارة التضامــن اإلجتماعــى بإعــداد مــواد توعويــة 	 
ــان  ــل لضم ــائل التواص ــة وس ــتخدام كاف ــة، وإس ــرات المناخي ــن التغي ــار ع ــة األعم لكاف

وصــول المعلومــات لجميــع المواطنيــن 
يوضــح الشــكل  3 1 ملخــص للترابــط بيــن األهــداف المتعلقــة بتغيــر المنــاخ فــي 	 

اســتراتيجية مصــر للتنميــة المســتدامة واألهــداف الرئيســية واألهــداف الفرعيــة 
لإلســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ، كمــا يلخــص الشــكل  3 2 مؤشــرات األداء العامــة 

الخاصــة بأهــداف االســتراتيجية الخمســة. 
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الشكل 1-3: الترابط بين األهداف المتعلقة بتغير المناخ في استراتيجية مصر للتنمية 
المستدامة واألهداف واألهداف الفرعية لإلستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

الهدف 1: 
تحسين نوعية 

ومستوى 
معيشة 

المواطنين 
المصريين

الهدف 1: تحقيق 
نمو اقتصادي 

مستدام ومنخفض 
االنبعاثات في 

مختلف القطاعات

الهدف 2:
بناء المرونة والقدرة 
على التكيف مع تغير 
المناخ وتخفيف اآلثار 

السلبية المرتبطة 
بتغير المناخ

الهدف 3: تحسين 
حوكمة وإدارة 

العمل في مجال 
تغير المناخ

الهدف 4: تحسين 
البنية التحتية 

لتمويل األنشطة 
المناخية

الهدف 5: تعزيز 
البحث العلمي 

ونقل التكنولوجيا 
وإدارة المعرفة 

ورفع الوعي 
لمكافحة تغير 

المناخ

الهدف 2: 
العدالة 

االجتماعية 
والمساواة

الهدف 3: 
نظام بيئي 

مستدام 
ومتكامل

الهدف 4: 
اقتصاد مستنير 

وتنافسي 
ومتنوع

الهدف 6: 
الحوكمة 
والشراكة

الهدف 5: 
تحسين البنية 

التحتية

األهداف واألهداف الفرعية الستراتيجية التنمية المستدامة
SDS 2030

NCCS األهداف واألهداف الفرعية لإلستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
الهدف الفرعي )1.أ(

الهدف الفرعي )1.ب(
الهدف الفرعي )1.ج(
الهدف الفرعي )1.د(
الهدف الفرعي )2.أ(

الهدف الفرعي )2.ب(
الهدف الفرعي )2.ج(
الهدف الفرعي )2.د(
الهدف الفرعي )2.ه(
الهدف الفرعي )2.و(
الهدف الفرعي )2.ز(
الهدف الفرعي )3.أ(

الهدف الفرعي )3.ب(
الهدف الفرعي )3.ج(
الهدف الفرعي )3.د(
الهدف الفرعي )4.أ(

الهدف الفرعي )4.ب(
الهدف الفرعي )4.ج(
الهدف الفرعي )4.د(
الهدف الفرعي )4.ه(
الهدف الفرعي )5.أ(

الهدف الفرعي )5.ب(
الهدف الفرعي )5.ج(

1.3: تقديم خدمات رعاية صحية متميزة

1.4: توافر المساكن وتحسينها

2.1: الحد من الفجوة بين الجنسين

1.5: األمن الغذائي

2.2: توفير الحماية االجتماعية

2.4: تعزيز التنمية المكانية والمحلية

3.2: استدامة الموارد الطبيعية

2.3: اإلدماج وتكافؤ الفرص

3.1: مواجهة تحديات تغير المناخ

3.3: الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي
4.2: تعزيز بيئة األعمال والقدرة التنافسية

4.7: تحقيق االستدامة المالية
5.1: تقديم الخدمات األساسية والكافية

5.3: تعزيز موارد وأنظمة الطاقة المستدامة

6.1: اإلصالح اإلداري
6.7: المحافظة على االستقرار واألمن
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الشكل2-3: مؤشرات األداء الرئيسية ألهداف اإلستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

