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مقدمة
وصــف الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي التغيــرات 
األخطــر  الوجــودي  “التحــدي  بأنهــا  المناخيــة 
علــى كوكبنــا”، وأشــار إلــى أن مواجهتهــا “أمــر 
حتمــي ال يحتمــل التأجيــل”، كمــا حــرص علــى 
ــار التغيــرات المناخيــة  الحديــث عــن تداعيــات وأث
علــى مصــر والقــارة األفريقيــة والعالــم بأكملــه 
فــي أكثــر مــن مناســبة، وشــدد علــى أهميــة 
الــدول اإلفريقيــة  رؤيــة شــاملة لدعــم  وجــود 
المناخيــة”،  التغيــرات  تداعيــات  لمواجهــة 
فتضمنــت العديــد مــن خطــب الرئيــس وكلماتــه 
ــر  ــر تغي ــن مخاط ــة م ــرات واضح ــات وتحذي تنويه
بالغــا  اهتمامــا  الحــرص  هــذا  أظهــر  المنــاخ، 
فــي  القــرار  وصنــاع  السياســية  القيــادة  لــدى 
وآليــات  المناخيــة  التغيــرات  بقضيــة  مصــر 
تفــادي انعكاســاتها الســلبية، والتــي بــدت فــي 
والتحــركات  والقــرارات  اإلجــراءات  مــن  العديــد 
التــي اتخذتهــا الدولــة المصريــة خــال الســنوات 

الماضيــة. القليلــة 

ولعــل أبــرز مــا يميــز التوجــه المصــري فــي التعامــل مــع 
رؤيــة  وجــود  هــو  المناخيــة  التغيــرات  وتداعيــات  مخاطــر 
شــاملة ومتكاملــة آلليــات المواجهــة، والتــي لــم تقتصــر 
ــا  ــرة، وإنم ــرة للظاه ــلبية المباش ــار الس ــة اآلث ــى مواجه عل
إجــراءات  تتضمــن  شــاملة  اســتراتيجية  لتشــكل  امتــدت 
وخطــوات هامــة وفاعلــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة، 
ودمجهــا فــي منظومــة التنميــة واالســتدامة التــي تتبناها 
القطاعــات،  كافــة  فــي  العمــل  عنــد  المصريــة  الدولــة 
فجــاءت “اســتراتيجية مصــر لتغيــر المنــاخ 2050” لتشــكل 
المظلــة الواســعة التــي تنطــوي أســفلها كافــة اإلجــراءات 
ــتدامة  ــج مس ــق نتائ ــى تحقي ــدف إل ــي ته ــة، والت ذات الصل

وبعيــدة المــدى مــن كافــة مــا يتخــذ مــن قــرارات.

وفــي هــذا الســياق يتضمــن اإلصــدار الراهــن عرضــاً لرؤيــة 
المناخيــة،  التغيــرات  ظاهــرة  حيــال  المصريــة  الدولــة 
مــن  عــدد  فــي  الممثلــة  االســتراتيجية  الرؤيــة  مــن  بــدءاً 
وإجــراءات  بتدابيــر  المدعومــة  الهامــة  االســتراتيجيات 
التــي  والقــرارات  المبــادرات  مــن  بحزمــة  مــروراً  فعليــة، 
تجعــل مكافحــة اآلثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة جــزء 
ــط  ــر فق ــي ال تقتص ــة، الت ــر التنموي ــود مص ــن جه ــزأ م ال يتج
علــى تحســين الوضــع الراهــن وإنمــا تمتــد نحــو المســتقبل 
اســتدامة  أكثــر  القادمــة مصــادر  بخطــط تضمــن لألجيــال 
للطاقــة ووفــرة فــي المــوارد وحيــاة أكثــر رخــاء، اســتنادا لمــا 
يتعيــن أن تقــوم عليــه األنظمــة السياســية الراســخة التــي 
ال تقتصــر علــى تحقيــق نجاحــات لحظيــة وإنمــا تهــدف إلــى 
توفيــر رؤى أكثــر اســتدامة تتجــاوز النجــاح الراهــن واللحظــي، 

وغــرس تجنــي األجيــال القادمــة ثمــاره.  
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يبدأ التحرك الجاد والمنظم 

حيال قضية أو ظاهرة ما بوضع 

رؤية استراتيجية واضحة حيال 

الظاهرة مصحوبة بأهداف قصيرة 

ومتوسطة وطويلة المدى، 

ومؤشرات لمتابعة وتقييم األداء، 

وهو ما تسعى الدولة المصرية 

إلى تطبيقه عند وضع خطط 

التعامل مع مختلف الظواهر 

والقضايا الهامة

حيــث  المناخيــة،  التغيــرات  قضيــة  رأســها  وعلــى 
منظمــة  اســتراتيجية  المصريــة  الدولــة  وضعــت 
ومنهجيــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة، ممثلــة 
فــي  المنــاخ  لتغيــر  الوطنيــة  “االســتراتيجية  فــي 
ــر  ــت مص ــه وضع ــدف ذات ــق اله ــر 2050”. ولتحقي مص
رؤيــة اســتراتيجية للمــدن الذكيــة واالقتصــاد األخضــر 
تتضمــن  متكاملــة  منظومــة  جميعهــا  لتشــكل 
إجــراءات فعليــه فاعلــة وقابلــة للتنفيــذ لتحقيــق 
هــدف مواجهــة اآلثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة.

أوالً: االستراتيجية الوطنية لتغير 

المناخ في مصر 2050.. نحو تحقيق 

التنمية المستدامة

ــة  ــتراتيجية الوطني ــة االس ــة المصري ــت الحكوم أطلق
لتغيــر المنــاخ 2050، التــي تعــد بمثابــة خارطــة طريــق 
لتحقيــق الهــدف الفرعــي المتمثــل فــي “مواجهــة 
تحديــات المنــاخ” طبًقــا لـ”رؤيــة مصــر 2030”، حيــث 
ــر  تمكــن االســتراتيجية مصــر مــن تخطيــط وإدارة تغي
المنــاخ علــى مســتويات مختلفــة بطريقــة تدعــم 
تحقيــق األهــداف االقتصاديــة واإلنمائيــة باتبــاع نهــج 

ــات. مــرن منخفــض االنبعاث

للتأثيــرات  اســتجابة  الوطنيــة  االســتراتيجية  وتأتــي 
المحتملــة للتغيــرات المناخيــة علــى مصــر؛ إذ تتزايــد 
أهميــة مواجهــة هــذه الظاهــرة مــن خــال الحــد من 
انبعــاث غــازات االحتبــاس الحــراري المســببة لهــذه 
 )Adaptation( التكيــف  أو   )Mitigation( الظاهــرة 
ــا،  ــة عنه ــروف الناتج ــع الظ ــش م ــل والتعاي ــا، ب معه
مثــل اســتنباط ســاالت جديــدة مــن المحاصيــل التــي 

تتحمــل الملوحــة ودرجــة الحــرارة العاليــة.

فقــد أشــارت دراســات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
 Intergovernmental( المعنيــة بالتغيــرات المناخيــة
االرتفــاع  أن  إلــى   )Panel on Climate Change، IPCC
ــرارة  ــة الح ــي لدرج ــط العالم ــي المتوس ــتمر ف المس
ســوف يــؤدي إلــى عــدد مــن المشــكات الخطيــرة، 
مثــل: ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر مهــدًدا بغــرق 
هولنــدا،  )مثــل:  العالــم  فــي  المناطــق  بعــض 

المحور األول: رهان المستقبل.. رؤى استراتيجية 
مصرية لمواجهة التغيرات المناخية
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ــر(.  ــل بمص ــر الني ــا نه ــة، ودلت ــدا األمريكي وفلوري
ومــن المتوقــع تعــرض مصــر الرتفــاع مســتوى 
ســطح البحــر، وارتفــاع درجــات الحــرارة، ومــا يتبــع 
ــة  ــر اإلنتاجي ــاه، وتأث ــوارد المي ــص م ــن نق ــك م ذل
المحاصيــل  بعــض  زراعــة  وصعوبــة  الزراعيــة، 
وكذلــك  الســياحية،  المناطــق  وتأثــر  الزراعيــة، 
ــر  ــي تأث ــة؛ وبالتال ــة التحتي ــة والبني ــة العام الصح
الصناعــة واألمــن الغذائــي واالقتصــاد القومــي.

إذ تؤكــد الدراســات أن ارتفــاع مســتوى ســطح 
البحر من 18 ســم إلى 59 ســم ســوف يؤدي إلى 
مثــل  المنخفضــة،  الســاحلية  المناطــق  غــرق 
دلتــا نهــر النيــل، وتأثــر مخــزون الميــاه الجوفيــة 
القريبــة مــن الســواحل، وتأثــر جــودة األراضــي 
الزراعيــة، وانخفــاض إنتاجيــة بعــض المحاصيــل 
المحصولــي  التركيــب  وتغييــر  االســتراتيجية، 
الســائد، وزيــادة شــدة موجــات الحــرارة والبرودة، 
ــا  ومــن ثــم تذبــذب معــدل ســقوط األمطــار كًم
ومكاًنــا، بــل وزيــادة معــدل التصحــر والجفــاف، 
ــارة  ــة. وبعب ــات الحي ــواع الكائن ــض أن ــاء بع واختف
غــرق  المتوقعــة:  التأثيــرات  تشــمل  أخــرى، 
األنظمــة  وتغيــر  االســتراتيجية،  الموانــئ 
التربــة،  تــآكل  معــدالت  وتزايــد  اإليكولوجيــة، 
وتغيــر خريطــة التوزيــع الجغرافــي للمحاصيــل 
الزراعيــة. ناهيــك بتفشــي بعــض أمــراض المنــاخ 
األمــراض  وأصحــاب  الســن  كبــار  ووفــاة  الحــار، 
المزمنــة، فضــاً عــن زيــادة أمــراض الحساســية 
والربــو. وهــو مــا يطــال فــي مجملــه مختلــف 
أو  الزراعيــة  ســواء  االقتصاديــة،  األنشــطة 
ــة أو الســياحية أو الخدميــة. الصناعيــة أو التجاري

كما اّتخذت مصر خطوات جادة لخفض االنبعاثات الكربونية، منها: وضع إطار 

استراتيجية تنمية منخفضة االنبعاثات حتى عام 2030، ووضع استراتيجية الطاقة 

المستدامة لمصر 2035 )التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد 

الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة(، وتنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة 

)مثل: مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1،6 جيجاوات في 

بنبان بأسوان(
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ــي  ــة ف ــر 2030 المحدث ــة مص ــن رؤي ــث م ــي الثال ــدف الفرع ــل اله يتمث
“االســتراتيجية  ُتمّكــن  وعليــه،  المنــاخ”.  تغيــر  تحديــات  “مواجهــة 
الوطنيــة لتغيــر المنــاخ فــي مصــر 2050” مــن تخطيــط وإدارة التغيــرات 
ــة  ــداف االقتصادي ــم األه ــا يدع ــة بم ــتويات مختلف ــى مس ــة عل المناخي
واإلنمائيــة المختلفــة بشــكل مــرن. وعلــى الرغــم مــن أن االنبعاثــات 
التــي تصــدر عــن مصــر ال تتجــاوز %0.6 مــن إجمالــي االنبعاثــات العالميــة، 
تعــد مصــر واحــدة مــن أكثــر الــدول عرضــة لآلثــار الســلبية للتغيــرات 
ــا جديــًدا أمــام أهــداف  المناخيــة كمــا ســبق القــول، ممــا يضيــف تحدًي
الرؤيــة  تلــك  تولــي  حيــث   ،2030 مصــر  ورؤيــة  المســتدامة  التنميــة 
اهتماًمــا خاًصــا بمواجهــة اآلثــار المترتبــة علــى التغيــرات المناخيــة مــن 
ــة والقــدرة  خــال وجــود نظــام بيئــي متكامــل ومســتدام يعــزز المرون

علــى مواجهــة المخاطــر.

مجــال  فــي  المصريــة  للجهــود  اســتكماالً  مصــر  اســتراتيجية  وتأتــي 
مكافحــة التغيــرات المناخيــة؛ فقــد صّدقــت مصــر علــى اتفاقيــة األمــم 
ــس.  ــاق باري ــو، واتف ــول كيوت ــاخ، وبروتوك ــر المن ــة لتغي ــدة اإلطاري المتح
الوطنــي  المجلــس  تشــكيل  أُعيــد  المؤسســي،  المســتوى  وعلــى 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  برئاســة   2019 عــام  فــي  المناخيــة  للتغيــرات 
ليضــم ممثليــن عــن الجهــات الحكوميــة كاّفــة إلــى جانــب مؤسســات 
ــتراتيجية  ــة اس ــى صياغ ــس إل ــذا المجل ــدف ه ــي. ويه ــع المدن المجتم
التنميــة  المناخيــة وربطهــا باســتراتيجية  وطنيــة شــاملة للتغيــرات 
مجــال  فــي  المبذولــة  الوطنيــة  الجهــود  وتجميــع  المســتدامة، 

الدراســات والبحــوث المتعلقــة بتغيــر المنــاخ.

ورئيــس  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  مدبولــي  مصطفــى  الدكتــور  أطلــق 
ــر  ــة لتغي ــتراتيجية الوطني ــة، االس ــرات المناخي ــي للتغي ــس الوطن المجل
المنــاخ فــي مصــر 2050، فــي احتفاليــة نظمتهــا وزارة البيئــة، وتتمثــل 
رؤيــة االســتراتيجية فــي التصــدي آلثــار وتداعيــات المنــاخ لتحســين جودة 
حيــاة المواطــن وتحقيــق التنميــة المســتدامة والنمــو االقتصــادي 
ــع  ــة، م ــم البيئي ــة والنظ ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ عل ــتدام، والحف المس
تعزيــز ريــادة مصــر علــى الصعيــد الدولــي فــي مجــال المنــاخ. وتســعى 
االســتراتيجية إلــى تحقيــق خمســة أهــداف رئيســية يتفــرع منهــا اثنــان 

ــا، وتتمثــل هــذه األهــداف فــي: ــا فرعًي وعشــرون هدًف

منخفضــة  وتنميــة  مســتدام  اقتصــادي  نمــو  تحقيــق  األول:  الهــدف 
القطاعــات مختلــف  فــي  االنبعاثــات 

وذلك من خال تحـــول مجـــال الطاقـــة عـــن طريـــق زيـــادة حصـة جميـــع مصـادر 
ــة  ــال الطاقــ ــة، باعتبــار مجــ ــج الطاقـ ــة فـــي مزيـ ــددة والبديلـ ــة المتجـ الطاقـ
مــــن أكبــــر القطاعــات المســــاهمة فــي انبعــــاث غــازات االحتبــــاس الحــراري، 
ــة المتجــــددة بعــــدة إجــراءات تســــتهدف  ــاء والطاقــ وقامــــت وزارة الكهربــ
زيــــادة مســــاهمة الطاقــــة الجديــدة والمتجــــددة والتــي مــــن المخطــط أن 

بجانــب الجهــود الراميــة إلــى تحــول مصــر إلــى مركــز إقليمــي للطاقــة 
خــال  مــن  أو  مباشــرة  النظيفــة  الطاقــة  وتصديــر  إنتــاج  خــال  مــن 
الهيدروجيــن األخضــر واألمونيــا وغيرهــا، ومشــروعات النقل المســتدام 
كمتــرو األنفــاق و”المونوريــل” وتحســين كفــاءة الطاقــة فــي الصناعــة، 
المعالــج،  الصحــي  الصــرف  مــاء  باســتخدام  الغابــات  زراعــة  وكذلــك 

ومشــروعات اإلدارة المســتدامة والذكيــة للمخلفــات.

التــي  التحديــات  فــي  أواصرهــا  المصريــة  االســتراتيجية  تجــد  كمــا 
العالميــة  ناحيــة واألزمــة االقتصاديــة  فاقمتهــا جائحــة كورونــا مــن 
ــن  ــية-األوكرانية م ــرب الروس ــة الح ــى خلفي ــق عل ــي األف ــوح ف ــي تل الت
ــث  ــر البح ــا مص ــدول ومنه ــف ال ــى مختل ــم عل ــذا، يتحت ــة. ول ــة ثاني ناحي
ــجع  ــن، وتش ــك المح ــن تل ــتفادة م ــن االس ــتدامة تضم ــات مس ــن آلي ع

والمنــاخ. للبيئــة  الصديقــة  االســتثمارات 

ــات  ــن التوجه ــدًدا م ــى ع ــة تتبن ــة المصري ــر أن الدول ــر بالذك ــن الجدي وم
العامــة علــى صعيــد التغيــرات المناخيــة، منهــا التكامــل بيــن مختلــف 
التنميــة  اســتراتيجية  مثــل:  والقطاعيــة،  الوطنيــة  االســتراتيجيات 
واالســتراتيجية  األخضــر،  االقتصــاد  واســتراتيجية   ،2030 المســتدامة 
الوطنيــة لتقليــل مخاطــر الكــوارث، واســتراتيجية التنميــة منخفضــة 
اإلجــراءات  دمــج  جانــب  إلــى  القطاعيــة،  واالســتراتيجيات  االنبعاثــات 
المتعلقــة بالتغيــرات المناخيــة ومعاييــر االســتدامة والتعافــي األخضــر 
فــي التخطيــط الوطنــي، باالســتفادة مــن فــرص التمويــل المتاحــة 
تحــت مظلــة اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغيــر المناخــي، 

ــك. ــر ذل ــس، وغي ــة باري واتفاقي

تصــــل إلــــى %42 مــــن إجمالــــي الطاقــــة الكهربائيــــة المنتجــــة فــــي 2035.
الوقــود األحفــوري،  الناتجــة عــن اســتخدام  االنبعاثــات  إلــى جانــب خفــض 
وإمكانيـــة اســــتخدام بدائــــل وقــــود قليلــة االنبعــــاث الكربونيــــة، مثـل الغـاز 
الطبيعـــي الـــذي حققـــت مصـــر فائـــًضا مـــن إنتاجـــه فـــي الســـنوات الماضيـــة، 
وبالفعـــل بلـــغ اســـتخدام الغـــاز الطبيعـــي بمحطـــات الكهربـــاء %94.1 خـــال 
ــام  ــن العـ ــوالر عـ ــازوت والسـ ــتهاكات المـ ــل اسـ ــع تقليـ ــام 2019/2020 مـ عـ

الســـابق.
وكذلك تعظيم كفاءة الطاقة، لضمان زيـــادة االســـتفادة مـــن المـوارد سـواء 
فـــي صورتهـــا األوليـة كوقـود أو مـن خال الطاقـة الكهربائيـة المنتجـة، ممـا 
يـــؤدي بالتالـــي إلـــى إتاحــة المـــوارد الســـتخدامات تنمويـــة أخـــرى، وبالتالـــي 
يحقـــق الهـــدف الرئيسي وهـــو التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة مـــن خال 
انبعاثـــات أقـــل، فضــاً عــن تبنـــي اتجاهـــات االســـتهاك واإلنتـــاج المســـتدامة 
للحـــد مـــن انبعاثــات غـــازات االحتبـــاس الحـــراري مـــن النشـــاطات األخـــرى غيـــر 
ــية  ــات حساسـ ــر القطاعـ ــن أكثـ ــه م ــة، ألن ــل الزراعــ ــة، مثــ ــة بالطاق المتعلقـ
ــاءة  ــى كفـ ــر علـ ــر مباشـ ــر أو غي ــكل مباشـ ــر بشـ ــث يؤث ــاخ، حيـ ــرات المن لتغيـ
القطـــاع، ممـــا يهـــدد تحقيـــق األمـــن الغذائـــي وبالتالـــي النمـــو االقتصـــادي.

فلسفة االستراتيجية
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الهـــدف الثاني: بنـــاء المرونـــة والقـــدرة علـــى التكيـــف مـــع تغيـــر المنـاخ 
وتخفيـــف اآلثـــار الســـلبية المرتبطـة بتغيـــر المنـاخ 

يتمثــل الهــدف الثانــي فــي حمايــة المواطنيــن مــن اآلثــار الصحيــة 
الســلبية لتغيــر المنــاخ. فبمــا أن اإلنســــان محــــور التنميــــة فــي رؤيــــة 
الصحيــة  اآلثـــار  مــن  المواطنيـــن  حمايـــة  المهــم  مــن   ،2030 مصــــر 
الســــلبية لتغيــــر المنــاخ خاصــة بعد جائحــــة كوفيــد19- التــي أوضحــت 
مــــدى أهميــــة االســـتعداد الجيـــد للمتغيـــرات الصحيـــة الطارئـــة، فضــاً 
عن تقليــــل الخســــائر واألضــــرار التــــي يمكــن أن تحــــدث ألصــول الدولــة 
ــر  ــرات تغيــ ــن تأثيــ ــا مــ ــاظ عليهــ ــة عــــن طريــــق الحفــ والنظــــم البيئيــ
المنــــاخ، والحفـــاظ علـــى أصـــول الدولـــة مثـــل البنى التحتيـــة ومعالـــم 
التـــراث التاريخيـــة مـــن تأثيـــرات التغيـــرات المناخيـــة لمـــا لها مـــن أبعـــاد 
اجتماعية واقتصاديـــة وثقافيـة كبيـــرة، لتحقيق التـوازن البيئـي ومنـع 

اآلثـــار االجتماعيـــة والصحيـــة واالقتصاديـــة الســـلبية.

ــر المنــاخ،  باإلضافــة إلــى الحفــاظ علــى مــوارد الدولــة مــن تأثيــرات تغي
والحفــاظ علــى المـــوارد الطبيعيـــة ألنهــا المصـــدر األساســـي للتنميـــة 
للصناعــــات  األوليــــة  والمــــواد  الغــــذاء  مصـــدر  وهـــي  االقتصاديـــة 
المختلفــــة، كمــــا أنهــــا تشــــمل األراضــــي التــــي يتــــم عليهــــا تطويــــر 
تحتيــــة  بنيــــة  وجــــود  وكذلــك  المختلفــــة،  التنميــــة  مشــــروعات 
وخدمــــات مرنــــة فــــي مواجهــــة تأثيــرات تغيــــر المنــــاخ، مثل شــبكات 
الطــرق والميــاه والصــرف الصحــي والكهربــاء وشــبكات توصيــل الغــاز 
الطبيعــــي فــي المــدن والقــــرى والمشــروعات الســكنية المختلفــة، 
وأيًضــا البنيــــة التحتيــــة الداعمــــة للمشــــروعات الزراعيــــة والصناعيــــة.

إلــى جانــب تنفيــذ مفاهيــم الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، فضــاً عــن 
الحفــاظ علــى المســاحات الخضراء والتوســع بها، إذ يســـاهم التشـــجير 
وزيـــادة المســـاحات الخضـــراء فــي امتصـــاص غـــاز ثاني أكســـيد الكربـــون 
مـــن الجـــو، كمـــا أنـــه يســـاهم فـــي تقليـــل درجــة الحــرارة خصوصــًـا مـــع 

ارتفـــاعها نتيجـــة لتغيـــر المنـاخ.

الهدف الثالث: تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ 

الثالــث فــي تحديــــد أدوار ومســــئوليات مختلــــف  الهــدف  ويتمثــل 
االســتراتيجية،  األهــــداف  تحقيــــق  أجــــل  مــــن  المصلحــــة  أصحــــاب 
والعمــل علــى تحســين ترتيــب مكانـــة مصـــر فـــي الترتيـــب الدولـــي 
الخـــاص بإجراءات تغيـــر المنـــاخ لجـــذب المزيـــد مـــن االستثمارات وفـــرص 
التمويـــل المناخـــي، لتنفيـــذ المشـــروعات المقترحـة مـــن خـال المنـح 
ــة  ــات القطاعيـ ــاح السياسـ ــال إصـ ــن خ ــك م ــة، وذل ــروض الدوليـ والقـ
الازمة الســـتيعاب التدخات المطلوبة للتخفيـف مـن آثـار تغيـر المنـاخ 
ــة  ــة الازمـ ــات القطاعيـ ــاح السياسـ ــر وإصــ ــه، ألن تطويــ ــف مع والتكيـ

ــة. ــات المعنيـ ــع الفئـ ــاع الخـــاص وجميـ ــراك القطـ يتضمــن إشـ

فضاً عن تعزيــــز الترتيبــــات المؤسســــية واإلجرائيــــة والقانونيــة، مثــل 
ــر فاعليــــة  ــام الرصــــد واإلبــاغ والتحقــــق، وهــو مــــن األدوات األكثــ نظــ
فــــي تعزيــــز موقــــف مصـــر مـــن قضايـــا تغيـــر المنـــاخ ممـــا يـــؤدي إلـــى 
إمكانيـــة جـــذب مشـــروعات داعمـــة أكثـــر وكذلـــك جـــذب االســتثمارات 

فـــي هـــذا المجـال.

الهدف الرابع: تحسين البنية التحتية لتمويل األنشطة المناخية 

المحليـــة،  الخضـــراء  المصرفيـــة  لألعمـــال  الترويـــج  فــي  ويتمثــل 
وخطـــوط االئتمان الخضـــراء، ألن القطـــاع المصرفـــي مـــن أهـــم مصـــادر 

تمويـــل المشـــروعات فـــي القطاعيـــن الخـــاص والعـام، وتضــــع الجهــة 
المصرفيــة حزمــة مــن االشــتراطات التــي يجــب علــى متلقــي الدعــم 
االلتــــزام بهـــا قبـــل الموافقـــة علـــى التمويـــل، وهـــو مـــا يتيــح إضافــة 
الشـــق البيئـــي واالجتماعـي لـه لتتحـول إلـــى أعمـال خضـراء، إلى جانب 
ــراءات  ــة إلج ــي األولويـ ــي تعط ــرة التـ ــل المبتكـ ــات التمويـ ــج آلليـ الترويـ
التكيـــف، علـى سـبيل المثـال الســـندات الخضراء، ففي النصـف الثانـي 
مـن عـام 2020 قامـت مصـر بإصـدار أول طـرح للسـندات الخضـراء بقيمـة 
750 مليـون دوالر، وبذلـك كان لمصـر الريـادة فـي إصـدار هـذه السـندات 
علـــى مسـتوى الشـرق األوسـط وأفريقيـــا، وتهـدف السـندات الخضـراء 
إلـــى جـذب المسـتثمرين الذيـــن يعملـون علـى مشــروعات مســتدامة 

حيث إنهــــا مخصصــــة للمشــــروعات المتصلــــة بالبيئــــة والمنــــاخ.

فضــاً عــن مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي تمويـــل األنشـــطة المناخيـــة 
والترويـــج للوظائـــف الخضـــراء، ألن القطـــاع الخـــاص عامـــة مــرن فـــي 
التعامـــل مـع المتغيـرات الســـريعة التـي تؤثـر علـى المنـاخ االستثماري 
بشـــكل عـــام، وهـــو مـــا تـــم رصـــده فـــي أعقـــاب أزمـــة كوفيـــد19- التـي 
أثـــرت بشـــكل كبيـر علـى االقتصـــاد العالمـي وحركـة التجـــارة العالميـة، 
وارتفعـــت فـــي أعقابهـــا نســـب البطالـــة فـــي الـــدول المختلفـــة، وقـد 
أظهـــرت الدولـــة المصريـــة ُحسـن تعامـــل مـع األزمـــة ككل، ولكـن نظـًرا 
ــي  ــاص فـ ــاع الخـ ــاهم القطـ ــه سـ ــريعة بـ ــرات سـ ــراء تغيـ ــهولة إجـ لسـ
مواجهـــة تحديـــات األزمـــة، ولذلـك تأتـي أهميـة مشـــاركة القطـاع فـي 

تمويـــل األنشـــطة المناخيـــة.

باإلضافــة إلــى تحقيــق التوافــــق مــــع الخطــــوط التوجيهيــــة لبنــــوك 
التنميــــة متعــــددة األطــــراف لتمويــــل األنشــــطة المناخيــــة، حيــث 
أضافـــت بنـــوك التنميـــة متعـــددة األطـــراف عـــدًدا مـــن االشـــتراطات 
المتعلقـــة باألنشـــطة المناخيــة لتمويــــل المشــــروعات، وكذلــك البناء 
علــى نجــاح برامــج تمويــل األنشــطة المناخيــة الحاليــة، فقــــد حققــــت 
مصــــر العديد من النجاحات فــــي مجــــال تمويــــل األنشــــطة المناخيــــة، 
وذلــك مــن خال طــرح الســندات الخضــراء، وتنفيــذ سياســات إشــراك 
القطــاع الخــاص فــي المشــروعات الخاصــة بتمويــل محطــات الطاقــة 
الشمســية، مثــل محطــة بنبــان التــي تعــد حالًيا أكبــر محطــة توليــد 

كهربــــاء مــــن الطاقــــة الشمســية.

