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  المــدن الشــريكة لكليما ميد التي اعــدت خطة عمل الطاقة
والمناخ  المستدامة 

محافظــة األقصــر: أرمنــت ، الزينيــة ، البياضيــة ، إســنا ، التــود ، القرنــة
محافظــة البحــر األحمــر: مرســى علــم ، ســفاجا ، رأس غريــب ، القصير

 المنســق الوطني لكليما ميد
ســعادة الســفير بدر عبــد العاطي

مســاعد وزيــر الخارجية للشــئون األوروبية
وزارة الشــئون الخارجية

كليما-ميد في مصر

(SECAP) 



تحديــات تغير المناخ في مصر:
 اهــم اإلجراءات لمكافحة آثارها

تعتبــر مصــر مــن البــاد شــديدة التأثــر بتأثيــرات التقلبــات المناخيــة وتغيراتهــا، ال ســيما فيمــا يتعلــق باألمــن 
المائــي، والتأثيــر علــى المناطــق الســاحلية، والزراعــة والثــروة الحيوانيــة، والظــروف الســلبية بشــكل متزايــد 

علــى الصحــة، وعلــى المناطــق الســكنية، والطلــب علــى الطاقــة وإمداداتهــا.
 )NDC( لمواجهــة هــذا التحــدي، تقــدم مصــر بانتظــام مســاهمتها المحــددة وطنيــً لتقليل اآلثــار الســلبية
والتقاريــر الوطنيــة المتعلقــة إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، دعمــا لجهودهــا 

لتحقيــق أهدافهــا التنمويــة واالقتصاديــة وزيــادة قدرتهــا علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ.
تتوافــق المســاهمات المحــددة وطنيــً فــي مصــر مــع األهــداف العامــة للبــاد المتمثلــة فــي الحــد مــن 
التعــرض للكــوارث ، وتحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة علــى المــدى الطويــل. تشــمل مجــاالت التركيــز 
ــتدامة  ــة، واإلدارة المس ــاه، والطاق ــوارد المي ــاحلية، وم ــق الس ــة المناط ــة، وحماي ــتدامة البيئ ــية اس الرئيس

لألراضــي، والزراعــة، والصحــة.
وتتصــدى مصــر للمخاطــر واآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ فــي مختلــف القطاعــات. بمــا فــي ذلــك مــن خــال 
“اســتراتيجية التنميــة المســتدامة )SDS( - رؤيــة مصــر 2030”، وهــي خطــة وطنيــة طموحــة أطلقتهــا 
الحكومــة المصريــة فــي فبرايــر 2016 أعلــن عنهــا الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي. وتتكــون 
الرؤيــة، المعروفــة رســمًيا باســم “ اســتراتيجية التنميــة المســتدامة: رؤيــة مصــر 2030 “، مــن ثمانيــة أهــداف 
وطنيــة رئيســية يجــب تحقيقهــا بحلــول عــام 2030 والتــي تتماشــى مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة 

ــا 2063. ــتدامة ألفريقي ــة المس ــتراتيجية التنمي ــتدامة، واس المس
الهــدف مــن مشــروع Clima-Med  “العمــل مــن اجــل المنــاخ فــي جنــوب البحــر المتوســط “  هــو مســاندة 
مصــر ودول جنــوب البحــر األبيــض المتوســط األخــرى فــي مكافحــة آثــار تغيــر المنــاخ مــن خــال أنشــطة 
مختلفــة بمــا فــي ذلــك إعــداد خطــط عمــل الطاقــة المســتدامة والمنــاخ )SEACAPs( لكل مــن محافظة 

األقصــر. ومحافظــة البحــر األحمــر.



ــي  ــة ه ــود والقرن ــنا، الت ــة ، إس ــة ، البياضي ــت ، الزيني ــط أرمن ــر أواًل ، وخط ــة األقص ــة SEACAP لمدين ــداد خط ــم إع ت
ــر  ــن العناص ــد م ــار العدي ــي االعتب ــر ف ــة األقص ــذ خط ــة. تأخ ــا النهائي ــع صيغته ــن وض ــرة م ــة االخي ــي المرحل اآلن ف
ــة  ــة المحافظ ــى عاصم ــة عل ــراءات الخط ــز اج ــذا ترك ــة )ل ــرة للمحافظ ــاحة الكبي ــمل المس ــي تش ــة الت المتداخل
ومناطقهــا المختلفــة بمــا فــي ذلــك الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل(، كذلــك تنظــر الخطــة بعنايــة إلــى طبيعــة 
المدينــة وتاريخهــا الممتــد كأحــد مواقــع التــراث العالميــة التــي تتعــرض فــي نفــس الوقــت لضغوطــات مختلفــة 