الهدف 1
4 أهداف فرعية، 5 مؤشرات 

عامة، 13 مؤشر قطاعي

انبعاثات الغازات الدفيئة 
من القطاعات مقارنة بخط 

االساس

تطوير نظام رصد وانذار 
مبكر آلثار تغيرات المناخ 

عدد الوحدات المختصة 
بقضايا التغيرات المناخية 

بالوزارات 

نسبة االستثمارات 
عدد المراكز البحثية وبرامج الموجهة للقطاع المناخي 

الدراسات العليا الخاصة 
بتغير المناخ 

وجود قاعدة بيانات خاصة 
بالجهود البحثية في مجال 
تغير المناخ ومتوافقة مع 

المعايير الدولية

عدد البرامج التعليمية 
المتعلقة بتغير المناخ 

لطالب المدارس 

عدد البرامج التعليمية 
المتعلقة بتغير المناخ 

لطالب الجامعات 

عدد حمالت التوعية البيئية 
متضمنة قضايا المناخ 

حجم الموارد المخصصة 
من الموازنة العامة للدولة 

لمواجهة تبعات
 تغير المناخ 

نسبة استثمارات القطاع 
الخاص في المشروعات 

المناخية 

نسبة التمويل المتاخي 
للمشروعات متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة 

عدد السياسات التمويلية 
الداعمة لمشروعات 
التخفيف والتكيف 

حجم التمويل الدولي 
المتاح لمصر في مجال 

المناخ 

تفعيل نظام التقرير واالبالغ 
والتحقق الخاص بالتغير 

المناخي 

عدد السياسات الداعمة 
لتنفيذ مشروعات التخفيف 

والتكيف 

التقدم في مؤشر أداء 
)CCPI( التغير المناخي

حجم استثمارات القطاع 
الخاص في مشروعات 

التخفيف والتكيف 

عدد الهياكل المؤسسية 
ذات الصلة بقضية تغير 

المناخ المنشأة

عدد الهياكل المؤسسية 
ذات الصلة بقضية تغير 

المناخ المنشأة

وجود خطة إلدارة األزمات 
المتعلقة 

بتغيرات المناخ 

نسبة المواطنين األكثر 
حساسية لتغيرات المناخ 

عدد حمالت التعريف 
بمخاطر تغير المناخ 

نصيب الفرد من 
انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون 

نسبة مساهمة مصر في 
االنبعاثات على مستوى 

العالم

معدالت النمو في 
القطاعات المختلفة 

نسبة الزيادة في الناتج 
المحلي اإلجمالي 

الهدف 2
6 أهداف فرعية، 4 مؤشرات 

عامة، 12 مؤشر قطاعي

الهدف 3
4 أهداف فرعية، 7 مؤشرات 

الهدف 4
5 أهداف فرعية، 6 مؤشرات

الهدف 5
3 أهداف فرعية، 5 مؤشرات
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4 التوجهات العامة 

يتحتــم علــى الحكومــة المصريــة تبنــى العديــد مــن التوجهــات العامــة التــي مــن الممكــن أن 
ــدور  ــز ال ــل تعزي ــن أج ــك م ــاه، وذل ــورة أع ــة المذك ــداف الفرعي ــداف واأله ــق األه ــم تحقي تدع
الريــادي لمصــر فــي مجــال العمــل المناخــي علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي فــي ضــوء 
إتفــاق باريــس وأهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث يمثــل العمــل المناخــي فرصــة اســتراتيجية 
لترســيخ مكانــة الدولــة، وتســتهدف تقويــة الــدور القيــادي لمصــر فــي مجــال التخفيــف مــن 
االنبعاثــات والتكيــف مــع آثــار التغيــر المناخــي، ويمكــن تلخيــص هــذه التوجهــات العامــة علــى 

النحــو التالــي:
التوجــه األول: التأكــد مــن التخطيــط المتكامــل بيــن مختلــف االســتراتيجيات الوطنيــة 	 

ــة مصــر2030، واســتراتيجية  ــة المســتدامة - رؤي والقطاعيــة )مثــل اســتراتيجية التنمي
ــتراتيجية  ــوارث، واس ــر الك ــن مخاط ــد م ــة للح ــتراتيجية الوطني ــر، واالس ــاد األخض االقتص
التنميــة منخفضــة االنبعاثــات، واالســتراتيجيات القطاعيــة مثــل االســتراتيجية الزراعيــة 

