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البترول  أسعار  ارتفاع  مع  طاحنة  طاقة  أزمة  العالم  يشهد 
فوق 100 دوالر للبرميل، وكذلك أسعار الغاز الطبيعي، فى ظل 
تضررت  التي  التوريد  سالسل  وصعوبات  اإلمدادت،  فى  نقص 
ال  أزمة  وهى  أوكرانيا،  فى  الروسية  احلرب  بعد  خاصة  بشدة 

يبدو أنها ستنتهي فى األمد القريب.

فى  التوسع  أهمية  تــزداد  للطاقة،  العالم  حاجة  ومع 
النقص  تعويض  أجل  من  اخلضراء  الطاقة  مشروعات 
النفط  حلظر  الغرب  اجتــاه  مع  املعروض  فى  التوقع 
مواجهة  مستهدفات  حتقيق  أجل  من  وأيضًا  الروسي، 

املناخى. التغير 

املتعلقة  امللحة  األزمـــة  هــذه  العالم  ينسى  أن  ينبغي  ال 
ضخمة  انعكاسات  لها  سيكون  والتي  املناخ  تغير  بتداعيات 
التداعيات  هذه  اجلميع  ملس  وقد  كلها،  احلياة  مناحي  على 
والزراعة بتزايد االنبعاثات  بالفعل مع تأثر درجات احلرارة 

الكربونية وغازات االحتباس احلرارى.

ولعله من املهم فى هذا السياق الدور الذى تلعبه مصر 
مبدينة  نوفمبر  فى  القادمة  املناخ  قمة  باستضافتها 
االهتمام  ضــرورة  على  الضوء  وتسليط  الشيخ،  شرم 
االحتباس  آثار  من  وحمايتها  األفريقية  القارة  بدول 
ــدول  ال أســاســي  بشكل  فيه  تسببت  الـــذى  احلـــرارى 

املتقدمة.  الصناعية 

تتوسع مصر حاليًا فى مشرعات الطاقة املتجددة والنظيفة 
والتي تسهم فى احلد من التلوث وتساعد فى حماية البيئة، 
األخضر،  الهيدروجني  إنتاج  مشروعات  إلى  باإلضافة  هذا 
الكربونية،  االنبعاثات  من  احلد  فى  تسهم  جهود  كلها  وهي 
االهتمام  زيادة  فى  الدول  من  وغيرها  مصر  تستمر  أن  ونأمل 

بهذا االقتصاد األخضر ألنه هو املستقبل. 

بقلم:
أ.د.م /عمرو عزت سالمة

رئيس مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية
وزير التعليم العالى

والدولة للبحث العلمى األسبق

المستقبل للطاقة الخضراء

  »»COP27COP27«« مصر تستضيف قمة المناخ مصر تستضيف قمة المناخ
لعام لعام 20222022 فى شرم الشيخ  فى شرم الشيخ 

مصر تتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ال ينبغي أن ينسى العالم هذه األزمة الملحة المتعلقة بتداعيات تغير المناخ

مهم،  عالمى  حدث  وهى  الجارى،  العام   »COP27« المناخ  قمة  مصر  تستضيف 
االقتصاد  إلى  والتحول  المناخ،  تغير  لقضايا  االنتباه  أهمية  على  الضوء  يسلط 
النظيفة  الطاقة  بمشروعات  اهتمامها  مصر  عززت  وقت  فى  وذلك  األخضر، 
والتوسع فى  العالمية  الكربونية  االنبعاثات  الحد من  المساهمة في  أجل  من 
المشروعات المستدامة.. فى هذا الملف نسلط الضوء على مجموعة من القضايا 
التى  والمشروعات  المناخ  لتغير  مصر  واستراتيجية  األخضر،  باالقتصاد  الخاصة 

ستنفذها مصر فى هذا الشأن.

األخضـر..األخضـر..
اقتصاد المستقبلاقتصاد المستقبل
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التصدي  فــي  االستراتيجية  رؤيــة 
لتحسني  ــاخ  ــن امل ــات  ــي ــداع وت ــار  آلثـ
التنمية  وتحقيق  املواطن  حياة  جودة 
ــادي  ــص ــت ــو االق ــم ــن ــة وال ــدام ــت ــس امل
ــوارد  امل على  والــحــفــاظ  املــســتــدام، 
تعزيز  مع  البيئية،  والنظم  الطبيعية 
في  الدولي  الصعيد  على  مصر  ريادة 

املناخ.  مجال 
حتقيق  إلــى  االستراتيجية  وتسعى 
خــمــســة أهــــداف رئــيــســة مــتــفــرع مــنــهــم 
ــذه  هــ وتــــتــــمــــثــــل  ــًا،  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ فـ هـــــدفـــــًا   22

فى: األهداف 

أكبــر  مــن  الطاقــة  مجــال  باعتبار 
انبعــاث  فــي  املســاهمة  القطاعــات 
الــحــــــــراري،  االحتبــاس  غــــــــازات 
والطاقــة  الكهربــاء  وزارة  وقامــت 
ــدة إجـــــــــــراءات  ـــ ــددة بــعـــ ـــ ـــ ــج ــت امل
الطاقــة  مســاهمة  زيــادة  تســتهدف 
مــن  والتــي  واملتجــددة  الجديــدة 
مــن   42% إلــى  تصــل  أن  املخطــط 
الكهربائيــة  الطاقــة  إجمالــي 

.2035 فــي  املنتجــة 
إلى جانب خفض االنبعاثات الناتجة 
ــوري،  ــف ــود األح ــوق عــن اســتــخــدام ال
وقــود  بدائــل  اســتخدام  وإمكانيـة 
مثـل  الكربونيــة،  االنبعــاث  قليلــة 
مصـر  حققـت  الـذي  الطبيعـي  الغـاز 
السـنوات  فـي  إنتاجـه  مـن  فائـضًا 
اسـتخدام  بلـغ  وبالفعـل  املاضيـة، 
الكهربـاء  بمحطـات  الطبيعـي  الغـاز 
مـع   2019/2020 عـام  خـالل   94.1%
والسـوالر  املـازوت  اسـتهالكات  تقليـل 

السـابق. العـام  عـن 
الطاقة،  كــفــاءة  تعظيم  وكــذلــك 
لضمان زيـادة االسـتفادة مـن املـوارد 
كوقـود  األوليـة  صورتهـا  فـي  سـواء 

نهج  باتباع  واإلنمائية  االقتصادية 
فما  االنــبــعــاثــات،  منخفض  ــرن  م
للمناخ  الوطنية  االستراتيجية  هي 

2050؟

رئيسة  أهداف  خمسة 
مدبولي  مصطفى  الدكتور  أطلق 
املجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  رئيس 
مايو  في  املناخية،  للتغيرات  الوطني 
لتغير  الوطنية  االستراتيجية   ،2022
احتفالية  في   ،2050 مصر  في  املناخ 
تتمثل  حيث  البيئة،  وزارة  نظمتها 

ــاخ  ــن ــة امل ــم ــر ق ــص تــســتــضــيــف م
 ،2022 نوفمبر  ــي  ف  »COP27«

الحكومة  أطلقت  املناسبة  وبهذه 
املناخ  لتغير  الوطنية  االستراتيجية 
خارطة  بمثابة  تعد  والتي   ،2050
الفرعي  الــهــدف  لتحقيق  طــريــق 
تحديات  »مواجهة  ــي  ف املتمثل 
مصر  ــة  ــــ»رؤيـ ل طــبــقــا  ــاخ«  ــنـ املـ
االستراتيجية  تمكن  حيث   ،»2030
تغير  وإدارة  تخطيط  مــن  مصر 
مختلفة  مــســتــويــات  عــلــى  ــاخ  ــن امل
ــداف  األه تحقيق  تدعم  بطريقة 

مجـال  تــحـــــول  خـــالل  ــن  م ــك  وذلـ
حصـة  زيـــــادة  طريـق  عـن  الطاقـة 
املتجـددة  الطاقـة  مصـادر  جميـع 
والــبــديــلـــــة فـــــي مــزيـــــج الــطــاقـــــة، 

الهدف األول
حتقيق منو اقتصادي مستدام وتنمية 
ــات فــــى مــخــتــلــف  ــاثــ ــعــ ــبــ مــنــخــفــضــة االنــ

القطاعات.