الهــــدف الخامــس: تعزيــــز البحــــث العلمــــي ونقــــل التكنولوجيــــا وإدارة 
المعرفــــة ورفــــع الوعــــي لمكافحــــة تغيــــر المنــاخ

من خال تعزيـز دور البحـث العلمـي ونقـل التكنولوجيـا فـي التخفيـف 
مـن تغيـر المنـاخ والتكيـف معـه، ألنه يسـاهم فـي عـدد مـن المجـاالت 
ــؤ  ــة، والتنبـ ــر المناخيـ ــل تحليــل الظواهـ ــر المنــاخ، مثـ ــة بتغيـ المتعلقـ
ــراءات  ــواء بإج ــا سـ ــدي لهـ ــط للتصـ ــع خطـ ــة ووضـ ــرات المتوقعـ بالتغيـ
التخفيــــف أو التكيــــف المختلفــــة بعــــد دراســــة تأثيــــرات الخطــــط 
ــر المعلومـــات المتعلقـــة  بشــــكل مفصــــل، إلــى جانــب تســـهيل نشـ
بالمنـــاخ وإدارة المعرفـــة بيـــن المؤسســـات الحكوميـــة والمواطنيــن، 
فأصبـح تـداول المعلومـات ذا أهميـة قصـوى فـي إسـراع وتيـرة البحـث 
العلمـــي وأصبـح شـريًكا أساســـًيا داعـًما للتطـور التكنولوجـي، وسـاعد 
علـــى ذلـــك وجـــود منصــــات مســــاعدة ومفتوحــــة للمتخصصيــــن 
والمهتميــــن بمختلــف المجــــاالت، فضاً عن زيـادة الوعـي بشـأن تغيـر 
المنـــاخ بيـن مختلـف أصحـــاب المصلحة )صانعـــي السياسـات/القرارات، 

ــن، والطــاب(. والمواطنيـ



8

مصادر تمويل االستراتيجية
وتحقيق رؤية مصر 2030

بالنســبة لمصــادر التمويــل المحتملــة لتحقيــق 
ــن  ــد م ــد العدي ــه يوج ــتراتيجية، فإن ــداف االس أه
المصــادر الدوليــة المتاحــة تحــت إطــار اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ واتفاقيــة 
ــوك  ــر، والبن ــاخ األخض ــدوق المن ــل: صن ــس مث باري
والمؤسســات متعــددة األطــراف )مثــل: البنــك 
باإلضافــة  األفريقــي(،  التنميــة  وبنــك  الدولــي، 
الوكالــة  مثــل  األطــراف  ثنائيــة  الجهــات  إلــى 
التمويــل  بجانــب  وغيرهــا،  للتنميــة  الفرنســية 
تحفيــز  علــى  عــاوة  الدولــة،  ميزانيــة  مــن 

الخــاص. القطــاع  اســتثمارات 

 وفــي النهايــة، تســعى الدولــة المصريــة مــن 
مــن  جملــة  تحقيــق  إلــى  االســتراتيجية  خــال 
خفــض  مقدمتهــا:  فــي  يأتــي  التــي  النتائــج 
االنبعاثــات فــي مختلــف القطاعــات، وزيادة حصة 
ــع  ــة، والتوس ــددة والبديل ــة المتج ــادر الطاق مص
الطاقــة  ومحطــات  الريــاح  مــزارع  إنشــاء  فــي 
المخلفــات،  مــن  الطاقــة  وإنتــاج  الشمســية 
الحيويــة،  الطاقــة  اســتخدام  فــي  والتوســع 
باإلضافــة إلــى تطويــر تقنيــات جديــدة الســتيعاب 
مثــل  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  اســتخدام 
أنظمــة التحكــم الذكيــة، واستكشــاف مصــادر 
طاقــة بديلــة جديــدة مثــل الهيدروجيــن األخضــر 
الطاقــة  اســتخدام  وزيــادة  النوويــة،  والطاقــة 
المنشــآت  داخــل  الكهربــاء  لتوليــد  المتجــددة 
الفحــم،  مــن  التدريجــي  والتخلــص  الصناعيــة، 
ــون،  ــة الكرب ــود منخفض ــواع وق ــى أن ــول إل والتح
الطاقــة  محطــات  كفــاءة  بتحســين  ناهيــك 
الحراريــة، وشــبكات النقــل والتوزيــع، واألنشــطة 
المرتبطــة بالنفــط والغــاز. كمــا تســتهدف مصــر 
 Rs )Refuse، Reduce، Reuse، ــوم ــج لمفه التروي
المخلفــات  تدويــر  وإعــادة  لتقليــل   )Recycle
البلديــة والزراعيــة، والتخلــص اآلمــن والســليم 
ــبة،  ــن مناس ــي مداف ــة ف ــات الصلب ــن المخلف م
وتجميــع الغــازات الناتجــة عــن تلــك المدافــن. 
وهــو مــا يهــدف إلــى بنــاء المرونــة والتكيــف 
ــات  ــداد الدراس ــع إع ــوازي م ــاخ بالت ــر المن ــع تغي م
وتوعيــة  الصحــي  بالقطــاع  العامليــن  وتدريــب 
المواطنيــن، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة 
والنظــم اإليكولوجيــة مــن تأثيــرات تغيــر المنــاخ، 
التنــوع  التصــدي لفقــدان  بيــن جهــود  والربــط 
األراضــي  وتدهــور  المنــاخ  وتغيــر  البيولوجــي 

المحميــات. علــى  والحفــاظ  والتصحــر 

ثانًيا: تنمية االقتصاد والبيئة والمجتمع.. 
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اهتمــام  محــاور  مــن  البيئــة  قضايــا  تكــن  لــم 
ولــم  الحديــث،  التاريــخ  فــي  المصريــة  الدولــة 

تكــن دوًمــا علــى قائمــة أولوياتهــا. إذ إنتهجــت الدولــة ســابًقا التركيــز علــى 
المكاســب  زيــادة  علــى  المنصبــة  المســتدامة  غيــر  االقتصاديــة  التنميــة 
األبعــاد األخــرى ال  النظــر لمــردود األنشــطة المختلفــة علــى  الماديــة دون 

منهــا. البيئيــة  ســيما 

التصــدي  الدولــة فــي  وأصبحــت عــدة مؤشــرات ســلبية معبــرة عــن تأخــر 
ــل  ــكة للتعام ــة متماس ــود آلي ــدم وج ــات وع ــم المخلف ــل تراك ــاكل مث لمش
معهــا، أو زيــادة معــدالت تلــوث الميــاه والهــواء، أو تشــجيع االســتثمار فــي 

مجــال الطاقــة البديلــة.

عوًضــا عــن ذلــك، اتجهــت الدولــة لاعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري فــي كل 
األنشــطة الصناعيــة والخدميــة، مــع تقديــم الدعــم الضخــم للمســتهلك 
دون وضــع شــرائح مقننــة لهــذا الدعــم. حتــى إنــه فــي تســعينيات القــرن 
لتــر  البنزيــن ال يتخطــى ســعر  لتــر  الماضــي والســنوات الاحقــة كان ســعر 

الميــاه المعدنيــة المعبــأة.

أصبــح هنــاك دور  إذ  األخيــر بصــورة جذريــة؛  العقــد  تبــدل فــي  الحــال  أن  إال 
ــط  ــس فق ــة. لي ــال البيئ ــة بمج ــوزارات المعني ــات وال ــن الهيئ ــا م ــر مطلوًب أكب
ــي،  ــة المجتمع ــتوى الرفاهي ــى مس ــس عل ــي المنعك ــع البيئ ــين الوض لتحس
ــتثمار  ــون االس ــول ك ــئ ح ــوم الخاط ــي المفه ــر ف ــادة النظ ــدف إع ــا به وإنم

ــة. ــد مادي ــه عوائ ــت ل ــة ليس ــال البيئ ــي مج ف

فــي  كونهــا  مــن  مــرة،  وألول  فقــط  عاميــن  منــذ  مصــر،  تصنيــف  وتحــول 
ــا إلــى واحــدة مــن دول النصــف األفضــل فــي تقييــم  ــا بيئًي الــدول األكثــر تلوًث
ــا  جامعــة “يــال” لمعامــل األداء البيئــي. بــل إنهــا تشــغل المركــز الـــ 25 عالمًي
فــي معــدالت التحســن خــال 10 أعــوام بعــد أن قفــز تصنيفهــا أكثــر مــن مــرة، 

ــام 2018. ــدة ع ــة واح ــًزا دفع ــا 40 مرك منه
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االقتصاد األخضر

إلــى  يهــدف  الــذي  االقتصــاد  بأنــه  األخضــر  االقتصــاد  ُيعــّرف 
الحــّد مــن مخاطــر التلــوث بأنواعــه، واالحتبــاس الحــراري، ونــدرة 
ــوُل  ــة َتُح ــتدامة حقيقي ــة مس ــل تنمي ــدف تفعي ــوارد، به الم
ــر  ــاد األخض ــق لاقتص ــاط الوثي ــم االرتب ــة. ورغ ــور البيئ دون تده
ــاً  ــاًدا قاب ــون اقتص ــى أن يك ــز عل ــه يرك ــة؛ إال أن ــي البيئي بالنواح

ــي. ــد السياس ــى الصعي ــق عل ــر للتطبي أكث

وكانــت األمــم المتحــدة قــد عّرفــت االقتصــاد األخضــر عــام 
اإلنســان،  رفاهيــة  تحســين  عنــه  ينتــج  اقتصــاد  بأنــه   2010
ــة  ــدرة البيئي ــر والن ــل المخاط ــع تقلي ــة، م ــة االجتماعي والعدال
بشــكل كبيــر. وهــو فــي أبســط تعبيــر عنــه: اقتصــاد منخفــض 

ــا. الكربــون، وفعــال مــن حيــث المــوارد، وشــامل اجتماعًيّ

ففــي حالــة االقتصــاد األخضــر يكــون نمــو الدخــل والعمالــة 
ــن  ــل م ــي تقل ــة الت ــة والخاص ــتثمارات العام ــن باالس مدفوعي
انبعاثــات الكربــون والتلــوث، وتعــزز كفــاءة اســتخدام الطاقــة 
وخدمــات  البيولوجــي  التنــوع  فقــدان  وتمنــع  والمــوارد، 

اإليكولوجــي. النظــام 

وأقــر تقريــر االقتصــاد األخضــر لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة 
لعــام 2011 بــأن االقتصــاد كــي يكــون صديًقــا للبيئــة، يجــب 
علــى  عــادالً  يكــون  أن  يجــب  بــل  فحســب؛  فّعــاالً  يكــون  أال 
النطــاق المجتمعــي أيًضــا؛ فاإلنصــاف يعنــي االعتــراف بأبعــاد 
االســتدامة الثاثــة: )االقتصــاد، والبيئــة، والمجتمــع(، والعمــل 
علــى تنميتهــا مًعــا دون تخصيــص المــوارد لُبعــد واحــد فقــط 

لضمــان الشــمول.

التــي تميــز االقتصــاد األخضــر عــن األنظمــة  ومــن الســمات 
المــال  لــرأس  المباشــر  التقييــم  الســابقة  االقتصاديــة 
قيمــة  ذات  بوصفهــا  اإليكولوجيــة،  والخدمــات  الطبيعــي، 
اقتصاديــة، ونظــام محاســبة التكاليــف بالكامــل الــذي يتــم 
فيــه تتبــع التكلفــة إلــى المراحــل المســتقبلية مــن معالجــة 
بشــكل  التكاليــف  نقــل  يتــم  كمــا  ناتجــة.  بيئيــة  أضــرار  أي 
موثــوق إلــى الكيــان الــذي يتســبب فــي ضــرر أو يتجاهــل أحــد 
األصــول. وُتحتســب تلــك األضــرار علــى أنهــا مســئوليات. وعلــى 
تلــك األســس تعمــل الــدول الكبــرى والشــركات العالميــة على 
ــة  ــيلة قابل ــتدامة كوس ــر االس ــة وفك ــات البيئي ــي السياس تبن
للتطبيــق لتعزيــز ممارســاتها فــي مجــال االقتصــاد األخضــر.

وبهذا تمثل استراتيجية مصر لالقتصاد األخضر 

خطوة رئيسية إلى األمام في متابعة مسار 

التنمية االقتصادية التي تأخذ في االعتبار 

الحفاظ على البيئة والندرة البيئية، وتدعم 

إنشاء مجتمع أكثر مرونة واستعداًدا للتغيرات 

المستقبلية في مجاالت البيئة.

ــة  ــة المعني ــتراتيجيتها الوطني ــام 2016 اس ــي ع ــة ف ــة المصري ــت الدول أطلق
باالقتصــاد األخضــر، وذلــك علــى هامــش مؤتمــر الــوزراء األفريقييــن المعنــّي 
بالبيئــة )African Ministerial Conference on the Environment )AMCEN، الــذي 
ــر  ــي المؤتم ــة ف ــادة األفارق ــام. وكان الق ــك الع ــي ذل ــرة ف ــي القاه ــد ف ُعق
قــد دعــوا إلــى تعزيــز رؤيــة إنمائيــة واضحــة ألفريقيــا فــي ســياق أجنــدة 

ــس. ــاق باري ــة 2030 واتف ــتدامة الدولي االس

ــماعيل”  ــريف إس ــابق “ش ــري الس ــوزراء المص ــس ال ــّرح رئي ــر، ص ــال المؤتم وخ
بــأن البيئــة هــي إحــدى الركائــز األساســية الســتراتيجية مصــر 2030، إذ تتوافق 
النهــوض  المنــاخ، والتــي تشــمل:  هــذه االســتراتيجية مــع أهــداف تغيــر 

ــة. ــة للطاق ــادر نظيف ــر مص ــاة، وتوفي ــة الحي بنوعي

االقتصــاد  إلــى  التدريجــي  االنتقــال  إلــى  الجديــدة  االســتراتيجية  وتهــدف 
األخضــر بالشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة UNEP ومركــز البيئــة 
االســتراتيجية  وتتضمــن   ،CEDARE وأوروبــا  العربيــة  للمنطقــة  والتنميــة 
أربعــة مجــاالت تركيــز رئيســية، هــي: الميــاه، والزراعــة، والنفايــات، والطاقــة. 
مــع  الحكوميــة  للمشــتريات  التدريجــي  التكيــف  االســتراتيجية  وتضمنــت 

المســتدامة. والتكنولوجيــات  للبيئــة  الصديقــة  المنتجــات 

إال أن أبــرز التحديــات التــي هــددت تلــك االســتراتيجية وقــت إطاقهــا هــي 
أعــرب  فقــد  الدفيئــة.  الغــازات  انبعاثــات  خفــض  تواجــه  التــي  الصعوبــات 
خبــراء البيئــة عــن قلقهــم بشــأن التوســع فــي اســتخدام الفحــم بــدالً مــن 
مصــادر الوقــود منخفضــة االنبعاثــات الكربونيــة. لكــّن التقاريــر التــي أعلنتهــا 
وزارة البيئــة فــي العــام نفســه، كشــفت عــن اســتراتيجية مزيــج الطاقــة 
المســتقبلية التــي تتضمــن تغييــرات إيجابيــة جذريــة فــي خارطــة الطاقــة 
نســبة  لخفــض  المطلوبــة  التوجهــات  االســتراتيجية  تضــع  إذ  مصــر؛  فــي 
اســتخدام طاقــة الوقــود األحفــوري مــن 95٪ إلــى 50٪ بحــد أقصــى، مــع 
زيــادة نصيــب مــوارد الطاقــة المتجــددة إلــى 30٪، والطاقــة النوويــة إلــى ٪5.

استراتيجية مصر لالقتصاد األخضر
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وفــي فبرايــر 2018، أعلنــت وزارة البيئة المصرية اســتعدادها إلطاق أول 
ســوق وبورصــة لتجــارة االنبعاثــات وشــراء األرصــدة االئتمانيــة الكربونيــة 
فــي شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط. وعقــدت الــوزارة ورشــة عمــل 
لشــرح مشــروع بنــاء القــدرات لخفــض االنبعاثــات التابــع لــإدارة المركزيــة 
للتغيــرات المناخيــة وآليــات تمويــل فــرص الخفــض الوطنــي للكربــون. 
ووجهــت الدعــوة للعديــد مــن الشــركات الصناعيــة، وشــركات توليــد 
الطاقــة المتجــددة والكهربــاء، لبحــث تفعيــل تلــك الســوق وتفعيــل 
دورهــا فــي مجــال تشــجيع الصناعــات المختلفــة علــى رصــد انبعاثاتهــا 
وتقليلهــا، مــع العمــل علــى تطويــر التكنولوجيــات الحديثــة فــي هــذا 

المجــال.

وتــم التأكيــد علــى دور الســوق فــي تنظيــم المراجعــة الدوريــة مــن 
قبــل وزارة البيئــة لــكل األنشــطة الصناعيــة لضمــان التزامهــا بتعهــدات 
ــة.  ــح المالي ــتثمارات والمن ــل االس ــي مقاب ــارة، ف ــات الض ــض االنبعاث خف
وطلبــت وزارة البيئــة مــن الشــركات المدعــوة وبعــض الجهــات الدوليــة 
داخــل  التعامــل  لشــكل  وتصورهــم  لمقترحاتهــم  عــام  إطــار  وضــع 
الســوق، مــع موافــاة الــوزارة بــكل البيانــات ذات الصلــة خــال الربــع 
الثانــي مــن عــام 2018. وأوضحــت الــوزارة أن تمويــل شــهادات التــداول 
ســيتم مــن خــال البرامــج البيئيــة لألمــم المتحــدة، خاصــة المتعلقــة 

ــلبية. ــاره الس ــي وآث ــر المناخ بالتغي

لإصــاح  عمليــة  اســتدعت  االســتثمارية  المشــروعات  هــذه  كل 
ــاد  ــجيع االقتص ــا تش ــبانها أيًض ــي حس ــذت ف ــي أخ ــريعي والقانون التش
األخضــر. علــى ســبيل المثــال، قانــون التعريفــة الجديــدة ُيســاهم فــي 
وذلــك  المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  مجــاالت  فــي  االســتثمارات  زيــادة 
بتدخــل  المشــاريع  تلــك  علــى  االقتصاديــة  المخاطــر  خفــض  بســبب 
ــات  ــاب المحط ــن أصح ــض م ــراء الفائ ــا، وش ــا مرحلًيّ ــي دعمه ــة ف الدول

المولــدة.

مشروعات مصرية في مجال االقتصاد األخضر

االســتراتيجية  لمبــادئ  وتطبيًقــا  المنطلــق،  هــذا  مــن 
نحــو  المصريــة  الدولــة  توجهــت  المعلنــة،  المصريــة 
دعــم المشــاريع والصناعــات التــي تتوافــق مــع معاييــر 
االقتصــاد األخضــر مــن أكثــر مــن زاوية. مــن هذه المشــاريع 
ــات  ــة االنبعاث ــاق بورص ــراءات إط ــي إج ــدء ف ــة الب القومي
الكربونيــة المصريــة، وهــي الخاصــة بتــداول مــا ُيطلــق 
ــال  ــاوالت ط ــد مح ــك بع ــراء”، وذل ــندات الخض ــه “الس علي
ــا  ــدء فعلًيّ ــم الب ــى ت ــام 1999 وحت ــذ ع ــا من ــث عنه الحدي

فــي عــام 2018.

ويهــدف إطــاق بورصــة شــراء شــهادات تــداول الكربــون 
إلــى حــث الشــركات الصناعيــة علــى خفــض انبعاثاتهــا 
تكــون تمويــات  أن  المتوقــع  الضــارة. ومــن  الكربونيــة 
برامــج  خــال  مــن  طرحهــا  المنتظــر  الشــهادات  شــراء 
األمــم المتحــدة لحمايــة البيئــة، بجانــب البلــدان األكثــر 
الــدول  بــأن  علًمــا  المناخيــة،  التغيــرات  مــن  تضــرًرا 
قــد  كانــت  باريــس  فــي  المنــاخ  قمــة  فــي  المشــاركة 
اتفقــت علــى توفيــر 100 مليــار دوالر للبلــدان الناميــة.

وأعلنــت مصــر عــام 2015، فــي تقريرهــا الســنوي الــذي 
قدمتــه إلــى األمــم المتحــدة فــي شــهر نوفمبــر مــن 
ــا لتــداول  ذلــك العــام، أنهــا قــد تطلــق برنامًجــا محلًيّ
إقليميــة  ســوق  إلــى  يتحــول  أن  يمكــن  االنبعاثــات 
للقــدر  واضًحــا  هدًفــا  تحــدد  لــم  كانــت  وإن  للكربــون، 
المســتقبل،  فــي  االنبعاثــات  لتقليــص  المطلــوب 
ــة  ــات محلي ــوق انبعاث ــاء س ــة إنش ــت إمكاني ــا طرح لكنه

الدفيئــة. الغــازات  تخفيضــات  دفــع  فــي  للمســاعدة 

وأشــارت اللجنــة الوطنيــة للتنميــة الصناعيــة المصريــة 
بجانــب  الســوق،  الغايــة األساســية مــن هــذه  أن  إلــى 
األجنبــي  االســتثمار  جــذب  هــي  البيئيــة،  المكاســب 
الكربونيــة  االنبعاثــات  تجــارة  معامــات  فــي  المباشــر 
اإلقليميــة، خاصــة فــي المنطقــة العربيــة واألفريقيــة، 

محتمــل. زمنــي  جــدول  تحديــد  دون 
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وشــملت عمليــات اإلصــاح التشــريعية قانــون إدارة المخلفــات الهــادف 
لحــل أزمــة النفايــات والقمامــة فــي كافــة أنحــاء الجمهوريــة المصريــة، 
بــل وزيــادة الفائــدة االقتصاديــة مــن عمليــات إعــادة التدويــر وتصديــر 
النفايــات وتحويلهــا إلــى طاقــة نظيفــة عــن طريــق التكنولوجيــات 

ــة. الحديث

كانــت البدايــة الفعليــة للمنظومــة الجديــدة عــام 2018، وذلــك عــن 
بدايــة  ثــم  البرلمــان.  فــي  المخلفــات  إدارة  قانــون  مناقشــة  طريــق 
إطــاق المشــروع فــي 2019 لخدمــة أربــع محافظــات حالًيــا والتوســع 
وهــو  القانــون.  لهــذا  طبًقــا  بخطــوة  خطــوة  المحافظــات  لباقــي 
القانــون الــذي يســاهم بشــكل كبيــر فــي دعــم وتطويــر منظومــة 
النظافــة، مــن خــال إعــادة تدويــر المخلفــات وفتــح االســتثمار فــي هــذا 

المجــال، وبالتالــي إعطــاء مزيــد مــن االهتمــام لمشــكلة النظافــة.

وكذلــك فإنــه يضمــن توزيــع المســئولية علــى الشــركات والمؤسســات 
المخلفــات مــن  أجــل حــل مشــكلة  النظافــة مــن  بملــف  المعنيــة 
جميــع المحافظــات وليــس المــدن الكبــرى فقــط، وال ســيما بعــد انتهاء 
عقــود الشــركات األجنبيــة وخروجهــا مــن إدارة المنظومــة. ويهــدف 
هــذا القانــون لدعــم خطــة وزارة البيئــة لحــل أزمــة القمامــة خــال 3 
ســنوات. عــن طريــق تحديــد رســوم مقابــل خدمــة جمــع المخلفــات 
وعقوبــات مخالفــة القانــون. ووضــع السياســات المطلوبــة لتخصيــص 
150 مصنًعــا إلعــادة التدويــر لخدمــة 300 منطقــة مختلفــة تشــمل 

جميــع المحافظــات المصريــة.

 Foton موتــورز”  “فوتــون  شــركة  هــي  أخــرى  صينيــة 
Motors بهــدف الدفــع بـــ2000 حافلــة خــال الســنوات 
األربــع القادمــة. وكذلــك تــم تفعيــل عــدة مشــاريع 
أخــرى مــن جانــب الــوزارة بخصــوص تصنيــع الســيارات 
وإنشــاء  جيلــي،  شــركة  مــع  بالتعــاون  الكهربائيــة 
محطــات الشــحن وإعــادة تدويــر البطاريــات الكهربائيــة 

ــرى. ــركات أخ ــع ش م

ــع  ــال أن مصن ــاع األعم ــر قط ــق وزي ــام توفي ــر هش وذك
لتجميــع  معــدات  بالفعــل  بــه  للســيارات  النصــر 
الســيارات الكهربائيــة. ومــن المتوقــع أن يبــدأ المصنــع 
ــيارة  ــف س ــاج 25 أل ــام 2021 إلنت ــة ع ــل نهاي ــل قب العم
ــر أن الســيارات الخارجــة  كهربائيــة ســنوًيا. ويقــدر الوزي
الســفر  علــى  قــادرة  ســتكون  حلــوان  محطــة  مــن 
وحــددت  واحــدة.  شــحنة  بعــد  كــم   400 لمســافة 
الكهربائيــة  الســيارة  ســعر  المصريــة  الحكومــة 
المنتجــة فــي مصنــع حلــوان بـــ 300 ألــف جنيــه أي مــا 
ــل  ــذاب، تأم ــعر الج ــذا الس ــى 18600 دوالر. به ــد عل يزي
الســلطات فــي بيــع نصــف اإلنتــاج الســنوي لســائقي 
ســيارات األجــرة. ســيكون اســتخدام ســيارات األجــرة 
ألن  الحضــري،  النقــل  لمحترفــي  مفيــًدا  الكهربائيــة 
هــذه المركبــات تتطلــب القليــل جــًدا مــن الصيانــة.

الحكومــة  فتــدرس  العالمــي،  المســتوى  علــى  أمــا 
إطــاق برنامــج الســتبدال 11000 ســيارة أجــرة عاديــة 
الســيارات  وســتتطلب  كهربائيــة.  أجــرة  بســيارات 
مثــل  جديــدة  تحتيــة  بنيــة  الجديــدة  الكهربائيــة 
ــحن  ــة ش ــاء 1000 محط ــيتم بن ــحن. وس ــات الش محط
ســريع كل عــام لمــدة ثــاث ســنوات. ســيكون لــكل 

كيلــو/وات.  50 قــدرة  مرفــق 

التنقــل  لتعزيــز  الحكومــة  جهــود  مــن  كجــزء  أيًضــا 
الصديــق للبيئــة، ســُيطلب مــن الــوكاالت الحكوميــة 
ــا  ــام، مم ــا كل ع ــطول مركباته ــن أس ــتبدال ٪5 م اس
ســتقدم  كمــا  كهربائيــة.  ســيارات  بشــراء  يســمح 
الحكومــة للمســتثمرين دعًمــا ألول 100 ألــف ســيارة 
جنيــه  ألــف   50 بقيمــة  محلًيــا،  مصنعــة  كهربائيــة 

للســيارة. دوالر(   3100 مــن  )أكثــر  مصــري 

وأخــذ االقتــراح فــي الحســبان الجــدوى االقتصاديــة المرجــّوة مــن هــذا 
نتــج عنــه عــدة خطــوات  البيئيــة، وهــو مــا  التحــول بجانــب فوائــده 
الصينيــة  الشــركة  مــع  التعــاون  أولهــا  كان  الصــدد،  بهــذا  ناجحــة 
BYD للدفــع بحافــات عامــة كهربائيــة فــي محافظتــي اإلســكندرية 
والقاهــرة بالترتيــب، مــع خطــط للتوســع فــي بقيــة المحافظــات، وهــو 

ــام 2018. ــن ع ــة م ــم بداي ــا ت م

وكانــت مصــر قــد عقــدت عــدة اجتماعــات مــع شــركة مرســيدس خــال 
العاميــن الســابقين مــن أجــل إنتــاج ســيارات كهربائيــة لاســتخدام 
الشــخصي للمواطنيــن بمصــر. وجــاء ذلــك بالتزامــن مــع التوســع فــي 
ــا  إنشــاء محطــات الشــحن الكهربائــي للمركبــات، حيــث تنتشــر حالًيّ
أكثــر مــن 130 محطــة فــي محافظــات مصــر المختلفــة بقــدرات وجــودة 

ــة. ــر الدولي ــع المعايي ــق م تتف

وفــي اإلطــار نفســه، أعلــن اللــواء “محمــد العصــار”، وزيــر اإلنتــاج الحربــي 
كهربائيــة  مركبــات  إنتــاج  الــوزارة  عــزَم   ،2019 أكتوبــر  فــي  الســابق، 
ــة، وذلــك الســتخدامها  صغيــرة بالتعــاون مــع إحــدى الشــركات المصري
وبــدأت  فقــط.  المغلقــة  الســكنية  والتجمعــات  المنتجعــات  فــي 
الــوزارة بالفعــل فــي مشــروع تصنيــع الحافــات الكهربائيــة مــع شــركة 

المنظومة الجديدة إلدارة المخلفات الصلبة

التحول لوسائل النقل الكهربائية

أما في قطاع النقل والمواصالت، فقد طرحت وزيرة 

البيئة في عام 2018 مقترًحا لتطوير شبكة المواصالت 

العامة المصرية للتحول التدريجي لالعتماد على المركبات 

الكهربائية عوًضا عن المركبات المعتمدة على المحروقات 

النفطية، وذلك في محاولة لتقليص االنبعاثات الكربونية 

ومصادر التلوث الناتجة عن قطاعات النقل العامة 

المختلفة في مصر.
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األحفــوري،  الوقــود  فــي  المصــري  االســتثمار  مــع  وبالتــوازي 
لجــأت الدولــة إلــى زيــادة نصيــب الطاقــة المتجــددة مــن القطــاع. 
وبــدأت بحزمــة مــن القوانيــن المســتحدثة فــي عــام 2014، مثــل 
قانــون التعريفــة الجديــدة المتعلــق بتســعير وشــراء الطاقــة 
المتجــددة، بهــدف تشــجيع المســتثمرين علــى اقتحام الســوق. 
وهدفــت خطــة الحكومــة المســتقبلية إلــى زيــادة حصــة الطاقــة 

ــام 2022. ــة ع ــوارد الطاق ــي م ــن إجمال ــى %20 م ــددة إل المتج

ونجحــت هــذه اإلجــراءات فــي تشــجيع االســتثمار وتوفيــر التمويل 
الــازم لبنــاء عــدد مــن المشــروعات القوميــة المتعلقــة بالطاقــة 
المتجــددة، منهــا إنشــاء أكبــر محطــات العالــم المولــدة للطاقــة 
فــي  الشمســية  للطاقــة  بنبــان  محطــة  وهــي  الشمســية، 
ــي  ــك الدول ــا البن ــا موله ــة بعدم ــم 32 محط ــي تض ــوان، والت أس

ــارات دوالر. ــة 4 ملي ــة إجمالي بتكلف

ومــن هــذه المشــروعات أيًضــا مزرعــة ريــاح جبــل الزيــت بالغردقــة 
التــي تــم إطــاق مشــروعها عــام 2015 بقــدرة 580 ميجــاوات 
وإجمالــي 300 توربينــة ريــاح وبتكلفــة إجماليــة قدرهــا 670.64 
ميجــاوات   500 بقــدرة  غــارب  رأس  ريــاح  ومزرعــة  دوالر.  مليــون 
بقيــادة شــركة أوراســكوم لإنشــاءات فــي رأس غــارب، ومحطــة 
الطاقــة الشمســية كــوم أمبــو التابعــة لشــركة أكــوا بــاور بقــدرة 
200 ميجــاوات، ومزرعــة ليكيــا بــاور لطاقــة الريــاح البالــغ تكلفتها 

325 مليــون دوالر أمريكــي بقــدرة 250 ميجــاوات.

ومــع بدايــة عــام 2019، وصــل إجمالــي كميــة الطاقــة المتجــددة 
المولــدة إلــى 5800 ميجــاوات، ومــن المتوقــع أن تــزداد زيــادة 
طفيفــة فــي عــام 2020 إلــى 6000 ميجــاوات. وهــو مــا يشــكل 
حوالــي ٪11 مــن الـــ55000 ميجــاوات التــي يتــم توليدهــا فــي 
مصــر ســنوًيا. ورغــم الزيــادة الكبيــرة فــي هــذه الســنوات القليلــة 
والتــي وضعــت مصــر باعتبارهــا الدولــة األولــى فــي مجــال الطاقــة 
المتجــددة بمنطقــة الشــرق األوســط؛ إال أن هــذه النســبة ال تــزال 
الـــ٪20 المســتهدفة لعــام 2022 و42٪  ال تتوافــق مــع حصــة 

فــي عــام 2035.