ــة.  ــة المحيط ــق الريفي ــة والمناط ــن المدين ــل بي ــوث والتفاع ــريعة والتل ــر الس ــات التحض ــة لعلمي نتيج

ــتهاك  ــل اس ــا : تقلي ــة هم ــن ذا أولوي ــى محوري ــاخ عل ــتدامة والمن ــة المس ــل الطاق ــة عم ــتراتيجية خط ــز اس وترك
الطاقــة وتعزيــز انتــاج الطاقــة النظيفــة علــى المســتوى المحلــي. وتركــز اجــراءات زيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة 
علــى ثــاث قطاعــات رئيســية هــي: النقــل والمبانــي الســكنية والقطــاع الســياحي. ولتحفيــز وإشــراك كل اصحــاب 
المصلحــة بــدأت المحافظــة فــي اعطــاء المثــل والقــدوة بتقليــل اســتهاك الطاقــة فــي المبانــي العامــة ومبانــي 
ــي  ــط العمران ــات والتخطي ــوارع، إدارة المخلف ــارة الش ــل : إن ــر مث ــكل مباش ــا بش ــت إدارته ــع تح ــي تق ــات الت الخدم

ــتدام.  المس

وتركز خطة العمل على العناصر التالية: 

•

•

•

•

•

 محافظــة األقصر: مدينة تراثية خضراء
االســتراتيجية العامة لخطة عمل الطاقة المســتدامة والمناخ

الحــد مــن اســتخدام الســيارات الخاصــة وتشــجيع وســائل النقــل العامــة النظيفــة وركــوب الدراجــات والمشــي 
ومراجعــة مخططــات المدينــة للتحكــم فــي نقــل البشــر والبضائع. 

إعــادة تنظيــم األنشــطة الســياحية لتقليــل تأثيراتهــا علــى المواقــع األثريــة وتحســين قيمتهــا والحفــاظ عليها. 
ــة  ــاج الطاق ــائل إنت ــز وس ــاء وتحفي ــتهاك الكهرب ــل اس ــادق لتقلي ــد الفن ــادة تجدي ــى إع ــتمل عل ــا يش ــو م وه
فــي المبانــي )عــن طريــق اســتخدام الخايــا الشمســية وســخانات الميــاه الشمســية(. كذلــك إعــادة تنظيــم 
اســاطيل النقــل النهــري وتحســين الظــروف البيئيــة ونهــر النيــل وتجهيزهــم بــأدوات انتــاج الطاقــة المتجــددة، 
واعــادة هيكلــة وتنظيــم الزيــارات للمواقــع األثريــة لتقليــل تأثيــرات التلــوث والزيــارات كبيــرة العــدد، وهــو مــا 
يتطلــب اعــداد خطــة متكاملــة إلدارة مواقــع التــراث العالمــي الموجــودة علــى الضفــة الغربيــة مــن نهــر النيل. 

تجديــد المبانــي الســكنية لتقليــل اســتهاك الكهربــاء وتحويــل المبانــي الســكنية إلــى وحــدات صغيــرة إلنتــاج 
الطاقــة باســتخدام وحــدات الطاقــة الشمســية. 

ترويج وتعزيز تطبيقات زيادة كفاءة استخدام الطاقة في الفنادق والمنتجعات. 

ــع  ــاذج لجم ــر نم ــك تطوي ــي ذل ــا ف ــة ، بم ــة البيئ ــان حماي ــع ضم ــاج م ــادة اإلنت ــة لزي ــات الزراعي ــف الممارس تكيي
ــوي. ــاز الحي ــاج الغ ــة وإنت ــات الزراعي المخلف



(BEI) النتائج العامة للمســوحات األساســية لالنبعاثات

ــي 8,164   ــنة )حوال ــاعة/ س ــا واط س ــى 4,938 جيج ــل إل ــة يص ــتهاك الطاق ــي اس ــتهلكة: اجمال ــات المس القطاع
كيلــو واط ســاعة / الســنة لــكل نســمة( كالتالــي : قطــاع النقــل 41% مــن االســتهاك، ثــم المبانــي الســكنية بنســبة 

25% مــن اجمالــي اســتهاك الطاقــة، الســياحة 17% الصناعــة 10%، واخيــرا الخدمــات بنســبة %6. 
القطاعــات المســئولة عــن االنبعاثــات: اجمالــي االنبعاثــات يصــل إلــى 1,760 طــن مكافــىء ثانــي اكســيد الكربــون 
/ الســنة )3.07 طــن مكافــىء ثانــي اكســيد الكربون/الســنة لــكل نســمة(. يشــترك فــي هــذا: النقــل 32% والمبانــي 