المســتدامة، ومــا إلــى ذلــك(
التوجه الثاني: دمج اإلجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية في التخطيط الوطني	 
ــي 	  ــط الوطن ــي التخطي ــر ف ــي األخض ــتدامة والتعاف ــج معاييراالس ــث: دم ــه الثال التوج

ــة  ــداد الميزاني وإع
التوجه الرابع: دمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشروعات البنية التحتية	 
التوجــه الخامــس: االســتفادة مــن فــرص التمويــل المتاحــة تحــت مظلــة اتفاقيــة األمــم 	 

المتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغيــر المناخــي، واتفاقيــة باريــس، وغيرهــا مــن المصــادر ذات 
الصلــة بالمنــاخ

التوجــه الســادس: اســتغال البنيــة التحتيــة الحاليــة لتنفيــذ مشــروعات جديــدة متعلقة 	 
بتغيــر المنــاخ، علــى ســبيل المثــال، االســتفادة مــن شــبكة الكهربــاء الحاليــة المحدثــة 

والموســعة لتشــغيل المركبــات الكهربائيــة
التوجــه الســابع: تعزيــز تنافســية الســوق والتنــوع االقتصــادي وخلــق فــرص عمــل 	 

ــراء خض
التوجــه الثامــن: تعزيــز التعــاون الثنائــي ومتعــدد األطــراف مــع دول العالــم ومؤسســات 	 

التمويــل الدوليــة والــوكاالت المتخصصــة فــي المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك مثــل 
دول حــوض النيــل وغيرهــا
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5 مصادر التمويل المقترحة

هنــاك العديــد مــن مصــادر التمويــل التــي مــن الممكــن أن تســاعد فــي توفيــر التمويــل الــازم 
لتحقيــق أهــداف اإلســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ. لقــد قامــت مثــا وزارة التعــاون الدولــي 
ــروعات  ــذ 4 مش ــة لتنفي ــاع البيئ ــون دوالر لقط ــه 260 ملي ــغ قيمت ــوي يبل ــل تنم ــر تموي بتوفي
مــن بينهــا إدارة المخلفــات الصلبــة والتحكــم فــي الملوثــات الصناعيــة، ســاهم فيهــا شــركاء 
ــاد  ــة واالتح ــية للتنمي ــة الفرنس ــي والوكال ــتثمار األوروب ــك االس ــي وبن ــك الدول ــة: البن التنمي
ــق  ــون دوالر لتحقي ــدره 365 ملي ــوي ق ــل تنم ــر تموي ــا بتوفي ــت ايض ــا، وقام ــي وإيطالي األوروب
الهــدف 13 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وهــو العمــل المناخــي. يعــرض الشــكل  5 1 

ــة. ــل المختلف ــادر التموي ــص بمص ملخ
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الشكل  5-1: ملخص بمصادر تمويل المناخ المختلفة

السندات الخضراء 

المصادر المتاحة دولياأدوات التمويل المبتكرة

مصادر تمويل المناخ المختلفة

القطاع الخاص

ثنائية االطرافمتعددة االطراف

ميزانية القطاعات 

الضرائب واالعانات 
والسياسات النقدية

اقتراح لتعميم التمويل على 
أساس النتائج في الحكومة

التعاونيات وبصفة خاصة 
في قطاع الزراعة واألمن 

الغذائي

صندوق المناخ االخضر

صندوق التكيف

مرفق البيئة العالمي 

صناديق االستثمار 
في المناخ

الصندوق الخاص 
)SCCF( بتغير المناخ

المؤسسات وبنوك التنمية 
متعددة األطراف

)WB( البنك الدولي

بنوك التنمية اإلقليمية

•مرفق إجراءات التخفيف المائمة 
وطنيًا

    وكاالت األمم المتحدة
•الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

)IFAD(
•الصندوق المشترك لتمويل أهداف 

 UN Joint SDG(التنمية المستدامة
)Fund

قنوات التمويل المناخي 
التابعة التفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية لتغير 
المناخ واتفاقية باريس:

االستثمارات الخاصة 
)المحلية واألجنبية( 

البنوك التجارية )شركاء 
التمويل المحليون 

ومؤسسات التمويل الخاص(

آليات السوق لتداول أرصدة 
الكربون

االتحاد االوروبي

المانيا

فرنسا

اليابان

الواليات المتحدة االمريكية
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6 تكلفة برامج التخفيف والتكيف في القطاعات المختلفة

يعــرض هــذا الجــزء ملخــص تكلفــة برامــج التخفيــف والتكيــف فــي القطاعــات المختلفــة 
الملحقــة باإلســتراتيجية الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة بالتفصيــل.