وتتوقــع وكالــة “فيتــش” أن تكــون مصــادر الطاقــة المتجــددة 
ــعة  ــادة الس ــع زي ــام 2028، م ــى ع ــًوا حت ــرع نم ــاع األس ــي القط ه
بأكثــر مــن 8500 ميجــاوات بمعــدل متوســط %22.1 ســنوًيا مــا 
الطاقــة  إمكانــات  توافــر  مــع  وذلــك  و2028.   2019 عامــي  بيــن 
المعــدات  تكاليــف  وانخفــاض  الريــاح،  وطاقــة  الشمســية 
ــاء تنافســية  والتقنيــة. وســينتج عــن ذلــك تقديــم أســعار كهرب
مقارنــة بمتوســط معــدالت الطاقــة األحفوريــة. وسيســاعد هــذا 
علــى جلــب اســتثمارات القطــاع الخــاص الضروريــة لتنميــة قطــاع 

المتجــددة. الطاقــة 

ــا  ــرى ترعاه ــدة أخ ــروعات عدي ــاك مش ــبق، هن ــا س ــى م ــة إل إضاف
تلــك  وتخــدم  مباشــرة.  غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  الحكومــة 
المشــاريع الخضــراء مجــاالت البنيــة التحتيــة، وتحليــة ميــاه البحــر، 
االســتهاك،  وتوفيــر  التدويــر،  وإعــادة  المتجــددة،  والطاقــة 

وغيرهــا. الصحــي،  الصــرف  ومعالجــة  والزراعــة،  والنقــل، 

ــك  ــا ش ــروعات ب ــذه المش ــع ه ــاهم جمي وتس
فــي فتــح المجــال ألســواق جديــدة عديــدة، 
ــاط  ــل ونش ــرص عم ــر ف ــن توفي ــا م ــا يتبعه وم
تطبيــق  قبــل  موجــوًدا  يكــن  لــم  اقتصــادي 
باالقتصــاد  المعنيــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
األخضــر. وتأتــي الفرصــة الذهبيــة لمصــر مــن 
قبــل  المجــال  هــذا  بقــوة  دخلــت  كونهــا 
والقــارة  األوســط  الشــرق  دول  معظــم 
يزيــد مــن فرصهــا فــي  مــا  األفريقيــة، وهــو 
وجعــل  األمــوال،  ورؤوس  االســتثمارات  جــذب 
لهــذه  رائــًدا  ــا  اقتصادًيّ ومركــًزا  بــؤرة  مصــر 
علــى  إيجاًبــا  ســينعكس  مــا  وهــو  األســواق، 

عموًمــا. المصــري  االقتصــادي  الوضــع 

االستثمار في الطاقة المتجددة
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ــادة  ــة ح ــن أزم ــي م ــة تعان ــر المختلف ــدن مص ــت م ــوال، بقي ــود ط لعق
والمرافــق  الطــرق  وضــع  واســتمر  خدماتهــا.  كفــاءة  مســتوى  فــي 
المختلفــة فــي التدهــور مــع نهايــات القــرن الفائــت وبدايــة األلفيــة 
قــدرة  وعــدم  الســكان،  عــدد  فــي  الزيــادة  مــع  بالتزامــن  الجديــدة 
وأجمــع  األعــداد.  لهــذه  الحركيــة  الســيولة  اســتيعاب  علــى  المــدن 
المختصــون والمســئولون علــى أن أهــم أســباب المشــكلة المؤثــرة 
ــدن  ــط للم ــوء التخطي ــو س ــن ه ــاة المواطني ــى حي ــر عل ــكل مباش بش
والخطــأ فــي حســاب االحتياجــات المســتقبلية. إضافــة إلــى ذلــك فــإن 
مركزيــة التخطيــط أدت إلــى بنــاء العديــد مــن المــدن واألحيــاء داخــل 
تلــك المــدن دون وجــود نظــرة أكثــر توســًعا لضمــان الترابــط بيــن جميــع 
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــددة م ــة المتع ــة والتجاري ــكنية والصناعي ــر الس العناص
الجمهوريــة. وهــو مــا أدى إلــى تبايــن الفروقــات الشاســعة بيــن المــدن 

الرئيســية وبعضهــا وكذلــك أجــزاء المدينــة الواحــدة.

إال أن الدولــة المصريــة انتهجــت نهًجــا جديــًدا بدايــة مــن عــام 2014 
بســرعة البــدء فــي إطــاق حزمــة مــن المــدن الجديــدة مــن الجيــل 
بالمــدن  التحتيــة  للبنيــة  جذريــة  حلــول  إيجــاد  مــع  بالتــوازي  الرابــع، 
المصريــة الكبــرى. وهــو مــا يســمح باســتغال أراٍض مصريــة لــم تمســها 

الحضــارة الحديثــة قبــاً.

فلسفة مدن الجيل الرابع الجديدة بمصر

ــع  ــل الراب ــن الجي ــة م ــن 22 مدين ــر م ــاء أكث ــة بن ــة المصري ــت الدول اعتزم
مليــون   30 الســتيعاب  فــدان  ألــف   580 قدرهــا  إجماليــة  بمســاحة 
مواطــن، وتوفيــر ماييــن مــن الوظائــف. الهــدف الرئيســي مــن هــذه 
المــدن الجديــدة هــو توفيــر حيــاة أفضــل للمصرييــن، ومواجهــة النمــو 
الســكاني الســريع، وتوفيــر الســكن واالســتثمار وفــرص العمــل. كل 
ــق  ــة بتحقي ــدة المتعلق ــة الجدي ــة المصري ــع الرؤي ــق م ــا يتس ــك بم ذل
ــة،  ــة واالجتماعي ــر البيئي ــع األط ــق م ــة تتواف ــتدامة حقيقي ــة مس تنمي

وليــس فقــط االقتصاديــة.

وتتــوزع هــذه المــدن فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة المصريــة. وتشــمل 
“العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، وجنــوب القاهــرة الجديــدة فــي القاهــرة. 
مدينــة الســادس مــن أكتوبــر الجديــدة، حدائــق أكتوبــر، امتــداد الشــيخ 
الــوراق الجديــدة بالجيــزة. مدينــة العبــور  زايــد، ســفنكس الجديــدة، 
بمحافظــة القليوبيــة. مدينــة العلميــن الجديــدة بمرســى مطــروح. 
مدينــة المنصــورة الجديــدة بمحافظــة الدقهليــة. امتــداد النوباريــة 
بغــرب  “ســام”  بورســعيد  شــرق  البحيــرة.  بمحافظــة  الجديــدة 
بورســعيد. بئــر العبــد الجديــدة بشــمال ســيناء. الفشــن الجديــدة ببنــي 
ســويف. ملــوي الجديــدة بمحافظــة المنيــا. غــرب أســيوط. قنــا الغربيــة. 
األقصــر الجديــدة وتوشــكى فــي أســوان. وباإلضافــة إلــى مــا ســبق، تعد 

ــدن”. ــك الم ــدى تل ــخنة إح ــن الس ــة العي ــة بمنطق ــة الجال مدين

وكان قــد أعلــن جهــاز التعبئــة العامــة واإلحصــاء، فــي 5 أبريــل 2017، أن 
عــدد ســكان مصــر تجــاوز 100 مليــون نســمة، علًمــا بــأن هنــاك حوالــي 
92.7 مليــون منهــم يعيشــون فــي مصــر، بينمــا يعيــش 8 ماييــن فــي 
ــها،  ــو نفس ــات النم ــتمرت اتجاه ــه، إذا اس ــت نفس ــي الوق ــارج. وف الخ
فاإلحصائيــات تشــير إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يصــل عــدد ســكان مصــر 

إلــى أكثــر مــن 200 مليــون بحلــول عــام 2100.

بنــاء مــدن ووحــدات ســكنية جديــدة  ومــن هنــا تحــرص مصــر علــى 
تلــك  تكــون  أن  المصرييــن، علــى  المتزايــدة مــن  األعــداد  الســتيعاب 
ــرر  ــى ال تتك ــة، حت ــن البداي ــليم م ــر وس ــكل مبتك ــة بش ــدن مخطط الم
مأســاة العشــوائيات ومشــاكل الحيــز العمرانــي. ومــن هنــا أتــت الحاجــة 
لمــدن الجيــل الرابــع ذات الطبيعــة األكثــر اســتدامة والميســرة لنمــو 

مجتمعــات متكاملــة بخدمــات متميــزة ومتنوعــة.

ــدن  ــن الم ــة م ــع قائم ــي وض ــة ف ــرعت الدول ــق، ش ــذا المنطل ــن ه وم
بمــا  الرابــع  الجيــل  مــن  والطموحــة  الجديــدة  والذكيــة  المســتدامة 
يتســق مــع اســتراتيجية مصــر للتنميــة المســتدامة 2030. ويشــمل 
ذلــك استكشــاف صياغــة قواعــد لتخطيــط تلــك المــدن التــي تدمــج 
المتحــدة  األمــم  بواســطة  المقــررة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
SDGS 2030، مــع تنفيــذ جــدول األعمــال الحضــري الجديــد وخطــة األمــم 

كأولويــة.  20/25 االســتراتيجية  المتحــدة 

رؤية مدن الجيل الرابع بمصر

إذ تعبــر المدينــة عــن مفهــوم  الحضــارة.  المــدن بتطــور  يأتــي تطــور 
الحضــارة أكثــر مــن أي شــيء آخــر. فــي عــام 1800، كان %3 فقــط مــن 
ســكان العالــم حضرييــن، وزاد ذلــك إلــى %14 بحلــول عــام 1900 وإلــى 
%40 بحلــول عــام 2000. وبحلــول عــام 2050، مــن المتوقــع أن يعيــش 
%70 مــن ســكان العالــم فــي المراكــز الحضريــة. هــذا التطــور الملمــوس 
فــي النشــاط اإلنســاني هــو مــا أدى إلــى تقــدم مجــال التخطيــط للمــدن 
وصــوالً إلــى مــدن الجيــل الرابــع. إذ تحــاول دائًمــا الحكومــات، خاصــة فــي 
الوقــت الحالــي، إيجــاد الســبل المختلفــة الســتيعاب المزيــد مــن النــاس 
دون تدميــر الصفــات التــي تجعــل المــدن جذابــة للنــاس فــي المقــام 

األول.

ــة.  ــطة االقتصادي ــن األنش ــيء م ــل كل ش ــة أوالً وقب ــة المدين ــع حيوي تنب
ا  تحتــاج المــدن إلى االســتفادة مــن ميزتها التنافســية للمنافســة عالمًيّ
وليــس فقــط داخــل البلــد. مــن هــذا المنطلــق، يحتــاج المســئولون 
إلــى جعــل المــدن الجديــدة أكثــر جاذبيــة للنــاس لضمــان رغبتهــم فــي 
االنتقــال إليهــا. العامــل الثانــي األكثــر أهميــة هــو االتصــال، فهــذه هــي 
ــك  ــي ذل ــا ف ــخاص بم ــة األش ــدن حرك ــا الم ــتوعب به ــي تس ــة الت الطريق

ــارات. ــريعة والمط ــرق الس ــي والط ــل الجماع النق

فــي العالــم الحديــث أصبــح االتصــال الرقمــي مهًمــا بالقــدر نفســه، إلــى 
جانــب البنيــة التحتيــة المســاعدة مثــل الكهربــاء الموثوقــة. ثالًثــا، تحتــاج 
المــدن إلــى النظــر إلــى النســيج االجتماعــي مــن حيــث توزيــع الدخــل 
والوصــول إلــى الحوكمــة والتجــارة، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، واألمن. 
التخطيــط  يشــمل  وهــذا  مســتدامة،  المــدن  تكــون  أن  يجــب  وأخيــًرا، 

ــواء. ــودة اله ــات وج ــي، وإدارة النفاي ــن المائ ــددة، واألم ــة المتج للطاق

باختصــار، يجــب أن تكــون المــدن التــي ســتتوافق مــع معاييــر المســتقبل 
ومتطلبــات التنميــة ذكيــة ومســتدامة ومترابطــة. ال ينبغــي وضعهــا أو 
التخطيــط لهــا بشــكل عشــوائي. ولكــن يجــب أن تكــون جــزًءا مــن إطــار 
إقليمــي لرفــع الرفاهيــة للســكان. لهــذا حرصــت مصــر فــي الســنوات 
ــع  ــي مواق ــدة ف ــدن الجدي ــذه الم ــاء ه ــاق بن ــى إط ــة عل ــت الماضي الس
محــددة، وذلــك لتغطيــة القطــر كلــه مــن البحــر األبيــض المتوســط حتــى 
البحــر األحمــر. ومــن الصعيــد إلــى الوجــه البحــري. وتشــمل هــذه الخطــة 

مــن الدولــة مدينــة الجالــة علــى البحــر األحمــر.

ثالًثا: الذكاء واالستدامة..

استراتيجية الدولة لمدن الجيل الرابع
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المدن الذكية.. كيف ولماذا؟

المدينــة الذكيــة هــي منطقــة حضريــة تســتخدم أنواًعــا مختلفــة مــن 
ــتخدم  ــات. ُتس ــع البيان ــعار لجم ــزة االستش ــة وأجه ــاليب اإللكتروني األس
الــرؤى المكتســبة مــن تلــك البيانــات إلدارة األصــول والمــوارد والخدمــات 
لتحســين  البيانــات  هــذه  اســتخدام  يتــم  المقابــل،  فــي  بكفــاءة. 
العمليــات فــي جميــع أنحــاء المدينــة. يتضمــن ذلــك البيانــات التــي 
التــي  واألصــول  والمبانــي  واألجهــزة  المواطنيــن  مــن  جمعهــا  تــم 
تتــم معالجتهــا وتحليلهــا بعــد ذلــك لمراقبــة وإدارة أنظمــة المــرور 
والنقــل، ومحطــات الطاقــة، والمرافــق، وشــبكات إمــدادات الميــاه، 
والمــدارس،  المعلومــات،  وأنظمــة  الجرائــم،  وكشــف  والنفايــات، 

األخــرى. المجتمعيــة  والخدمــات  والمستشــفيات،  والمكتبــات، 

ــاالت  ــات واالتص ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــة الذكي ــوم المدين ــج مفه يدم
)ICT(، واألجهــزة الماديــة المختلفــة المتصلــة بشــبكة إنترنــت األشــياء، 
ــن.  ــال بالمواطني ــة واالتص ــات المدين ــات وخدم ــاءة عملي ــين كف لتحس
بالتفاعــل  المدينــة  لمســئولي  الذكيــة  المدينــة  تقنيــة  تســمح 
ــا  ــد م ــة، ورص ــع والمدين ــة للمجتم ــة التحتي ــن البني ــع كل م ــر م المباش
يحــدث فــي المدينــة وكيــف تتطــور المدينــة. ُتســتخدم تكنولوجيــا 
ــا  ــة وأدائه ــات الحضري ــودة الخدم ــين ج ــاالت لتحس ــات واالتص المعلوم
وتفاعلهــا، لتقليــل التكاليــف واســتهاك المــوارد، وزيــادة االتصــال 

بيــن المواطنيــن والحكومــة. 

الحضريــة  التدفقــات  إلدارة  الذكيــة  المــدن  تطبيقــات  تطويــر  وتــم 
والســماح باالســتجابات فــي الوقــت الفعلــي. وبالتالــي، قــد تكــون 
المدينــة الذكيــة أكثــر اســتعداًدا لاســتجابة للتحديــات مــن واحــدة 
يــزال  ال  ذلــك،  ومــع  مواطنيهــا.  مــع  بســيطة  “معامــات”  بعاقــة 
مفتــوح  فهــو  وبالتالــي  تفاصيلــه،  واضحــة  غيــر  نفســه  المصطلــح 

التفســيرات. مــن  للعديــد 

ونظــًرا التســاع نطــاق التقنيــات التــي تــم تنفيذهــا تحــت شــعار المدينــة 
الذكيــة، مــن الصعــب تحديــد تعريــف دقيــق للمدينــة الذكيــة. ومــع 

ذلــك، هنــاك أربعــة عوامــل تســاهم فــي تعريــف المدينــة الذكيــة:

تطبيق مجموعة واسعة من التقنيات اإللكترونية والرقمية . 1
على المجتمعات والمدن.

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتغيير بيئات الحياة . 2
والعمل داخل المنطقة.

تضمين تقنيات المعلومات واالتصاالت )ICT( في األنظمة . 3
الحكومية.

تجمــع . 4 التــي  الممارســات  علــى  اإلقليمــي  الطابــع  إضفــاء 
لتعزيــز  مًعــا  واألشــخاص  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 

يقدمونهــا. التــي  والمعرفــة  االبتــكار 
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أبرز المدن المصرية الجديدة:

• العاصمة اإلدارية الجديدة:

تأتــي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة علــى رأس مــدن الجيــل الرابــع بمســاحة 
170 ألــف فــدان. وســتضم المدينــة 20 منطقــة ســكنية مــن المتوقــع أن 
ــف  ــم. وتتأل ــول 650 ك ــرق بط ــبكة ط ــخص وش ــن ش ــتوعب 6.5 مايي تس
 40 مســاحة  مــن  الذكيــة  الســكنية  المدينــة  مــن  األولــى  المرحلــة 
ــاًرا  ــا وقط ــاًرا دولًيّ ــتضم مط ــكنية. وس ــدة س ــر 2048 وح ــدان توف ــف ف أل

ــام. ــان والس ــن رمض ــر م ــة العاش ــا بمدين ــا لربطه كهربائًيّ

وستشــمل المدينــة 1250 مســجًدا وكنيســة، ومركــًزا للمؤتمــرات يتســع 
لـــ 5000 مقعــد، وحوالــي 2000 مدرســة وكليــة، وأكثــر مــن 600 منشــأة 

طبيــة، ومتنــزه مــن المتوقــع أن يكــون األكبــر فــي العالــم.

• مدينة العلمين الجديدة:

تقــع المدينــة علــى مســاحة 48000 فــدان فــي مدينــة العلميــن علــى 
ســاحل البحــر المتوســط بمصــر، وهــي مصممــة لتضــم 5000 وحــدة 
المرحلــة  وستشــمل  نســمة.   400000 مــن  أكثــر  الســتيعاب  ســكنية 
األولــى افتتــاح مدينــة بيئيــة. وكذلــك، ســتضم مدينــة العلميــن الجديدة 
جامعــة وطنيــة تضــم عــدًدا مــن كليــات العلــوم التطبيقيــة ودار أوبــرا 

ومكتبــة ومتحًفــا.

ــدة  ــر الجدي ــن أكتوب ــادس م ــة الس • مدين
جنــوب القاهــرة الجديــدة:

 6 مدينــة  مــن  األولــى  المرحلــة  تمتــد 
ــر الجديــدة علــى مســاحة 78 ألــف  أكتوب
ســكنية  مشــروعات  وتشــمل  فــدان، 
وســوق  متكاملــة  عمرانيــة  ومشــاريع 
جملــة ومينــاء جاًفــا ومدينــة للحرفييــن.

• مدينة حدائق أكتوبر:

مــن  األولــى  المرحلــة  مســاحة  تبلــغ 
مشــروع حدائــق أكتوبــر 41 ألــف فــدان 
تشــمل واحــة أكتوبــر البالغــة قيمتهــا 
ــدان  ــاحة 3000 ف ــه بمس ــار جني 400 ملي

ألــف وحــدة ســكنية. وحوالــي 50 
• مدينة العبور الجديدة:

علــى  الجديــدة  العبــور  مدينــة  تمتــد 
مســاحة 2600 فــدان، حيــث يتــم بنــاء 
باإلضافــة  ســكنية،  وحــدة   26000
وأربــع  الازمــة،  العامــة  المرافــق  إلــى 
حضانــات مــا قبل المدرســة، ومدرســتين 
ــة  ــة، ومدرس ــة ثانوي ــن، ومدرس ابتدائيتي
لغــات، وثاثــة مراكــز طبيــة، و13 مركــًزا 
ســاحات  وكذلــك  ومخبــًزا،  للتســوق، 
مفتوحــة، ومركــز شــرطة، ومركــز إطفاء، 

شــباب. ومركــز 
• مدينة المنصورة الجديدة:

هــو مشــروع قومــي جديــد تــم بنــاؤه 
المصريــة  الحكومــة  إشــراف  تحــت 

بمســاحة إجماليــة 5104 فــدان. تــم االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى وتــم بناؤهــا علــى مســاحة 2063 
فداًنــا. وتشــمل المرحلــة األولــى مــن مدينــة المنصــورة الجديــدة عــدة مشــاريع: ســكن مصــر بـــ 4704 
وحــدات، دار مصــر بـــ 11000 وحــدة، محطــة تحليــة ميــاه، ومشــروع إســكان اجتماعــي. وال تــزال أعمــال 
ــدة  ــة الجدي ــكان المدين ــدد س ــغ ع ــر. ويبل ــكن مص ــدات س ــن وح ــاز %20 م ــم إنج ــد ت ــة، وق ــاء جاري البن

ألــف نســمة. المســتهدف 680 
• مدينة أسوان الجديدة:

أنفقــت هيئــة مدينــة أســوان الجديــدة 3.5 مليــارات جنيــه علــى تطويــر مدينــة أســوان الجديــدة حتــى 
ــام  ــول ع ــل بحل ــا بالكام ــيتم تطويره ــة %80، وس ــى للمدين ــة األول ــر المرحل ــدل تطوي ــغ مع اآلن. وبل
2020، بينمــا مــن المتوقــع أن تكتمــل المرحلــة الثانيــة بحلــول عــام 2025، وســيتم تطويــر المدينــة 
بالكامــل بحلــول عــام 2050. وخصصــت الهيئــة 1.5 مليــار جنيــه للمشــروعات الســكنية. وتــم االنتهــاء 

ــا مــن أصــل 336 مبنــى مخطًطــا لهــا فــي المدينــة. ا اجتماعًيّ مــن 168 مبنــى ســكنًيّ
• مدينة الجاللة:

ويعــد مــن أكبــر المشــروعات المصريــة فــي هــذا اإلطــار. تــم تشــييده تحــت إشــراف الهيئــة الهندســية 
ــج  ــى خلي ــل عل ــخنة المط ــن الس ــة العي ــع الجال ــة، ومنتج ــة الجال ــم مدين ــلحة. ويض ــوات المس للق
الســويس، وجامعــة الجالــة، وأخيــرًا طريــق الســخنة-الزعفرانة. الطريــق منحنــى فــي جبــل الجالــة 

ممــا يجعــل المشــروع متكامــاً ومتطــورًا.
ــق  ــر مناط ــن أكث ــر م ــر. وتعتب ــطح البح ــتوى س ــوق مس ــر ف ــاع 700 مت ــى ارتف ــة عل ــة الجال ــع مدين تق
الجــذب الســياحي بســبب مناخهــا المميــز، حيــث تقــل درجــة حرارتهــا 10 درجــات عــن المناطــق 
المجــاورة األخــرى. ليــس هــذا فقــط، فهــي تتميــز بشــواطئ ســاحرة. ويقــع مشــروع الجالــة بالعيــن 
الســخنة فــي هضبــة الجالــة ابتــداًء مــن طريــق القاهــرة / العيــن الســخنة حتــى قمــة الهضبــة فــي 
عتاقــة بارتفــاع 770 متــرًا. وعتاقــة هــو الطريــق الرئيســي للمشــروع، وهــو متصــل بطريــق بني ســويف 

/ الزعفرانــة الجديــد الــذي يبلــغ طولــه 160 كــم.
يبلــغ طــول طريــق هضبــة الجالــة الرئيســي حوالــي 82 كــم علــى الجانبيــن. وينقســم الطريــق إلــى 
ثاثــة مســارات مؤمنــة مــن مخاطــر الحــوادث من خــال اللوجســتيات واللوحــات الداخليــة والتعليمات 

والتخطيــط ومخاطــر الفيضانــات.
وجذبــت المدينــة بالفعــل العديــد من االســتثمارات بقيمة 100 مليــون دوالر. وتبلغ مســاحتها حوالي 

17000 فــدان، وتشــمل الطريــق الرئيســي والمحــور الثانــوي. وهي مقســمة إلى ثاثــة قطاعات.
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المحور الثاني: المناخ واالستدامة..

جاهزية مصرية لتوفير مصادر مستدامة للطاقة

كانت مصر حاضرة في قلب 

الترتيبات العالمية بشأن مكافحة 

التغيرات المناخية، حيث إنضمت 

التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

لتغير المناخ في 1994، وصدقت 

على بروتوكول كيوتو في 2005، 

واتفاقية باريس للمناخ في 2016

رغــم انخفــاض حصتهــا العالميــة مــن انبعاثــات غــازات 
االحتبــاس الحــراري بحوالــي %0.6 فقــط. ومــن هــذا 
للطاقـــة  مصــر  اســتراتيجية  اســتجابت  المنطلــق، 
المتكاملـــة والمســـتدامة حتـــى عـــام 2035 للجهــود 
إحــال  عبــر  الكربــون  انبعاثــات  مــن  للحــد  العالميــة 
مصــادر الطاقــة المتجــددة محــل التقليديــة، لتبلــغ 
ــام  ــة %20 ع ــة الكهربائي ــج الطاق ــن مزي ــبتها ضم نس
2022، وترتفــع إلــى %37 عــام 2030، ثــم إلــى %42 عــام 
2035، ويمكــن إجمــال أبــرز الخطــوات المصريــة نحــو 

توفيــر مصــادر مســتدامة للطاقــة فيمــا يلــي:

ــة  ــن صناع ــو توطي ــارعة نح ــة متس ــوات مصري أوالً: خط
ــر ــن األخض الهيدروجي

يقــف نظــام الطاقــة العالمــي، وفــي القلــب منــه 
الطاقــة النظيفــة والمتجــددة، علــى أعتــاب حقبــة 
لســوق  األخضــر  الهيدروجيــن  دخــول  مــع  جديــدة 
الطاقــة العالمــي ونمــوه تدريجيــا بحيــث وصــل اإلنتــاج 
 60 إلــى  األخضــر  الهيدروجيــن  لمشــاريع  العالمــي 
جيجــاوات فــي عــام 2020، بمــا يعــادل إنتــاج نحــو 187.5 
مليــون خليــة شمســية و25 ألــف توربين ريــاح، ويكفي 
إلضــاءة 6.6 مليــار مصبــاح ليــد، وقــد ســاهمت جائحــة 
فيــروس كورونــا فــي تســريع االتجــاه نحــو التخلــي عــن 
الكربــون مــع تقليــل الطلــب علــى الهيدروكربونــات 
بشــكل كبيــر، فضــاً عــن انخفــاض تكاليــف الطاقــة 
المتجــددة، بمــا ينــذر بالنمــو فــي قطــاع الهيدروجيــن 

ــة. ــود المقبل ــال العق ــر خ األخض
لــم تكــن الدولــة المصريــة بمعزل عــن الحــراك العالمي 
نحــو الهيدروجيــن األخضــر، خاصة أنها تتمتــع بإمكانات 
كبيــرة للطاقــة المتجــددة، ممــا يؤهلهــا لتقديــم دور 
كبيــر فــي ســوق الطاقة المســتقبلية، مســتغلة في 
ذلــك موقعهــا بالقــرب مــن أســواق الطاقــة العالميــة 
فــي أفريقيــا وآســيا وأوروبــا، وتماشــًيا مــع التوجــه 
العالمــي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، والنظــرة 
إلــى الهيدروجيــن األخضــر بوصفــه وقــود المســتقبل، 
والــذي مــن المتوقــع أن يغطــي نســبة حوالــي 24% 

مــن حاجــة العالــم مــن الطاقــة بحلــول عــام 2050.
حيــث تعــد مصــر تاريخًيا مــن أوائــل دول المنطقــة التي 
أنتجــت الهيدروجيــن األخضــر وذلــك فــي عــام 1960، 
المصريــة  الكيماويــة  الصناعــات  شــركة  بــدأت  حيــث 
)المعروفــة حالًيــا باســم كيمــا( في إنتــاج الهيدروجين 
األخضــر عــن طريــق إمــدادات الطاقــة الكهرومائيــة 
المنتجــة مــن ســد أســوان إلنتــاج األمونيــا الخضــراء، من 

خــال مصنــع شــركة كيمــا.
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المتجــددة 	  والطاقــة  الكهربــاء  وزارة  وّقعــت 
ــام 2021  ــر ع ــي يناي ــة، ف ــيمنز األلماني ــركة س وش
“اتفــاق نوايــا” Letter of ،intent )LOI( وذلــك للبــدء 
فــي المناقشــات والدراســات لتنفيــذ مشــروع 
تجريبــي إلنتــاج الهيدروجيــن األخضــر فــي مصــر 
كخطــوة أولــى نحــو التوســع فــي هــذا المجــال 

ــر. ــة التصدي ــى إمكاني ــوالً إل وص
أعدت وزارت الكهرباء والبترول والبيئة باالشــتراك 	 

جــدوى  دراســة  الســيادي  مصــر  صنــدوق  مــع 
لتدشــين مشــروعات الطاقــة المســتخلصة مــن 
الهيدروجيــن األخضــر باســتثمارات مبدئيــة تصــل 

إلــى 4 مليــارات دوالر.
فــي 	  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  اجتمــع 

التنفيذييــن  الرؤســاء  مــع   2021 عــام  فبرايــر 
ــال  ــي ألعم ــة ديم ــركات البلجيكي ــن الش ــدد م لع
أنتويــرب، وفلوكســي لبحــث  التكريــك ومينــاء 
آفــاق التعــاون مــع تحالــف الشــركات البلجيكيــة 
لاســتثمار فــي مجــال إنتــاج الهيدروجيــن األخضر 

لتوليــد الطاقــة.
 	 2021 عــام  مــارس  فــي  تعــاون  اتفــاق  توقيــع 

ــركة  ــر والش ــاء مص ــة لكهرب ــركة القابض ــن الش بي
القابضــة للغــازات الطبيعيــة )إيجــاس( وشــركة 
أبــو قيــر إلدارة وإنشــاء الموانــئ وتحالــف شــركات 
البلجيكــي   DEME – Fluxys – Port of Antwerp
بهــدف تطويــر مشــروع متكامل إلنتــاج ومعالجة 
وتــم  األخضــر،  الهيدروجيــن  وتجــارة  وتــداول 
الجــدوى  لدراســة  النهائــي  التقريــر  اســتام 
المقدمــة مــن التحالــف فــي يونيــو عــام 2021.