الســكنية 31% والســياحة 15% والصناعــة 10% واالنشــطة الخدميــة %10.
االنبعاثــات البلديــة : المبانــي البلديــة مســئولة عــن 20 طــن مكافــىء ثانــي اكســيد الكربــون / الســنة ناتجــة عــن 21 

جيجــا واط ســاعة/ ســنة وهــو مــا يتكلــف حوالــي 18.8 مليــون جنيــه مصــري. 

اإلجراءات والنتائج 
 •

 •

المشروعات ذات األولوية في خطة عمل الطاقة المستدامة وتكلفتها مقدرة باليورو
تتوقــع خطــة عمــل المنــاخ والطاقــة المســتدامة تقلياإلنبعاثــات بنســبة 26% بحلــول عــام 2030 مقارنــًة مع حســابات 
ســيناريو ســير العمــل االعتيــادي “Business as Usual”. وهــو مــا يمثــل حوالــي 600 طــن مكافــىء ثانــي اكســيد 

الكربــون / العــام )أقــل بنســبة 36% مقارنــًة مــع مســتويات االنبعاثــات فــي 2015(. 

علــى الرغــم مــن أنــه فــي الوقــت الحالــي يصعــب تقديــر تأثيــرات االجــراءات بشــكل منفــرد، ولكــن مــع تنفيــذ 
ــات الغــازات الدفيئــة بنســبة  كل اإلجــراءات ســوف يصبــح مــن الممكــن تحقيــق المســتهدف مــن تقليــل انبعاث

.”Business as Usual“ ــادي ــل االعتي ــير العم ــيناريو س ــابات س ــك بحس ــام 2030 وذل ــول ع 26.0% بحل
ــون /  ــيد الكرب ــي اكس ــىء ثان ــن مكاف ــي 599,882 ط ــا حوال ــيتم تقليله ــي س ــات الت ــبة االنبعاث ــغ نس ــوف تبل س

ــل.  ــة العم ــي خط ــددة ف ــراءات المح ــى اإلج ــاًء عل ــام، بن الع

مدينة األقصر - محافظة األقصر

التكلفة باليورو المشاريع المخطط لها القطاعات

زيادة وعي الموظفين ، واإلضاءة الفعالة ، وتحسين 
تكييف الهواء

توسيع نشر LED + اإلدارة اإلستراتيجية

SCADA مضخات طاقة متغيرة + نظام

تطبيق كفاءة الطاقة

تحسين إدارة األسطول

التنقل المستدام وتخطيط النقل

التوعية + كفاءة الطاقة )للقوارب السياحية ، النقل البري(

التوعية + نظام SWH + خطط التجديد

توعية + مشاريع تجريبية

 توعية + مشاريع تجريبية محددة

الطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاعين العام 
والخاص )صندوق تمويل متجدد(

170,000

380,000

220,000

50,000

50,000

4,500,000

6,350,000

4,200,000

1,030,000

1,030,000

20,000,000

مباني المحافظة

إنارة الشوارع

توصيل المياه

معالجة النفايات

أسطول المحافظة

المواصات

السياحة

القطاع السكني

القطاع الثالث )الخدمات(

الصناعة

الطاقة المتجددة

المجموع باليورو         37,980,00037,980,000 ملحوظة :  متطلبات 
التمويل تقديرية. 



 محافظة البحر األحمر: الحفاظ على الســياحة من
 اجل مستقبل أفضل

 االســتراتيجية العامة لخطة عمل الطاقة المســتدامة والمناخ

ــي  ــي اآلن ف ــر ه ــب والقصي ــفاجا ورأس غري ــم وس ــى عل ــط مرس ــة أواًل ، وخط ــة SEACAP بالغردق ــداد خط ــم إع ت
المرحلــة االخيــرة مــن وضــع صيغتهــا النهائيــة. تركــز الخطــة علــى مدينــة الغردقــة التــي نمــت مــن مجــرد قريــة 
صغيــرة تعتمــد علــى الصيــد إلــى مركــز عالمــي للســياحة الشــاطئية يتواجــد بــه عــددًا كبيــرًا مــن الفنــادق ومناطــق 

الجــذب الســياحي ويصــل عــدد ســكانها إلــى حوالــي 180 ألــف نســمة. 