برامج التخفيف  

جدول  6-1: ملخص التكلفة لبرامج التخفيف

المدة الزمنيةالتكلفة )مليون دوالر(القطاع

130.32035/2022صناعة

1441532035/2021 كهرباء 

1688.52030/2023بترول

57477.42030/2020نقل

252030/2022طيران مدني

312024/2022اإلسكان والمرافق

7627.42035/2021المخلفات

211132.4 مليون دوالر = 211 مليار دوالر تقريبا*اإلجمالي

*)من إجمالي 211 مليار دوالر تقريبا لبرامج التخفيف، هناك تمويل لحوالي 57.6 مليار دوالر وبهذا 
تبلغ فجوة التمويل حوالي 153.6 مليار دوالر(

جدول  6-2: ملخص التكلفة لبرامج التكيف

المدة الزمنيةالتكلفة )مليون دوالر(القطاع

524002050/2022الزراعة

12732023/2021النقل

9.12024/2022طيران مدني

59108.32037/2020الرى والموارد المائية

199.12030/2022التنوع البيولوجي

 112990.4 مليون دوالر = 113 مليار دوالر تقريبا*اإلجمالي

*)من إجمالي 113 مليار دوالر تقريبا لبرامج التكيف، هناك تمويل لحوالي 18.3 مليار دوالر وبهذا تبلغ 
فجوة التمويل حوالي 94.7 مليار دوالر(
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ــر  ــة لتغي ــتراتيجية الوطني ــم اإلس ــد وتقيي ــي ورص ــار المؤسس 7 اإلط
ــاخ المن

يعــد وجــود عنصــر مراقبــة وتقييــم فعــال فــي االســتراتيجية أمــًرا بالــغ األهميــة لتحديــد المدى 
الــذي تقــف فيــه مصــر مــن تحقيــق األهــداف واألهــداف الفرعيــة لإلســتراتيجية الوطنيــة لتغير 
المنــاخ. يســاعد نظــام الرصــد والتقييــم الفعــال فــي إلقــاء الضــوء علــى المجــاالت التــي تحتــاج 

إلــى تدخــل وتحســين، وبالتالــي تحديــد إجــراءات محــددة لتعزيــز تنفيــذ االســتراتيجية.

7.1 اإلطار المؤسسي

اإلطار المؤسسي الحالي إلدارة جوانب تغير المناخ في مصر  7.1.1
ــر 	  ــطة تغي ــه أنش ــرافًيا لتوجي ــب دوًرا إش ــذي يلع ــاخ، وال ــر المن ــي لتغي ــس الوطن المجل

ــوزراء.  ــس ال ــه رئي ــة ويرأس ــة الوطني ــط التنمي ــي خط ــاخ ف ــر المن ــاج تغي ــاخ وإدم المن
تشــمل صاحيــات المجلــس الوطنــى لتغيــر المنــاخ تحديــد السياســات ذات الصلــة، وتطوير 	 

المســتدامة  التنميــة  العمــل وتعميمهــا مــع إســتراتيجية  االســتراتيجيات وخطــط 
ــة. ــط القطاعي ــة والخط الوطني

لجنة التنسيق الوطنية وتشمل لجنة عليا، ومكتًبا تنفيذًيا، ومجموعات عمل فنية	 
ُتشــكل اللجنــة العليــا للمجلــس الوطنــي لتغيــر المنــاخ )الســلطة المهيمنة على شــؤون 	 

ــر  ــي، وزي ــاون الدول ــتثمار والتع ــر االس ــة، وزي ــر الخارجي ــن: وزي ــة كا م ــس( بعضوي المجل
المــوارد المائيــة والــري، وزيــر التخطيــط والمتابعــة واإلصــاح اإلداري، وزيــر الماليــة، وزيــر 
البيئــة، وزيــر الزراعــة واســتصاح األراضــي، ممثــل عــن وزارة الدفــاع، ومقــرر المجموعــة 