وافــق رئيــس مجلــس الــوزراء فــي مايو عــام 2021، 	 
علــى الســير فــي إجــراءات توقيــع مذكــرة تفاهم 
لتنفيــذ  األلمانيــة،  كــروب  تيســين  شــركة  مــع 
مشــروع إنشــاء مصنــع لألمونيــا الخضــراء لتصديــر 

الهيدروجيــن األخضــر أللمانيــا.
نظــم منتــدى القاهــرة للتغيــر المناخــي فــي 	 

يوليــو عــام 2021 حلقتــه النقاشــية السادســة 
خبــراء  فيهــا  ناقــش  والتــي  والســبعين، 
فــي  االســتثمار  إمكانــات  ومصــر  ألمانيــا  مــن 

المســتقبل. فــي  األخضــر  الهيدروجيــن 

وقــد أطلقــت مصــر االســتراتيجية الوطنيــة لاقتصــاد األخضــر فــي عــام 2016 )والتــي تــم التطــرق لهــا 
فــي القســم األول( علــى هامــش مؤتمــر الــوزراء األفارقة المعنيّ بالبيئــة؛ بهدف االنتقــال التدريجي 
إلــى االقتصــاد األخضــر بالشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحدة للبيئــة ومركز البيئــة والتنمية للمنطقة 
العربيــة وأوروبــا، وتتضمــن االســتراتيجية أربعــة مجــاالت تركيــز رئيســية، هــي: الميــاه، والزراعــة، 
والنفايــات، والطاقــة، كمــا أصــدرت وزارة الماليــة المصريــة أول طــرح للســندات الخضــراء الســيادية 
بالشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي ســبتمبر 2020 بقيمــة تبلــغ 750 مليــون دوالر بأجل 5 ســنوات 
وعائــد تصــل قيمتــه إلــى %5.25، ممــا يســاهم فــي وضــع مصــر علــى مســار التمويــل المســتدام، 
وتكمــن أهــم أســباب اتجــاه الحكومــة المصريــة إلصــدار تلــك الســندات فــي جــذب قطاعــات جديــدة 
مــن المســتثمرين الراغبيــن فــي تمويــل مشــروعات مســتدامة، وتراجــع نســب الفائــدة مقارنــة 
بالســندات التقليديــة بســبب تزايــد اإلقبــال عليهــا، فضــاً عــن تنويــع مصــادر الديــن لمواجهــة مخاطــر 
الســوق المحتملــة، وتحفيــز المشــروعات الصديقــة للبيئــة فــي الســوق المحليــة، وأخيــرًا، تســاعد 

هــذه الديــون فــي تحقيــق اســتراتيجية إحــال الديــون الطويلــة األجــل محــل قصيــرة المــدى.
الريــاح والشــمس فــي الشــرق األوســط  وتمتلــك مصــر أكبــر مصــادر للطاقــات المتجــددة مــن 
وشــمال أفريقيــا، ممــا يؤهلهــا ألن تكــون واحــدة مــن أكبــر منتجــي الطاقــة النظيفــة، حيــث كانــت 
مصــر تخطــط لتصــل نســبة مشــاركة الطاقــات المتجــددة مــن إجمالــي الطاقــة المســتهلكة فــي 
البــاد %20 بنهايــة عــام 2022، إال أنهــا نجحــت بالفعــل فــي ذلــك األمــر قبــل نهايــة عــام 2021، وهــو 
أيًضــا مــا أكــده إطــاق مصــر الســتراتيجية تغيــر المنــاخ 2050 والتــي ســُتمكن الدولــة المصريــة مــن 
تخطيــط وإدارة تغيــر المنــاخ علــى مســتويات مختلفــة ودعــم تحقيــق غايــات التنميــة المســتدامة 
وأهــداف رؤيــة مصــر 2030 باتبــاع نهــج مــرن ومنخفــض النبعاثــات الكربــون، كما يأتــي اإلنتــاج المرتقب 
للهيدروجيــن األخضــر فــي مصــر فــي ســياق االهتمــام الدولــي المتزايــد بالوقــود البديــل، وذلــك مــن 
أجــل تقليــل األثــر البيئــي وإبطــاء التغيــر المناخــي؛ ويصير ذلــك قاباً للتحقيــق من خــال تمكين مصر 
مــن توليــد واســتخدام الهيدروجيــن الناتــج عــن الطاقــة المتجددة، بــدالً عن الوقــود األحفــوري، حيث 
ُيعــد االقتصــاد األخضــر هــو طــوق النجــاة للــدول لمواجهــة مخاطــر تغيــر المنــاخ والتحديــات البيئيــة 

المتزايــدة

وقــد بــدأت مصــر الدخــول فــي ســوق إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر لتوليــد الطاقــة، لتكون ضمــن الدول 
األولــى عالمًيــا فــي االعتمــاد علــى ذلــك النــوع مــن الطاقة فــي ظــل تحديــث وزارة الكهربــاء والطاقة 
المتجــددة اســتراتيجية الطاقــة فــي مصــر لتشــمل الهيدروجيــن األخضــر.، وقــد بــدأت مصــر خطــوات 
فعليــة للدخــول فــي مجــال إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر وإنتاجه كمصدر نظيــف للوقــود تمثلت أهم 

تلــك الخطــوات فيمــا يلي:
تشــكيل لجنــة وزاريــة للبحــث فــي جميــع البدائــل الممكنــة لتوليــد الهيدروجيــن األخضــر 	 

واالســتعانة بالتجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال الســتخدامه فــي المســتقبل القريــب فــي 
ــر. مص
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شــركة 	  مــع  المصريــة  الحكومــة  وّقعــت 
 2021 عــام  يوليــو  فــي  اإليطاليــة  إينــي 
مذكــرة تفاهــم للتعــاون فــي مجــال إنتــاج 
وتقييــم  واألزرق  األخضــر  الهيدروجيــن 
لمشــروعات  والتجاريــة  الفنيــة  الجــدوى 
مصــر،  فــي  المســتهدفة  إنتاجــه 
وبمقتضــى هذا االتفاق ســتتعاون شــركة 
القابضــة  المصريــة  الشــركة  مــع  إينــي 
الازمــة  الدراســات  إجــراء  فــي  للغــازات 
إلنتــاج  المشــتركة  المشــروعات  حــول 

األخضــر. الهيدروجيــن 
أعلنــت وزارة الكهربــاء والطاقــة تحديــث 	 

لتشــمل   2035 الطاقــة  اســتراتيجية 
لهــا. كمصــدر  األخضــر  الهيدروجيــن 

البنــك 	  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 
األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة لتمويل 
األعمــال االستشــارية إلعــداد االســتراتيجية 

للهيدروجيــن. الوطنيــة 
المشــترك 	  التطويــر  اتفاقيــة  توقيــع 

لمشــروع إقامــة وتشــغيل منشــأة إلنتــاج 
الهيدروجيــن األخضــر بقــدرة حوالــي 100 
ميجــاواط، في المنطقة الصناعية بالعين 
الســخنة التابعــة للمنطقــة االقتصاديــة 

لقنــاة الســويس.
الرئيســية 	  الشــروط  اتفاقيــة  توقيــع 

كل  بيــن  الهيدروجيــن،  شــراء  لعقــد 
وشــركات  الســيادي،  مصــر  صنــدوق  مــن 
ســكاتك النرويجيــة للطاقــة المتجــددة، 

وفيرتيجلــوب. لإنشــاء،  وأوراســكوم 
مــن 	  كلٍّ  بيــن  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 

االقتصاديــة  للمنطقــة  العامــة  الهيئــة 
لقنــاة الســويس، وصندوق مصر الســيادي، 
الكهربــاء،  لنقــل  المصريــة  والشــركة 
والمتجــددة،  الجديــدة  الطاقــة  وهيئــة 
المســتقبل  لطاقــة  ظبــي  أبــو  وشــركة 
عــام  حســن  وشــركة  اإلماراتيــة،  مصــدر 
والتطويــر  االســتثمار  ذراع  للمرافــق، 

القابضــة. عــام  حســن  لمجموعــة 

بيــن كل مــن 	  توقيــع مذكــرة تفاهــم 
والشــركة  الســيادي،  مصــر  صنــدوق 
وهيئــة  الكهربــاء،  لنقــل  المصريــة 
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، وشــركة 
عــام  وحســن  اإلماراتيــة،  مصــدر 

. فــق ا للمر
بموجــب مذكرتــي التفاهــم، ستشــكل 	 

شــركتي مصــدر وحســن عــام للمرافــق 
محطــات  لتطويــر  اســتراتيجًيا  ائتاًفــا 
فــي  األخضــر  الهيدروجيــن  إنتــاج 
المنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس 
المتوســط،  البحــر  ســاحل  وعلــى 
عــام  حتــى  تمتــد  مختلفــة،  بمراحــل 
2030، إلنتــاج مــا يصــل إلــى حوالــي 480 
األخضــر  الهيدروجيــن  مــن  طــن  ألــف 
محلــات  خــال  مــن  وذلــك  ســنوًيا، 
جيجــاوات.  4 حوالــي  بقــدرة  كهربائيــة 

بيــن كل مــن 	  توقيــع مذكــرة تفاهــم 
ــة  الهيئــة العامــة للمنطقــة االقتصادي
مصــر  وصنــدوق  الســويس،  لقنــاة 
الجديــدة  الطاقــة  وهيئــة  الســيادي، 
والمتجــددة، والشــركة المصريــة لنقــل 
ــة؛  ــك العالمي ــركة ميرس ــاء، وش الكهرب
ــر  ــود األخض ــاج الوق ــروع إلنت ــة مش إلقام
والوصــول  الســفن  تمويــن  إلمــدادات 

الكربونــي. للحيــاد 
لقنــاة 	  االقتصاديــة  المنطقــة  أبرمــت 

مــع  االتفاقيــات  مــن  عــدًدا  الســويس 
الرائــدة  العالميــة  الشــركات  كبــرى 
فــي مجــال الطاقــة النظيفــة، إلنشــاء 
مجمعــات صناعيــة إلنتــاج الهيدروجيــن 

األخضــر.
لقنــاة 	  االقتصاديــة  الهيئــة  أعلنــت 

تفاهــم  مذكــرات   6 توقيــع  الســويس 
إلنتــاج الهيدروجيــن األخضــر فــي مصــر 
واألمونيــا باســتثمارات تصــل إلى حوالي 

10 مليــارات دوالر ومنهــا التوقيــع علــى 
مذكــرة تفاهــم بيــن كل مــن الهيئــة 
العامــة للمنطقــة االقتصاديــة لقنــاة 
الســيادي،  مصــر  وصنــدوق  الســويس، 
الكهربــاء،  لنقــل  المصريــة  والشــركة 
ــددة،  ــدة والمتج ــة الجدي ــة الطاق وهيئ
الفرنســية،  توتــال  شــركتي  وتحالــف 
وإنــارة كابيتــال المصريــة، وذلــك إلقامــة 
الخضــراء مــن  األمونيــا  مشــروع إلنتــاج 
المنطقــة  داخــل  النظيفــة  الطاقــة 
بالســخنة. الســويس  لقنــاة  االقتصاديــة 

كمــا وقعــت شــركة إيميــا بــاور اإلماراتيــة 	 
مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة المنطقــة 
إلنتــاج  الســويس  لقنــاة  االقتصاديــة 
األمونيــا  مــن  طــن  ألــف   390 حوالــي 
العيــن الســخنة  الخضــراء ســنوًيا فــي 

التصديــر. ألغــراض 

شــركة 	  أعلنــت  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
لتطويــر  خطًطــا  النرويجيــة  ســكاتك 
خضــراء  وأمونيــا  هيدروجيــن  منشــأة 
دوالر،  مليــارات   5 حوالــي  بقيمــة 
وبســعة إنتاجيــة حوالــي مليــون طــن 
مــن األمونيــا الخضــراء فــي البدايــة، مــع 
إمــكان ارتفاعهــا إلــى حوالــي 3 ماييــن 

ســنوًيا. طــن 

ومــن أبرز هــذه المشــروعات أيًضــا، إعان 	 
شــركة المرافــق الفرنســية المملوكــة 
للدولــة إي دي إف، وشــركة زيرو ويســت، 
ــة  ــع المنطق ــم م ــرة تفاه ــع مذك توقي
إلنتــاج  الســويس،  لقنــاة  االقتصاديــة 
األمونيــا  مــن  طــن  ألــف   350 حوالــي 
ــنوًيا  ــر س ــن األخض ــراء والهيدروجي الخض
ومــن  الســخنة،  العيــن  منطقــة  فــي 
ــع األول  ــي الرب ــغيل ف ــدء التش ــرر ب المق

مــن عــام 2026.

توقيــع 	  الماضــي  مــارس  وشــهد 
والثــروة  الكهربــاء  وزارة  بيــن  اتفاقيــة 
البتــرول  ووزارة  المتجــددة  والطاقــة 
البحريــة  والقــوات  المعدنيــة  والثــروة 
ــدء  ــة للب ــي” البلجيكي ــركة “ديم ــع ش م
ــاج  ــروع إنت ــة لمش ــات الخاص ــي الدراس ف
مــن  وتصديــره  األخضــر  الهيدروجيــن 
مــن  الثانيــة  االتفاقيــة  وهــي  مصــر، 
التــي  األولــى  االتفاقيــة  بعــد  نوعهــا 
“ســيمنز”  شــركة  مــع  توقيعهــا  تــم 
المشــروع  فــي  للبــدء  األلمانيــة 
التجريبــي إلنتــاج الهيدروجيــن األخضــر 

الحالــي. العــام  مــن  فبرايــر  فــي 

وعــاوة علــى ذلــك، وّقــع صنــدوق مصــر 	 
الجــاري،  أكتوبــر  شــهر  فــي  الســيادي 
ــة  ــة للطاق ــكاتك” النرويجي ــركة “س وش
“فيرتيجلــوب”  وشــركة  المتجــددة، 
بكميــات  األخضــر  الهيدروجيــن  إلنتــاج 
تتــراوح بيــن 100-50 ميجــاوات، كمــادة 

الخضــراء. وســيطة إلنتــاج األمونيــا 
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المنطقة االقتصادية لقناة السويس بوابة الدولة 

المصرية لصناعة الهيدروجين األخضر

وتستحوذ المنطقة االقتصادية لقناة السويس على 

أكثر من %80 من مشروعات الهيدروجين األخضر في 

مصر، وذلك من خالل 8 مشروعات معلنة في األشهر 

الماضية، وذلك بسعة إجمالية نحو 10.7 جيجاوات. وذلك 

يعني إنتاج مصر ألكثر من حوالي 1.5 مليون طن من 

الهيدروجين األخضر

تتمتــع المنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس بأهميــة 
الهيدروجيــن  إنتــاج  حلــم  نحــو  مصــر  خطــة  فــي  بالغــة 
األخضــر، حيــث تســتهدف المنطقــة توطيــن هــذا النــوع 
بالســخنة  المتكاملــة  مناطقهــا  فــي  الصناعــات  مــن 
إلقامــة  حالًيــا  االســتعداد  ويجــرى  بورســعيد،  وشــرق 

التاليــة: لألســباب  وذلــك  بالســخنة  المشــروعات 

جاهزيتها بصفتها منطقة صناعية. 	 

قربهــا لمينــاء الســخنة أكبــر موانــئ البحــر األحمــر، 	 
ضخمــة  تطويــر  أعمــال  مــن  المينــاء  يشــهده  ومــا 
االســتثمارات  مــن  العديــد  الســتقطاب  تؤهلــه 

والتصديــر. االســتيراد  عمليــات  وتســهيل 

المنطقــة االقتصاديــة تضــم أربــع مناطــق صناعيــة 	 
و6 موانــئ محوريــة فــي خدمــة التجــارة العالميــة 

البحريــن المتوســط واألحمــر. بموقعهــا علــى 

المنطقــة 	  تقدمهــا  التــي  االســتثمارية  الحوافــز 
االقتصاديــة لمســتثمريها ضمــن اســتراتيجية خلــق 

الفرصــة.

التــي 	  االتفاقيــات  وتيــرة  تســارع  تشــهد  ولذلــك   ،
الســويس  لقنــاة  االقتصاديــة  المنطقــة  توقعهــا 
صناعــة  توطيــن  بهــدف  الماضيــة؛  الفتــرة  فــي 
الهيدروجيــن األخضــر فــي الدولــة المصريــة، والتحــول 

األخضــر.

وهنا يجب إلقاء الضوء على أبرز هذه المشروعات: 

إعــان شــركة المرافــق الفرنســية المملوكــة للدولــة 	 
مذكــرة  توقيــع  ويســت،  زيــرو  وشــركة  إف،  دي  إي 

تفاهــم مــع المنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس؛ 
إلنتــاج حوالــي 350 ألــف طــن مــن األمونيــا الخضــراء 
والهيدروجيــن األخضــر ســنوًيا فــي منطقــة العيــن 
الربــع  فــي  التشــغيل  بــدء  المقــرر  ومــن  الســخنة، 

األول مــن عــام 2026.

ــم 	  ــرة تفاه ــة مذك ــاور اإلماراتي ــا ب ــركة أيمي ــت ش وقع
مــع هيئــة المنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس 
ــراء  ــا الخض ــن األموني ــن م ــف ط ــي 390 أل ــاج حوال إلنت

ســنوًيا فــي العيــن الســخنة ألغــراض التصديــر.

النرويجيــة خطًطــا لتطويــر 	  أعلنــت شــركة ســكاتك 
منشــأة هيدروجيــن وأمونيــا خضــراء بقيمــة حوالــي 5 
مليــارات دوالر، وبســعة إنتاجيــة حوالــي مليــون طــن 
مــن األمونيــا الخضــراء فــي البدايــة، مــع إمكانيــة رفــع 

معــدالت اإلنتــاج إلــى حوالــي 3 ماييــن طــن ســنوًيا.

الدراســات 	  لبــدء  تفاهــم  مذكــرة  علــى  التوقيــع 
إلنتــاج  جديــد  مصنــع  إقامــة  بشــأن  األوليــة 
الهيدروجيــن األخضــر بالمنطقــة االقتصاديــة لقنــاة 
دوالر،  مليــارات   8 نحــو  تبلــغ  باســتثمارات  الســويس 
ســنوًيا،  طــن  ألــف   220 حوالــي  إلــى  تصــل  بســعة 
حيــث تــم االتفــاق بيــن عــدد مــن الجهــات الحكوميــة 
الجديــدة  الطاقــة  واســتخدام  تنميــة  هيئــة  هــي 
المتجــددة، والهيئــة العامــة للمنطقــة االقتصاديــة 
لقنــاة الســويس، والشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء 
وصنــدوق مصــر الســيادي، والطــرف الثانــي الُمتمثــل 
فــي شــركة رنيــو بــاور برايفــت ليمتــد إحــدى الشــركات 
الرائــدة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة فــي الهنــد.
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وتتمثــل أهميــة االقتصــاد األخضــر بشــكل عــام والهيدروجيــن األخضــر 
بشــكل خــاص فــي توفيــر إطــار يتــم مــن خالــه تحقيــق أهــداف التنميــة 
مــن خــال دمــج األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي صميــم 
السياســات وعمليــات صنــع القــرار عــن طريــق دعــم قطاعــات الطاقــة 
يوفرهــا  التــي  الفــرص  وكذلــك  والميــاه،  المخلفــات،  وإدارة  والزراعــة 
هــذا االقتصــاد مــن توفيــر عمالــة، والحــد مــن الفقــر، ورفــع مســتوى 
المعيشــة، وخفــض التلــوث، والحــد مــن التدهــور البيئــي، وزيــادة القــدرة 
التنافســية لاقتصــاد الوطنــي.، ويضــم االقتصــاد األخضــر 6 قطاعــات، 
المســتدام،  والنقــل  المتجــددة،  والطاقــة  الخضــراء،  المبانــي  منهــا 
وإدارة الميــاه، وإدارة األراضــي، وإدارة النفايــات، ونســتعرض فــي الســطور 

ــر: ــاد األخض ــات االقتص ــز مقوم ــى تعزي ــر إل ــاه مص ــباب اتج ــة أس التالي

تعزيز األمن الغذائي:

تواجــه مصــر تحدًيــا بالــغ األهميــة فــي تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة الحاليــة 
يتســم  حيــث  الســكانية،  الزيــادة  ظــل  فــي  للســكان  والمســتقبلية 
ــي  ــر القانون ــاء غي ــتدامة، والبن ــر المس ــات غي ــي بالممارس ــاع الزراع القط
علــى األراضــي الزراعيــة، وتأثيــرات تغيــر المنــاخ المحتملــة علــى األراضــي 

ــل. ــات المحاصي ــة وغ ــة للزراع الصالح

تحقيــق  علــى  األخضــر  االقتصــاد  يســاعد  أن  الممكــن  فمــن  وعليــه، 
تدويــر  وإعــادة  الطبيعيــة،  الزراعيــة  للمــواد  المســتدام  االســتخدام 
المخلفــات الزراعيــة إلــى أســمدة عضويــة بمــا يحافــظ علــى البيئــة، ورفع 
كفــاءة اســتخدامات الميــاه فــي الزراعــة، وتحســين نظــم الــري والصــرف، 
وتعديــل التركيــب المحصولــي لصالــح الزراعــات األقــل اســتهاًكا للميــاه، 

ــي. ــرف الصح ــي والص ــرف الزراع ــاه الص ــتخدام مي ــادة اس ــن إع ــاً ع فض

التحول إلى مركز إقليمي للطاقة:

إلــى  المصريــة  الدولــة  ســعت  الماضيــة،  الســنوات  خــال 
تنصيــب نفســها كمركــز إقليمــي لتــداول الطاقــة، وتــم وضــع 
اســتراتيجية مســتدامة للوصــول لذلــك الهــدف حتــى عــام 
2035، مــن خــال تنويــع مصــادر الطاقــة بيــن الطاقــة النظيفــة 
تلــك  لتكــون  المتجــددة،  المصــادر  المتولــدة مــن  والطاقــة 
االســتراتيجية نقطــة مركزيــة تهــدف إلــى وضــع مصــر كحلقــة 

وصــل بيــن أوروبــا وآســيا وأفريقيــا.

تعزيز األمن المائي:

تواجــه مصــر عجــًزا مائًيــا يصــل إلــى 20 مليــار متــر مكعــب ســنوًيا في المتوســط، 
تبلــغ  حيــث  العاطــي«،  عبــد  »محمــد  المصــري  الــري  وزيــر  لتصريحــات  وفًقــا 
احتياجــات مصــر مــن الميــاه نحــو 80 مليــار متــر مكعــب، فيمــا ســجل مجمــوع 
الميــاه العذبــة المتاحــة حوالــي 60 مليــار متــر مكعــب، ليتــم تعويــض هــذه 
ــة  ــاه الجوفي ــي والمي ــرف الزراع ــاه الص ــتخدام مي ــادة اس ــال إع ــن خ ــوة م الفج
ــا، باإلضافــة إلــى اســتيراد منتجــات غذائيــة مــن  الســطحية فــي الــوادي والدلت

ــاه. ــن المي ــنوًيا م ــب س ــر مكع ــار مت ــل 34 ملي ــارج تقاب الخ

وفــي هــذا الســياق، ُيمكــن أن يســاهم االقتصــاد األخضــر فــي تعزيــز مفهــوم 
األمــن المائــي بمصــر عــن طريــق االهتمــام بقطــاع الميــاه وضبــط اســتخدامها 
وإعــادة  النظيفــة،  الميــاه  إمــدادات  وتوفيــر  تلوثهــا،  ومنــع  وترشــيدها 

اســتخدام الميــاه والتحكــم فــي الصــرف الصناعــي.

التحول إلى مركز إقليمي للطاقة:

خــال الســنوات الماضيــة، ســعت الدولــة المصريــة إلــى تنصيــب نفســها كمركــز 
إقليمــي لتــداول الطاقــة، وتــم وضــع اســتراتيجية مســتدامة للوصــول لذلــك 
الهــدف حتــى عــام 2035، مــن خال تنويــع مصادر الطاقــة بين الطاقــة النظيفة 
والطاقــة المتولــدة مــن المصــادر المتجــددة، لتكــون تلــك االســتراتيجية نقطــة 

مركزيــة تهــدف إلــى وضــع مصــر كحلقــة وصــل بيــن أوروبــا وآســيا وأفريقيــا.

وقبــرص  مصــر  بيــن  الكهربائــي  الربــط  سيســاعد  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
واليونــان علــى اســتيعاب القــدرات الكهربائيــة الضخمــة التــي ســيتم توليدهــا 
مــن الطاقــات النظيفــة؛ إذ يســتهدف المشــروع فــي أحــد بنــوده نقــل كميــات 
المتجــددة  الطاقــة  المولــدة مــن مصــادر  الكهربائيــة  الطاقــة  ضخمــة مــن 

والنظيفــة.

جذب االستثمارات األجنبية:

يســاهم االلتــزام بمعاييــر االقتصــاد األخضــر فــي جــذب فــرص اســتثمارية جديــدة 
ــذاب  ــع اجت ــة م ــة للدول ــات ذات األولوي ــي القطاع ــراء ف ــروعات خض ــة مش إلقام
التمويــل للســوق المصــري مــن أجــل االســتفادة مــن مصــادر التمويــل الدوليــة 
واإلقليميــة التــي تضــخ اســتثمارات فــي مشــروعات تغيــر المنــاخ واالســتدامة 

البيئيــة.

االقتصاد األخضر.. فوائد ملموسة
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والطموحــات  التحديــات  فيــه  زادت  وقــت  فــي 
العالميــة حــول ضــرورة تعزيــز تبنــي سياســات قويــة 
ــية  ــرب الروس ــات الح ــل تداعي ــة بفع ــة البديل للطاق
األوكرانيــة وضــرورة تخفيــف االعتمــاد علــى مصــادر 
الطاقــة التقليديــة الروســية، يــدور الحديــث اليــوم 
عــن الطاقــة المتجــددة. ومصطلــح األكبــر واألعلــى 
ــل  ــي ظ ــًرا ف ــردد كثي ــات يت ــم ب ــتوى العال ــى مس عل

التنافــس الشــديد والقائــم بيــن الــدول العربيــة لتوســيع اســتثماراتها في مجال 
الطاقــة البديلــة والمتجــددة، وذلــك فــي إطــار خطــط التنميــة المســتدامة 
ــال  ــن خ ــاء م ــد الكهرب ــات تولي ــا عملي ــراء، ومنه ــات الخض ــو الصناع ــول نح للتح

ــم. ــي العال ــر ف ــا األكب ــف بأنه ــي توص ــية والت ــة الشمس ــات الطاق مجمع

ــد-  ــي ال تنف ــددة -والت ــة المتج ــج الطاق ــادة مزي ــى زي ــة إل ــدول العربي ــعى ال تس
فــي توليــد الكهربــاء، وذلــك فــي مســعى إلــى االبتعــاد عــن الوقــود األحفــوري 
الضــار بالبيئــة. وهــي إشــارة واضحــة إلــى إدراك ُصنــاع القــرار أن اســتمرار االعتمــاد 
ــرات  ــط التحذي ــًة وس ــت، خاص ــألة وق ــون مس ــا يك ــة ربم ــات األحفوري ــى الطاق عل
المتجــددة  الطاقــة  توليــد  محطــات  مشــروعات  أن  المتوقــع  ومــن  البيئيــة. 
مــن   92% حوالــي  مــن  يقــرب  مــا  ســتحقق  اكتمالهــا  عنــد  العربيــة  بالــدول 
إجمالــي مــا تســعى المنطقــة العربيــة إلــى تحقيقــه بحلــول عــام 2030، ويبلــغ 
ــا  إجمالــي إنتــاج المنطقــة العربيــة مــن طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية حالًي

ــاوات. ــي 12 جيج ــن حوال ــر م أكث

ــة  ــى القم ــي عل ــي واإلقليم ــابق العرب ــول التس ــي ح ــع الرئيس ــا الداف ــن م ولك
فــي مجــال الطاقــة البديلــة والنظيفــة )باألخــص الطاقــة الشمســية وطاقــة 
الريــاح(. بشــكل عــام تســعى القــارة األوروبيــة إلــى اســتبدال الطاقــة األحفوريــة 
الروســية بشــكل جزئــي، ذلــك عــن طريــق إنشــاء طاقــة نظيفــة وبديلــة مــن 
ــن  ــزًءا م ــكل ج ــذا ُيش ــة، وه ــة للطاق ــة آمن ــدادات خارجي ــواق وإم ــح أس ــال فت خ

ــي. ــي واإلقليم ــه العرب ــذا التوج ه

الريــاح  طاقــة  مجالــي  فــي  عربًيــا  األولــي  مصــر 
الشمســية والطاقــة 

تنــاول تقريــر منظمــة جلوبــال إنرجــي مونيتــور 
فــي يونيــو الماضــي وضــع الطاقــة المتجــددة 
فــي المنطقــة العربيــة وتوقعاتها خــال الفترة 
المقبلــة، وجــاءت مصــر فــي المرتبــة األولــى في 
المنطقــة العربيــة إنتاًجــا للكهربــاء مــن الطاقــة 
الشمســية وطاقــة الريــاح، بمعــدالت إنتــاج تبلــغ 
وصولــه  ومســتهدف  جيجــاوات،   3.5 حوالــي 
إلــى حوالــي 6.8 جيجــاوات بحلــول عــام 2024، 
ــاح  ومقســمة بيــن 1.6 جيجــاوات مــن طاقــة الري
و1٬9جيجــاوات مــن محطــات الطاقــة الشمســية، 
تليهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنحــو 
حوالــي 2.6 جيجــاوات، ثــم المغــرب بنحــو حوالــي 
1.9 جيجــاوات، واألردن بنحــو حوالــي 1.7 جيجــاوات، 
بحجــم  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تليهــا 

ــاوات. ــي 0.78 جيج ــاج حوال إنت

ثانًيا: األولى عربًيا.. ريادة مصرية 

في مجالي طاقة الرياح والطاقة 

الشمسية
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ــا قصيــر المــدى هــو اســتهداف الوصــول إلــى  وتضمنــت اســتراتيجية مصــر للطاقــة المتجــددة هدًف
حوالــي %20 مــن إجمالــي الطاقــة المنتجــة فــي عــام 2022، وبالرغــم مــن التداعيــات القويــة لجائحــة 
كورونــا والتــي أثــرت علــى توريــد معــدات محطــات الطاقــة الشمســية مــن الصيــن، لكــن الدولــة 
المصريــة حققــت النســبة قبــل عــام كامــل مــن الموعــد المســتهدف، وزاد إجمالــي إنتــاج الطاقــة 
المتجــددة بنســبة حوالــي %76 وذلــك خــال الفتــرة مــن يوليــو عــام 2014 حتــى يونيــو مــن عــام 2020 
لتصــل بذلــك إلــى حوالــي 5800 ميجــاوات/ ســاعة مقارنــة بـــ 5100 ميجــاوات/ ســاعة فــي عــام 2019. 
وهــو ممــا انعكــس علــى مكانــة مصــر العالميــة؛ إذ صرحــت بيتــا جافوركيــك، كبيــرة االقتصادييــن 
ــى  ــوء عل ــت الض ــة ألق ــية األوكراني ــرب الروس ــأن الح ــة، ب ــار والتنمي ــادة اإلعم ــي إلع ــك األوروب ــدى البن ل
ــة  ــادر الطاق ــتخدام مص ــادة اس ــة زي ــى أهمي ــر إل ــك النظ ــا، وكذل ــي أوروب ــودة ف ــة الموج ــة الطاق أزم

ــة. ــة المصري ــن الدول ــرائها م ــر وش ــن األخض ــددة كالهيدروجي المتج

كيف حققت مصر الطفرة الهائلة في صناعة الطاقة المتجددة؟

قطــاع الكهربــاء والطاقــة المتجــددة مكــن الدولــة مــن الخــروج مــن أزمــة طاحنــة والتــي تمثلــت فــي 
نقــص فــادح فــي اإلمــداد الكهربائــي فــي مصــر خــال فتــرة ما قبــل عــام 2014، ومــن خال اســتراتيجية 
واســعة شــملت خطــة عاجلــة أســفرت عــن إضافــة مــا يقــرب مــن 22 ألــف ميجــاوات مركــب فــي نحــو 
أربعــة ســنوات، والمضــي قدًمــا فــي تنفيــذ العديــد مــن مشــروعات الطاقــة الشمســية، وطاقــة 
الريــاح، وتطبيــق برامــج جــادة وواعــدة لرفــع كفــاءة الطاقــة وترشــيدها فــي ظــل تقليــص قــوى 
وحاســم لدعــم الطاقــة وتوجيههــا إلــى برامــج الضمــان االجتماعــي والنهــوض بالصحــة والخدمــات.