ــة  ــة والبني ــرة للمحافظ ــاحة الكبي ــل المس ــر مث ــن العناص ــد م ــا العدي ــي اعتباره ــل SEACAP ف ــة العم ــذ خط تأخ

األساســية للســياحة التــي تتركــز علــى ســاحل المدينــة وأنشــطة الرياضــات البحريــة وكذلــك المناطــق الســكنية. 
البيئــة الطبيعيــة  المتوقــع ان تســاهم خطــة عمــل الطاقــة المســتدامة والمنــاخ فــي الحفــاظ علــى  ومــن 
الحساســة مــع الوضــع فــي االعتبــار ان البحــر األحمــر غنــي بالشــعاب المرجانيــة والحيــاة البحريــة التــي تقــع تحــت 
ــر المنضبطــة والتلــوث الناتــج عــن اســتخدام  تهديــد االنشــطة الســياحية الكثيفــة وعمليــات الــردم والغطــس غي

ــوري.  ــود األحف الوق

ــتهاك  ــل اس ــا: تقلي ــة هم ــن ذا أولوي ــول محوري ــل ح ــة العم ــكل خط ــر، تتش ــة األقص ــي مدين ــال ف ــو الح ــا ه وكم
الطاقــة وتعزيــز انتــاج الطاقــة النظيفــة علــى المســتوى المحلــي. وتركــز اجــراءات زيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة 
علــى ثــاث قطاعــات رئيســية هــي: النقــل والمبانــي الســكنية والقطــاع الســياحي. ولتحفيــز واشــراك كل اصحــاب 
المصلحــة بــدأت المحافظــة فــي اعطــاء المثــل والقــدوة بتقليــل اســتهاك الطاقــة فــي المبانــي العامــة ومبانــي 
ــي  ــط العمران ــات والتخطي ــوارع، ادارة المخلف ــارة الش ــل: إن ــر مث ــكل مباش ــا بش ــت إدارته ــع تح ــي تق ــات الت الخدم

ــتدام.  المس

وتركز خطة العمل على العناصر التالية:

•

•

•

•

•

•

الحــد مــن اســتخدام الســيارات الخاصــة وتشــجيع وســائل النقــل العامــة النظيفــة وركــوب الدراجــات والمشــي 
ومراجعــة مخططــات المدينــة للتحكــم فــي نقــل البشــر والبضائع. 

اعــادة تنظيــم األنشــطة الســياحية للحــد من اآلثــار على البيئــة الســاحلية والتنــوع البيولوجي البحري وتحســين 
قيمتهــا والحفــاظ عليهــا. وهــو مــا يشــتمل علــى إعــادة تجديــد الفنــادق لتقليــل اســتهاك الكهربــاء وتحفيــز 
ــا الشمســية وســخانات الميــاه الشمســية(.  وســائل انتــاج الطاقــة فــي المبانــي )عــن طريــق اســتخدام الخاي
تحســين األداء البيئــي لمراكــب الغطــس بغيــة تقليــل تأثيــرات التلــوث والحفــاظ علــى جمــال الحيــاة البحريــة، 

إضافــًة لتجديــد واعــادة تنظيــم الســاحل والموانــئ البحريــة وتجهيزهــم بــأدوات انتــاج الطاقــة المتجــددة. 

تجديــد المبانــي الســكنية لتقليــل اســتهاك الكهربــاء وتحويــل المبانــي الســكنية إلــى وحــدات صغيــرة إلنتــاج 
الطاقــة باســتخدام وحــدات الطاقــة الشمســية. 

ــع  ــاذج لجم ــر نم ــك تطوي ــي ذل ــا ف ــة ، بم ــة البيئ ــان حماي ــع ضم ــاج م ــادة اإلنت ــة لزي ــات الزراعي ــف الممارس تكيي
ــوي. ــاز الحي ــاج الغ ــة وإنت ــات الزراعي المخلف

اســتخدام مــزارع الطاقــة الشمســية الكبيــرة لمســاندة مبــادرات وانشــطة التنميــة وتحســين ديناميكيــة 
ــة. ــاج الطاق ــى انت ــي عل ــي المبن ــاد المحل االقتص

تعزيز كفاءة الطاقة في األنشطة الصناعية والخدمية.