الوزاريــة للخدمــات
المكتــب التنفيــذي مســؤول عــن رئاســة مجموعــات العمــل الفنيــة للمجلــس، وكذلــك 	 

ــل  ــج عم ــة نتائ ــا ومراجع ــة العلي ــات واللجن ــذه المجموع ــن ه ــل بي ــة الوص ــكيل حلق تش
ــة والسياســية ــة واألمني ــب المعلوماتي ــة مــن الجوان المجموعــات الفني

تختــص مجموعــات العمــل الفنيــة بالنظــر فــي الموضوعــات المعروضــة علــى المجلــس 	 
ويقومــون بإعــداد الدراســات والتقاريــر الفنيــة الازمــة ورفعهــا إلــى المكتــب التنفيــذي 

للمجلــس التخــاذ القــرار الــازم بشــأنها
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اإلطار المؤسسي القائم للنظام الوطني للرصد واإلبالغ والتحقق   7.1.2

ــي  ــام الوطن ــاخ النظ ــر المن ــي لتغي ــس الوطن ــرأس المجل ــكل  7 1، ي ــي الش ــن ف ــو مبي ــا ه كم
ــم  ــة األم ــة التفاقي ــة وطني ــة محوري ــا كنقط ــل أيًض ــذي يعم ــق وال ــاغ والتحق ــاس واإلب للقي
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. تعمــل اإلدارة المركزيــة لتغيــر المنــاخ كهيئــة تنســيق 
وطنيــة تقــوم بتنســيق الجوانــب ذات الصلــة مــع الــوزارات ذات الصلــة والجهــاز المركــزي 
ــات  ــارات؛ معلوم ــة مس ــن أربع ــات م ــق البيان ــام لتدف ــون نظ ــاء. ويتك ــة واإلحص ــة العام للتعبئ
الرصــد واإلبــاغ والتحقــق لجــرد غــازات اإلحتبــاس الحــرارى، معلومــات الرصــد واإلبــاغ والتحقــق 
لسياســات وإجــراءات التخفيــف، ومعلومــات الرصــد واإلبــاغ والتحقــق لسياســات واجــراءات 
التكيــف، باإلضافــة إلــى الدعــم الــذي تــم تلقيــه واإلبــاغ عنــه والتحقــق منــه. توفــر مجموعــة 
عمــل ضمــان الجــودة الدعــم لـــإلدارة المركزيــة لتغيــر المنــاخ، وتوفــر مجموعــة عمــل الدعــم 

ــوزارات. ــاخ وال ــر المن ــة لتغي ــن اإلدارة المركزي ــكل م ــازم ل ــم ال ــي الدع الفن

وفًقــا لهــذا النظــام، فــإن وحــدات الرصــد واإلبــاغ والتحقــق فــي الــوزارات المختلفــة مســؤولة 
عــن اإلبــاغ عــن التقــدم المحــرز فــي كل مــن إجــراءات التخفيــف والتكيــف مــع اإلدارة المركزيــة 
لتغيــر المنــاخ. وقــد أنشــأت بعــض الــوزارات بالفعــل مثــل هــذه الوحــدات تحــت اســم »وحــدات 
تغيــر المنــاخ وكفــاءة الطاقــة« مثــل وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة ووزارة البتــرول، كمــا 
ــداف  ــق أه ــى تحقي ــز عل ــوزارات ترك ــتدامة بال ــة المس ــدات للتنمي ــاء وح ــه إلنش ــاك توج ان هن

التنميــة المســتدامة بأكملهــا.
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الشكل  7-1: هيكل النظام الوطني للقياس واإلباغ والتحقق 
)المصدر: تقرير التحديث الوطني األول لفترة السنتين(
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اإلســتراتيجية  فــي  والتقييــم  للرصــد  المؤسســي  لإلطــار  المقتــرح  النهــج   7.1.3
المنــاخ  لتغيــر  الوطنيــة 

ــي  ــداد المؤسس ــى اإلع ــتراتيجية عل ــم اإلس ــد وتقيي ــرح لرص ــي المقت ــار المؤسس ــد اإلط يعتم
ــاخ. ــر المن ــي لتغي ــي الحال الوطن

7.2آلية لمتابعة وتقييم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 

يوضــح الشــكل التالــى آليــة متابعــة تنفيــذ االســتراتيجية والعاقــة بيــن مختلــف أصحــاب 
المصلحــة، كمــا ســيتم توضيحــه بمزيــد مــن التفصيــل فــي األقســام الفرعيــة التاليــة.