لكــن ســيظل العامــل األكثــر حســًما فــي هــذه االســتراتيجية هــو الرؤيــة السياســية الواضحــة والقــرار 
الشــجاع بعيــد المــدى؛ أي ضــرورة التنــوع المســتقبلي لمصــادر إنتــاج الطاقــة، والبــدء الفعلــي فــي 
ــط  ــي مخط ــة ف ــوى النووي ــم والق ــادر الفح ــتخدام مص ــي باس ــد الكهرب ــج التولي ــة مزي ــادة هيكل إع

التوســعات فــي التوليــد الكهربــي حتــى عــام 2030.

 وقــد ظهــر األثــر المباشــر لهــذه االســتراتيجية الشــاملة فــي القضــاء علــى أزمــة الطاقــة الكهربيــة 
الزيــادة  تغطــى  الوفــرة  هــذه  التصديــر،  إلــى  والتحــول  الذاتــي  االكتفــاء  إلــى  والوصــول  نهائًيــا، 
الســنوية المطلوبــة فــي القــدرات المركبــة لنحــو خمــس ســنوات قادمــة، لكــن بعــد هــذه الســنوات 
ــا إلــى قــدرات مركبــة جديــدة، لذلــك فــإن مصــر ملتزمــة بنشــر تقنيــات  الخمــس ســتحتاج مصــر حتًم
الطاقــة المتجــددة علــى نطــاق واســع، وطبًقــا لمــا هــو محــدد فــي اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة 

ــتدامة حتــى عــام 2035. والمسـ

المشهد المستقبلي للطاقة في مصر

بمصــر  للطاقــة  المســتقبلي  المشــهد  يتميــز 
بالوفــرة الحاليــة لمــوارد الطاقــة، والتــي تشــهدها 
للغــاز  غزيــرة  واكتشــافات  2014؛  عــام  منــذ  مصــر 
الطبيعــي قــد تمــت وجعلــت المخــزون المصــري من 
الغــاز الطبيعــي يرتفــع إلــى مــا يتجــاوز ســقف 70 
تريليــون قــدم مكعبــة، أغنــت الدولــة عــن اســتيراد 
واكتشــافات  حيــن،  وإلــى  اآلن  الطبيعــي  الغــاز 
إلــى  المصريــة  الدولــة  طريــق  ســهلت  نفطيــة 
االقتــراب مــن حلــم االكتفــاء الذاتــي مــن المنتجــات 
البتروليــة، والتــزال هنــاك احتياطيــات كامنــة وفيــرة 
تســمى  مــا  أو  المتجــددة  غيــر  الطاقــة  لمصــادر 

األحفوريــة. بالطاقــة 

البديلــة والمتجــددة عصــا  الطاقــة  ُتشــكل  فيمــا 
مــن  المصريــة  الدولــة  تســتطيع  التــي  موســى 
خالهــا أن تحقــق العديــد مــن األهــداف االقتصاديــة 
وذلــك  واحــد،  آن  فــي  واألمنيــة  والسياســية 
المســاهمة  حجــم  ورفــع  العمــل،  فــرص  بتوفيــر 
والتوســع  النفــوذ،  وزيــادة  للخــارج،  التصديــر  فــي 
الدولــة  وضعــت  وقــد  والعالمــي.  اإلقليمــي 
والمســـتدامة،  المتكاملـــة  للطاقـــة  اســتراتيجية 
ــة  ــة النظيف ــتغال الطاقـ ــًدا الس ــن بن ــي تتضم والت
ومســتهدفة الوصــول بهــا إلــى نســبة حوالــي 42% 
للشــبكة  اإلجماليــة  القــدرة  إجمالــي  مــن  وذلــك 
القوميــة للكهربــاء فــي البــاد وذلــك بحلــول عــام 
2035، والتــي مــن بينهــا حوالــي %22 مــن الخايــا 
مــن  و4%  الريــاح،  طاقــة  مــن  و14%  الشمســية، 
المائيــة. الطاقــة  الشمســية و%2 مــن  المركــزات 

استراتيجية الطاقة المتجددة

اقتصــاد  بنــاء  إلــى   2030 مصــر  رؤيــة  تهــدف 
تنافســي ومتــوازن فــي إطــار التنميــة المســتدامة، 
فــي  محورًيــا  دوًرا  المتجــددة  الطاقــة  وتلعــب 
المتكاملــة  الطاقــة  اســتراتيجية  وتســعى  ذلــك. 
والمســتدامة حتــى عــام 2035 إلــى تنويــع مصــادر 
ــدد  ــتمراره، وتح ــة واس ــن الطاق ــان أم ــة وضم الطاق
الشــروط المهمــة والضروريــة لدعــم نمــو مصــادر 
قطاعــات  جميــع  بمشــاركة  المتجــددة  الطاقــة 
الدولــة. عــاوة علــى ذلــك، تعكــس االســتراتيجية 
محــوري  ارتــكاز  نقطــة  تصبــح  بــأن  مصــر  طمــوح 
علــى خريطــة الطاقــة العالميــة تصــل بيــن أفريقيــا 
ــاء  ــبكات الكهرب ــط ش ــز تراب ــر تعزي ــا عب ــيا وأوروب وآس
فمصــر  وخارجهــا.  المنطقــة  دول  فــي  والطاقــة 
تمتلــك العديــد مــن مــوارد الطاقــة مثــل الطاقــة 
الشمســية وطاقــة الريــاح، والتــي مــن المفتــرض أن 
تســاهم بنســبة تتعــدى %40 مــن إجمالــي قــدرة 

الطاقــة بحلــول عــام 2035.
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االســتثمار  حجــم  إجمالــي 
فــي  الجديــد  األجنبــي 
مشــروعات الطاقــة المتجــددة 
دوالر  مليــار   4.4 حوالــي 
مشــروعات  بيــن  موزعــة 
وطاقــة  الشمســية  الطاقــة 
مشــروعات  وتنعكــس  الريــاح، 
الجديــدة  األجنبــي  االســتثمار 
 3500 حوالــي  إضافــة  فــي 
ميجــاوات طبًقــا للتقريــر الصــادر 
والطاقــة  الكهربــاء  وزارة  مــن 
عــام  بدايــة  فــي  المتجــددة 
يقــدر  عامــة  وبصفــة   ،2022
الدولــة  تحتاجــه  مــا  إجمالــي 
اســتثمارات  مــن  المصريــة 
الطاقــة  صناعــة  مجــال  فــي 
مليــار   56.65 إلــى  المتجــددة 
دوالر اســتثمارات فــي الطاقــة 
 ،2035 عــام  حتــى  المتجــددة 
وذلــك مــن أجــل توفيــر قــدرات 

ميجــاوات. ألــف   60 بنحــو 

ومــن أبــرز مشــروعات الطاقــة 
أقيمــت  التــي  المتجــددة 
فــي مصــر مجمــع بنبــان )أكبــر 
الشمســية  للطاقــة  تجمــع 
ــر  ــد أكب ــذي ُيع ــم( وال ــي العال ف
الشمســية  للطاقــة  مجمــع 
بإجمالــي  العالــم،  فــي 
مليــاري  حوالــي  اســتثمارات 
بمحافظــة  ويقــع  دوالر، 
المشــروع  هــذا  أســوان. 
ــر  ــى توفي ــيعمل عل ــم س الضخ
اآلالف مــن فــرص العمــل، األمــر 
الــذي أســهم بــدوره أيًضــا فــي 

البطالــة. نســبة  خفــض 

وقــد أعلــن البنــك الدولــي أن 
الشمســية  الطاقــة  مشــروع 
فــي بنبــان بمحافظــة أســوان 
هــو أفضــل مشــروعات البنــك 
تميــًزا علــى مســتوى العالــم، 
لــوس  صحيفــة  وأشــادت 

األمريكيــة  تايمــز  أنجلــوس 
إنــه  قائلــة  المشــروع  بهــذا 
ســيؤدي إلــى إحــداث ثــورة فــي 
إمــدادات الطاقــة. مضيفــة أنــه 
ســوف يضــع مصــر وحدهــا علــى 
النظيفــة.  الطاقــة  خريطــة 
ــي  ــو حوال ــروع نح ــم المش ويض
32 محطــة للطاقــة الشمســية 
بقــدرة تصــل إلــى حوالــي 1465 
ميجــاوات، أو مــا يعــادل حوالــي 
المنتجــة  الطاقــة  مــن   90%
ويوفــر  العالــي،  الســد   مــن 
فرصــة  آالف   10 حوالــي  نحــو 
ــرة،  ــر مباش ــرة وغي ــل مباش عم
يبلــغ  اســتثمارات  بإجمالــي 

دوالر.  مليــاري 

ثالًثا: مصر واالتجاه نحو االستثمار في 

الطاقة المتجددة

وتسعى الدولة المصرية إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، 

مستندة إلى البنية األساسية القوية التي تتمتع بها والمتوافرة 

لديها، بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها الحكومة 

المصرية في قطاع الطاقة خالل الفترة الماضية، وذلك عن 

طريق: 

اتخاذ العديد من اإلجراءات والسياسات التي تهدف إلى 	 

اإلصاح إلطاق عملية التحول في الطاقة.

السعي نحو إدخال طاقة الهيدروجين األخضر ضمن 	 

منظومة الطاقة المصرية.

العمل على فتح أسواق وآفاق جديدة لاستثمارات في 	 

مختلف مجاالت الطاقة، وظهر هذا التطلع من خال 

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واالتحاد األوروبي، والتي 

تضمنت العمل المشترك بين الجانبين في مجاالت الطاقة 

بشقيه من البترول والغاز والكهرباء.

السعي إلى تطوير مجال الطاقة المتجددة.	 
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ذلــك باإلضافــة إلــى المحطــة الشمســية الحراريــة بالكريمــات، والتــي بــدأ تشــغيلها تجارًيــا منــذ 
ــارة  ــتوى ق ــى مس ــغيلها عل ــا وتش ــرى تنفيذه ــروعات ج ــم 3 مش ــد أه ــد أح ــام 2011، وتع ــف ع منتص
أفريقيــا فــي المغــرب والجزائــر ومصــر، وتبلــغ قــدرة مشــروع محطــة الكريمــات بالكامــل 140 ميجــاوات؛ 
منهــا حوالــي 20 ميجــاوات مكــون شمســي. ومــن أبــرز مشــروعات الطاقة الشمســية كذلك مشــروع 
إنشــاء محطــة خايــا فوتوفلطيــة الســتخدام الطاقــة الشمســية لتوليــد الكهربــاء فــي كــوم أمبــو، 
والتــي بــدأ التشــغيل التجــاري لهــا فــي فبرايــر مــن عــام 2020، وتعمــل هــذه المحطــة بطاقــة حوالــي 

26 جيجــاوات، وبتكلفــة حوالــي 23.13 مليــون دوالر.

ولــم يكــن مشــروع بنبــان الطفــرة الوحيــدة التــي شــهدتها مصــر فــي قطــاع الطاقــة النظيفــة 
ــي  ــي ف ــام 2000؛ إذ تأت ــذ ع ــاح من ــة الري ــات طاق ــاًء لمحط ــدول إنش ــى ال ــن أول ــر م ــددة، فمص والمتج
ــع وزارة  ــاون م ــي، بالتع ــاد األوروب ــام االتح ــددة، وق ــة المتج ــال الطاق ــي مج ــة ف ــدول العربي ــدارة ال ص
الكهربــاء والطاقــة، بتدشــين أضخــم مزرعــة ريــاح فــي أفريقيــا بمحطــة الزعفرانــة، وجبــل الزيــت، 
وخليــج الســويس، حيــث ُتعــد مــزارع الريــاح جــزًءا مهًمــا فــي اســتراتيجية الطاقــة طويلــة األمــد لمصــر، 

ــر. ــي مص ــرة ف ــرة بكث ــددة المتواف ــة المتج ــادر الطاق ــتغال مص ــى اس ــدف إل ــي ته والت

وتبلــغ الميزانيــة اإلجماليــة للمشــروع حوالــي 340 مليــون يــورو، تشــمل منحــة بقيمــة 30 مليــون يورو 
مقدمــة مــن االتحــاد األوروبــي. وتســهم تلــك المشــروعات فــي تلبيــة احتياجــات الدولــة مــن الطاقــة، 

الطاقــة  اســتخدام  تشــجيع  خــال  مــن 
المــوارد  مــن  لاســتفادة  المتجــددة 
الطاقــة  توليــد  فــي  الهائلــة  المحليــة 
وتخصيــص  الريــاح،  وطاقــة  الشمســية 
أكثــر مــن 7 آالف و650 كيلومتــًرا مربًعــا 
مــن األراضــي غيــر المســتغلة لمشــروعات 
ــة  ــددة، باإلضاف ــدة والمتج ــة الجدي الطاق
إلــى مراجعــة اســتراتيجية قطــاع الطاقــة 
مــع  وتحديثهــا،  مصــر  فــي  المتجــددة 
واســتبدال  الفحــم  مشــروعات  إلغــاء 
مصــادر  مــن  كهربــاء  توليــد  مشــروعات 

متجــددة بهــا.

وقــد أفصحــت وزارة الكهربــاء والطاقــة 
اســتراتيجيتها  عــن  المتجــددة 
عــام  حتــى  الطاقــة  بقطــاع  المتعلقــة 
تنويــع  االســتراتيجية  وتضمنــت   ،2035
الطاقــة  فيهــا  لتلعــب  الطاقــة  مصــادر 
لتســاهم  محورًيــا،  دوًرا  المتجــددة 
بنســـبة %42 مـــن إجمالي قـــدرة الطاقـة 
بحلـــول عـــام 2035، وُتعــد طاقــة الريــاح 
مصــادر  أهــم  الشمســية  والطاقــة 
المســتغلة  غيــر  المتجــددة  الطاقــة 

مصــر. فــي  واســع  بشــكل 

المتجــددة  الطاقــة  لهيئــة  ووفًقــا 
والطاقــة  الكهربــاء  لــوزارة  التابعــة 
اســتهدفت  فقــد  المتجــددة، 
اســتراتيجية الطاقــة المتجــددة الوصــول 
إلــى نســبة %20 مــن إجمالــي الطاقــة 
توليــد  فــي  المســتخدمة  المتجــددة 
والنهــوض   ،2022 عــام  فــي  الكهربــاء 
تصــل  حتــى  تدريجــي  بشــكل  بالنســبة 
ويبيــن   .2035 عــام  بحلــول   42% إلــى 
إنتــاج الكهربــاء  الشــكل التالــي مصــادر 
المتجــددة  الطاقــة  وفًقــا الســتراتيجية 

: فة لمســتهد ا

شــكل رقــم )1(: مصــادر إنتــاج الكهربــاء وفًقــا 
الســتراتيجية الطاقــة المتجــددة المســتهدفة 

ــام 2022 ــالل ع خ

المصدر: هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
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العامــة  الهيئــة  وبحســب 
تــم خــال عــام  لاســتعامات، فقــد 
 691 تنفيــذ  علــى  الموافقــة   2020
الطاقــة  قطاعــات  فــي  مشــروًعا 
والميــاه  والمتجــددة  الجديــدة 
والنقــل، وفــي إطــار تشــجيع الدولــة 
الطاقــة  مصــادر  اســتخدام  علــى 
المتجــددة تــم اإلعــان عــن شــهادات 
ــق  ــي تطب ــادق الت ــراء للفن ــة خض نجم
سياســات صديقــة للبيئــة، كمــا طرحت 
منطقــة  فــي  خضــراء  ســندات  أول 
أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
وذلــك  دوالر  مليــون   750 بقيمــة 
فــي  االســتثمار  مشــاريع  لتمويــل 

النظيفــة. الطاقــة 

اإلعــان  تــم  التــي  المشــاريع  ومــن 
بحســب  الصــدد  هــذا  فــي  عنهــا 
تعمــل  بئــًرا   85 تحويــل  الهيئــة، 
بالطاقــة  التشــغيل  إلــى  بالديــزل 
وتــم  الجديــد،  بالــوادي  الشمســية 
ــًرا  االنتهــاء بالفعــل مــن تحويــل 60 بئ
بالــوادي الجديــد مــن ديــزل إلــى طاقــة 
شمســية بإجمالــي 112 مليــون جنيــه، 
وأعلنــت الهيئــة أيًضــا عــن أن إجمالــي 
مــن  المولــدة  الشمســية  الطاقــة 
المرتبطــة  غيــر  الصغيــرة  المحطــات 
بلــغ  للكهربــاء  القوميــة  بالشــبكة 
العــام  بنهايــة  ميجــاوات   132 نحــو 
تلــك  أن  موضًحــا   ،2020 الماضــي 
محطــات  إلــى  تنقســم  الطاقــات 
مرتبطــة  غيــر  ميجــاوات   32 بقــدرة 
بالشــبكة بعضهــا فــي مصانــع وأخــرى 
فــي أماكــن نائيــة إلنــارة تلــك األماكــن.

مشــروعات   3 الهيئــة  طرحــت  أيًضــا 
وتشــمل  التنفيــذ،  حيــز  وفــي 
وريــاح،  شمســية  طاقــة  مشــروَعْي 
طرحتهــا  مناقصــة  إلــى  باإلضافــة 
التشــغيل  ألعمــال  مؤخــًرا  الهيئــة 
والصيانــة لمشــروع طاقــة ريــاح بقــدرة 
120 ميجــاوات بموقــع الهيئــة بجبــل 
 5 ولمــدة  األحمــر،  البحــر  فــي  الزيــت 
التركيبــات  بــدء  تــم  حيــث  ســنوات، 

.2016 عــام  فــي  بالمشــروع 

وتــم توقيــع اتفاقيــة تمويــل تنمــوي و3 مذكــرات تفاهــم بيــن البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة 
ومصــر، بهــدف تنفيــذ برنامــج البنــك الرائــد “المــدن الخضــراء”، ويعــد مشــروع الضبعــة النــووي خطــوة 
لتنفيــذ المرافــق والخدمــات والرصيــف البحــري والمدينــة الســكنية بمــا يوفــر الطاقــة النظيفــة ويدعــم 

عمليــة التنميــة.

فضــاً عــن ذلــك ســعت مصــر للتعــاون الخارجــي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، حيــث تضمنــت مناقشــة 
بيــن وزارة التخطيــط والمؤسســة األفريقيــة للتمويــل والصنــدوق الســيادي لبحــث ســبل التعــاون 
ــال  ــي مج ــا ف ــر وألماني ــن مص ــراكة بي ــن ش ــًرا ع ــان مؤخ ــم اإلع ــا ت ــددة. أيًض ــة المتج ــال الطاق ــي مج ف
الهيدروجيــن األخضــر الــذي يعــد أحــد أنظمــة الطاقــة النظيفــة الصديقــة للبيئــة، وتتطلع مصــر لتصديره 
لمــا تتمتــع بــه مــن إمكانيــات فــي هــذا المجــال. كمــا وّقعــت مصــر مــع فرنســا اتفاقيــات تعــاون لدعــم 
تنميــة سياســات قطــاع الطاقــة، وتــم بحــث ســبل التعــاون بيــن مصــر وأســتراليا فــي مجــال الكهربــاء 
والطاقــة المتجــددة، كمــا ســعت بريطانيــا مــن خــال مســتثمريها لبحــث ســبل التعــاون مــع مصــر فــي 

مجــال الطاقــة المتجــددة، وغيرهــا مــن الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة المصريــة بهــذا الخصــوص.
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كلمتــه  خــال  السيســي،  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  شــدد 
بديــل  افتتــاح مجموعــة مشــروعات إســكان  بفعاليــات 
مشــكلة  حــل  ضــرورة  علــى  اآلمنــة،  غيــر  المناطــق 
ــط،  ــر المخط ــاء غي ــة البن ــة، ومواجه ــات والقمام المخلف
مشــيرًا إلــى أن حجــم المخلفــات يصــل إلــى 40 مليــون 
طــن، وهــي قضيــة كبيــرة بالنظــر إلــى أن تكلفــة منظومــة 
النظافــة المطروحــة فــي القاهــرة 2.5 مليــار جنيــه، بينمــا 
 800 النظافــة  مقابــل  المواطنيــن  مــن  الدولــة  تجمــع 

مليــون جنيــه.
لطالمــا كان قطــاع المخلفــات الصلبــة ممثــاً لواحــدة مــن 
أكثــر األزمــات تعقيــًدا فــي الدولــة المصريــة. إذ إن التحديــات 
المجتمــع  مــن  مختلفــة  شــرائح  تمــس  بــه  المتعلقــة 
مــع  التعامــل  أن  كمــا  اليوميــة.  وأنشــطته  المصــري 
القمامــة وإدارة منظومــة تجميعهــا وفرزهــا والتخلــص 
اآلمــن منهــا أو إعــادة تدويرهــا، هــي ملفــات تأخــر التصــرف 

ــرًا. فيهــا كثي
المخلفــات  كميــة  تمثــل  الجمهوريــة،  نطــاق  فعلــى 
اليوميــة مــا يــوازي حوالــي 220 ألــف طــن مــن القمامــة 
الكميــات  هــذه  وأغلــب  أنواعهــا.  بجميــع  المتراكمــة 
مــن القمامــة تأتــي مــن المــدن الكبــرى مثــل القاهــرة 
وجامعــي  الخاصــة  الشــركات  بــأن  علًمــا  واالســكندرية، 
إلقــاؤه  يتــم  القمامــة يجمعــون %55 منهــا، والباقــي 
ــا  فــي الشــوارع أو يتــم التخلــص منــه بصــور غيــر آمنــة بيئًي
وصحًيــا. كمــا أن مــا يتــم تدويــره ال يتعــدى %15 ســنوًيا مــن 
إجمالــي مخلفــات الســكان. وهــذا بخــاف كميــات الصــرف 
الصحــي الســكني والمخلفــات الصناعيــة والزراعيــة. ومــع 
الزيــادة الســكانية المطــردة فــي مصــر، يــزداد الوضــع ســوًءا 
والمخاطــر الناتجــة من إهمال المنظومــة كانت لتتضاعف. 
وهــو مــا تطلــب تدخــاً حاســًما مــن الحكومــة المصريــة 
ــات  ــة المخلف ــدة إلدارة منظوم ــة جدي ــات واضح ــع آلي لوض

ــر. ــي مص ــة ف والنظاف
البيئيــة والصحيــة، فــإن المكاســب  وبعيــًدا عــن األضــرار 
المرجــوة مــن منظومــة النظافــة المســتحدثة ســتتعدى 
إلــى  ســتصل  بــل  فقــط،  المشــاكل  هــذه  اســتهداف 
إنتــاج  مــن  المتنوعــة  االقتصاديــة  العوائــد  اســتهداف 
ــات  ــق عملي ــن طري ــات ع ــن المخلف ــددة م ــة المتج الطاق
)المخلفــات   )WTE Waste to Energy(والـــ التدويــر  إعــادة 
للطاقــة(. وهــو مــا ســيوفر مــن تكاليــف الصناعــة لنفــس 
المــواد التــي تــم التخلــص منهــا، ويزيــد مــن فــرص تصديــر 
ــة  ــد الطاق ــتخدامها أو تولي ــادة اس ــدف إع ــات به المخلف
منهــا للــدول المجــاورة، وهــو مــا ســيجلب مكاســب مادية 
ــى  ــوة إل ــر بق ــيدخل مص ــا س ــو م ــام. وه ــه ع ــاع بوج للقط
ســوق المخلفــات العالمــي. وكانــت دراســات قــد توقعــت 
بتخطــي قيمــة ســوق تحويــل المخلفــات لطاقــة إلــى مــا 
قيمتــه 33 مليــار دوالر بحلــول عــام 2023 بعدمــا كان 20.86 

مليــار دوالر عــام 2015.
 ومــن المرتقــب اقامــة أول محطــة إلنتــاج الهيدروجيــن 
األخضــر مــن النفايــات فــي مصــر الموافقــات النهائيــة، 

ــن  ــاج م ــليم أول إنت ــركة تس ــت الش ــاء، وتوقع ــال البن ــة، أعم ــتريز األلماني ــش إندس ــركة إت ــدء ش ــًدا لب تمهي
المحطــة نهايــة عــام 2025، بإنتــاج يصــل إلــى حوالــي 300 ألــف طــن ســنوًيا مــن الهيدروجيــن األخضــر، 
وقــدرة علــى المعالجــة تصــل إلــى حوالــي 4 ماييــن طــن ســنوًيا، بمــا يشــمل النفايــات العضويــة والمــواد 
الباســتيكية، وتبلــغ تكلفــة أول محطــة إلنتــاج الهيدروجيــن األخضــر مــن النفايــات فــي مصــر، الُمزمــع 
إنشــاؤها فــي شــرق بورســعيد حوالــي 3 مليــارات دوالر، وتوفــر المحطــة المخطــط بناؤهــا وقــوًدا اصطناعيــا 
للناقــات العابــرة لقنــاة الســويس، بينمــا ُتعــد تكلفــة إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر مــن النفايــات األقــل علــى 
اإلطــاق، مقارنــة بإنتاجــه عبــر التحليــل الكهربائــي، أو تكلفــة إنتــاج نوعيــه اآلخريــن الرمــادي واألزرق، وجــاء 
ترحيــب الدولــة المصريــة بإصــدار الموافقــات المبدئيــة علــى مشــروع أول محطــة إلنتــاج الهيدروجيــن األخضــر 
ــي  ــي ف ــر المناخ ــدة للتغي ــم المتح ــة األم ــتقبال قم ــتعداداتها الس ــع اس ــًيا م ــك تماش ــات، وذل ــن النفاي م

نوفمبــر المقبــل.