مصر تطلق
االستراتيجية الوطنية 

لتغير المناخ 2050

مصر تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% في عام 2035االستراتيجية تسعى للتصدي آلثار وتداعيات تغير المناخ على حياة المواطنين
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الكهربائيـة  الطاقـة  خالل  مـن  أو 
بالتالـي  ــؤدي  ـــ ي مــمـــــا  املــنــتــجـــــة، 
السـتخدامات  املـــــوارد  إتاحة  إلـى 
يحقـق  وبالتالـي  أخـــــرى  تنمويـة 
التنميـة  وهـــــو  الــرئــيــس  الــهـــــدف 
خالل  مـن  املسـتدامة  االقتصاديـة 
تبنـي  عن   

ً
فضال أقـل،  انبعاثـات 

واإلنتـاج  االسـتهالك  اتجاهـات 
انبعاثات  مـن  للحـد  املسـتدامة 
مـن  الحـراري  االحتبـاس  غـازات 
املتعلقـة  غيـر  األخـرى  النشـاطات 
من  ألنه  الزراعــة  مثــل  بالطاقة، 
لتغيـرات  حساسـية  القطاعـات  أكثـر 
أو  مباشـر  بشـكل  يؤثر  حيـث  املناخ 
القطـاع،  كفـاءة  علـى  مباشـر  غير 
الغذائـي  األمـن  تحقيـق  يهـدد  ممـا 

االقتصـادي. النمـو  وبالتالـي 

الثانى  الهـدف 
التكيـف  علـى  والــقـــــدرة  املــرونـــــة  بنـاء 
ــار  ــ ـــ ــع تـــغـــيـــــــر املـــنـــــــاخ وتـــخـــفـــيـــــــف اآلثــ ــــ مـ

املنـاخ. بتغيـر  املرتبطـة  السـلبية 
حماية  فــي  الثاني  الــهــدف  يتمثل 
السلبية  الصحية  اآلثار  من  املواطنني 
محــور  اإلنســان  أن  بما  املناخ،  لتغير 
 ،2030 مصــر  رؤيــة  في  التنميــة 
من  املــواطــنــيـــــن  حمايـة  املــهــم  ــن  م
لتغيــر  الســلبية  الصحية  ــار  اآلثـــ
كوفيــد  جائحــة  بعد  خاصــة  املنــاخ 
أهميــة  مــدى  أوضحــت  التــي   -19
للمتغيـرات  الــجــيـــــد  ــداد  ــع ــت ـــ االس
تقليــل  عن   

ً
فضال الطارئـة،  الصحيـة 

يمكــن  التــي  واألضــرار  الخســائر 
والنظــم  الدولــة  ألصــول  تحــدث  أن 
الحفــاظ  طريــق  عــن  البيئيــة 
املنــاخ،  تغيــر  تأثيــرات  مــن  عليهــا 
مثـل  الدولـة  أصـول  علـى  والحفـاظ 
التـراث  ومعالـم  التحتيـة  البني 
التغيـرات  تأثيـرات  مـن  التاريخيـة 
اجتماعية  أبعـاد  مـن  لها  ملـا  املناخيـة 
ــة وثــقــافــيـــــة كــبــيـــــرة،  ـــ ــادي ــص ــت واق
اآلثـار  ومنـع  البيئـي  التـوازن  لتحقيق 

واالقتصاديـة  والصحيـة  االجتماعيـة 
. لسـلبية ا

موارد  على  الحفاظ  إلى  باإلضافة 
املــنــاخ،  تغير  تــأثــيــرات  ــن  م ــة  ــدول ال
الطبيعيـة  ــوارد  ـــ امل على  والــحــفــاظ 
للتنميـة  األســاســـــي  املــصـــــدر  ألنــهــا 
الغــذاء  مصـدر  وهـي  االقتصاديـة 
للصناعــات  ــة  ـــ ـــ ــي األول واملــــــــواد 
تشــمل  أنــهــــــــا  كمــا  املختلفــة، 

تطويــر  عليهــا  يتــم  التــي  األراضــي 
املختلفــة،  التنميــة  مشــروعات 
وكذلك وجــود بنيــة تحتيــة وخدمــات 
تغيــر  تأثيــرات  مواجهــة  فــي  مرنــة 
وامليــاه  الطــرق  شــبكات  مثل  املنــاخ، 
والــكــهــربــــــــاء  صحــي  ـــــرف  والــصـــ
الطبيعــي  الغــاز  توصيــل  وشــبكات 
واملشــروعات  والقــرى  املــدن  فــي 
البنيــة  ا 

ً
وأيض املختلفــة،  الســكنية 

للمشــروعات  الداعمــة  التحتيــة 
والصناعيــة. الزراعيــة 

من  الحد  مفاهيم  تنفيذ  جانب  إلى 
الحفاظ  عن   

ً
فضال الكوارث،  مخاطر 

والتوسع  الخضراء  املساحات  على 
وزيـادة  التشـجير  يسـاهم  إذ  بها، 
امتصـاص  علـى  الخضـراء  املسـاحات 
غـاز ثاني أكسـيد الكربـون مـن الجـو، 
درجة  تقليـل  فـي  يسـاهم  أنـه  كمـا 

9 8

مصر تخطط لزيادة المساحات الخضراء المتصاص غاز ثاني أكسيد الكربونالزراعة من أكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ ما قد يهدد األمن الغذائى
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11 10

ارتفـاعها  مـع  ا  خصوصـً الــحــرارة 
املنـاخ. لتغيـر  نتيجـة 

الثالث  الهدف 
فــى  الـــعـــمـــل  وإدارة  حـــوكـــمـــة  حتـــســـني 

املناخ.  تغير  مجال 
تحديــد  في  الثالث  الهدف  ويتمثل 
مختلــف  ــات  ــي ــؤول ـــ ـــ ــس وم أدوار 
أجــل  مــن  املصلحــة  أصحــاب 
االســتراتيجية،  األهــداف  تحقيــق 
مكانـة  ترتيب  تحسني  على  والعمل 
الخـاص  الدولـي  الترتيـب  فـي  مصـر 
املزيـد  املنـاخ لجـذب  تغيـر  بإجـراءات 
التمويـل  وفـرص  االسـتثمارات  مـن 
املــشـــــروعــات  لتنفيـذ  ــي،  ـــ ــاخ ــن امل
والقـروض  املنـح  خـالل  مـن  املقترحـة 

الترويـج  جانب  إلى  خضـراء،  أعمـال 
تعطي  التـي  املبتكـرة  التمويـل  آلليـات 
علـى  التكيـف،  إلجـــراءات  األولويـة 
الخضراء،  السـندات  املثـال  سـبيل 
 2020 عـام  مـن  الثانـي  النصـف  ففي 
طـرح  أول  بــإصـــــدار  مصـر  قامـت 
 750 بقيمـة  الخضـراء  للسـندات 
ملصـر  ــان  ك وبذلـك  دوالر،  مليـون 
السـندات  هـذه  إصـدار  فـي  الريـادة 
ــط  ـــ ــرق األوس عــلـــــى مــســـــتــوى الــشـــ
ــدف الــســـــنــدات  ـــ ــه ــا، وت ـــ ــي ــق وأفــري
املسـتثمرين  جـذب  إلـى  الخضـراء 
مشــروعات  علـى  يعملـون  الذيـن 
مخصصــة  إنهــا  حيــث  مســتدامة 
بالبيئــة  املتصلــة  للمشــروعات 

واملنــاخ.

املجـال. هـذا  فـي  االسـتثمارات 

الرابع الهدف 
حتـــســـني الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــتــمــويــل 

املناخية. األنشطة 
لألعمـال  الــتــرويـــــج  ــي  ف ويتمثل 
املحليـة،  ــراء  الــخــضـــ املــصــرفــيـــــة 
ألن  الخضـراء،  االئتمان  وخطـوط 
مصـادر  أهـم  مـن  املصرفـي  القطـاع 
القطاعيـن  فـي  املشـروعات  تمويـل 
الجهــة  وتضــع  والــعـــــام،  الخـاص 
االشــتراطات  مــن  حزمــة  املصرفيــة 
الدعــم  متلقــي  علــى  يجــب  التــي 
علـى  املوافقـة  قبـل  بهـا  االلتــزام 
الشـق  إضافـة  يتيح  مـا  وهـو  التمويـل، 
إلـى  لتتحـول  لـه  واالجتماعـي  البيئـي 

إصـالح  خــالل  من  وذلــك  الدوليـة، 
الــالزمــة  القطاعيـة  الــســيــاســـــات 
ــالت املــطــلــوبــة  ــدخ ــت الســـــتــيــعــاب ال
املنـاخ  تغيـر  آثـــــار  مـن  للتخفيـف 
وإصــالح  تطويــر  ألن  معه،  والتكيـف 
الــالزمـــــة  القطاعيـة  الــســيــاســـــات 
الخـاص  القطـاع  إشـــــراك  يتضمن 

املعنيـة. الفئـات  وجميـع 
الترتيبــات  تعزيــز  عــن   

ً
فــضــال

والقانونيــة  واإلجرائيــة  املؤسســية 
واإلبـــالغ  الــرصــــــــد  نــظــــــــام  مثــل 
األكثــر  األدوات  مــن  والتحقــق، 
مصـر  موقــف  تعزيــز  فــي  فاعليــة 
يـؤدي  ممـا  املنـاخ  تغيـر  قضايـا  مـن 
مشـروعات  جـــــذب  إمكانيـة  إلـــــى 
ــر وكــذلـــــك جـــــذب  ـــ ــث داعــمـــــة أك

القطاع المصرفى له دور أساسى فى دعم التحول األخضراالستراتيجية تستهدف تحسين ترتيب مكانة مصر فى الترتيب الدولى إلجراءات تغير المناخ
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املناخيــة  األنشــطة  تمويــل  مجــال 
الســندات  طــرح  خالل  مــن  وذلــك 
سياســات  وتنفيــذ  الخضــراء، 
فــي  الخــاص  القطــاع  إشــراك 
بتمويــل  الخاصــة  املشــروعات 
مثــل  الشمســية،  الطاقــة  محطــات 
حاليًا  تعــد  والتــي  بنبــان  محطــة 
مــن  كهربــاء  توليــد  محطــة  أكبــر 