الشكل  7-2: آلية متابعة وتقييم تنفيذ اإلستراتيجية
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مكونات الرصد والتقييم السنوية  7.2.1

ُيقتــرح أن تقــوم كل وزارة بإعــداد تقريــر شــامل علــى أســاس ســنوي، يغطــي موقــف الــوزارة 
ــات  ــي التحدي ــا ه ــد وم ــو مفي ــا ه ــددة، وم ــة المح ــداف الفرعي ــداف واأله ــق األه ــن تحقي م

ــا ــي واجهته ــية الت الرئيس

لضمــان اإلبــاغ المنتظــم والمتســق بيــن الــوزارات، يجــب علــى كل وزارة تقديــم تقريــر عــن حالــة 
ــتراتيجية  ــن اإلس ــم 5 م ــي القس ــا ف ــم تناوله ــي ت ــات الت ــات واألدوات والتوجيه ــذ السياس تنفي

الوطنيــة لتغيــر المنــاخ، وكذلــك اقتــراح أخــرى جديــدة إذا لــزم األمــر

مــن المقتــرح أن تكــون اإلدارة المركزيــة لتغيــر المنــاخ التــي تعمــل كســكرتارية فنيــة للمجلــس 
ــوزارات كمــا  ــر الســنوية مــن ال ــاخ مســؤولة عــن جمــع مثــل هــذه التقاري ــر المن الوطنــى لتغي
أن المكتــب التنفيــذي للمجلــس الوطنــى لتغيــر المنــاخ ســيقوم بعــد ذلــك بتعييــن مجموعــة 
عمــل فنيــة لتحليــل مثــل هــذه التقاريــر، وتطويــر عــرض تقديمــي مجّمــع ســيتم تقديمــه فــي 

االجتمــاع الســنوي للمجلــس الوطنــى لتغيــر المنــاخ. 

سيشمل هذا العرض الُمجمع للرصد والتقييم ما يلي:
أي تحديثــات الزمــة ألهــداف اإلســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ أو سياســاتها أو 	 

ــية  ــة والسياس ــة واالقتصادي ــرات االجتماعي ــع التغي ــل م ــا للتعام ــا أو اتجاهاته أدواته
والتكنولوجيــة

قيم المؤشرات المختلفة وتقييم حالة التنفيذ مقارنة باألهداف	 
تحديــات واحتياجــات كل وزارة مــن أجــل تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية واألهــداف 	 

الفرعيــة
ــات 	  ــم والتوصي ــد والتقيي ــة الرص ــن عملي ــتفادة م ــدروس المس ــات وال ــل الممارس أفض

ــا ــي قدًم ــى المض ــجيع عل ــية للتش الرئيس

ــداف  ــداف أو األه ــى األه ــرات عل ــاخ أي تغيي ــر المن ــى لتغي ــس الوطن ــى المجل ــال تبن ــي ح ف
الفرعيــة أو التوجهــات االســتراتيجية، فســيتم إبــاغ الــوزارات رســمًيا بالتحديثــات للنظــر فيهــا 

ــي. ــام التال ــم للع ــد والتقيي ــي تقريرالرص ف

مكونات الرصد والتقييم لفترة السنتين  7.2.2

ســتكون الــوزارات مســؤولة كل ســنتين عــن اإلبــاغ عــن حالة تنفيــذ إجــراءات التخفيــف والتكيف 
المحــددة وتقديــم تحديــث لإلجــراءات الجديدة



االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 48

ــوبة،  ــراري المحس ــاس الح ــازات اإلحتب ــات غ ــل انبعاث ــودة لتقلي ــة الج ــاق ومراقب ــان االتس لضم
يحتــوي جــدول  7 1 علــى نمــوذج اإلبــاغ الكمــي حــول إجــراءات التخفيــف المصممــة مــن تقريــر 