بداية تفعيل المنظومة الجديدة للمخلفات

وقــد كانــت البدايــة الفعليــة للمنظومــة الجديــدة فــي عــام 2018، وذلــك عــن طريــق مناقشــة قانــون إدارة 
ــع  ــا والتوس ــات حالًي ــع محافظ ــة أرب ــي 2019 لخدم ــروع ف ــاق المش ــة إط ــم بداي ــان. ث ــي البرلم ــات ف المخلف
لباقــي المحافظــات خطــوة بخطــوة طبًقــا لهــذا القانــون. وهــو القانــون الــذي يســاهم بشــكل كبيــر فــي 
دعــم وتطويــر منظومــة النظافــة، مــن خــال إعــادة تدويــر المخلفــات وفتــح االســتثمار فــي هــذا المجــال، 
وبالتالــي إعطــاء مزيــد مــن االهتمــام لمشــكلة النظافــة. كمــا أنــه يضمــن توزيــع المســئولية علــى الشــركات 
والمؤسســات المعنيــة بملــف النظافــة مــن أجــل حــل مشــكلة المخلفــات مــن جميــع المحافظــات وليــس 
المــدن الكبــرى فقــط، ال ســيما بعــد انتهــاء عقــود الشــركات االجنبيــة وخروجهــا مــن إدارة المنظومــة. 
ويهــدف هــذا القانــون لدعــم خطــة وزارة البيئــة لحــل أزمــة القمامــة خــال 3 ســنوات. عــن طريــق تحديــد 
رســوم مقابــل خدمــة جمــع المخلفــات وعقوبات مخالفــة القانون. ووضــع السياســات المطلوبة لتخصيص 

150 مصنًعــا إلعــادة التدويــر لخدمــة 300 منطقــة مختلفــة تشــمل جميــع المحافظــات المصريــة.
وتتضمــن البرامــج التنفيذيــة للمنظومــة الجديــدة إلدارة المخلفــات البلديــة الصلبــة حتــى عــام 2020 
مشــروعات تطويــر البنيــة التحتيــة، مــن خــال تأهيــل المقالــب العشــوائية، وإنشــاء محطــات وســيطة ثابتــة 
ومتحركــة، فضــاً عــن إنشــاء مدافــن صحيــة جديــدة. كمــا تشــمل عناصــر تلــك البرامــج عمليــات الجمــع والفرز 
ــة  ــة المعالج ــر منظوم ــق بتطوي ــا يتعل ــب م ــى جان ــذا إل ــة، ه ــة البلدي ــات الصلب ــر للمخلف ــل والتدوي والنق

والتخلــص إلعــادة تدويــر المكــون العضــوي، بحيــث يكــون هنــاك محطــة معالجــة لــكل منطقــة خدميــة.
وشــمل مشــروع القانــون عــدة مــواد مهمــة منهــا المــادة رقــم )2(، والتــي تفيــد بإلــزام وزارات التخطيــط 
والمتابعة واإلصاح اإلداري، والتنمية المحلية، واالســتثمار والتعاون الدولي، والمالية، واإلســكان والمرافق 
والمجتمعــات العمرانيــة، وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة األخــرى معاونــة جهــاز إدارة المخلفــات الصلبة في 
القيــام بمهامــه. والمــادة )38(، والتــي أفــادت فــي فقرتهــا الثانيــة بــأن تقــوم الجهــة اإلداريــة المختصــة 
باتخــاذ كافــة اإلجــراءات الازمــة لتوفيــر المواقــع المخصصــة لعمليــات المعالجــة والتخلــص النهائــي مــن 
مخلفــات البلديــة للكيانــات العاملــة في هــذا المجال نظيــر حق انتفــاع اســمي. والمــادة )39(، والتي حظرت 
علــى الٌمشــغل أو الُمرخــص لــه إلقــاء أو فــرز أو معالجــة الُمخلفــات البلدية إال فــي األماكــن الُمخصصة لذلك. 
وفــي الوقــت الــذي نصــت فيــه المــادة )41( مــن المشــروع علــى التــزام الجهــة اإلداريــة المختصــة باتخــاذ كافــة 
التدابيــر الازمــة لغلــق المقالــب العشــوائية خــال 5 ســنوات مــن إصــدار القانون. وبينمــا تضمنت المــادة )46( 
حظــر إلقــاء المخلفــات الزراعيــة فــي المجــاري المائيــة أو التخلــص منهــا فــي غيــر األماكــن المخصصــة لذلــك، 
وجعلــت لحائــز تلــك المخلفــات أن يتخذ كافة التدابيــر الازمة إلعــادة اســتخدامها أو معالجتها. كما تعلقت 
المــادة )64( مــن مشــروع القانــون بإصــدار تراخيــص المواد أو المخلفــات الخطرة المنقولة على الســفن في 
البحــر اإلقليمــي، مــع حظــر مــرور تلــك الســفن دون الحصــول علــى الترخيــص المشــار إليــه. وكل هــذه المــواد 
وغيرهــا أتــت لتحــل المشــاكل القانونيــة العديــدة المتعلقــة بالقوانيــن الســابقة ومنهــا القانــون رقــم 38 

لســنة 1967 بشــأن النظافــة العامــة.
ومــن ناحيــة أخــرى، صاحــب كل تلــك التطــورات إطــاق تطبيــق “دّور” االلكترونــي، والــذي تــم إطاقــه بصــورة 
تجريبيــة منــذ أواخــر عــام 2018 فــي 3 أحيــاء قبــل أن يبــدأ تعميمــه تدريجًيــا. حيث يتيح التطبيق لمســتخدميه 
التقــاط صــور للقمامــة وإرســالها علــى الموقــع مــع ذكــر أماكــن تواجدهــا، وهــو مــا يســمح بالتحــرك الســريع 
مــن جانــب فريــق متخصــص للتعامــل مــع تلــك النفايــات وإزالتهــا، مــع إعــادة نشــر صور للمــكان بعــد نظافته. 
ــإدارة  ــة ب ــة المتعلق ــاريع البيئي ــن المش ــد م ــل للمزي ــاد التموي ــا إليج ــة جهوده ــتكمل وزارة البيئ ــا تس كم

المخلفــات وتدويرهــا عــن طريــق الهيئــات والمؤسســات الماليــة العالميــة.

رابًعا: حماية البيئة والمحافظة على 

الموارد.. “منظومة المخلفات” 

الجديدة في مصر
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تهدد التغيرات المناخية في المقام 
األول توافر واستدامة الموارد، لذا 

يتعين العمل عند محاولة الحد من 
تأثير التغيرات المناخية في أكثر من 

اتجاه، على رأسها محاولة توفير 
الموارد والحد من إهدارها، وتعزيز 

االعتماد على الموارد المتجددة 
والنظيفة، وهو ما تقوم به الدولة 

المصرية من خالل حزمة من المبادرات 
والمشروعات التي تمزج بين سياسات 

التنمية واالستدامة واالتجاه نحو 
تبني مصادر الطاقة المتجددة.

أوالً: حياة كريمة.. مشروع القرن 

لتنمية ريف مصر

التنمويــة  المشــروعات  وأهــم  أبــرز  مــن  واحــًدا  أ« 
العماقــة التــي خــال الســنوات الـــ7 الماضيــة، حيــث 
ــن  ــي ٪58 م ــاة حوال ــر حي ــروع تغيي ــتهدف المش يس
الشــعب المصــري فــي القــرى والنجــوع والمناطــق 
لارتقــاء  والحضــر؛  المراكــز  فــي  العشــوائية 
والثقافــي،  واالجتماعــي  االقتصــادي  بمســتواهم 
ــتهم،  ــتوى معيش ــي مس ــي ف ــر إيجاب ــداث تغيي وإح
الشــاملة  التنميــة  مــن  جديــد  واقــع  وخلــق 
المحليــة  الريفيــة  التجمعــات  لهــذه  المســتدامة 
مــن خــال تحســين جــودة التعليــم والصحــة والزراعــة 

التحتيــة. البنــى  وقطــاع  واالتصــاالت 

كانــت أقصــى أحــام المصرييــن فــي القــرى والنجــوع 
بســيطة وإنســانية إلــى أقصــى درجــة، مثــل: رصــف 
طريــق يربــط بيــن القريــة والمركــز التابعــة لــه، بنــاء 
وتطويــر وحــدة صحيــة أو مستشــفى، الحصــول علــى 
موافقــة هيئــة األبنيــة التعليميــة لبنــاء مدرســة، أو 
مطالبــة عضــو مجلــس نــواب بالتدخــل لوضــع القريــة 
علــى قائمــة األولويــة لمشــروعات الصــرف الصحــي 
بريــد  ومكتــب  محليــة  وحــدة  إنشــاء  أو  والميــاه، 
وتطويــر مركــز شــباب، أو توفيــر فرصــة عمــل حكومــي 
خريجــي  القــرى  لشــباب  الخــاص  القطــاع  فــي  أو 

الجامعــات والمعاهــد والدبلومــات. 

لــم يكــن فــي مخيلــة المصرييــن فــي هــذه القــرى أن 
الدولــة يمكــن أن تهتــم بهــم بنفــس القــدر الــذي 
لكــن  والعاصمــة،  المــدن  بمواطنــي  فيــه  تهتــم 
أحامهــم البســيطة هــذه تتحــول لواقع مع مشــروع 
»حيــاة كريمــة« الــذي ســيحقق لهــم أكثــر ممــا كانــوا 
يحلمــون بــه، وســيغير حياتهــم فــي صــورة تقلــل 
مــن بحثهــم عــن خيــارات أفضــل للحيــاة عبــر الهجــرة 
غيــر الشــرعية أو الســفر للمــدن الكبــرى إليجــاد فــرص 
عمــل وجــودة حيــاة ومعيشــة تضمــن لهــم الحــد 

ــي. ــتقرار االجتماع ــة واالس ــن الكرام ــى م األدن

المحور الثالث: االتجاه نحو الهدف.. التنمية 
واالستدامة والمحافظة على الموارد
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المشــروع  فلســفة  قامــت  وعليــه، 
ــاد  ــدد األبع ــل متع ــمولية التدخ ــى ش عل
االســتثمار  بهــدف  المامــح  متكامــل 
فــي اإلنســان المصــري، فهــو المســتفيد 
مــن التنميــة، وهــو المحــرك لهــا فــي 
مخرجــات  تنعكــس  وبالتالــي  واحــد.  آن 
هــذا المشــروع علــى مكافحــة الظاهــرة 
اإلرهابيــة ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر 
ــة  ــاة كريم ــروع حي ــوم مش ــرة. ويق مباش
ــر  ــي: تضاف ــية، ه ــزات أساس ــى 4 مرتك عل
مؤسســات  خبــرة  مــع  الدولــة  جهــود 
المجتمــع المدنــي ودعــم المجتمعــات 
التحســن  إحــداث  فــي  المحليــة 
المواطنيــن  معيشــة  فــي  النوعــي 
علــى  ومجتمعاتهــم  المســتهدفين 
الحمايــة  تعزيــز  وأهميــة  الســواء،  حــد 
المواطنيــن،  لجميــع  االجتماعيــة 
بشــكل  التنميــة  مكاســب  وتوزيــع 
لتدعيــم  عمــل  فــرص  وتوفيــر  عــادل، 
وتحفيزهــم  المواطنيــن  اســتقالية 
للنهــوض بمســتوى المعيشــة ألســرهم 

المحليــة. ولمجتمعاتهــم 
يقــوم  التــي  األساســية  المبــادئ  أمــا 
الشــفافية  فتشــمل  المشــروع  عليهــا 
فــي تــداول المعلومــات، وتعزيــز الحمايــة 
احتياًجــا،  األكثــر  للفئــات  االجتماعيــة 
وااللتــزام والتعهــد لــكل شــريك للقيــام 
ــر  ــل ومعايي ــة العم ــق منهجي ــدوره وف ب
الخدمــات، ودعــم الامركزيــة عــن طريــق 
أكبــر  قــدر  وإتاحــة  الســلطة  تفويــض 
بيــن  المســافة  وتقريــب  المرونــة  مــن 
مســتويات اتخــاذ القــرار، والنزاهــة فــي 
والثقــة  لمســتحقيها،  الخدمــة  أداء 
ــة بيــن كافــة الجهــات الشــريكة  المتبادل
والتــوازن  للعمــل،  المتطــوع  والشــباب 
الخدميــة  التدخــات  تقديــم  بيــن 

واإلنتاجيــة. التنمويــة  والتدخــات 

وهدفت المبادرة إلى تحقيق مجموعة من األهداف لالرتقاء بحياة أكثر من

60 مليون إنسان في الريف المصري في كافة نواحي الحياة، نذكر منها ما يلي:

التخفيــف عــن كاهــل المواطنيــن بالتجمعــات األكثــر احتياًجــا فــي الريــف والمناطــق 	 
العشــوائية فــي الحضــر.

ــر 	  ــى الفق ــاء عل ــدف القض ــا به ــر احتياًج ــة األكث ــات الريفي ــاملة للتجمع ــة الش التنمي
مســتوى  علــى  للمواطنيــن  مســتدامة  كريمــة  حيــاة  لتوفيــر  األبعــاد  متعــدد 
الجمهوريــة. ويســتهدف البرنامــج تطويــر حوالــي 4600 قريــة مــن خــال تطويــر 

مراكــز إداريــة بالكامــل )175 مركــًزا موزعــة علــى 20 محافظــة(.
االرتقاء بالمستوى االجتماعي واالقتصادي والبيئي لألسر المستهدفة.	 
توفيــر فــرص عمــل لتدعيــم اســتقالية المواطنيــن وتحفيزهــم للنهوض بمســتوى 	 

المعيشــة ألســرهم وتجمعاتهــم المحلية.
إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.	 
تنظيم صفوف المجتمع المدني وتوطيد الثقة في كافة مؤسسات الدولة.	 
االستثمار في تنمية اإلنسان المصري.	 
سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.	 
إحيــاء قيــم المســئولية المشــتركة بيــن كافــة الجهــات الشــريكة لتوحيــد التدخــات 	 

التنمويــة فــي المراكــز والقــرى وتوابعهــا.
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حياة كريمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أطلقــت األمــم المتحــدة عــام 2015 األهــداف العامــة للتنميــة 
جميعهــا  تســعى  هدفــا،  عشــرة  ســبع  وعددهــا  المســتدامة 
متكاملــة؛  عشــر  الســبعة  األهــداف  فجــاءت  اإلنســان،  لتنميــة 
أي أنهــا تــدرك أن العمــل فــي مجــال مــا ســيؤثر علــى النتائــج 
فــي مجــاالت أخــرى، وأن التنميــة يجــب أن تــوازن بيــن االســتدامة 
أهدافهــا  أول  فحــددت  والبيئيــة.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
القضــاء علــى الفقــر، ثــم القضــاء علــى الجــوع، ثــم التمتــع بصحــة 
جيــدة، وحــق اإلنســان فــي التعليــم، والمســاواة بيــن الجنســين 

فــي الحقــوق والواجبــات أيًضــا.
الحيــاة  لتؤمــن  األهــداف  مــن  األخــرى  المجموعــة  وظهــرت 
تبــدأ  مناســبة  معيشــة  بيئــة  توفيــر  مــن  لإنســان  الكريمــة 
بتوافــر مصــدر للميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي، وتوافــر مصــادر 
الطاقــة والكهربــاء وبأســعار معقولــة، وتوافــر مــدن ومجتمعــات 
ــداف  ــي األه ــى أن تأت ــبة. إل ــل مناس ــة عم ــن فرص ــة، وتأمي عمراني
الخاصــة بالحيــاة البيئيــة والمناخيــة علــى الكوكــب الــذي يضــم 
البشــر مًعــا ليحيــوا جميًعــا فــي ســام واســتقرار وبيئــة متوازنــة. 
 ،2030 عــام  بحلــول  األهــداف  تلــك  لتحقيــق  العالــم  ويســعي 
ــداف  ــذه األه ــع ه ــى م ــة لتتماش ــاة كريم ــادرة حي ــاءت مب ــد ج وق

العالميــة.
االقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  وزارة  عــن  صــادر  تقريــر  وأكــد 
منتصــف ينايــر 2021 لمتابعــة وتقييــم أثــر مبــادرة “حيــاة كريمــة” 
أنهــا اســتطاعت تحقيــق إنجــازات عــدة علــى صعيــد الهــدف الثالــث، 
والرابــع، والســادس، والثامــن، والحــادي عشــر، مــن أهــداف األمــم 
المتحــدة للتنميــة المســتدامة حتــى 2030، علــى النحــو التالــي:

أوالً- الهــدف الثالــث )الصحــة الجيــدة والرفــاه(: شــهد معــدل التغطيــة بالخدمــات الصحيــة تحســًنا بنحــو 24 نقطــة مئويــة خــالل المرحلــة األولــى مــن 
ــالل: ــن خ ــك م ــادرة وذل المب

تنفيذ 255 قافلة طبية، 1335 عملية جراحية، وتوفير 538 جهاًزا تعويضًيا، 5420 عملية عيون، وتوفير 16.5 ألف نظارة طبية.	 
االنتهاء من إنشاء وتطوير 12 وحدة صحية، واالنتهاء من 56 وحدة صحية خال العام المالي 2020/2021.	 

ثانًيا- الهدف الرابع )التعليم الجيد(: تحسن معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالي 12 نقطة مئوية عبر القيام باآلتي:

إتاحة خدمات تعليمية في 3 قرى محرومة، واالنتهاء من تطوير 7 حضانات، ومحو أمية 3 آالف مواطن.	 
ــي 	  ــام المال ــاء الع ــًيا بانته ــاً دراس ــمل 1493 فص ــة تش ــييد 127 مدرس ــع تش ــًيا، م ــاً دراس ــمل 717 فص ــة تش ــر 45 مدرس ــاء وتطوي ــن إنش ــاء م االنته

.2020/2021
ثالًثا- الهدف السادس )المياه النظيفة والنظافة الصحية(: ارتفع معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 46 نقطة مئوية بفضل الجهود اآلتية:

تركيب 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1559 وصلة صرف صحي منزلي.	 
مــد شــبكات ميــاه بأطــوال 7 كــم، باإلضافــة إلــى تركيــب 1637 وصلــة ميــاه للمنــازل، وإنشــاء وتطويــر 49 بئــًرا للميــاه جوفيــة، وتوصيــل خدمــة الصــرف 	 

الصحــي لعــدد 21 قريــة.
رابًعا- الهدف الثامن )العمل الالئق ونمو االقتصاد(:

ــا، 	  ــة، المني ــا، القليوبي ــوهاج، قن ــيوط، س ــات أس ــل بمحافظ ــة عم ــف فرص ــر 71 أل ــه وتوفي ــون جني ــة 438 ملي ــرة بقيم ــروعات صغي ــة مش ــت إتاح تم
ــد. ــوادي الجدي ــرة، ال ــر، البحي ــوان، األقص أس

خامًسا- الهدف الحادي عشر )مدن ومجتمعات محلية ومستدامة(:

ــداف 	  ــن أه ــر م ــادي عش ــدف الح ــق باله ــا يتعل ــط فيم ــى فق ــة األول ــال المرحل ــازات خ ــن اإلنج ــد م ــام بالعدي ــادرة القي ــل المب ــق عم ــتطاع فري اس
ــي: ــو اآلت ــى النح ــه عل ــن تلخيص ــا ُيمك ــو م ــتدامة، وه ــة المس التنمي

رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 160 كم، وإنشاء وتطوير 11 وحدة بيطرية.	 
تركيب 11 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 21 مركز شباب وملعب خماسي، باإلضافة إلى إنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية	 

وفــي األخيــر، ســاهمت كافــة اإلنجــازات ســابقة الذكــر فــي تحســن مؤشــر جــودة الحيــاة فــي القــرى التــي تــم تطويرهــا خــال المرحلــة األولــى بحوالــي 18 
نقطــة مئويــة، وانخفــاض متوســط معــدل الفقــر فيهــا بحوالــي 14 نقطــة.
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مــن  التســعينيات  أوائــل  منــذ  مصــر  تصنيــف  تــم 
القــرن الماضــي كإحــدى الــدول التــي تعانــي مــن 
فقــر الميــاه، وهــو مــا يرجــع للمشــكات المختلفــة 
المتعلقــة بمــوارد مصــر المائيــة التــي واجهتهــا 
ــي  ــروف الت ــك الظ ــي تل ــرة. وه ــود األخي ــال العق خ
الميــاه  نــدرة  عليــه  يطلــق  ممــا  تعانــي  جعلتهــا 
كميــة  إن  أي   .Physical Water scarcity الماديــة 
الميــاه المتاحــة للمصرييــن غيــر كافيــة لتلبيــة كافــة 
أنشــطتهم الســكنية والزراعيــة والصناعيــة وغيرهــا 
عوامــل  اســتمرار  لضمــان  حيويــة  أنشــطة  مــن 

التنميــة.

وتكمــن المشــكلة األكبــر فــي أن هــذا الوضــع قــد 
يــزداد ســوًءا مــع الوقــت بســبب أكثــر مــن عنصــر. 
وتأتــي علــى رأس تلــك العناصــر الزيــادة الســكانية 
الغيــر متحكــم فيهــا منــذ القــرن الفائــت. إذ تضاعــف 
عــدد الســكان بمصــر خــال أخــر 60 عاًمــا إلــى خمســة 
المحتملــة  التهديــدات  مؤخــًرا  وازدادت  أضعــاف. 
إلنقــاص حصــة مصــر مــن ميــاه نهــر النيــل بســبب 
الصــراع بيــن دول حــوض النيــل وتهديــد ســد النهضة 
اإلثيوبــي لمتطلبــات واحتياجــات الميــاه المصريــة. 
بمصــر  للميــاه  األكبــر  المصــدر  النيــل  نهــر  ويعــد 
ــن  ــنوًيا م ــب س ــر مكع ــار مت ــى 55.5 ملي ــل إل ــا يص بم
ــار متــر مكعــب مــن إجمالــي المــوارد  أصــل 76.4 ملي
وجوفيــة  ســطحية  وميــاه  أمطــار  مــن  المتاحــة 
زيــادة  يعنــي  ممــا  تقليديــة.  غيــر  أخــرى  ومــوارد 
معــدالت الفقــر المائــي تدريجًيــا خــال الثاثــون عاًمــا 

األخيــرة.

وطــوال أعــوام عديــدة، طالــب المتخصصــون فــي 
المائيــة  والمــوارد  البيئيــة  الهندســة  مجــاالت 
ــدف  ــة به ــة المختلف ــول التكنولوجي ــق الحل بتطبي
بصــورة  الميــاه  مــوارد  إدارة  كيفيــة  تحســين 
مســتدامة. علًمــا بــأن هــذه الحلــول التــي طالمــا 
تــم اقتراحهــا ال تســعى فقــط إلــى زيــادة حصــص 
للمصــادر  الهــدر  وإيقــاف  بــل  المســتغلة،  الميــاه 
ودعــم  الفواقــد  وتقليــل  فعــاً،  المســتخدمة 
فــرص إعــادة تدويــر ميــاه الصــرف الصحــي. ليــس هــذا 
ــا بتحســين كفــاءة  فقــط، ولكــن تــم المطالبــة أيًض
شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي للمــدن والقــرى 
ــر  ــتثمار لتطوي ــي االس ــدء ف ــر والب ــاء مص ــع أنح بجمي
الجــدوى  تزيــد  حتــى  الميــاه  تحليــة  تكنولوجيــا 
مقارنــة  التكلفــة  وتخفيــض  منهــا  االقتصاديــة 

األجنبيــة. الحلــول  باســتيراد 

ورغــم تباطــؤ الحكومــات المتعاقبــة للدولــة فــي 
تنفيــذ هــذه اإلجــراءات الحرجــة والمطلوبــة بشــدة، 
إال أن الدولــة المصريــة خــال الســنوات األخيــرة وبعــد 

خروجهــا مــن مضمــار االضطرابــات السياســية، تفهمــت أبعــاد المشــكلة 
ــار  ــل انفج ــز قب ــذا العج ــة ه ــدف تغطي ــوم به ــباق محم ــي س ــت ف ودخل
ــارين  ــي مس ــل ف ــر العم ــة مص ــررت حكوم ــاس ق ــذا األس ــى ه ــة. وعل األزم
المائيــة  مواردهــا  علــى  الحفــاظ  طــرق  فــي  يبحــث  األول  متوازييــن. 
ــة االدارة  ــدد كيفي ــتمرة بص ــات المس ــر المفاوض ــة عب ــا التاريخي وحقوقه
العادلــة لســد النهضــة اإلثيوبــي المهــدد لحصــص ميــاه دول المنبــع. 
وأمــا عــن المســار الثانــي، فيتعلــق ببحــث الطــرق المختلفــة لزيــادة كميــة 

ــتهاك. ــن االس ــدر م ــل المه ــا وتقلي ــد أنواعه ــة وتعدي ــوارد المائي الم

ــة بالفعــل فــي اســتثماراتها  ــة المصري ومــن هــذا المنطلــق، زادت الدول
عديــدة  لمشــروعات  األولويــة  وأعطــت  والميــاه  الــري  قطاعــات  فــي 
متباينــة فــي مجــاالت مثــل تحليــة ميــاه البحــر واعــادة تدويــر ميــاه الصــرف 
مــن  واألمطــار  الســيول  ميــاه  وتجميــع  الثاثيــة  المعالجــة  بمحطــات 
المخــرات فــي خزانــات وغيرهــا مــن المشــروعات العماقــة المكلفــة.

ثانًيا: تطوير القدرات وتعظيم االستفادة.. 

مشروعات الموارد المائية والري في مصر



31

مشروعات تطوير قنوات الري

ُيعــدُّ أحــدث هــذه المشــروعات علــى اإلطــاق مشــروع تــم إغفالــه رغــم 
أهميتــه ورغــم الحديــث عنــه ودراســته أكثــر مــن مــرة خــال آخــر 30 
ســنة. وهــو مشــروع إعــادة تأهيــل وتبطيــن تــرع الــري، بهــدف الحفــاظ 
علــى كميــات الميــاه اللــي تــم هدرهــا علــى مــدار عقــود وقــرون بعــد 
تســربها للتربــة وهروبهــا إلــى باطــن األرض. فعلــى ســبيل المثــال، 
تســرب التربــة الطينيــة مــا يتــراوح مــن 5 مــم لـــ10 مــم مــن عمــق الميــاه 
كل ســاعة. ومــن المتوقــع توفيــر حوالــي 5 مليــارات متــر مكعــب مــن 
ــة  ــي كاف ــة ف ــبكة المائي ــاري الش ــول مج ــدر بط ــت ته ــي كان ــاه الت المي

ــة. ــة المصري ــاء الجمهوري أنح

وصيانــة التــرع وقنــوات الــري ســتؤدي إلــى تناقــص كميــة البخــر للميــاه 
وتقليــل نســب الشــوائب التــي تصــل إلــى نهايــة التــرع وتقلــص مــن 
دون  مباشــرة  اســتعماله  الممكــن  التصرفــات  ومقــدار  كفاءتهــا 
معالجــة. إضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن المشــروع ســيضمن وصــول الميــاه 
بصــورة أســرع دون أعطــال لألراضــي الزراعيــة، مــع القــدرة علــى تحقيــق 
كمــا  األراضــي.  لتلــك  اإلنتاجيــة  وزيــادة  الميــاه  توزيــع  فــي  العدالــة 

ســيقلل تكاليــف الصيانــة الســنوية للمجــاري المائيــة بأنواعهــا.

ورغــم وجــود المشــروع فــي كل اســتراتيجيات وزارة الــري ووزارة الزراعــة 
وأجنــدات الحكومــات المتعاقبــة خــال األلفيــة الجديــدة بــل ومنــذ 
الســبب  أن  إال  الشــديدة؛  أهميتــه  ورغــم  العشــرين،  القــرن  نهايــات 
الرئيســي فــي تأخيــر تنفيــذه كان احتياجــه إلــى وجــود التمويــل الضخــم 
لمــدة زمنيــة طويلــة. مــع األخــذ فــي االعتبــار أن العمليــات المطلوبــة 
بيــن  توقــف  فتــرات  أي  هنــاك  تكــون  أال  تتطلــب  المشــروع  إلنهــاء 

خطواتهــا حتــى ال تؤثــر علــى الكفــاءة النهائيــة للمشــروع ككل.

التــرع  وتطويــر  تأهيــل  لبرنامــج  النهائــي  المخطــط  حســاب  وعنــد 
ــى 18  ــل إل ــه تص ــد أن تكلفت ــة، وج ــتوى الجمهوري ــى مس ــية عل الرئيس
مليــار جنيــه. ويشــمل المخطــط الــذي تــم إطاقــه أخيــًرا فــي 2020 
تبطيــن وصيانــة 7 آالف ونصــف كيلومتــر مــن التــرع والقنــوات. وكان 
يجــري فــي الظــروف العاديــة تبطيــن 50 كيلومتــًرا مــن التــرع ســنوًيا، إال 
أن الحاجــة الملحــة أدت لتعديــل الخطــة القوميــة فــي البدايــة لتبطيــن 
حوالــي 2000 كيلومتــر مــن التــرع كل ســنة ولمــدة عشــرة أعــوام. ثــم 
ــال  ــروع خ ــذ المش ــن تنفي ــاء م ــرر االنته ــرى ليتق ــرة أخ ــل م ــم التعدي ت
عاميــن فقــط، وذلــك لتعويــض زمــن التأخيــر فــي إطاقــه واعتبــاره 
باألزمــة  الخاصــة  المذكــورة  لاعتبــارات  نظــًرا  ملًحــا  قومًيــا  مشــروًعا 

ــاد. ــا الب ــي منه ــي تعان ــة الت ــة الحرج المائي

وينقســم المشــروع إلــى مرحلتيــن يتــم تنفيذهمــا فــي 19 محافظــة. 
تبلــغ األولــى منهــا حوالــي 3 آالف ونصــف كيلومتــر، والثانيــة 4 آالف 
 8 وحدهــا  الثانيــة  المرحلــة  تنفيــذ  كلفــة  وســتكون  محافظــة.  بـــ19 
مليــارات جنيــه. وســتخدم المرحلــة األولــى فــي بدايتهــا القــرى األكثــر 
ــة  ــا الدول ــي أطلقته ــة” الت ــاة كريم ــادرة “حي ــي مب ــجلة ف ــًرا المس فق
المصريــة. ومــن المتوقــع أن توفــر 9 أالف فرصــة عمــل. وتــم االتفــاق 
علــى أن تكــون مصــادر التمويــل الموضوعــة حالًيــا مكونــة مــن %60 
مــن االعتمــادات المحليــة و25% مــن قــروض خارجيــة و15% فــي شــكل 
الميــاه  بقضايــا  المهتمــة  الدوليــة  التمويــل  مؤسســات  مــن  منــح 

واالدارة المســتدامة لهــا وتقليــل المهــدر فــي اســتهاكها.