الشمســية. الطاقــة 

اخلامس الهــدف 
ــل  ـــ تـــعـــزيـــــــــــز الـــبـــحـــــــــــث الـــعـــلـــمـــــــــــي ونــقـــ
ـــــع  ورفـــ ــة  ـــ املــعــرفـــ وإدارة  ـــــا  الــتــكــنــولــوجــيـــ

املنــاخ تغيــر  ملكافحــة  الوعــي 
البحـث  دور  تــعــزيـــــز  خـــالل  ــن  م

األخضر،  املناخ  صندوق  مثل  باريس 
والبنوك واملؤسسات متعددة األطراف 
التنمية  وبــنــك  الــدولــي  البنك  مثل 
الجهات  ــى  إل بــاإلضــافــة  اإلفــريــقــي، 
ثنائية األطراف مثل الوكالة الفرنسية 
من  التمويل  بجانب  وغيرها،  للتنمية 
تحفيز  على  عــالوة  الدولة،  ميزانية 

الخاص. القطاع  استثمارات 
تــعــتــبــر قــضــيــة تــغــيــيــر املــنــاخ من 
وتحظى  حاليًا  املــثــارة  القضايا  أهــم 
أو  املحلي  املستوى  على  سواء  باالهتمام 
على املستوى الدولي، بسبب التهديدات 
املناخ  علينا  فرضها  التي  والتغييرات 
على  مباشر  بشكل  تؤثر  باتت  والتي 
خطط التنمية املستدامة، والتي تنعكس 

مواجهـة  فـي  الخـاص  القطـاع  سـاهم 
أهميـة  تأتـي  ولذلـك  األزمـة،  تحديـات 
األنشـطة  تمويـل  فـي  القطـاع  مشـاركة 

املناخيـة.
التوافــق  تحقيق  إلــى  باإلضافة 
لبنــوك  التوجيهيــة  الخطــوط  مــع 
ــراف  ـــ ـــ األط مــتــعــــــــددة  التنميــة 
حيث  املناخيــة،  األنشــطة  لتمويــل 
متعـددة  التنميـة  بنـوك  أضافـت 
االشـتراطات  مـن  عـدد  األطـــــراف 
لتمويــل  املناخية  باألنشـطة  املتعلقـة 
على  البناء  وكــذلــك  املشــروعات، 
ــل األنــشــطــة  ــوي ــم ــج ت ــرامـ نـــجـــاح بـ
حققــت  فقــد  الحالية،  املناخية 
فــي  بالفعــل  نجاحــات  مصــر 

التكنولوجـي،  للتطـور  داعـمًا  أساسـيًا 
منصــات  وجـود  ذلـك  علـى  وسـاعد 
للمتخصصيــن  ومفتوحــة  مســاعدة 
املجــاالت،  بمختلــف  واملهتميــن 
بشـأن  الــوعـــــي  ــادة  ـــ زي ــن  ع  

ً
فــضــال

أصحـاب  مختلـف  بيـن  املنـاخ  تغيـر 
السياسـات/  )صــانــعـــــي  املصلحة 

والطالب(. واملواطنيـن،  القرارات، 
مــصــادر تــمــويــل االســتــراتــيــجــيــة 

2030 وتحقيق رؤية مصر 
املحتملة  التمويل  ملصادر  بالنسبة 
فإنه  االستراتيجية،  أهداف  لتحقيق 
الدولية  املــصــادر  من  العديد  يوجد 
األمــم  اتفاقية  إطــار  تحت  املتاحة 
واتفاقية  املناخ  تغير  بشأن  املتحدة 

ــة الــقــطـــــاع  ــارك ـــ ــش  عـــن م
ً

ــال ــض ف
ــي تــمــويـــــل األنــشـــــطــة  ــاص فـــ ـــ ــخ ال
للوظائـف  ــج  ـــ ــروي ــت وال املــنــاخــيـــــة 
الخـاص  القطـاع  ألن  الــخــضـــــراء، 
املتغيـرات  التعامـل مـع  عامـة مرن فـي 
املنـاخ  علـى  تؤثـر  والتـي  السـريعة 
مـا  وهـو  عـام،  بشـكل  االسـتثماري 
كوفيـد  أزمـة  أعقـاب  فـي  رصـده  تـم 
علـى  كبيـر  بشـكل  أثـرت  والتـي   -19
التجـارة  وحركـة  العاملـي  االقتصـاد 
أعقابهـا  فـي  وارتفعـت  العامليـة، 
املختلفـة،  الـدول  فـي  البطالـة  نسـب 
ُحسـن  املصريـة  الدولـة  أظهـرت  وقـد 
نظـرًا  ولكـن  ككل،  األزمـة  مـع  تعامـل 
بـه  سـريعة  تغيـرات  إجـراء  لسـهولة 

فـي  التكنولوجيـا  ونقـل  العلمـي 
والتكيـف  املنـاخ  تغيـر  مـن  التخفيـف 
مـن  عـدد  فـي  يسـاهم  ــه  ألن معـه، 
مثـل  املناخ  بتغيـر  املتعلقـة  املجـاالت 
والتنبـؤ  املناخيـة،  الظواهـر  تحليل 
خطـط  ووضـع  املتوقعـة  بالتغيـرات 
بــإجــراءات  ــواء  ـــ س لهـا  للتصـدي 
بعــد  املختلفــة  التكيــف  أو  التخفيــف 
بشــكل  الخطــط  تأثيــرات  دراســة 
نشـر  تسـهيل  جانب  إلــى  مفصــل، 
وإدارة  باملنـاخ  املتعلقـة  املعلومـات 
الحكوميـة  املؤسسـات  بيـن  املعرفـة 
تـداول املعلومـات  واملواطنني، فأصبـح 
وتيـرة  إسـراع  فـي  قصـوى  أهميـة  ذا 
شـريكًا  وأصــبـــــح  العلمـي  البحـث 

البحث العلمى والتكنولوجيا يلعبان دورًا أساسيًا فى التخفيف من تغير المناخمصر أول دولة بالشرق األوسط وأفريقيا تطرح سندات خضراء
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السيارات  نحو  والتحول  األخــضــر، 
الكهربائية.

ــوزراء  ال رئيس  إليه  ــار  أش ما  وهــو 
أنه  إلى  االستراتيجية  إطــالق  خالل 
التي  االنبعاثات،  أن  من  الرغم  على 
 0.6% تــتــجــاوز  ال  مصر  عــن  تــصــدر 
فإن  العالم،  انبعاثات  إجمالي  من 
ــدول  ال أكــثــر  مــن  ــدة  واحـ تعد  مصر 
املناخ  لتغير  السلبية  لآلثار  عرضة 
مثل:  القطاعات،  مــن  العديد  على 

في  معيشته  مستوى  وتحسني  املصري، 
نمو  تحقيق  مع  الحياة،  نواحي  مختلف 
االستثمار  وتعزيز  مستدام،  اقتصادي 
االستراتيجية  وأن  خاصة  البشر،  في 
القطاعات  بأغلبية  املناخ  تغير  تكافح 
 – الصناعة   – -الزراعة  )الطاقة  سواء 
أن  إلى  باإلضافة  املخلفات(،   – النقل 
في  استباقية  خطوات  اتخذت  الدولة 
من  البيئة،  على  للمحافظة  املناخ  ملف 
الهيدروجني  إنتاج  في  التوسع  خالل 

األمــن  على  مباشرة  بــصــورة  آثــارهــا 
التأثير  وبالتالي  املياه،  وتوافر  الغذائي 
العالم  وأن  خاصة  القومي،  األمن  في 

بدأ يعاني من ارتفاع معدالت الفقر.
أول  إطــــــالق  ــإن  ــ فـ ــي  ــالـ ــتـ ــالـ وبـ
لــلــمــنــاخ في  اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة 
لتحقيق  طريق  خــارطــة  يعد  مصر، 
املستدامة  التنمية  أهــداف  من  جزء 
فيما  خاصة   ،»2030 مصر  »رؤيــة 

املواطن  حياة  بجودة  باالرتقاء  يتعلق 

املائية،  واملوارد  والزراعة،  السواحل، 
األساسية. والبنية  والسكان،  والصحة 

عالوة على ذلك، فإنه جاري العمل على 
إعداد خريطة تفاعلية ملخاطر التغيرات 
القرار  متخذي  ملساعدة  ملصر،  املناخية 
للمخاطر  املعرضة  املناطق  تحديد  على 
املحتملة من تغير املناخ، واتخاذ التدابير 
الالزمة في القطاعات التنموية املختلفة، 
لبرامج  تمويلية  فــرص  لجذب  وكذلك 

ومشروعات التكيف من الجهات الدولية.