التحديــث األول لفتــرة الســنتين فــي مصــر 

ــذة،  ــروعات المنف ــج / المش ــن البرام ــر ع ــوزارات تقاري ــتقدم ال ــف، س ــراءات التكي ــبة إلج بالنس
ــية ــج الرئيس ــذ والنتائ ــة التنفي وحال

لضمان االتساق بين الوزارات المختلفة، يحتوي جدول  7 2 على نموذج تقرير كمي موحد

 مقترح بشأن إجراءات التكيف

جدول  7-1: نموذج اإلباغ عن إجراءات التخفيف

 X إجراء التخفيف لقطاع

الهدف االستراتيجي لإلستراتيجية 
الوطنية لتغير المناخ

الهدف الفرعي االستراتيجي 
لإلستراتيجية الوطنية لتغير 

المناخ

التوجه المخصص للهدف الفرعي 
تحت اإلستراتيجية الوطنية لتغير 

المناخ

هدف استراتيجية التنمية 
المستدامة 2030 المقابل
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 أهداف التنمية المستدامة العالمية
المقابلة

 القطاع
الفرعي

 الكيان
 )الكيانات(

المنفذة

 النسبة
 المئوية

لإلنجاز

 الميزانية
 المنفقة

 الميزانية
المتبقية

 مصدر
التمويل

 التخفيض
 المقدر

 من غازات
 االحتباس

 الحراري
 )طن

 مكافئ
 ثاني أكسيد

)الكربون

المدة

االهداف الرئيسية

وصف إجراء التخفيف

المنهجيات واالفتراضات

التقدم الذي تم إحرازه

المؤشرات الرئيسية

الفرص والمخاطر االجتماعية واالقتصادية
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 X إجراء التكيف لقطاع

الهدف االستراتيجي 
لإلستراتيجية الوطنية لتغير 

المناخ

الهدف الفرعي االستراتيجي 
لإلستراتيجية الوطنية لتغير 

المناخ

التوجه المخصص للهدف 
الفرعي تحت اإلستراتيجية 

الوطنية لتغير المناخ

هدف استراتيجية التنمية 
المستدامة 2030 المقابل

أهداف التنمية المستدامة 
العالمية المقابلة

جدول  7-2: نموذج اإلبالغ عن إجراءات التكيف
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 القطاع
الفرعي

 الكيان
 )الكيانات(
المنفذة

 النسبة
 المئوية
لإلنجاز

 الميزانية
 المنفقة

 الميزانية
المتبقية

 مصدر
المدةالتمويل

االهداف الرئيسية

وصف إجراء التكيف

التقدم الذي تم إحرازه

المؤشرات الرئيسية

الفرص والمخاطر االجتماعية واالقتصادية
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كمــا هــو الحــال فــي التقريــر الســنوي للرصــد والتقييــم، ســتكون اإلدارة المركزيــة لتغيــر المناخ 
مســؤولة عــن جمــع تقاريــر الرصــد والتقييــم التــي تصــدر كل ســنتين مــن الــوزارات. كمــا ســيقوم 
المكتــب التنفيــذي للمجلــس الوطنــى لتغيــر المنــاخ بعــد ذلــك بتعييــن مجموعــة عمــل فنيــة 
ــاع  ــي االجتم ــه ف ــيتم تقديم ــع س ــي مجّم ــرض تقديم ــر ع ــر، وتطوي ــذه التقاري ــل ه ــل مث لتحلي
الســنوي للمجلــس )مــرة كل عاميــن(. سيشــمل هــذا العــرض الُمجمــع للرصــد والتقييــم 

مــا يلــي:
التقدم المحرز في كل هدف استراتيجي وهدف فرعى	 
حصــة كل مصــدر تمويــل فــي المشــروعات/البرامج المنفــذة فــي كل مــن مســاري 	 

التخفيــف والتكيــف
ــن 	  ــة م ــات المطلوب ــتغلة والتدخ ــر المس ــل غي ــادر التموي ــه مص ــي تواج ــات الت التحدي

ــا ــة العلي اللجن
التوجهــات االســتراتيجية التــي ال يتــم اســتخدامها بشــكل فعــال، والتحديــات التــي 	 