تــم البــدء الفعلــي فــي تنفيــذ الجــزء األول مــن المرحلــة األولــى أثنــاء 
الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري. ويشــمل ذلــك الجــزء عمليــات تأهيــل 
وتبطيــن 40 ترعــة رئيســية فــي شــمال الصعيــد وغــرب الدلتــا، التــي 

تظهــر اإلحصائيــات أنهــا األكثــر هــدًرا للميــاه. وتقــع فــي محافظــات 
اإلســماعيلية، والجيــزة، وأســوان، وبنــي ســويف، وأســيوط بتكلفــة 
إجماليــة 480 مليــون جنيــه وحجــم أطــوال يصــل إلــى 190 كيلومتــًرا. 
وتمــول تلــك المرحلــة كاملــة بتمويــات ذاتيــة مــن مخصصــات وزارة 

ــام 2021. ــل ع ــي أوائ ــزء ف ــذا الج ــي ه ــرض أن ينته ــن المفت ــري. وم ال

مناقصــات  مــن  طرحــه  تــم  مــا  إجمالــي  بلــغ   2020 ســبتمبر  وفــي 
ودراســات لعمليــات التنفيــذ 3253 كــم مــن أصــل 7500، تــم االنتهــاء من 
تأهيــل 183 كــم منهــا، وجــارٍ التنفيــذ فــي 870 كــم منهــا. كما تــم البدء 
فــي إجــراءات البــت والترســية لألعمــال لمســافة 2200 كــم. وستشــمل 
ــا مختلًفــا بيــن اســتخدام الدبــش  أعمــال التبطيــن المســتهدفة تنوًع
المغطــى بطبقــة خرســانة عاديــة والتبطيــن بالخرســانة المســلحة، 
وذلــك بعــد دراســة حالــة كل ترعــة أو قنــاة علــى حــدة. وتتــراوح تكلفــة 
عمليــة التبطيــن مــن مليــون إلــى مليونيــن لــكل كيلــو متــر طولــي 

ــا لنــوع التبطيــن المســتخدم وحالــة المجــرى المائــي. طبًق

يأتــي ضمــن خطــة  أنــه  إال  أولويــة ضخمــة للمشــروع،  إعطــاء  ورغــم 
طموحــة لزيــادة حجــم االســتفادة مــن مــوارد الميــاه بمصــر وتوفيرهــا 
تحســين  الخطــة  تســتهدف  المطلوبــة.  التنميــة  احتياجــات  لتلبيــة 
الوضــع الزراعــي بمصــر كونــه المســتخدم األكبــر للميــاه بنســبة تتــراوح 
ــرق  ــم ط ــادة تقيي ــق إع ــن طري ــك ع ــيأتي ذل ــى %90. وس ــن 80 إل ــا بي م
الــري فــي مســاحات تعــادل مليــون فــدان. وســتزيد مــن قــدرات إعــادة 
ــدر  ــا يق ــا م ــر منه ــات أكب ــة كمي ــدرة ومعالج ــرف المه ــاه الص ــر مي تدوي

ــط. ــر فق ــر البق ــرف بح ــروع مص ــن مش ــب م ــر مكع ــار مت ــو 2 ملي بنح
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تطويــر القــدرات المصريــة فــي تحليــة 
ميــاه البحــر واســتصالح األراضــي

ولــم تكتــِف الدولــة بهــذا المشــروع 
المــوارد  إدارة  مجــال  فــي  فقــط 
المائيــة. ولكنهــا ســعت إلــى تطويــر 
مئــات المشــاريع األخــرى بالتــوازي فــي 
الوقــت الحالــي والمســتقبل القريــب. 
فــي  مشــروًعا   166 تنفيــذ  تــم  حيــث 
قطــاع ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي 
آخــر.  مشــروًعا   1671 تنفيــذ  ويجــري 
المشــروعات  هــذه  تصنيــف  ويمكــن 
بتوفيــر  متعلقــة  مشــروعات  إلــى 
ميــاه الــري بهــدف اســتصاح األراضــي، 
تكنولوجيــا  توطيــن  مشــروعات 
محطــات تحليــة ميــاه البحــر والميــاه 
معالجــة  ومشــروعات  الجوفيــة، 
الصــرف  ميــاه  اســتخدام  وإعــادة 

. لصحــي ا
ــم  ــي ت ــتصاح الزراع ــال االس ــي مج فف
ســرابيوم  ســحارة  مشــروع  تنفيــذ 
بطــول 400 متــر، بهــدف نقــل الميــاه 
الزراعــة،  فــي  لاســتخدام  الصالحــة 
مــن  الــري  ميــاه  توفيــر  ثــم  ومــن 
مــن  وصولهــا  وتأميــن  ســيناء  ترعــة 
للمزارعيــن  الجديــدة  القنــاة  أســفل 
فــي منطقــة شــرق قنــاة الســويس 
تقــوم  حيــث  وســيناء،  الجديــدة 
الســحارة بــرى مــن ٧0 إلــى 100 ألــف 
آمــن  لنقــل  اســتهداف  مــع  فــدان، 
وصحــي لمــا ال يقــل عــن مليــون و200 
ألــف متــر مكعــب مــن ميــاه مصــرف 
ــاة. ــرق القن ــى ش ــا إل ــمة يومًي المحس
ــري  ــاه ال ــر مي ــى توفي ــا إل ــدف أيًض وته
شــرق  نطــاق  فــي  لســيناء  والشــرب 
الســويس،  قنــاة  وشــرق  البحيــرات 
عــاوة علــى معالجــة مشــكلة نقــص 
الســويس،  قنــاة  بشــرق  الميــاه 
ويســاعد المشــروع فــي إقامــة العديد 
علــى  االقتصاديــة  المشــروعات  مــن 
الجديــدة،  الســويس  قنــاة  محــور 
بمشــروع  لألهالــي  الميــاه  وتوصيــل 
قريــة األمــل بمنطقــة شــرق البحيــرات، 
وهــو عبــارة عــن إنشــاء ســحارة أســفل 
القنــاة الجديــدة لتنقــل ميــاه النيــل 
مائــي  مشــروع  أكبــر  وُتعــد  لســيناء، 
ينفــذ فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
الســويس  قنــاة  أســفل  يمــر  حيــث 

الجديــدة.

وتتكــون الســحارة مــن 4 بيــارات ضخمــة الســتقبال ودفــع الميــاه، حيــث يبلــغ عمــق البيــارة الواحــدة 
ــًرا، مــع 4 أنفــاق أفقيــة طــول النفــق  ــًرا، ويبلــغ قطــر الســحارة الداخلــي مــا يقــرب مــن 20 مت 60 مت
ــار، وعمقــه 60  ــًرا محفــورة تحــت القنــاة الجديــدة، ويبلــغ قطــر النفــق الواحــد 4 أمت الواحــد 420 مت
متــًرا تحــت منســوب ســطح الميــاه، وأســفل قــاع القنــاة الجديدة بعمــق 16 متًرا تحســًبا ألى توســعات 
أو تعميــق مســتقباً، ويبلــغ طــول النفــق 420 متــًرا لنقــل ميــاه نهــر النيــل مــن ترعــة اإلســماعيلية 
كمصــدر رئيســي لتبــدأ رحلتهــا مــن غــرب القنــاة القديمــة بترعــة الســويس، وتمتــد بطــول ســحارة 
ــر  ــدة، وتم ــة والجدي ــن القديم ــن القناتي ــع بي ــة تجم ــر منطق ــة لتعب ــاة القديم ــت القن ــرابيوم تح س
بســحارة ســرابيوم الجديــدة لتصــل إلــى شــرق القنــاة الجديــدة ناحيــة ترعــة الشــيخ زايــد جنوًبــا وترعــة 

التوســع شــماالً.

وكــذا الحــال فــي مجــال ربــط اســتخدام الطاقــة المتجــددة بمشــاريع الميــاه لتوفيــر نفقــات وأضــرار 
ــوالر  ــتخدام الس ــن اس ــل ع ــية كبدي ــة الشمس ــا بالطاق ــًرا جوفًي ــاح 25 بئ ــم افتت ــوري، ت ــود األحف الوق
بمركــز الداخلــة – محافظــة الــوادي الجديــد، وذلــك فــي إطــار اتجــاه الدولــة الســتخدام الطاقــة 
ــج  ــار برنام ــي إط ــة، وف ــة الحراري ــود والطاق ــتخدام الوق ــات اس ــًرا لنفق ــددة، وتوفي ــة والمتج النظيف
أعدتــه وزارة الــري لتحويــل تشــغيل اآلبــار الجوفيــة باســتخدام الطاقــة الشمســية بــدالً مــن الســوالر.

بعــد  عــن  اآللــي  والتحكــم  الشمســية  بالطاقــة  كاملــة  بصــورة  العمــل  يشــمل  اآلبــار  ومشــروع 
ومنظومــة المراقبــة لعــدد 25 بئــًرا بعمــق حوالــي 45 متــًرا يعمــل كنموذج مثالي لترشــيد اســتخدام 
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الطاقــة ضمــن خطــة الدولــة االســتراتيجية. ونظــًرا لكــون مصــر جغرافًيــا 
بيــن خطــي عــرض 22 و31،5 شــماالً وبهــذا فــإن مصــر تعــد فــي قلــب 
الحــزام الشمســي العالمــي، جعلهــا تتلقــى إشــعاًعا شمســًيا مباشــًرا 
حيــث يتجــاوز )٧( كيلــو وات ســاعة / متــر مربــع ويصــل عــدد ســاعات 
ســطوع الشــمس إلــى مــا يتجــاوز 4000 ســاعة ســنوًيا وتعــد هــذه 

ــم. ــي العال ــدالت ف ــى المع ــن أعل ــام م األرق
وفــي اإلطــار نفســه تهــدف الدولــة إلــى تحســين مســتوى خدمــة 
وكذلــك  الميــاه.  وترشــيد  التســرب  تقليــل  أجــل  مــن  الشــبكات 
ــر  ــار مت ــادل 1.5 ملي ــا يع ــتنتج م ــي س ــر الت ــاه البح ــة مي ــروعات تحلي مش
مكعــب فــي قطــاع ميــاه الشــرب حتــى عــام 2030، ثــم 3 مليــارات متــر 
مكعــب عــام 2037. حيــث تنفــذ الحكومــة المصريــة خطــة خمســية 
بقيمــة 45.18 مليــار جنيــه مصــري )2.8 مليــار دوالر( لبنــاء 47 محطــة 
لتحليــة ميــاه البحــر. باإلضافــة إلــى خطط أخــرى لبنــاء 18 محطــة إضافية.
ــوارد  ــتغال م ــز اس ــر لتعزي ــة مص ــع سياس ــادرة م ــذه المب ــى ه وتتماش
مهمــة  مكانــة  الميــاه  لتحليــة  أصبحــت  إذ  التقليديــة؛  غيــر  الميــاه 
فــي اســتراتيجية إمــدادات ميــاه الشــرب فــي مصــر. وتريــد الحكومــة 
البحــر  ميــاه  لتحليــة  محطــة   47 لبنــاء  الطموحــة  خطتهــا  تنفيــذ 
واإلســماعيلية  وبورســعيد  ســيناء  وجنــوب  شــمال  محافظــات  فــي 
والســويس والدقهليــة وكفــر الشــيخ والبحيــرة مطــروح والبحــر األحمــر. 
ســيتم مراقبــة تنفيــذ الخطــة مــن قبــل الشــركة القابضــة للميــاه 
الجديــدة  العمرانيــة  المجتمعــات  وهيئــة   )HCWW( الصحــي  والصــرف 

العمرانــي. للتخطيــط  العامــة  والهيئــة   )NUCA(
والهــدف الرئيســي مــن االســتثمارات بهــذا البرنامــج هــو إنتــاج 2.44 
المكــون  ويهــدف   .2025 عــام  بحلــول  يومًيــا  مكعــب  متــر  مليــون 
فــي  الميــاه  إمــدادات  تعزيــز  إلــى  الحكومــي  البرنامــج  مــن  األول 
المناطــق المحرومــة، ال ســيما فــي محافظــات شــمال وجنــوب ســيناء 
المحافظــات  باقــي  عــن  بأولويــة  باألخــص  ومطــروح  األحمــر  والبحــر 
المســتهدفة. وتعتمــد الســلطات فــي البدايــة علــى إنشــاء 19 محطــة 
لتحليــة ميــاه البحــر بطاقــة تراكميــة 312 ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم 
باســتثمارات 6.84 مليــارات جنيــه أي 428.6 مليــون دوالر. وباســتثمار 6.6 
ــة  ــة الثاني ــتتيح المرحل ــم س ــون دوالر(، ث ــن 413 ملي ــر م ــه )أكث ــار جني ملي
ــر  ــا عب ــاه الشــرب يومًي مــن الخطــة إنتــاج 335 ألــف متــر مكعــب مــن مي

ــر. ــاه البح ــة مي ــات لتحلي ــبع محط س
ومــن المتوّقــع أن يتيــح الجــزء الثالــث مــن المشــروع بنــاء 19 محطــة 
مليــار   1.85( مصــري  جنيــه  مليــار   29.64 باســتثمارات  عكســي  تناضــح 
دوالر(. ســتبلغ ســعة المحطــات التــي تــم إنشــاؤها فــي هــذه المرحلــة 
1.29 مليــون متــر مكعــب مــن ميــاه الشــرب يومًيــا. ســتوفر المرحلــة 
الرابعــة واألخيــرة مــن المشــروع طاقــة إنتاجيــة لميــاه الشــرب تبلــغ 

100000 متــر مكعــب فــي اليــوم عبــر محطتيــن لتحليــة الميــاه.
ثــم ســيتم قبيــل نهايــة عــام 2021 افتتــاح 19 محطــة تحليــة بإجمالــي 
ــب.  ــر مكع ــف مت ــي 550 أل ــا اليوم ــي إنتاجه ــغ إجمال ــه يبل ــار جني 11 ملي
ســيتم بناؤهــا فــي نبــق، رأس ســدر، أبــو زنيمــة، دهــب، نويبــة، العريــش 
1، الشــيخ زويــد 2،  زويــد  العريــش 4، الشــيخ  العريــش 3،  العريــش 2،   ،1
توســعات ســيدي برانــي، غــرب بورســعيد، الضبعــة، مارينــا 1، مارينــا 2 
وماربيــا والمنصــورة الجديــدة. تــم إنشــاء هــذه المشــاريع فــي إطــار 

ــري. ــاه لل ــن المي ــة، وتأمي ــر المائي ــوارد مص ــادة م ــتراتيجية لزي اس
وتبلــغ قيمــة االســتراتيجية التــي تــم إطاقهــا فــي 2020 حوالــي 435 
مليــار جنيــه ومــن المقــرر أن يتــم إنجازهــا بحلــول عــام 2050، ومــن 

المتوقــع أن تمتلــك مصــر بنهايتهــا 65 محطــة لتحليــة الميــاه موزعــة 
علــى ســت محافظــات. ويبلــغ إجمالــي اإلنتــاج اليومــي لهــؤالء 750 
ألــف متــر مكعــب. ومــن المقــرر أن تســتوعب مطــروح 14 مصنًعــا بطاقــة 
إنتاجيــة يوميــة 250 ألــف متــر مكعــب، بينمــا مــن المتوقــع أن يضــم 
ــتضم  ــا. س ــب يومًي ــر مكع ــة 109 آالف مت ــا بطاق ــر 18 مصنًع ــر األحم البح
شــمال ســيناء وجنــوب ســيناء 21 و9 مصانــع تبلــغ طاقتهــا اليوميــة 
التوالــي. ســيتم  ألــف متــر مكعــب علــى  ألــف متــر مكعــب و75   20
ــي  ــن ف ــن آخري ــماعيلية ومصنعي ــي اإلس ــط ف ــد فق ــع واح ــاء مصن إنش
ــاء  ــاص لبن ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــي ش ــة ف ــت الحكوم ــويس، ودخل الس
الميــاه فــي منطقــة الحمــام فــي مطــروح،  أربــع محطــات لتحليــة 
وثاثــة أخــرى فــي مــدن البحــر األحمــر ســفاجا والقصيــر ومرســى علــم.
وتماشــًيا مــع بنــود البرنامــج الخــاص بتحليــة ميــاه البحــر الــذي تــم 
ــع  ــراكات م ــل الش ــي تفعي ــة ف ــة الحكوم ــع سياس ــل م ــه بالفع إطاق
غيــر  أخــرى  جهــات  علــى  واالعتمــاد  والمســتثمرين  الخــاص  القطــاع 
حكوميــة. هــذا هــو الســبب فــي فتــح قطــاع تحليــة الميــاه للشــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )PPPs(. وضمــن هــذا اإلطــار، حصلــت 
شــركة ماتيتــو اإلماراتيــة وشــركة أوراســكوم المصريــة علــى موافقــة 
الســلطات إلنشــاء محطــة لتحليــة ميــاه البحــر بطاقــة 300 ألــف متــر 

مكعــب فــي اليــوم بمدينــة العريــش بمحافظــة شــمال ســيناء.
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جهود للقضاء نهائًيا على التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

»قلــة وصــول الميــاه إلــى بعــض األراضــي الزراعيــة« باتــت شــكوى متكــررة خــال اآلونــة األخيــرة بيــن 
المزارعيــن، لهــا تفســيراتها المختلفــة، لكــن فــي الحقيقــة فــإن األمــر ال يقــف عنــد ســبب أو 

ــا: ــرات، أبرزه ــباب والمؤث ــن األس ــة م ــه متازم ــر في ــي يؤث ــدي المائ ــد، فالتح ــير وحي تفس
التغيــرات المناخيــة: وهــي إحــدى المؤثــرات الطبيعيــة، التــي ال دخــل مباشــر لإنســان فيهــا، • 

لكنهــا تــؤدي إلــى إحــداث تغيــرات مناخيــة وحراريــة متطرفــة كالســيول وموجــات الحــرارة 
ــر. ــطح البح ــوب س ــع منس ــب رف ــى جان ــذا إل ــر، ه ــراد النه ــر إي ــي تغيي ــاف، وبالتال والجف

المــوارد المائيــة: وفــي هــذا النــوع مــن المؤثــرات نجــد أن المواطــن لــه تدخــل بشــكل أو بآخــر • 
فــي هــذا المؤثــر، ومــن أبرزهــا:

 

محدوديــة مــوارد الميــاه فــي ظــل زيــادة ســكانية مضطــردة، فمصــر تعانــي مــن الفقــر المائــي منــذ 
عقــود، نتيجــة ارتفــاع أعــداد الســكان المضطــرد مــع ثبــات حصــة مصــر المائيــة بنهــر النيــل – خاصــة 
وأن نهــر النيــل هــو المصــدر الرئيســي للميــاه بمصــر- منــذ 1959 عنــد 55.5 مليــار متــر مكعــب ســنوًيا، 
وفًقــا التفاقيــة تقســيم الميــاه عــام 1959، بــل إنهــا مهــددة بالنقصــان نتيجــة التصرفــات األحاديــة 

لبعــض الــدول.
 

معالجــة  فــي  التوســع  بشــأن  الدولــة  خطــط 
الصحــي الصــرف 

ــرف  ــة الص ــروعات معالج ــال مش ــاق مج ــى نط وعل
الصحــي وإعــادة تدويــره، أوضــح نائــب وزيــر اإلســكان 
ســيد  الدكتــور  العمرانيــة  والمناطــق  والمرافــق 
إســماعيل أن 135 مليــار جنيــه ســتخصص إلنشــاء 
لمشــروعات  جنيــه  مليــار  و300  تحليــة  محطــات 
الخطــة  مــن  االنتهــاء  ســيتم  الصحــي.  الصــرف 
خمــس  منهــا  كل  مــدة  مراحــل.  ســت  علــى 
ســنوات، مشــيًرا إلــى أنــه يتــم بنــاء 223 محطــة 
مرحلتيــن  علــى  الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة 
لضمــان  البــاد  أنحــاء  جميــع  فــي  مراحــل  وثــاث 

المائيــة. للمــوارد  األمثــل  االســتخدام 
عــاوة علــى ذلــك، يجــري تنفيــذ ودراســات مشــاريع 
تــم االنتهــاء  تســخير ميــاه األمطــار، وحتــى اآلن، 
مــن 1131 مشــروًعا جديــًدا لميــاه الشــرب والصــرف 
الصحــي بقيمــة 13.6 مليــار جنيــه فــي جميــع أنحــاء 
البــاد. وتــم إعــادة تأهيــل المحطــات والشــبكات 
القائمــة بتكلفــة 8.7 مليــار جنيــه، وتبلــغ نســب 
الصــرف  وشــبكة  الشــرب  ميــاه  شــبكة  تغطيــة 

الصحــي ٪98 و٪65 علــى التوالــي.
علــى  بالقليوبيــة  األصفــر  الجبــل  مصنــع  يمتــد 
ــا، وينتــج 2.5 مليــون متــر مكعــب  مســاحة 78 فداًن
يومًيــا. ومــع ذلــك، فــإن الهــدف هــو 3.5 مليــون 
متــر مكعــب فــي اليــوم. يخــدم المشــروع عيــن 
ــق  ــة، حدائ ــام، العامري ــادي، دار الس ــرة، المع الصي
القبــة، المــرج. تــم إنشــاء محطــة محســمة فــي 
بتكلفــة  فداًنــا   150 علــى  شــهًرا   15 فــي  ســيناء 
15 مليــار جنيــه. يتــم نقــل الميــاه العادمــة إلــى 
المحطــة مــن خــال ســيفون يمتــد تحــت قنــاة 
متــر  مليــون  بــدوره  المعمــل  وينتــج  الســويس. 
مكعــب يوميــا لــري 60 ألــف فــدان. مــن المقــرر أن 
يصــل إنتــاج مصنــع بحــر البقــر إلــى 5.7 ماييــن متــر 

مكعــب يومًيــا.
 330 واســتصاح  لــري  الميــاه  اســتخدام  وســيتم 
ألــف فــدان فــي ســيناء وري 70 ألــف فــدان فــي 
ســهل رينــا وشــرق القنطــرة باإلســماعيلية. تبلــغ 
تكلفــة المشــروع 16 مليــار جنيــه بقــرض مقدم من 
الصنــدوق العربــي لإنمــاء االقتصــادي واالجتماعي 
ســيضخ  الجديــدة،  الصفقــة  وبموجــب   .)AFESD(
الصنــدوق 284 مليــون دوالر للمرحلــة الثانيــة بعــد 

أن مــول األولــى 230 مليــون دوالر.
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الوضــع  تدهــور  فــي  وســاهم 
التــرع  شــبكة  ِقــدم  المائــي 
والمصــارف المائيــة، األمــر الــذي 
تحــاول الدولــة عاجــه حالًيــا مــن 
التــرع  تبطيــن  مشــروع  خــال 
بخــاف  هــذا  كفاءتهــا،  ورفــع 
التشــريعي،  الجانــب  ضعــف 
لميــاه  الحاميــة  فالتشــريعات 
نهــر النيــل يرجــع تاريخهــا إلــى 
وتقتصــر  ســنة،   40 حوالــي 
فقــط علــى التعــدي علــى ميــاه 
ــرف  ــاء الص ــال الق ــن خ ــل م الني
المصانــع،  وصــرف  الصحــي 
الصلبــة  المخلفــات  إلقــاء  أو 
القانــون  بالنيــل، ولــم يتطــرق 
أو الئحتــه التنفيذيــة إلــى حــاالت 
الــردم التــي تعــرض لهــا النيــل 

األخيــرة. العقــود  خــال 

فقــد اقتصــرت المــادة الثانيــة 
 1982 لســنة   48 القانــون  مــن 
النيــل  نهــر  حمايــة  بشــأن 
والمجــاري المائيــة مــن التلــوث 
علــى التأكيــد علــى “حظــر صــرف 
الصلبــة،  المخلفــات  إلقــاء  أو 
مــن  الغازيــة  أو  الســائلة  أو 
العقــارات والمحــال والمنشــآت 
التجاريــة والصناعيــة والســياحية 
الصــرف  عمليــات  ومــن 
مجــاري  فــي  وغيرهــا  الصحــي 
أطوالهــا  كامــل  علــى  الميــاه 
ــول  ــد الحص ــطحاتها إال بع ومس
الــري  وزارة  مــن  ترخيــص  علــى 
فــي الحــاالت ووفــق الضوابــط 
والمعاييــر التــي يصــدر بهــا قــرار 
مــن وزيــر الــري بنــاًء علــى اقتــراح 
وزيــر الصحــة ويتضمــن الترخيــص 
الشــأن  هــذا  فــي  الصــادر 
تحديــد المعاييــر والمواصفــات 
الخاصــة بــكل حالــة علــى حــدة. 
صارمــة  عقوبــات  تحــدد  ولــم 

ذلــك. لمخالفــة 

مــن  بالفعــل  االنتهــاء  وتــم   
تصــل  بأطــوال  تــرع  تأهيــل 
تــم  كمــا  كيلومتــر،   2910
 466 بأطــوال  مســاقى  طــرح 
مــن  االنتهــاء  وتــم  كيلومتــًرا، 
 26 بأطــوال  مســاقي  تأهيــل 
العمــل  وجــاري  كيلومتــًرا، 
ومــن  األطــوال.  باقــي  فــي 
المســتهدف تبطيــن 7000 كــم 
بنهايــة 2022. هــذا إلــى جانــب 
إنشــاء وتدعيــم محطــات الرفــع 
والقناطــر ومرافــق الــري إلدارة 

الســيول والســيطرة علــى آثــار 
المنــاخ. تغيــر 

لكــن يبقــى التحــدي األكبــر وهو 
تعــدد وتراكــم التعديــات علــى 
وكانــت  لســنوات  النيــل  حــرم 
ــكل  ــر ش ــي تغي ــًيا ف ــبًبا رئيس س
الفرعيــة،  المائيــة  المجــاري 
مســببة انخفــاض حجــم الميــاه 
والتأثيــر  خالهــا،  مــن  المــار 
وعــدم  الزراعــة.  شــكل  علــى 
التعديــات  علــى  الســيطرة 
أســرع  فــي  النيــل  حــرم  علــى 
وقــت قــد يكــون ســبب تضاعــف 
األزمــة، وبالتالــي خســارة مزيــد 
فــكان  الزراعيــة.  الرقعــة  مــن 
يمــر مــن خــال فــرع رشــيد 80 
مــع  لكــن  مربــع،  متــر  مليــون 
المــار  أصبــح  التعديــات  تراكــم 
مــن خالــه حوالــي 30 مليــون 

فقــط. مربــع  متــر 

 فقــد بلــغ إجمالــي التعديــات 
علــى حــرم النيــل المحــررة منــذ 
2015 وحتــى نهايــة أغســطس 
الماضــي حوالــي 776 ألــف حالــة 
ــي 584  ــة حوال ــت إزال ــدي، تم تع
ألــف  ألــف منهــا ويتبقــى 192 

ــة. ــاج إلزال ــدي تحت ــة تع حال

 24 بـــ  التعــدي  حــاالت  تنتشــر   
لمحافظــات  وكان  محافظــة 
البحيــرة والغربيــة والمنوفيــة، 
عــدد  مــن  األكبــر  النصيــب 
التعديــات، وفًقــا “لعــداد النيــل” 
إزالــة  موقــف  يرصــد  الــذي 
نهــر  جســور  علــى  التعديــات 
النيــل والمجــاري المائيــة يومًيــا. 
ــوارد  ــوزارة الم ــان ل ــر بي ــي آخ وف
 2021 أكتوبــر   18 ليــوم  المائيــة 
تعــد  حالــة   7983 إزالــة  أعلنــت 
علــى مســاحة 1.70 مليــون متــر 

تقريًبــا. مربــع 

حوالــي  إزالتهــا  المســتهدف  التعديــات  أعــداد  إجمالــي  ويبلــغ 
ــا.  ــع تقريًب ــر مرب ــون مت ــاحة 19.357 ملي ــى مس ــد عل ــة تع 165.81 حال
ألــف   157 حوالــي  المتبقيــة  التعديــات  أعــداد  إجمالــي  ليكــون 
حالــة تعــد علــى مســاحة 17.70 مليــون متــر مربــع تقريًبــا. وجــارٍ 
تنفيــذ هــذه الحمــات، طبًقــا لتكليفــات رئيــس الجمهوريــة، بإزالــة 
 6 غضــون  فــي  المائيــة،  والمجــاري  النيــل  نهــر  علــى  التعديــات 

أشــهر.

وســجل عــداد النيــل إزالــة 56173 حالــة تعــد علــى مســتوى قطــاع 
ــا علــى مســتوى قطــاع  حمايــة وتطويــر نهــر النيــل، و146762 تعدًي
ــرف،  ــة الص ــع هيئ ــة مناف ــتوى هيئ ــى مس ــا عل ــري، و77728 تعدًي ال
وذلــك منــذ انطــاق حملــة إنقــاذ نهــر النيــل فــي 5 ينايــر 2015. 
وتنوعــت اإلزاالت بيــن مبــان خرســانية أو مبــان بالطــوب األحمــر، أو 
أســوار أو تشــوينات أو زراعــة جســور المصــارف أو ردم بالجســور أو 

ــات. ــرف المخلف ــير لص ــل مواس ــارف، وتوصي ــور المص ــع جس قط

حاولت الدولة اتخاذ عدة خطى للتصدي ألزمة الفقر المائي 

كإعادة استخدام المياه، والتشغيل المستدام والنظيف للمياه 

الجوفية كتشغيل اآلبار بالطاقة الشمسية، وتبني مشروع تأهيل 

وتبطين الترع والمساقي بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث 

شمل المشروع ترع بأطوال 9521 كيلومتًرا حتى 18 أكتوبر 2021،
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وثيقة النيل

وتوجيهــات الرئيــس السيســي األخيــرة بضــرورة إزالــة التعديــات علــى نهــر 
التدخــل األول مــن جانبــه، فســبق ووقــع  لــم يكــن  النيــل بشــكل نهائــي، 
ــل  ــراس الني ــة ح ــيادته للجن ــام س ــا انضم ــن فيه ــي أعل ــل الت ــة الني ــى وثيق عل
التــي تســتهدف حمايــة النهــر الخالــد مــن التعديــات والتلــوث وحفاظــا عليــه 

كمصــدر وحيــد للحيــاة فــي مصــر.

فقــد كان حريًصــا علــى أن تنطلــق تلــك الحملــة علــى المســتوي الشــعبي، 
وذلــك بالتــوازي مــع الجهــود الرســمية للدولــة مــن خــال معالجة ميــاه النيل 
ــن  ــي المواطني ــادة وع ــدف زي ــه، وبه ــى ضفاف ــن عل ــاء م ــات البن ــة تعدي وإزال
ــات،  ــث أو التعدي ــن التلوي ــواًء م ــل س ــر الني ــى نه ــاظ عل ــى الحف ــم عل وحثه
النيــل  التــزام الدولــة بحمايــة نهــر  الــذي أكــد  وإعمــاالً لنصــوص الدســتور 

ــه. ــة ب ــة المتعلق ــر التاريخي ــوق مص ــى حق ــاظ عل والحف

واختتمــت الوثيقــة بمــا يلــي: “فإننــي كرئيــس للجمهورية وكمواطــن مصري 
أدشــن الحملــة الشــعبية إلنقــاذ نهــر النيــل وأعلــن انضمامــي للجنــة “حــراس 
ــاة  ــدر الحي ــى مص ــا عل ــوث، حفاًظ ــات والتل ــن التعدي ــر م ــة النه ــل” لحماي الني

الوحيــد فــي مصــر”.