(BEI) النتائج العامة للمســوحات األساســية لالنبعاثات

ــي 11.9    ــنة )حوال ــاعة/ س ــا واط س ــى 3338 38 جيج ــل إل ــة يص ــتهاك الطاق ــي اس القطاعــات المســتهلكة: اجمال
ــي  ــم المبان ــتهاك، ث ــن االس ــل 36% م ــياحة 39%، النق ــاع الس ــي : قط ــمة( كالتال ــكل نس ــنة ل ــاعة / الس ــو واط س كيل

ــبة %12.  ــات بنس ــرًا الخدم ــة، واخي ــتهاك الطاق ــي اس ــن اجمال ــبة 13% م ــكنية بنس الس
القطاعــات المســئولة عــن االنبعاثــات: اجمالــي االنبعاثــات يصــل إلــى 1,277 طــن مكافــئ ثانــي اكســيد الكربــون 
/ الســنة )4.6 7 طــن مكافــئ ثانــي اكســيد الكربون/الســنة لــكل نســمة(. يشــترك فــي هــذا: النقــل 39% والســياحة 

28% والمبانــي الســكنية 17% واالنشــطة الخدميــة %10.
االنبعاثــات البلديــة: المبانــي البلديــة مســئولة عــن أكثــر 12 طــن مكافــئ ثانــي اكســيد الكربــون / الســنة ناتجــة 

عــن 25.2 جيجــا واط ســاعة/ ســنة وهــو مــا يتكلــف حوالــي 16 مليــون جنيــه مصــري. 

اإلجراءات والنتائج 
 •

 •

المشروعات ذات األولوية في خطة عمل الطاقة المستدامة وتكلفتها مقدرة باليورو
تتوقــع خطــة عمــل الطاقــة المســتدامة والمنــاخ تقليــل االنبعاثــات بنســبة 27% بحلــول عــام 2030 مقارنــًة مــع 
حســابات ســيناريو ســير العمــل االعتيــادي »Business as Usual«. وهــو مــا يمثــل حوالــي 468.54  طــن مكافــئ ثانــي 

ــي 2015(.  ــات ف ــتويات االنبعاث ــع مس ــًة م ــبة 41% مقارن ــل بنس ــام )أق ــون / الع ــيد الكرب اكس

علــى الرغــم مــن أنــه فــي الوقــت الحالــي يصعــب تقديــر تأثيــرات االجــراءات بشــكل منفــرد، ولكــن مــع تنفيــذ 
ــات الغــازات الدفيئــة بنســبة  كل اإلجــراءات ســوف يصبــح مــن الممكــن تحقيــق المســتهدف مــن تقليــل انبعاث

.»Business as Usual« ــادي ــل االعتي ــير العم ــيناريو س ــابات س ــك بحس ــام 2030 وذل ــول ع 27.0% بحل
ــون /  ــيد الكرب ــي اكس ــئ ثان ــن مكاف ــي 468.540  ط ــا حوال ــيتم تقليله ــي س ــات الت ــبة االنبعاث ــغ نس ــوف تبل س

ــل. ــة العم ــي خط ــددة ف ــراءات المح ــى اإلج ــاًء عل ــام، بن الع

مدينة الغردقة - محافظة الغردقة

التكلفة باليورو المشاريع المخطط لها القطاعات

زيادة وعي الموظفين/ تحسين اإلضاءة والتكييف

SCADA التبديل إلى مضخات الطاقة المتغيرة و

تطبيق كفاءة الطاقة

تحسين إدارة األسطول

الخطة اإلستراتيجية للتنقل والنقل المستدام

الطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاعين العام

مباني المحافظة

توصيل المياه

النفايات

أسطول محافظة البحر األحمر

المواصات

السياحة

القطاع السكني

الطاقة المتجددة

المجموع باليورو        56,030,00056,030,000 ملحوظة :  متطلبات 
التمويل تقديرية. 

توعية / قوارب الغوص والموانئ والمرسى
SWH + الفنادق / المنتجعات توصيل الغاز الطبيعي

تجديد الفنادق والمنتجعات )التمويل المتداول(
مخطط المدينة الخضراء )تحسين الصورة الجمالية للمدينة(

توعية
تركيب نظام SWH )الصندوق المتداول(

خطة تجديد المساكن لكفاءة الطاقة )صندوق متجدد(

والخاص )صندوق تمويل متجدد(

280,000

180,000

50,000

70,000

7,600,000

21,150,000

10,500,000
1,000,000
2,000,000

200,000
1,000,000
2,000,000

10,000,000



تــم اعــداد هــذا المنشــور بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي. ولكــن تقــع المســئولية الكاملــة لمحتويــات هــذا المنشــور علــى مشــروع 
كليما-ميــد وال تعكــس محتوياتــه بالضــرورة وجهــات نظــر االتحــاد األوروبــي.

قم بزيارتنا على
www.climamed.eu