تواجههــا، والتدخــات المطلوبــة مــن اللجنــة العليــا
وضع خفض انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري الوطنية والقطاعية مقارنة بالهدف	 
ــات 	  ــم والتوصي ــد والتقيي ــة الرص ــن عملي ــتفادة م ــدروس المس ــات وال ــل الممارس أفض

ــا ــي قدًم ــى المض ــجيع عل ــية للتش الرئيس

واســتناًدا إلــى نتائــج المجلــس الوطنــى لتغيــر المنــاخ بعــد هــذا العــرض التقديمــي، ســتقوم 
اإلدارة المركزيــة لتغيــر المنــاخ بإعــداد تقريــر كل ســنتين إلرســاله إلــى الــوزارات إلبــراز النتائــج 
الرئيســية للرصــد والتقييــم، وقــرارات وتوصيــات المجلــس الوطنــى لتغيــر المنــاخ بشــأن المضــي 

قدًمــا.

رصد المؤشرات  7.2.3

ــة  ــتراتيجية الوطني ــة لإلس ــداف الفرعي ــداف واأله ــذ األه ــة بتنفي ــرات المتعلق 7.2.3.1 المؤش
ــاخ  ــر المن لتغي

حــدد القســم الرابــع مــن اإلســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ المؤشــرات المتعلقــة باألهــداف 
واألهــداف الفرعيــة. كمــا هــو مذكــور فــي القســم 7.2.1، ســتقدم الــوزارات تقاريــر إلــى اإلدارة 
المركزيــة علــى أســاس ســنوي بنتائــج قيــاس مؤشــراتها، وســيتم تقديــم ذلــك فــي االجتماعــات 

الســنوية للمجلــس الوطنــى تغيــر المنــاخ.
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مــن المهــم التأكــد مــن رصــد المؤشــرات بمســتوى عــاٍل مــن الدقــة وضمــان اتســاق المؤشــرات 
ــك، يعــرض جــدول  7 3 النمــوذج  ــا لذل ــوزارات المختلفــة. وفًق ــاغ عنهــا مــن ال التــي ســيتم اإلب
ــدول  7 4  ــدم ج ــة. يق ــرات المختلف ــن المؤش ــاغ ع ــوزارات لإلب ــتخدمه ال ــذي ستس ــرح ال المقت
إرشــادات حــول كيفيــة مــلء التفاصيــل المختلفــة للنمــوذج لتجنــب أي خلــط قــد يظهــر أثنــاء 

الرصــد والتقييــم.

اسم المؤشر

الموظفين المسؤولين

والهــدف االســتراتيجي والهــدف الفرعــى 
المتعلــق بالمؤشــر

هدف SDS 2030 المقابل

أهداف التنمية المستدامة المقابلة

التاريخالقيمةالوحدةمعدل الرصد

المنهجيات واالفتراضات

جدول  7 3: النموذج الذي سوف تستخدمه الوزارات لإلباغ عن المؤشرات المختلفة

جدول  7 4: إرشادات لملء نموذج المؤشرات

التوجيه المقابلمكون المؤشر

الهدف اإلستراتيجى والهدف الفرعى المتعلق 
بالمؤشر

أي من األهداف واألهداف الفرعية لإلستراتيجية 
الوطنية لتغير المناخ التي يمثلها هذا المؤشر؟

الموظفون المسؤولون عن قياس المؤشر
الوظيفة )المنصب( في الوزارة المسؤولة عن جمع 

البيانات الازمة لرصد المؤشر

مصدر البيانات
الجهات المختلفة والمواقع اإللكترونية والمطبوعات 

التي تم جمع البيانات منها لرصد المؤشر.

االفتراضات والمنهجية
تحديد الطريقة التي تم بها رصد المؤشر أو حسابه 

)على سبيل المثال، المعادالت الرياضية(.

الوحدة
وحدة المؤشر )على سبيل المثال، النسبة المئوية، 

العدد، الساعة، إلخ(

على سبيل المثال أسبوعي، شهري، ربع سنوي، …معدل الرصد

أحدث قيمة للمؤشر وتاريخ تحديد هذه القيمة.قيمة المؤشر
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