انبعاثات مصر ال تتجاوز 0.6% من إجمالى انبعاثات العالماستراتيجية تغير المناخ تعد خارطة طريق لتحقيق جزء من أهداف رؤية مصر 2030
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البيئية وتفاقمها، وبناء على اقتراح املجلس 
االقتصادي واالجتماعي في األمم املتحدة، 
إلى  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  دعت 
اإلنسانية،  البيئة  حول  دولي  مؤتمر  عقد 
وقد ُعقد هذا املؤتمر في مدينة ستوكهولم 
عام  يونيو   ٥-١٦ من  الفترة  في  بالسويد 
ومــبــادئ  ــة  رؤيـ تحقيق  بــهــدف  ١٩٧٢؛ 
حفظ  إلى  العالم  شعوب  إلرشاد  مشتركة 
لبحث  ا 

ً
وأيض وتنميتها،  البشرية  البيئة 

الدولية  املنظمات  لتشجيع  املمكنة  السبل 
والحكومات للقيام بما يجب لحماية البيئة 
وسبل تحسينها، بحسب توصيات الجمعية 

العامة لألمم املتحدة عام ١٩٦٨.
ــالن  إع ــن  م  )21( ــدأ  ــب امل ــص  ن وقـــد 
مليثاق  ا 

ً
وفق "للدول  أن  على  ستوكهولم 

الدولي،  القانون  ومبادئ  املتحدة  األمم 

محاور  أربــعــة  الحسبان  فــي  األخــذ  مــع 
أساسية ومهمة، هي: أزمة الطاقة وارتفاع 
مخزوناته  أصبحت  والذي  النفط  أسعار 
واألزمات  عامة،  بصفة  بالنضوب  مهددة 
االقــتــصــاديــة وتــوظــيــف االســتــثــمــارات 
االقتصادي،  لإلنعاش  كوسيلة  الخضراء 
الغازات  انبعاث  من  التخفيف  وسياسات 
الــحــراري،  لالحتباس  املسببة  الدفيئة 
بضرورة  الدول  ملعظم  القوية  والقناعات 
املستدامة  للتنمية  جديد  نموذج  وضــع 
سلوكيات  تغيير  ضرورة  على  ترتكز  والتي 

املستهلك والنماذج التسويقية الحالية.

نشأة مصطلح االقتصاد األخضر 
وقمة البيئة البشرية

األخطار  تزايد  ــام  وأم  ١٩٦٨ عــام  في 

استجابة  األخــضــر  االقــتــصــاد  ظهر 
املتعددة،  العاملية  األزمــات  من  للعديد 
تنمية  تحقيق  إلــى  عــام  بشكل  ويــهــدف 
من  العديد  تنفيذ  طريق  عن  اقتصادية 
وباستخدام  للبيئة،  الصديقة  املشاريع 
تكنولوجيات جديدة في مجاالت الطاقات 
املتجددة والنظيفة، ويدعو إلى “خضرنة” 
القائمة بالفعل، وتغيير أنماط  القطاعات 
االستهالك غير املستدامة، مما يعمل على 
من  الحد  بهدف  جديدة  عمل  فرص  خلق 
كثافة استخدام  إلى جانب خفض  الفقر، 

الطاقة واستهالك املوارد وإنتاجها.
دول  جميع  تسعى  ــار،  االطـ ــذا  ه ــي  وف
واضح  ومنظور  تصور  وضع  إلى  العالم 
استراتيجية  على  مبني  اقتصاد  إلطالق 
أخضر،  اقتصاد  إلي  االنتقال  إلي  تهدف 

ربما لن تجد كلمة أكثر انتشارًا في 
الوقت الحالي في عالم االقتصاد من 
مصطلح وكلمة االقتصاد األخضر، والذي 
من المتوقع أن يسهم بأكثر من ١٢ 
تريليون دوالر بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك 
ألن االتجاه العالمي المتنامي إليجاد 
اقتصاد أكثر انسجامًا مع البيئة آخذ 
في التوسع واكتساب المزيد من األنصار 
والمؤيدين. 
واالقتصاد األخضر ليس مصطلحًا 
جديدًا؛ فهو ينمو جنبًا إلى جنب مع 
الحركة البيئية، طارحًا رؤية عادلة 
للحياة االقتصادية؛ إذ أن عملية 
"خضرنة" االقتصاد تحقق العديد من 
الفوائد فهي تساعد على تخفيف 
أوجه القلق إزاء توفير األمن في مجال 
الطاقة والغذاء والمياه، وداعمًا قويًا 
لتحقيق التنمية المستدامة، وفرصة 
مناسبة إلعادة دراسة هياكل اإلدارة 
الحالية وبحث ما إذا كانت تلك الهياكل 
تسمح للمجتمع بالتصدي للتحديات 
البيئية الحالية والمستقبلية، وكيفية 
االستفادة من الفرص الناشئة.

المفهوم والتحديات وجهود المفهوم والتحديات وجهود 
الدولة المصرية فى هذا الملف؟الدولة المصرية فى هذا الملف؟

االقتصاد األخضـراالقتصاد األخضـر

االقتصاد األخضر يستهدف تحقيق تنمية مستدامة صديقة للبيئةاالقتصاد األخضر سيسهم بأكثر من 12 تريليون دوالر بحلول عام 2030
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في  ذلك  انعكس  وقد  املستدامة،  التنمية 
الوثيقة الختامية للمؤتمر.

ركز بوب في معرفته باالقتصاد األخضر 
في  الجامعي  للتعليم  املهم  الـــدور  على 
تحقيق هذا النموذج املحدد، إذ عرفه بأنه 
نموذج اقتصادي جديد يتطلب إعداد جميع 
والخدمات  السلع  على  والتركيز  املهن، 
التغييرات  من  مزيد  إلى  سنحتاجها  التي 
وتقليل  الطاقة  كفاءة  لتحسني  املحددة 
دور  الجامعي  وللتعليم  املــوارد،  استخدام 

مهم في الحفاظ على هذا النموذج.
واالقتصاد األخضر من منظور تشابل 
وتحسني  النظيفة  الطاقة  توفير  هــو 
انبعاثات  تقليل  خالل  من  البيئة  جودة 
وتقليل  ــراري  ــح ال االحــتــبــاس  ــازات  غـ
اســتــخــدام  وتــحــســني  البيئي  الــتــأثــيــر 

إنتاج  تشمل  والتي  املتجددة  الطاقة   ■
مــتــجــددة وغير  ــادر  ــص ــن م الــطــاقــة م
تقليدية وصديقة للبيئة مثل عمليات إنتاج 
وطاقة  الشمسية  الطاقة  من  الكهرباء 
الحيوي  ــود  ــوق وال ــالالت،  ــش وال الــريــاح 

والطاقة الجوفية وغيرها.
■  إدارة املياه عن طريق إعادة استخدام 
العادمة  املياه  معالجة  خالل  ومن  املياه، 
وجمع  الزراعة  في  استخدامها  ــادة  وإع

مياه األمطار والسيول.
خالل  من  ــك  وذل ــي،  األراضـ إدارة   ■
العضوية  الــزراعــة  في  التوسع  عمليات 
باملراعي  واالهــتــمــام  التحريج  ــادة  وإعـ

الطبيعية والغابات.
التوسع  طريق  عن  وذلك  السياحة،   ■
وتكاثر  السياحية،  املجمعات  إنشاء  في 

ا 
ً

طبق مواردها  استثمار  في  سيادي  حق 
تتحمل  وهي  الخاصة،  البيئية  لسياستها 
املضطلع  األنشطة  أن  ضمان  مسؤولية 
بها داخل حدود واليتها أو تحت رقابتها ال 
تقع  مناطق  بيئة  أو  أخرى  دول  بيئة  تضر 
خارج حدود الوالية الوطنية". وهذا املبدأ 
ستوكهولم؛  إعــالن  مبادئ  أهم  من  يعد 
في  مسألتني  بــني  التوافق  ــى  إل أدى  إذ 
غاية األهمية: األولى هي حرية الدولة في 
استثمارية  أنشطة  من  تشاء  ما  ممارسة 
اإلقليمية،  سيادتها  حــدود  في  ملواردها 
في  الحرية  هذه  تتسبب  أال  هي  والثانية 
الحدود  خــارج  أو  الغير  ببيئة  اإلضــرار 
تشكل  التي  املواقع  مثل  للدولة  السيادية 

ا لإلنسانية جمعاء.
ً
ا مشترك

ً
تراث

تعريف االقتصاد األخضر
االقتصاد  مفهوم  أن  فيه  شك  ال  مما 
األخضر قد شهد تطورًا كبيرًا خالل الـ٢٠ 
عامًا املاضية، فاملصطلح عند ظهوره ألول 
على  لكثيرين  بالنسبة  يعني  يكن  لم  مرة 
في  األشجار  حماية  سوى  العالم  مستوى 
اآلن  ولكن  وإزالتها،  قطعها  ملنع  الغابات 
من الواضح أن املفهوم أصبح أكثر اتساعًا 

ا لحماية البيئة الكونية.
ً

وعمق

لالقتصاد األخضر العديد 
من التعريفات واملفاهيم

االقتصاد  املتحدة  األمم  برنامج  يعرف 
تحسني  إلى  يؤدي  اقتصاد  بأنه  األخضر 
االجتماعية،  واملساواة  اإلنسان  رفاهية 
البيئية  املخاطر  من  كبير  بشكل  الحد  مع 
فإن  ذلــك  ومــع  البيئية،  ــوارد  املـ ونـــدرة 
يتطلب  األخضر  االقتصاد  إلى  االنتقال 
اللوائح  من  تتكون  محددة  تمكني  ظروف 
والحوافز  ــوارد  وامل والدعم  والسياسات 
الدولية  والتجارية  القانونية  والهياكل 

وبروتوكوالت املعونة والتجارة.
مؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، 
البرازيل،  جانيرو،  دي  ريو  في  عقد  الذي 
االقتصاد  أن  رأى   ،٢٠١٢ منتصف  في 
تحقيق  إلــى  يــؤدي  مهم  طريق  األخضر 

الطرق  تمهيد  على  ويعمل  واملؤسسات، 
واإلنتاج  االستهالك  عمليات  العتماد 
حصة  زيــادة  على  العمل  مع  املستدامة، 
مع  االقتصاد  في  الخضراء  القطاعات 

زيادة عدد الوظائف الخضراء والالئقة.

القطاعات احليوية فى عمليات 
التحول إلى االقتصاد األخضر:

أهم القطاعات التي من شأنها أن تسهم 
في عمليات التحول إلى االقتصاد األخضر 
عام  جانيرو  دي  ريو  قمة  ملخرجات  ا 

ً
طبق

١٩٩٢ هي:
تشمل  والتي  املخلفات  إدارة  عمليات   ■
في  واستخدامها  املخلفات  تدوير  إعادة 
املخلفات  ومعالجة  املــجــاالت  مختلف 

السامة امللوثة للبيئة.

قطاعات  عدة  تضم  الطبيعية،  املــوارد 
القدرة  على  األمر  يقتصر  وال  اقتصادية 
بل  فحسب،  نظيفة  طاقة  توليد  على 
من  تمكن  التي  التقنيات  ا 

ً
أيض يشمل 

األنظف. اإلنتاج  عمليات 
االقتصاد  مفهوم  ينطوي  عامة  وبصفة 
استخدام  فصل  عمليات  على  األخضر 
النمو  عــن  البيئية  والتأثيرات  ــوارد  املـ
واضحة  بــزيــادة  ويتميز  االقــتــصــادي، 
ــارات  ــم ــث ــت ــم االس ــج ــي ح ــة فـ ــم ــخ وض
مدعومة  ــراء،  ــض ــخ ال الــقــطــاعــات  ــي  ف
واإلصالحات  التمكني  من  أكبر  بمساحة 
هذه  ومــثــل  الــســيــاســات،  مستوى  على 
القطاع  ويــوفــر  الــعــامــة.  االســتــثــمــارات 
تشكيل  ــادة  إلع الالزمة  اآللية  الخاص 
التحتية  والبنية  ــال  ــم األع خصائص 

املائية  واملسطحات  الخضراء  املساحات 
مما يلني الجو.

يتطلب  وهذا  الحالية،  النقل  وسائل   ■
مثل  للبيئة  صديقة  نقل  وسائل  إنشاء 
جزئًيا  بالكهرباء  تعمل  التي  السيارات 

وتوسيع وسائل النقل العام.
التوسع  يعني  وهذا  الخضراء،  املباني   ■
باإلضافة  للبيئة،  بمواد صديقة  البناء  في 

إلى تخضير الصناعات القائمة.

الهدف من وراء تبني
 االقتصاد األخضر

وتأثير ذلك على كوكبنا  يتغير،  مناخنا 
ولكن  عميق،  عيشنا  وســبــل  وحياتنا 
أنهم  على  غالًبا  البشر  إلى  ُينظر  بينما 
سلوكنا  أن  نعتقد  فإننا  املشكلة،  سبب 

إعادة تدوير ومعالجة المياه مهمة للغاية لتحسين استغالل الموارد المائيةاالقتصاد األخضر يركز على الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحرارى
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■ ضرورة خلق وتهيئة الظروف املواتية 
الداخلية  والسياسات  اللوائح  سياق  في 
مع توفير عناصر الدعم املادي والحوافز 
الدولية  والتجارية  القانونية  والهياكل 

وبروتوكوالت املعونة والتجارة.
■ ضرورة التأكد من أن املؤسسات تتقن 
التكنولوجيا ولديها املهارات الالزمة، مع 
ضرورة اكتساب مهارات جديدة من أجل 

الحصول على نظام للتعليم املستمر.

مبادئ االقتصاد األخضر
املبادئ  بعنوان  تقرير  إلــى  استناًدا 
لالقتصادات  واملــســارات  واألولـــويـــات 
إطالقه  تم  ــذي  وال الشاملة،  الخضراء 
املتحدة  األمم  منتدى  في   ٢٠١٩ يوليو  في 
املستدامة  التنمية  حــول  املستوى  رفيع 
مبادئ  خمسة  هناك  فإن  نيويورك،  في 

أساسية لالقتصاد األخضر:

قد  األخضر  االقتصاد  نحو  التحول   ■
أنشطة  عــن  التخلي  على  الـــدول  يرغم 
تضر  لكنها  العائد  مرتفعة  اقتصادية 

بالبيئة.
■ ارتفاع تكلفة التدهور البيئي في بعض 

الدول.
األرقـــام  تعكس  ــه،  ــ ذات ــت  ــوق ال وفـــي 
الواضحة واملقلقة بشأن معدالت انبعاثات 
الكائنات  وانقراض  الكربون  أكسيد  ثاني 
امللحة  الضرورة  العالم  في  والجوع  الحية 
إلى حدوث تغيير جوهري، ويجب أال يكون 
الدول،  بعض  مكاسب  على  فقط  التركيز 
اآلن،  وضروري  مطلوب  الصحي  فالتوازن 
املناخ  بتغير  يتعلق  فيما  أنه  الواضح  ومن 
وتضاؤل املوارد من جهة، وتزايد عدد سكان 
العالم والزيادة املرتبطة به في االستهالك 
من جهة أخرى، ال يمكننا املضي في العمل 
كما فعلنا في السابق، وال يمكننا االحتفاظ 

مفتاح  أنه  على  ا 
ً

أيض إليه  ُينظر  أن  يجب 
لالحتباس  السلبية  العواقب  مع  للتعامل 
منهجية  األخضر  واالقتصاد  الحراري؛ 
املتناغم  التفاعل  عملية  تدعم  واضحة 
وتهدف  والبشر،  الطبيعة  بني  واملتناسق 
كافة  تلبية  محاولة  إلــى  املنهجية  هــذه 

االحتياجات املختلفة لهما في وقت واحد.
زيادة  إلى  كذلك  النهج  هذا  ويهدف 
زيــادة  على  والعمل  االقتصادي،  النمو 
التقدم  يدعم  بأسلوب  البيئية  املسؤولية 
وبصفة  االجتماعية.  والتنمية  والرخاء 
أن  األخضر  االقتصاد  خبراء  يؤكد  عامة 
يجب  االقتصادية  القرارات  جميع  أساس 
بالنظام  ما  بطريقة  مرتبًطا  يكون  أن 
البيئي، ومن ثم فإن رأس املال والخدمات 

البيئية لها قيمة اقتصادية.

من أهداف االقتصاد األخضر
بكفاءة،  واإلنتاج  اإلنتاج،  استدامة   ■

وتحقيق التنمية املستدامة.
■  التخلص من الفقر.

■  تسريع التحول االقتصادي.
■ النمو الوظيفي.

 
استراتيجية النمو األخضر 
ومتطلبات التحول األخضر

ــال إلـــى االقــتــصــاد  ــق ــت عــمــلــيــات االن
االفتراضات  من  العديد  تتطلب  األخضر 
تسهيل  إلــى  تهدف  والتي  الــضــروريــة، 

العبور إلى االقتصاد األخضر ومنها:
من  االجتماعي  البعد  منظور  تبني   ■
خالل وجود رؤية عاملية واضحة ومحددة 
وظائف  خلق  ــل  أج مــن  للعمل  املعالم 
املسارات  تطور  العمل،  )ظــروف  جيدة 

الوظيفية، مستوى األجور، إلخ(.
■ ضمان اندماج الشركاء االجتماعيني 

على جميع املستويات.
ــال األنــشــطــة  ــم ــرورة عـــدم إه ــ ■ ض
ــاق  ــس غــيــر الــخــضــراء، وضــمــان االت
وضــوح  بمعنى  الــوظــائــف؛  بــني  ــعــام  ال
والقرارات  املختلفة  املشاريع  واستقرار 

االستراتيجية.

سهولة، ولكن الحقيقة املؤكدة هي أنه يجب 
السير في الطريق، وحتى لو كانت الخطوات 

األولية إلى األمام بطيئة.
إال أنه يوجد بعض التحديات التي تواجه 
االقتصاد  إلى  تحولها  مرحلة  في  الــدول 
النظيفة  الطاقة  على  واالعتماد  األخضر 

الخضراء، وتتمثل التحديات في اآلتي:
في  واملحكم  الجيد  التخطيط  عــدم   ■

مجال السياسات التنموية.
الخدمات  إلى  املناطق  بعض  افتقار   ■
كفاءة  ونقص  النظيفة،  واملياه  الصحية 

استخدام املياه العذبة ومصادر الطاقة.
■ الخلل في تقسيم الوظائف، مع وجود 
عدد زائد من املوظفني عن حاجة العمل في 
في  البشرية  املوارد  ونقض  املصالح  بعض 
مصالح أخرى، ما يؤدي إلى تفشي البطالة.
■ انتشار الفقر بمعدالت قد تكون مقلقة 

في بعض الدول.

■ مبدأ الحوكمة الرشيدة.
■ مبدأ حدود الكوكب.

■ مبدأ الكفاءة والكفاية.
■ مبدأ العدالة.

■  مبدأ الرفاهية.

انتقادات لالقتصاد األخضر
مع العمل على تحقيق األهداف الطموحة 
الشركات  على  يتعني  األخضر،  لالقتصاد 
وهي  دولًيا  املنافسة  على  قــادرة  تظل  أن 
ليست مهمة سهلة، ومن الطبيعي أن تكون 
االقتصاد  فكرة  تعارض  ــوات  أص هناك 
شكوكهم  عن  يعبرون  فالنقاد  األخضر، 
البيئة  في إمكانية إدارة شركة مع احترام 

واملناخ والناس دون التضحية بالنمو.
التعقيد  بهذا  قضية  أن  فيه  شك  ال  مما 
واالشتباك ولها العديد من العواقب بعيدة 
بكل  تتبعها  ويصعب  شاقة  تكون  ــدى  امل

واالقتصادية  التجارية  األعمال  بممارسة 
كاملعتاد وبنفس النهج.

العالم  يشهدها  التي  التطورات  وتطرح 
حالًيا تحديات هائلة على االقتصاد العاملي، 
الكبيرة  والزيادة  املناخي،  التغير  آثار  من 
في عدد سكان العالم مع التضاؤل الكبير 
املتزايدة  املنافسة  جانب  إلى  املوارد،  في 
املحيطة بها، كل هذ العوامل لها تأثير كبير 
وواضح على نجاح األعمال لكل شركة على 
حدة. وأصبحت فرص االستدامة وحماية 
أهمية  ذات  االجتماعي  والتوافق  البيئة 
طلبات  يفرض  مما  للمستهلكني،  متزايدة 
على الشركات واملنتجات وظروف اإلنتاج. 
االقتصاد  إلــى  التحول  يعني  ال  لــذلــك، 
األخضر التحسني التكنولوجي فحسب، بل 
ا وبشكل أشمل على أنه 

ً
يجب أن ُيفهم أيض

نحو  تحول  إلى  تهدف  املدى  بعيدة  عملية 
االستدامة والعدالة االجتماعية.

املوقف العاملي من االقتصاد األخضر
بما  اآلن  العاملي  االقتصاد  حجم  يقدر 
قبل  عليه  كان  ما  أضعاف  خمسة  يعادل 
السريع  النمو  ــذا  ه وأدى  قــرن،  نصف 
الفوائد  من  الكثير  تحقيق  إلى  واملتنامي 
ارتــفــاع  ــا  ــرزه أب مــن  ــتــي  وال لإلنسانية 
مستويات املعيشة للكثير من سكان األرض، 
ولكن تلك الفوائد ال تقدم بالتساوي، وذلك 
ألن خمس سكان الكوكب يحصلون على ٢٪ 

فقط من الدخل العاملي.
نطاق  فى  الهائلة  الــزيــادة  وانعكست 
وحجمه  العاملي  االقــتــصــادي  النشاط 
بيئية  أضراًرا  مسبًبا  البيئة  على  وسرعته 
غير مسبوقة، فإن ما نحو ٦٠٪ من النظم 
ا، 

ً
ملحوظ تدهوًرا  تشهد  العاملية  البيئية 

إضافة إلى مخاوف عديدة بأن الكثير من 
املوارد الرئيسة املوجودة حالًيا قد ال تكون 
نتيجة  وذلــك  املقبلة،  العقود  في  متاحة 
الحالي  الوقت  في  الشديد  االستهالك 

لتلك املوارد.
بها  مــر  ــتــي  وال العاملية  املحنة  ومــع 
االقتصاد العاملي بداية من عام ٢٠٢٠ وهي 
العديد  فإن  عاملًيا،  وانتشاره  كورونا  وباء 

خمس سكان العالم يحصلون على 2% فقط من الدخل العالمىعدم االهتمام باالقتصاد األخضر يهدد باختفاء الموارد الرئيسية فى الكوكب
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املرتبطة  البيئية  املخاطر  لتقليل  جديدة 

األخضر  االقتصاد  يعمل  إذ  باالقتصاد، 

أن  دون  املستدامة  التنمية  تحقيق  على 

التدهور  من  حالة  إلى  التنمية  تلك  تؤدي 

العربية  الــدول  من  العديد  واهتم  البيئي. 

بهذا املفهوم الجديد من مفاهيم االقتصاد 

وتحقيق  املستدامة  التنمية  إلى  الهادفة 

أهدافها، وظهر ذلك في إطالق الكثير من 

املعني،  تتبلور حول هذا  التي  املصطلحات 

والوظائف  الخضراء  االستثمارات  مثل 

الخضراء وغيرها من املعاني والتي صارت 

حان  قد  الوقت  أن  يعتقدون  الخبراء  من 

أكثر  مكانة  األخضر  االقتصاد  يتبوأ  ألن 

ا في قيادة قطار االقتصاد العاملي، مع 
ً

بروز

ضرورة وضع الخطط املتكاملة واملترابطة 

دولًيا لدفع وزيادة حجم االستثمارات في 

التحول إلى االقتصاد األخضر والعمل على 

تعزيز  ضــرورة  مع  التحول،  هذا  تسهيل 

والقطاعات  الشركات  في  االستثمارات 

املسؤوليات  دعم  على  بنشاط  تعمل  التي 

البيئية.

على  الــحــصــول  سهولة  ــن  م بــالــرغــم 

عن  وواضــحــة  دقيقة  اقتصادية  بيانات 

من  العديد  في  األخضر  االقتصاد  حجم 

املتاحة  البيانات  أن تحليل  إال  العالم،  دول 

حالًيا  يبلغ  أنه  إلى  يشير  عاملًيا  واملنشورة 

املتوقع  ومن  دوالر،  تريليونات   ٨ حوالي 

وصوله إلى حوالي ١٢ تريليون دوالر بحلول 

القطاع  من  املتزايد  االهتمام  عن  تعبر 
الطبيعة،  أو  باألخضر  والخاص  الحكومي 
كثيرة  مــجــاالت  فــي  النشاط  ظهر  فقد 
في  واستخدامها  املياه  معالجة  إعادة  مثل 
الزراعة، واستخدام مصادر املياه والطاقة 
بجانب  وهذا  الكهرباء،  لتوليد  املتجددة 
ملعالجة  متكاملة  منظومات  ضمن  العمل 

النفايات الصلبة.
طوق  بمثابة  األخضر  االقتصاد  ويعد 
النجاة لجميع دول العالم من أجل التصدي 
للتحديات الكبيرة التي تواجه مجال البيئة 
مصر  تولي  املنطلق  هــذا  ومــن  العاملي، 
االقتصاد األخضر أهمية كبرى، من خالل 
املجال،  هذا  في  املشروعات  مئات  تنفيذ 
وبدأت في التوجه نحو االهتمام بهذا النوع 
من االقتصاد كأحد السبل املهمة والرئيسة 

من  العديد  توفير  إمكانية  مع   ،٢٠٣٠ عام 

باالقتصاد  ترتبط  والــتــي  العمل  فــرص 

األخضر لنحو أكثر من ٣٨٠ مليون شخص.

أن   ٢٠١٩ عام  نشره  تم  تحليل  وكشف 

حققتها  التي  ــرادات  اإلي من   ٪٢٧ حوالي 

من  و٣١٪  أمريكية  شــركــة   ٥٠٠ أكــبــر 

اإليرادات التي حققتها أكبر ١٢٠٠ شركة 

وعلى  األخضر.  االقتصاد  من  تأتي  عاملية 

 ٣٠٠٠ من  أكثر  هناك  العاملي،  الصعيد 

شركة عاملية لديها ارتباط وثيق باالقتصاد 

األخضر، وتمثل حصة اإليرادات الخاصة 

والخدمات  السلع  مــن  الشركات  بتلك 

تريليون   ٤ تتعدى  سوقية  قيمة  الخضراء 

االقتصاد  من   ٪٦ نحو  يعادل  ما  أو  دوالر 

أن  إلى  تشير  املتاحة  والتقديرات  العاملي. 

قطاع االقتصاد األخضر نما بقوة وسرعة 

نمو  بمعدل   ٢٠٠٩-٢٠١٩ عامي  بني  كبيرة 

تجري  التي  الشاملة  التنمية  خطط  في 
على أرض الوطن، وذلك من خالل تنفيذ 
مع  تتناسب  التي  املشروعات  من  العديد 

األولويات االقتصادية والبيئية للدولة.
كبيًرا  اهتماًما  املصرية  الدولة  وأولت 
الطبيعية  ومـــواردهـــا  البيئة  بحماية 
وتخفيف الضغوط عليها، ألن حماية البيئة 
حماية  بمثابة  أصبحت  الطبيعية  واملوارد 
لتأمني  وذلك  األرض،  سطح  على  للحياة 
حق األجيال القادمة فى تلك املوارد لجنى 
الحفاظ  أجل  من  ا 

ً
وأيض التنمية،  ثمار 

الحفاظ  إطار  وفى  العامة.  الصحة  على 
آثار  من  الطبيعية  واملـــوارد  البيئة  على 
املخالفات البيئية التي تؤدى إلى االضرار 
جهوًدا  الدولة  تبذل  الطبيعية،  باملوارد 
لتحقيق  املخالفات،  لتلك  للتصدي  كبيرة 
لتحقيقه  تسعى  ــذي  ال القومي  الهدف 
االقتصاد  ويعد  املستدامة،  التنمية  وهو 
التنمية  تحقيق  آليات  أهم  أحد  األخضر 
املستدامة، إذ يمكن أن ينطوي على فرص 
عمل  فرص  إيجاد  منها  ومتنوعة،  عديدة 
واإلسهام بشكل كبير في الحد من الفقر، 

وتشجيع االبتكار، وإنشاء أسواق جديدة.

خطوات مصر اجلادة نحو
"خضرنة" اقتصادها:

آفــاق  فتح  ــى  إل سعيها  مصر  تــواصــل 
األخضر  االقتصاد  ملشروعات  جديدة 
وتستهدف  والنظيفة،  املتجددة  والطاقة 
في  املتجددة  الطاقة  من  حصتها  رفــع 
ميجاوات  آالف   ١٠ إلى  الكهرباء  مزيج 
بحلول العام املقبل، وتملك مصر إمكانات 
الطاقة الصديقة  هائلة وكبيرة في مجال 
املتميز  موقعها  إلــى  باإلضافة  للبيئة، 
اآلسيوية  ومنها  العاملية  ــواق  األسـ بــني 
تعزيز  وتواصل  واألوروبــيــة،  واألفريقية 
خطط االقتصاد األخضر قبيل استقبالها 

لقّمة املناخ كوب ٢٧ على أراضيها.
لدعم  خــطــوات  كــذلــك  مصر  وتتخذ 
استثمارات انتقال الطاقة، بجانب التوسع 
شركات  مــع  الخضراء  املــشــروعــات  فــي 
عاملية، من خالل استراتيجية مصر والتي 

في  االرتفاع  ا 
ً

متجاوز  ،٪٨ حوالي  سنوي 
ارتفع  الذي  العاملي  املحلي  الناتج  إجمالي 
ونجد   ،٪٢٬٦ بمعدل  الفترة  تلك  خالل 
تمتلك  والتي  األمريكية  املتحدة  الواليات 
نسبة  أكبر  تمثل  العالم،  في  اقتصاد  أكبر 
العاملي  األخضر  االقتصاد  من  منفردة 
من  بكثير  أكبر  تعد  نسبة  وهي   ،٪٣٧ تبلغ 
حصتها من الناتج املحلي اإلجمالي العاملي 
والتي تبلغ حوالي ٢٤٪. وتشير تلك البيانات 
األخضر  الــتــحــول  أهمية  ــى  إل ــدة  ــؤك امل
للمستثمرين  ــدة  ــزاي ــت امل واالســتــجــابــة 
املستهلكني  شهية  وزيـــادة  األمريكيني، 
نهجها  تبني  التي  الــشــركــات  ملنتجات 
االقتصاد  على  واالستثماري  اإلنتاجي 
األخضر، إضافة إلى ذلك توجه الشركات 
األمريكية إلمكانات نمو االقتصاد األخضر 

خارج حدود الواليات املتحدة.

املوقف العربي من التحول
إلى االقتصاد األخضر

ما  إلــى  التوجه  في  العالم  دول  ــدأت  ب
كاستراتيجية  األخضر  االقتصاد  يعرف 

3 آالف شركة حول العالم لديها ارتباط وثيق باالقتصاد األخضرحجم االقتصاد األخضر عالميًا يبلغ حاليًا 8 تريليون دوالر 
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املحطات مع التنوع الجغرافي لها.
للقطاع  متنوعة  فــرص  لديها  مصر   ■
الخاص، وال سيما فى مجال الزراعة وتوافر 
العمالة، وبالتالي هناك خطوات فيما يتعلق 
واملخلفات  األسمدة  مع  والتعامل  باملناخ 
الزراعي  القطاع  أن  خاصة  الزراعية، 

يساهم بأكثر من ٣٣٪ من االقتصاد.
■  تستهدف الدولة املصرية في سعيها في 
التوسع في االعتماد على الطاقة املتجددة 
تقدر  بحيث  واســع،  نطاق  على  والنظيفة 
مزيج  من   ٪٢٠ بحوالي  اعتمادها  نسبة 
الوصول  إلى  وتهدف  الكهربائية،  الطاقة 
على  بناًء   ،٢٠٣٥ عام  بحلول   ٪٤٢ لنسبة 

االهتمام بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
■  وفى مجال إنتاج الهيدروجني األخضر، 
عقدت الحكومة اتفاقية إلنتاج الهيدروجني 
بني  تــتــراوح  بكميات  مصر  في  األخضر 
إلنتاج  وسيطة  كمادة  ميجاوات،   ٥٠-١٠٠
األمونيا الخضراء، وبالشراكة بني كل من 
سكاتك  وشركة  السيادي،  مصر  صندوق 
وشركة  املــتــجــددة،  للطاقة  النرويجية 
أوراسكوم  لشركتي  اململوكة  فيرتيجلوب 

الهولندية، وأدنوك اإلماراتية.
دعم  توفير  على  البيئة  وزارة  تعمل   ■
استخدام  من  للحد  الدولة  من  تدريجي 
منتجات  وتوفير  البالستيكية،  األكياس 

تهدف إلى االنتقال إلى االقتصاد األخضر 
مبادئ  مــن  العديد  على  صميمها  فــي 
وتهدف  ــه،  ــداف وأه األخــضــر  االقتصاد 
مدى  توسيع  إلــى  العامة  االستراتيجية 
األهداف املحددة لقطاعات معينة، ومنها 

على سبيل املثال قطاع الطاقة:
األوروبــي  البنك  استثمارات  عــززت   ■
من  مصر  في  والتنمية  اإلعمار  ــادة  إلع
القاهرة،  في  الطاقة  مزيج  تنوع  دعــم 
والتزم بتمويل سعة قدرها ١٬٦ جيجاوات 
ما  املركبة،  املتجددة  للطاقة  إضافية 
 ٨ بمقدار  االنبعاثات  خفض  على  ينعكس 

آالف و٣٠٣ كيلو طن.
أول  سبتمبر٢٠٢٠  في  مصر  أصدرت   ■
مليون   ٧٥٠ بلغت  بقيمة  خضراء  سندات 
دوالر لتمويل مشروعاته، ليكون لها سبق في 
التحول إلى االقتصاد األخضر، واعتبرتها 
واحدة  العاملية  بورز  آند  ستاندر  مؤسسة 
منطقة  في  للسندات  إصدارات  بني ٣  من 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
جرى  ما  أن  التخطيط  وزارة  أكــدت   ■
إنجازه حتى اآلن في مشروعات االقتصاد 
 ٪٣٠ ــن  م ــر  ــث أك بنحو  ــدر  ــق ي ــر  ــض األخ
 ٪٥٠ يتعدى  نحو  إلى  وصوله  وتستهدف 

خالل الثالث سنوات القادمة.
تقدر  مشروًعا   ٦٩١ نحو  إدراج  جرى   ■
مليار   ٤٤٧٬٣ حوالي  االجمالية  تكلفتهم 
التخطيط  وزارة  تصريحات  ووفق  جنيه، 
خــضــراء،  مــشــروعــات  منها   ٪١٥ فــإن 
النسبة  بتلك  الوصول  الدولة  وتستهدف 

لنحو أكثر من ٥٠٪ في عام ٢٠٢٤.
العاملي  الــتــوجــه  مــواكــبــة  إطـــار  فــي   ■
السيارات  صناعة  مجال  في  والتكنولوجي 
إلى  التحول  نحو  مصر  تسعى  الكهربائية، 
مركـز إقليمي لتلك الصناعة على مسـتوى 

إفريقيا والشرق األوسط.
■ ويقدر عدد املركبات الكهربائية خالل 
أتوبيًسا   ٦٠ من  أكثر  بحوالي   ٢٠٢٠ عام 
عدد  بلغ  فيما  ســيــارة،   ٢٠٠ مــن  وأكــثــر 
الكهربائية  للسيارات  الشحن  محطات 
حوالي أكثر من ١٥٠ محطة شحن )بطيء 
إنشاء  في  للتوسع  طريقها  وفى  وسريع( 

للبيئة. صديقة 
من   ٪٥٠ تكون  أن  الحكومة  ــررت  ق  ■
املعايير  مع  تتوافق  للدولة  الخطة  معايير 
في  البيئي  البعد  لدمج  ــك  وذل البيئية، 
تصل  حتى  األخرى،  الــوزارات  مشروعات 
املختلفة  ــوزارات  الـ مشروعات  من   ٪٥٠

ملشروعات خضراء خالل الفترة املقبلة.

كيف متول مصر برنامج 
االقتصاد األخضر؟

لتمويل  مـــحـــددة  ــة  ــي آل طـــرح  جـــرى 
منذ  األولى  وللمرة  الخضراء  املشروعات 
برنامج  في  وتمثلت  عاًما   ٢٠ من  أكثر 
تحسني  إلى  يهدف  والــذي   Egypt GEFF
أداء الطاقة املتجددة وكذلك كفاءة الطاقة 
دعم  إلــى  البرنامج  ويهدف  عــام.  بشكل 
االقتصاد  نحو  تحولها  في  املصرية  الدولة 
مليون   ١٤٠ بنحو  يقدر  بتمويل  األخضر 
يورو، وهو مشروع قائم بالشراكة مع عدد 
تطوير  كذلك  وجرى  املحلية،  البنوك  من 
البرنامج من خالل البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية بالتعاون مع بنك االستثمار 

األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
من  التحول  عملية  إن  القول،  خالصة 
األخضر  االقتصاد  إلى  البني  االقتصاد 
بالسرعة  ليست  ولكن  مستحيلة،  ليست 

اإلنجاز  وربــمــا  البعض،  يعتقدها  التي 
الرئيس واملهم الذي تحقق في هذا املجال 
الحيوي هو أن العالم نجح بالفعل في وضع 
التي ستمهد الطريق  التحتية  البنية  أسس 
االقتصاد  ــى  إل التحول  نحو   

ً
مستقبال

األخضر.  التحول  ثقافة  ونشر  األخضر 
فاالقتصاد األخضر هو بمثابة طوق النجاه 
املزايدة،  البيئية  التحديات  للدول ملواجهة 
والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل 
سنوات التنمية االقتصادية املاضية، وكانت 
التحول  مجال  في  أفريقًيا  نموذًجا  مصر 
العديد  خالل  من  األخضر  االقتصاد  نحو 
السنوات  خالل  الكبيرة  املشروعات  من 
خالل  ينتظرها  الكثير  والزال  املاضية، 
تتوالى  املقبلة، وما زالت الجهود  السنوات 
االقتصاد  وتنفيذ  بمفهوم  النهوض  نحو 
األخضر على أرض الواقع، حتى تتمكن كل 
دولة من تحقيق خطة التنمية املستهدفة لها 
من خالل استغالل الطاقات املتجددة على 
كادت  التي  املخاطر  من  والحد  أراضيها 

تكون سبًبا في دمار الكوكب.

فوائد االقتصاد األخضر
■ يوفر جزءا من الطاقة غير المتجددة.

■ يستخدم الطاقة المتجددة فى 
مشروعات بيئية.

■ يعيد استخدام الموارد والخامات من 
خالل التدوير.

■ حماية البيئة من التلوث بمياه الصرف أو 
المخلفات.

■ يحمى البيئة من التلوث.
■ يبتكر طاقات جديدة.

■ إعادة استخدامها بما يعيد استغاللها.
■ يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا.

■ بقلم: 

د. أحمد سلطان
نقالً عن موقع املرصد املصرى

مصر تستهدف التوسع بقوة فى أنشطة الطاقة النظيفةاالقتصاد األخضر هو طوق النجاة لجميع دول العالم للتصدي لتغير المناخ
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2829
تخطط مصر إلطالق 
مشروعات ضخمة إلنتاج 
الهيدروجين األخضر، بالتعاون 
مع كبرى الشركات العالمية 
المتخصصة، معتمدة 
في ذلك على موقعها 
اإلستراتيجي، وقربها من 
أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، 
وإمكاناتها الكبيرة في مجال 
الطاقة النظيفة.
وفي هذا اإلطار، تلقت مصر، 
خالل الفترة الماضية، عروضًا 
من كبرى الشركات العالمية 
لبدء تنفيذ عدة مشروعات 
إلنتاج الهيدروجين األخضر، 
واألمونيا الخضراء خاصة في 
المنطقة االقتصادية لقناة 
السويس.

كبرى الشركات العالمية كبرى الشركات العالمية 
توجه أنظارها إلى مصرتوجه أنظارها إلى مصر

الهيدروجين األخضرالهيدروجين األخضر
وشركة  رينيوابلز  إف  دي  إي  العمالقة 
باور  إيميا  وشركة  اإلماراتية  مصدر 
الوقود  إلنتاج  مصانع  إلنشاء  اتفاقيات 
ــر واألمــونــيــا  ــض ــني األخ ــدروج ــي ــه وال

الخضراء، حسبما ذكر مجلس الوزراء.

من  الكثير  جذب  على  مصر  تحرص 
االقتصادية  املنطقة  إلى  االستثمارات 
مشروعات  وخاصة  السويس،  لقناة 
الطاقة النظيفة، وهو ما يتطلب تكثيف 
من  االستفادة  تعظيم  أجل  من  الجهود 
ملحور  والحيوي  اإلستراتيجي  املوقع 
ا 

ً
مركز يصبح  ألن  سعًيا  السويس؛  قناة 

سيما  وال  عاملًيا،  واقتصادًيا  لوجستًيا 
األخضر،  الهيدروجني  مشروعات  في 
الطاقة  ــادر  ــص م أحــد  يعتبر  الـــذي 

للبيئة. الصديقة 
الشهور  خالل  بالفعل  مصر  ووقعت 
شركات  مع  ضخمة  اتفاقيات  األخيرة 
في  الخضراء  الطاقة  إلنــتــاج  دولــيــة 
املنطقة االقتصادية لقناة السويس، في 
خطوة من شأنها أن تساعد على تحويل 

املنطقة إلى مركز للطاقة الخضراء.
الفرنسية  الــطــاقــة  شــركــة  ووقــعــت 

األولى: االتفاقية 
ستنشئ شركة إي دي إف رينيوابلز 
األخــضــر  الــوقــود  ــاج  ــت إلن مصنعا 
جنبا  دوالر  مليارات   3 بقيمة  للسفن 
ويست  زيـــرو  شــركــة  مــع  جنب  ــى  إل

المنطقة االقتصادية لقناة السويس ستحتضن عددًا كبيرًا من مشروعات الهيدروجينمصر تخطط إلطالق مشروعات ضخمة إلنتاج الهيدروجين األخضر
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الثالثة: االتفاقية 
شركة  من  مكون  تحالف  سينشئ 
لشركة  التابعة  للمرافق،  عالم  حسن 
ــة  ــرك ــة، وش ــض ــاب ــق ــن عـــالم ال ــس ح
إلنتاج  محطات  اإلمــاراتــيــة  مصدر 
ألف   480 بطاقة  األخضر  الهيدروجني 
االقتصادية  املنطقة  في  سنويا  طن 
البحر  ساحل  وعلى  السويس  لقناة 
مختلفة  مراحل  على  وذلك  املتوسط، 

 .2030 عام  حتى  تمتد 
محطة  إنشاء  إلى  التحالف  ويهدف 
امليثانول  مــن  طــن  ــف  أل  100 بطاقة 
أخضر  ــود  ــوق ك الســتــخــدامــه  ســنــويــا 
يبدأ  والتي  األولى،  املرحلة  في  للسفن 
ما  وفــق   ،2026 عــام  بحلول  تشغيلها 
الرئيس  عن  الوزراء  مجلس  بيان  نقله 
القابضة  عالم  حسن  لشركة  التنفيذي 
عمرو عالم، والذي أضاف أن التحالف 
تصنيع  محطات  زيادة  أيضا  يستهدف 
املنطقة  ضمن  الكهربائية  املحلالت 

وعلى  الــســويــس  لقناة  االقــتــصــاديــة 
طاقة  لتوفر  املتوسط  البحر  ساحل 
جيجاوات   4 ــى  إل تصل  قــد  إنتاجية 
بحلول عام 2030 إلنتاج 2.3 مليون طن 
للتصدير  املعدة  الخضراء  األمونيا  من 
املحلية  الصناعات  تزويد  جانب  إلى 

األخضر. بالهيدروجني 
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي 
وشركة  النرويجية  سكاتك  وشــركــة 
كونستراكشون  وأوراسكوم  فيرتيجلوب 
إلنشاء  اتفاقية  أبريل  في  وقعوا  قد 
الهيدروجني  إلنتاج  مصنع  وتشغيل 
في  مــيــجــاوات   100 بــقــدرة  األخــضــر 
يبدأ  أن  املقرر  ومــن  السخنة.  العني 
 ،2024 عــام  بحلول  املــشــروع  تشغيل 
أخضر  هيدروجني  مصنع  أول  ليصبح 
في البالد. ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة 
خططها  عن  سكاتك  شركة  إعالن  من 
الخضراء  األمونيا  إلنتاج  مصنع  لبناء 

املنطقة. في  سنويا  طن  مليون  بطاقة 

السيادي.  مصر  وصندوق  املصرية 
للمصنع  اإلنتاجية  الطاقة  وستبلغ 
البداية، قبل  140 ألف طن سنويا في 
الحقا.  طن  ألف   350 إلى  ترتفع  أن 
للمشروع  اإلنشائية  األعمال  وتنطلق 
تشغيله  يبدأ  أن  على   ،2024 عام  في 

.2026 في 

الثانية: االتفاقية 
لشركة  التابعة  باور،  إيميا  ستنفذ 
إلنتاج  مصنعا  اإلمــاراتــيــة،  النويس 
بــالــتــعــاون مع  ــراء  ــض ــخ ال ــا  ــي ــون األم
هيئات  وعـــدة  الــســيــادي  الــصــنــدوق 
الطاقة  تبلغ  أن  املنتظر  ومن  حكومية. 
طن  ــف  أل  235 للمصنع  اإلنــتــاجــيــة 
ويمكن  األولــى،  املرحلة  خالل  سنويا 
وقت  في  طن  ألف   390 إلى  تصل  أن 
نهاية  بحلول  املصنع  بناء  ويبدأ  الحق. 
تشغيله  يــبــدأ  أن  على  ــام،  ــع ال ــذا  ه

.2025 عام  بنهاية 

صندوق مصر السيادى شريك أساسى فى مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر
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