وقــد انطلقــت الوثيقــة فعلًيــا فــي 5 ينايــر 2015 خــال الملتقــى الســنوي 
الهجمــة  ظــل  فــي  وجــاءت  المدنــي،  المجتمــع  لمنظمــات  التاســع 
الشرســة التــي يتعــرض لهــا نهــر النيــل، حيــث حضــر هــذا الملتقــى أكثــر 

بالقاهــرة  أهليــة  جمعيــة   170 مــن 
والمحافظــات وخبــراء العمــل األهلــي 
فــي مصــر. وأكــدت الحملــة جديتهــا 
بتنفيــذ عــدد مــن إزاالت حــاالت، أبرزهــا 
مخالــف  حكومــي  منشــأ  أول  إزالــة 
علــى نهــر النيــل، وهــو فنــدق تابــع 
هــدم  تــم  كمــا  المنيــا،  لمحافظــة 
عــدد مــن المبانــي التابــع ملكيتهــا 
لمســئولين ســابقين، وهــو مــا يؤكــد 
جديــة الحملــة، وعــدم التهــاون مــع 

مخالفــة. أي 

األخيــرة  التعديــات  إزالــة  حمــات 
اإلعــام  وإشــادة  باهتمــام  حظيــت 
الدولــي، باعتبارهــم متابعيــن ألزمــة 
مصــر المائيــة فســبق أن أشــاد موقــع 
ــة  “المونيتــور” األمريكــي بحمــات إزال
غيــر  البنــاء  أشــكال  وكل  التعديــات 
النيــل  نهــر  مجــرى  علــى  القانونــي 
فــي مصــر، الفًتــا إلــى أن ذلــك ينبــع 
الحفــاظ  علــى  الدولــة  حــرص  مــن 
علــى حصتهــا مــن ميــاه النيــل وســط 

إثيوبيــا. مــع  الشرســة  معركتهــا 

أجهــزة  إن  القــول  يمكننــا  وختاًمــا، 
فــي  حثيثــة  جهــود  بذلــت  الدولــة 
خــال  تمــت  التــي  التعديــات  إزالــة 
أمامهــا  زال  ومــا  األخيــر،  العقــد 
ــة،  ــي الدول ــترجاع أراض ــي اس ــر ف الكثي
مــن  مزيــد  إلــى  يحتــاج  مــا  لكــن 
رفــع  هــو  حقيقــي  بشــكل  الجهــد 
الوعــي العــام للمواطنيــن بخطــورة 
الممارســات التــي يبــدو بعضهــا بأنهــا 
إلــى  تراكمهــا  أدى  لكــن  بســيطة، 
فقــدان ماييــن المتــرات. ووضــع إطــار 
بشــأن  العقوبــات  لتغليــظ  قانونــي 
لــم  التــي  المســتحدثة  الممارســات 
علــى  كالتعــدي  القانــون  يتناولهــا 

النيــل. نهــر 
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مــن ال يملــك قوتــه ال يملــك قــراره.. حقيقــة تعيهــا جميــع 
صعوبــة  جوهــر  ولكــن  المختلفــة،  والــدول  الحكومــات 
المعادلــة يكمــن فــي كيفيــة امتــاك القــوت وتحقيــق 
االكتفــاء الغذائــي فــي ظــل الزيــادة الســكانية المتناميــة 
فــي مصــر وتراجــع حصــة الفــرد مــن الميــاه؛ فاســتصاح 
ــي  ــات الت ــات والتحدي ــن الصعوب ــد م ــه العدي ــي يواج األراض
عجــزت الحكومــات المتعاقبــة علــى اقتحامهــا، إلــى أن تم 

اختــراق هــذا الملــف ووضعــه ضمــن أولويــات القيــادة السياســية الحاليــة، فمنــذ 
عــام 2014 إلــى اآلن والقيــادة السياســية تعمــل علــى تأميــن األمــن القومــي 
الغذائــي لمصــر مــن خــال العديــد مــن المشــروعات القوميــة الزراعيــة واســتصاح 
ــروع  ــدان، ومش ــف ف ــون ونص ــروع الملي ــا: مش ــن أبرزه ــي م ــة والت ــن األفدن مايي
الـــ 100 آلــف فــدان مــن الصــوب الزراعيــة، ومشــروع شــرق العوينــات، ومشــروع 

ــيناء. ــمال س ــة ش ــروع تنمي ــدة، ومش ــا الجدي ــروع الدلت ــر، ومش ــكى الخي توش

مشروع المليون ونصف فدان

تــم إطــاق مشــروع المليــون ونصــف فــدان فــي ديســمبر 2015 ليمثــل حجــر 
األســاس نحــو توفيــر مصــر الحتياجاتهــا مــن الطعــام، ويعــد المشــروع أحــد أعمــدة 
المشــروعات القوميــة الزراعيــة، ويشــمل المشــروع 13 منطقــة فــي 8 محافظات، 
تقــع فــي صعيــد مصــر وســيناء، طبًقا لحالــة المنــاخ وتحليــل التربة ودرجــة ملوحة 
الميــاه وهــي: قنــا، وأســوان، والمنيــا، والــوادي الجديد، ومطــروح، وجنوب ســيناء، 

واإلســماعيلية، والجيــزة.

ويضــم المشــروع 3 مراحــل، المرحلــة األولــى: تبلــغ مســاحتها 500 ألــف فــدان في 
مناطــق: الفرافــرة القديمــة والجديــدة ومنطقة المغــرة وامتــداد الداخلة وقرية 
األمــل وتوشــكى ومنطقــة غــرب المراشــدة، والمرحلــة الثانيــة: تبلــغ مســاحتها 
490 ألــف فــدان فــي مناطــق الفرافــرة الجديــدة والقديمــة، ومنطقــة غــرب 
كــوم أمبــو، والمغــرة، وغــرب المنيــا، وشــرق ســيوة، وجنــوب شــرق المنخفــض، 
ــرة  ــق الفراف ــي مناط ــدان ف ــاحتها 510 آالف ف ــغ مس ــة: فتبل ــة الثالث ــا المرحل أم
ــض،  ــرق المنخف ــوب ش ــداد جن ــيناء، وامت ــوب س ــور بجن ــة الط ــة، ومنطق القديم

وغــرب المنيــا، ومنطقــة غــرب.

هــذا باإلضافــة إلــى أن المشــروع ال يقتصــر علــى االســتصاح 
واإلنتــاج الزراعــي فقــط، حيــث يســتهدف المشــروع إنشــاء 
مجتمعــات عمرانيــة متكاملــة جاذبــة للســكان، إذ إنهــا 
توفــر الســكن وأهــم االحتياجــات االجتماعيــة للســكان، من 
أمــن وصحــة وتعليــم وحمايــة مدنيــة، باإلضافــة إلــى إنشــاء 
مراكــز صناعيــة للصناعــات المرتبطــة بالزراعــة مثــل المــواد 

الغذائيــة والتعبئــة والتغليــف وإنتــاج الزيــوت وغيرهــا.

مشروع الـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية

تــم تدشــين مشــروع الـــ 100 ألــف فــدان عــام 2018 إلنشــاء 
غــذاء  لتأميــن  زراعيــة  صوبــة  آالف   10 مــن  أكثــر  وزراعــة 
زراعــات عاليــة  المصرييــن بشــكل صحــي وآمــن، وتوفيــر 
الجــودة فــي غيــر موســمها الزراعــي، وبانتهــاء مراحــل 
ــن  ــن م ــون ط ــن 1.5 ملي ــر م ــيتحقق أكث ــروع س ــذا المش ه
الخضــروات ســنوًيا لتوفيــر غــذاء صحــي آمــن للمواطــن 
المصــري، والمســاهمة فــي تقليــل الفجــوة الغذائيــة في 
ــويقية  ــزة تس ــة بمي ــوب الزراعي ــروع الص ــز مش ــر، ويتمي مص
مــن حيــث قربــه مــن موانــئ اإلســكندرية ومطــار بــرج العرب 
شــبكة  مــع  المشــروع  يتكامــل  كمــا  الدخيلــة،  ومينــاء 

الطــرق القوميــة الجديــدة.

وقــد تــم افتتــاح المرحلــة األولــى مــن مشــروع الصــوب 
الزراعيــة فــي عــام 2018 بقاعــدة محمــد نجيــب العســكرية 
إنشــاء 1302  علــى مســاحة 10 آالف فــدان، والتــي تضــم 
صوبــة زراعيــة قائمــة علــى أحــدث التكنولوجيــا العالميــة، 
مســاحة كل منهــا مــن 3: 12 فــدان، تــم زراعــة %65 منهــم 
ــة  ــة اإلنتاجي ــغ الطاق ــروات، وتبل ــن الخض ــة م ــواع مختلف بأن
لصوبــات هــذا الموقــع 184 ألــف طــن مــن الخضروات ســنوًيا.

وفــي مدينــة العاشــر مــن رمضــان تــم إنشــاء 900 بيــت 
زراعــي علــى مســاحة 4100 فــدان، وفــي قريــة األمــل التــي 
تقــع فــي مدينــة القنطــرة شــرق تــم إنشــاء 529 صوبــة 
ــلطان  ــو س ــاع أب ــا قط ــدان، أم ــاحة 100 ف ــى مس ــة عل زراعي
علــى  زراعًيــا  بيًتــا   2353 علــى  فيحتــوي  باإلســماعيلية 
مســاحة 12.500 فــدان، وعــن قطــاع الاهــون بمحافظــة 
الفيــوم فقــد أنشــئ القطــاع علــى مســاحة 13.000 فــدان 

ويحتــوي علــى 800 بيــت زراعــي.

ثالًثا: المشروعات القومية 

الزراعية قوة شاملة لحماية األمن 

الغذائي المصري
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1092 كــم المســتهدفة. إضافــة إلــى االنتهــاء مــن تنفيــذ جميــع أعمــال 
الكهربــاء لتغذيــة محطــات الطلمبــات وأجهــزة الــري المحــوري متمثلــة 
فــي عــدد “2907” بــرج هوائــي بإجمالــي 650 كــم هوائيــات، وأيًضــا وصــول 

شــبكات الســكة الحديــد.

مشروع الدلتا الجديدة

المشــروع  عــن  المصريــة  الدولــة  أعلنــت  الجــاري،  العــام  بدايــة  فــي 
الضخمــة  المشــروعات  أحــد  الــذي يعتبــر  الجديــدة”،  “الدلتــا  القومــي 
بالمجــال الزراعــي، حيــث ســيتم زراعــة أكثــر مــن مليــون فــدان خــال 

المشــروع.  هــذا  إطــار  فــي  عاميــن 

الدلتــا  مشــروع  نطــاق  ضمــن  مصــر”  “مســتقبل  مشــروع  ويدخــل 
الجديــدة، حيــث يقــع علــى امتــداد طريــق محــور “روض الفــرج –الضبعــة 
الجديــد” وهــو الطريــق الــذي أنشــئ ضمــن المشــروع القومــي للطــرق 
ويبعــد 30 دقيقــة عــن مدينــة الســادس مــن أكتوبــر، ويبلــغ مســاحته 
500 ألــف فــدان، وقــد تــم االنتهــاء مــن اســتزراع مســاحة 200 ألــف فــدان 
باســتغال الميــاه الجوفيــة المتاحــة بالمنطقــة، ويتوقــع أن تصــل إلــى 
350 ألــف فــدان مــع بدايــة عــام 2022، باســتخدام 1600 جهــاز ري محــوري 
مطــور علــى أن يتــم زراعتهــا مرتيــن ســنوًيا؛ حيــث تنتــج أجــود المحاصيــل 

ــه. ــارات جني ــتثمارات 5 ملي ــي اس ــة بإجمال الزراعي

كمــا يدخــل مشــروع “جنــوب محــور الضبعــة” ضمــن نطــاق مشــروع الدلتــا 
الجديــدة؛ ويقــع مشــروع جنــوب محــور الضبعــة غــرب مشــروع مســتقبل 
القديمــة  الدلتــا  مــن  بالقــرب  فــدان  ألــف   500 مســاحة  علــى  مصــر، 
وشــبكة الطــرق والموانــئ ســواء البحريــة أو البريــة أو الجويــة، ويربــط 
ــف  ــزة، ويتكل ــرة والجي ــروح والبحي ــات مط ــة لمحافظ ــدود اإلداري ــن الح بي

ــا. ــف جنيًه ــي 200 أل ــد حوال ــدان الواح ــتصاح الف اس

مشروع شرق العوينات

يقــع المشــروع علــى بعــد 450 كــم جنــوب مدينــة الخارجــة 
بالــوادي الجديــد، ويعــد مشــروع شــرق العوينــات هــو ثانــي 
ــوب  ــي جن ــذة ف ــة المنف ــة الزراعي ــروعات التنمي ــر مش أكب
الــوادي فــي جنــوب غــرب مصــر “بعــد مشــروع توشــكى”، 
ويوجــد بــه حوالــي 560 ألــف فــدان تقــع أغلبهــا ضمــن 
مــن  تعتبــر  التــي  الطينيــة  والرمليــة  الرمليــة،  األراضــي 
أفضــل األراضــي الصالحــة للزراعــة، وقــد تمــت زراعــة 166 

ــى اآلن. ــدان حت ــف ف أل

ويعــد مشــروع شــرق العوينــات ضلًعــا مهًمــا للتنميــة 
هــذه  ألن  خاصــة  أهميــة  لــه  المشــروع  هــذا  إن  حيــث 
ــج  ــي تنت ــر الت ــي مص ــى ف ــة األول ــي المنطق ــة ه المنطق
زراعــات خاليــة تماًمــا مــن األســمدة والمبيــدات، وهــي 
منطقــة خاليــة مــن التلــوث البيئــي، ولذلــك تعــد مــن 
أفضــل مناطــق التربــة وتحســين الســاالت، وذلــك لبعدهــا 
عــن باقــي المحافظــات ممــا يحقــق لهــا مســافة عــزل 
العوينــات  لشــرق  الزراعيــة  فالمحاصيــل  لــذا  طبيعيــة. 
التصديــر وإنعــاش األســواق المحليــة  ستســتخدم فــي 
والعالميــة فضــاً عــن كونهــا إحــدى البوابــات الرئيســية 
لــدول أفريقيــا، فمــن المســتهدف أن يمــر بهــا طريــق 
التنميــة األفريقــي الــذي يربــط مصــر بوســط أفريقيــا عــن 
طريــق البحــر األحمــر لتســهيل التجــارة، وكذلــك العبــور 

إلــى الجزيــرة العربيــة.

مشروع توشكى الخير

يقــع المشــروع فــي منطقــة توشــكى جنــوب أســوان، 
وكانــت فكــرة إنشــاء المشــروع بهــدف خلــق وادي جديــد 
فــدان،  ألــف   540 مســاحة  علــى  الغربيــة  الصحــراء  فــي 
وتصــل فــي المســتقبل إلــى مليــون فــدان، مــوازٍ لــوادي 
جنيــه،  مليــارات   6.4 المشــروع  تكلفــة  وبلغــت  النيــل، 
وتــم البــدء فيــه فــي أكتوبــر 2020 وقــد تمــت زراعــة 30 
ــة المرحلــة  ألــف فــدان قمــح خــال أول 3 أشــهر مــن بداي
األولــى، إضافــة إلــى إنهــاء تجهيــز حوالــي 100 ألــف فــدان 
أخــرى  فــدان  ألــف   100 تجهيــز  وجــاري  للزراعــة،  قابليــن 

بنهايــة العــام الجــاري.

ومــن منطلــق توفيــر جميــع الخدمــات لمشــروع توشــكى 
وإزالــة كافــة المعوقــات التــي تواجهــه؛ تــم حفــر وتبطيــن 
بطــول  تــرع  حفــر  وجــاري  كــم   19،8 طــول  بإجمالــي  تــرع 
ــم  ــات تض ــة طلمب ــدد “52” محط ــاء ع ــم إنش ــم، وت 18،2 ك
المحــوري  الــري  ألجهــزة  الميــاه  لضــخ  طلمبــة   ”219“
وجــارٍ إنشــاء العديــد مــن المحطــات األخــرى، كمــا تــم مــد 
تتــراوح  شــبكات ري بإجمالــي أطــوال 420 كــم “بأقطــار 
مــن 180 مــم إلــى 1200 مــم” إضافــة إلــى 670 كــم جــاري 
تنفيذهــا لتصــل أطــوال شــبكة الــري إلــى 1090 كــم. إلــى 
جانــب توريــد وتركيــب وتشــغيل “497” جهــاز ري محــوري 
ــو  ــل لنح ــتكمالها لتص ــة واس ــبقية العاجل ــق األس بمناط

“800” جهــاز للمرحلــة األولــى.

ــية  ــرق الرئيس ــبكات الط ــن ش ــم م ــاء 415 ك ــم إنه ــا ت وأيًض
والمدقــات ويتــم حالًيــا تنفيــذ 677 كــم أخــرى مــن إجمالي 



39

منظومــة  الجديــدة،  الدلتــا  لمشــروع  واإلداريــة  األساســية  البنيــة  وتتضمــن 
متكاملــة للميكنــة الزراعيــة والــري، ومــزود بأحــدث المعــدات والتقنيــات إلتمــام 
العمليــات الزراعيــة المختلفــة بجــودة وســرعة عاليــة وآالف مــن أجهــزة الــري 
المحــوري، وعــدد 2 محطــة كهربــاء بطاقــة 250 ميجــا وات وشــبكة كهربــاء 
داخليــة بطــول 200ك م، وكذلــك شــبكة طــرق رئيســية وفرعيــة بإجمالــي طــول 

500 كــم.

ويضــم المشــروع الجديــد مجمعــات صناعيــة مرتبطــة بالزراعــة ضمــن مشــروع 
الدلتــا الجديــدة كمحطــات التعبئــة والتغليــف وتصنيــع المنتجــات الزراعيــة، إذ إن 
التصنيــع الزراعــي يرفــع القيمــة المضافــة للمنتــج، إضافــة إلــى محطــات التصديــر 

واإلنتــاج الحيوانــي وتصنيــع منتجــات األلبــان. 

ويتميــز المشــروع بقربــه مــن الموانــئ وشــبكة طــرق عماقــة تحيــط بالمنطقة، 
ممــا يوفــر ســهولة نقــل الســلع والمنتجــات الزراعيــة، هــذا إلــى جانــب نقــل 

العمالــة بأقــل تكلفــة.

وتتمتــع منطقــة “الدلتــا الجديــدة” بخــزان غــرب الدلتــا الجوفــي، وهــو خــزان 
متجــدد، يحتــوي علــى ميــاه تتــراوح ملوحتهــا بيــن 400 إلــى 900 جــزء فــي 
الشــجرية  الزراعــات  غالبيــة  تناســب  للغايــة،  جيــدة  نســبة  وهــي  المليــون، 
والخضــروات، حيــث إن ملوحــة الميــاه تنخفــض مــع الســحب مــن الخــزان، إضافــة 
إلــى وجــود خــزان الحجــر الرملــي النوبــي علــى بعــد نحــو 1000 متــر. كمــا أن 
ــة  ــة متنوع ــر غذائي ــى عناص ــوي عل ــر، تحت ــي أرض بك ــدة ه ــا الجدي ــة الدلت منطق

مثــل البوتاســيوم الــذي يضفــي علــى الثمــار الطعــم الجيــد.

مشروع تنمية شمال سيناء

يهــدف هــذا المشــروع إلــى إضافــة مســاحة قدرهــا 620 ألــف فــدان إلــى الرقعــة 
الزراعيــة، حيــث يشــمل المشــروع مرحلتيــن، المرحلــة األولــى: تشــمل إنشــاء 
ترعــة الســام أمــام ســد وهويــس دميــاط الســتصاح 220 ألــف فــدان غــرب قنــاة 
ــويس  ــاة الس ــفل قن ــحارة أس ــاء س ــمل إنش ــة: وتش ــة الثاني ــويس، والمرحل الس
قنــاة  شــرق  فــدان  ألــف   400 الســتصاح  الصبــاح  جابــر  الشــيخ  ترعــة  وإنشــاء 

الســويس.

محفزات االهتمام باألمن الغذائي

تعزيز األمن المائي:

الزراعيــة علــى  القوميــة  المصريــة فــي مشــروعاتها  الدولــة  اعتمــدت  فقــد 
توفيــر ميــاه نهــر النيــل، مــن خــال إنشــاء وتطويــر العديــد مــن محطــات الصــرف 
ــل  ــتخدام بدائ ــة، واس ــاه الجوفي ــى المي ــاد عل ــحارات واالعتم ــل س ــي وعم الصح

ــًدا عــن نهــر النيــل. للــري بعي

ــرع،  ــن الت ــر م ــن 1372 كيلومت ــل وتبطي ــن تأهي ــة م ــة المصري ــت الدول ــث انته حي
كيلومتــر   1089 لـــ  االعتمــادات  وتوفيــر  كيلومتــر،   4584 تنفيــذ  علــى  والعمــل 
ــات  ــل الكمي ــي تقلي ــاهم ف ــا يس ــرع، مم ــن الت ــر م ــي 7.45 كيلومت ــرى، بإجمال أخ
الهائلــة التــي تهــدر مــن الميــاه. كمــا تــم تحويــل 254 ألــف فــدان مــن نظــم الــري 
ــام 70  ــث بزم ــري الحدي ــول لل ــات للتح ــث، وطلب ــري الحدي ــة ال ــى أنظم ــر إل بالغم
ــرب  ــاحة تقت ــث مس ــى تحدي ــري إل ــث ال ــروع تحدي ــدف مش ــث يه ــدان؛ حي ــف ف أل
مــن 5 ماييــن فــدان باألراضــي القديمــة بالــوادي والدلتــا باإلضافــة إلــى جــزء مــن 

ــر. ــري بالغم ــتخدمت ال ــي اس ــتصلحة الت ــي المس األراض

ونجــد أن محطــة بحــر البقــر التــي تعــد األكبــر واألضخــم فــي العالــم، والتــي توفــر 
5.6 مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم، وتخضــع لمعالجــة ثاثيــة متطــورة تجعلهــا 
صالحــة للمعاييــر العالميــة الصحيــة لاســتخدام فــي الزراعــة، ستســتخدم فــي 

ري حوالــي 500 ألــف فــدان شــرق القنــاة.

كمــا نجــد أن مشــروع الصــوب الزراعيــة يســتهلك مــا بيــن 60 
و%70 فقــط مــن كميــات الميــاه التــي تســتهلكها الزراعــات 
ــة  ــاه الجوفي ــتخدام المي ــم اس ــوفة، إذ يت ــة المكش التقليدي
المزروعــات  ري  تســتخدم  أنهــا  إلــى  باإلضافــة  الــري  فــي 
وقــد  الميــاه،  مــن  الهــدر  يقلــل  ممــا  التنقيــط  بطريقــة 
مــن  الواحــد  القيــراط  أن  واإلحصائيــات  الدراســات  كشــفت 
األراضــي  مــن  كامــل  فــدان  إنتــاج  يعــادل  الزراعيــة  الصــوب 
المكشــوفة، كمــا أن الصوبــة الزراعيــة توفــر 40٪ مــن الميــاه 
وتتيــح أحياًنــا إنتــاج أربعــة أو خمســة أضعــاف نظيرتهــا مــن 

المكشــوفة. الزراعــات 

علــى  يحتــوي  فإنــه  العوينــات  شــرق  لمشــروع  وبالنســبة 
كميــات ضخمــة مــن الميــاه الجوفيــة المتوافــرة والنقيــة 
والتــي تســتخدم فــي ري المشــروع، وأيًضــا المشــروع القومي 
الســتصاح وزراعــة مليــون ونصــف مليــون فــدان يعتمــد علــى 

ــة. ــاه الجوفي المي

الزيادة السكانية:

تقفــز  الســكانية  الزيــادة  معــدالت  أن  المصريــة  الدولــة  رأت 
االقتصاديــة  الدولــة  قــدرات  يفــوق  منضبــط  غيــر  بشــكل 
فقــط  ليــس  المنزرعــة  األرض  مســاحة  أن  كمــا  والزراعيــة، 
فــي ثبــات ولكنهــا أيًضــا فــي تناقــص فــي الســنوات األخيــرة 
األراضــي  أن  الزراعيــة؛ فنجــد  األراضــي  التعــدي علــى  نتيجــة 
ــد  ــا يزي ــج م ــي تنت ــرن الماض ــتينيات الق ــي س ــت ف ــة كان الزراعي
علــى حاجــة المصرييــن مــن القمــح واألرز، ولكــن أصبحــت مصــر 
خــال الســنوات الماضيــة مــن أكثــر بلــدان العالــم المســتوردة 

للحبــوب نتيجــة انخفــاض الرقعــة الزراعيــة.

بإقامــة  األفقــي  التوســع  الدولــة  مــن  اســتدعى  ممــا 
مشــروعات قوميــة خاصــة مشــروع الدلتــا الجديــدة ومشــروع 
ألــف   100 انشــاء  ومشــروع  فــدان  ونصــف  مليــون  زراعــة 
فــدان  مليــون  يعــادل  الــذي  الزراعيــة  الصــوب  مــن  فــدان 
حجــم  زيــادة  علــى  انعكــس  الــذي  األمــر  مســتصلحة.  أرض 
المســاحات الزراعيــة فــي مصــر، مــن أجــل توفيــر الغــذاء لــكل 

الفائقــة. الســكانية  الزيــادة  واســتيعاب  مواطــن 

الصحــراء  نحــو  انطلقــت  الزراعيــة  القوميــة  فالمشــروعات 
المأهولــة  المســاحة  وزيــادة  العمرانــي  الحيــز  لتوســيع 
ــتيعاب  ــل اس ــن أج ــى %10، م ــن %6 إل ــر م ــي مص ــكان ف بالس
النمــو الطبيعــي للســكان وتوفيــر آفــاق جديــدة للتنميــة 
ــة،  ــة متكامل ــة عصري ــات عمراني ــاء مجتمع ــتدامة بإنش المس
فخــال 7 ســنوات عملــت الدولــة المصريــة علــى زيــادة الرقعــة 

الزراعيــة حتــى وصلــت إلــى 9.7 مليــون فــدان.
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زيادة حجم الصادرات الزراعية:

إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة بالمشــروعات القوميــة  أدى إحــكام جــودة 
وخلوهــا مــن الملوثــات إلــى زيــادة حجــم الصــادرات الزراعيــة، فمنطقــة 
شــرق العوينــات علــى ســبيل المثــال تمتــاز بالتربــة الجيــدة البعيــدة 
ــن  ــة م ــا خالي ــع إنتاجيته ــل وجمي ــود المحاصي ــج أج ــدات، وتنت ــن المبي ع

األمــراض الفطريــة والملوثــات.

اإلنتــاج  تقنيــات  علــى  القوميــة  المشــروعات  اعتمــاد  جانــب  إلــى 
مــن  تتــم  للمزروعــات  والحصــاد  الرعايــة  فعمليــة  الحديثــة،  الزراعــي 
خــال الماكينــات الهندســية العماقــة التــي تمّكــن مــن توفيــر الوقــت 
ــة.  ــة القديم ــاليب الزراعي ــتخدام األس ــال اس ــن خ ــتنزف م ــال المس والم
كمــا يشــمل بعــض المشــروعات كمشــروع الدلتــا الجديــدة مجموعــة 
مــن المصانــع المتقدمــة المختصــة بتغليــف وتعبئــة المنتجــات الزراعيــة 
التــي ســتغطي حاجــة الســوق المحلــي وتصديــر الفائــض منهــا إلــى 
الخــارج، أمــا مشــروع الصــوب الزراعيــة أو البيــوت المحميــة فيعتمــد علــى 
التكنولوجيــا الحديثــة فــي الزراعــة لــذا ُســمّي بـ”الزراعــة النظيفــة”، حيــث 
ال يتــم اســتخدام المبيــدات التــي تعــد أحــد األســباب الرئيســية فــي 

اإلضــرار بســمعة المنتجــات التصديريــة المصريــة.

وممــا ســبق تتضــح أهميــة القطــاع الزراعــي بصفــة عامــة والمشــروعات 
القوميــة الســتصاح األراضــي بصفــة خاصــة لاقتصــاد القومــي؛ حيــث 
ــو 25%  ــي، وبنح ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــو %15 م ــة بنح ــهم الزراع تس
مــن إجمالــي القــوى العاملــة، وبحوالــي %18 مــن حصيلــة الصــادرات 
ــي  ــورة ف ــن ث ــر م ــي مص ــدث ف ــا يح ــا أن م ــح أيًض ــة. ويتض ــلعية الكلي الس
المشــروعات القوميــة الزراعيــة، يوفــر ماييــن األفدنــة الصالحــة للزراعــة، 
األمــر الــذي يعــزز مــن فــرص مصــر فــي تحقيــق األمــن الغذائــي والدفــع 
الزراعيــة،  الرقعــة  الزراعيــة المســتدامة لتوســيع  التنميــة  اتجــاه  فــي 
والتــي وصلــت إلــى 9.7 ماييــن فــدان بفضــل اســتصاح ماييــن األفدنــة، 
ورفــع نســبة االكتفــاء الذاتــي للحــد مــن االســتيراد وزيــادة تنافســية 

ــل. ــرص عم ــر ف ــة وتوفي ــل الزراعي المحاصي

فــي بدايــة عــام )2021(، أعلنــت الدولــة المصريــة عــن المشــروع القومــي 
“الدلتــا الجديــدة”، الــذي يعتبــر األضخــم فــي تاريــخ الزراعــة المصريــة، 
حيــث يتوقــع أن تفــوق مســاحة هــذا المشــروع عنــد اكتمالــه أكثــر مــن 
مليونــي فــدان، وأن يســاهم فــي توفيــر فــرص العمــل ألكثــر مــن 5 

ماييــن مواطــن.

الدولــة  سياســة  مــن  القلــب  فــي  التنمــوي  المشــروع  هــذا  ويأتــي 
ــع،  ــي للمجتم ــن الغذائ ــق األم ــي، لتحقي ــف الزراع ــم المل ــة لدع الهادف
حيــث تــؤدي زيــادة النمــو الســكاني المضطــردة والمقــدرة نســبتها 2% 
ســنوًيا، إلــى وضــع المخــزون االســتراتيجي مــن المنتجــات الزراعيــة تحــت 

ضغــط دائــم، وهــو مــا يضطــر بالبــاد إلــى اســتيراد عشــرات األالف مــن 
األطنــان مــن المنتجــات الزراعيــة ســنويا.

كمــا ينتظــر أن يكــون مشــروع “الدلتــا الجديــدة” ســببا فــي تخفيــف 
الضغــط عــن األرض الزراعيــة القديمــة فــي دلتــا النيــل، والتــي تعانــي 
حاليــا مــن خطــر التبويــر والتجريــف نتيجــة لحاجــة المواطنيــن مــن ســكان 
الوجــه البحــري إلــى انشــاء المســاكن الجديــدة والمنشــآت الخدميــة 

التــي تلبــي احتياجاتهــم المتصاعــدة.

االنتباه للحالة المتردية للقطاع الزراعي

القيــادة  حرصــت   ،2014 منتصــف  الحكــم  ســدة  إلــى  وصولهــا  منــذ 
ــة العامــة  السياســية الحاليــة، علــى خلــق إصاحــات جوهريــة فــي الحال
للقطــاع الزراعــي الــذي كان يعانــي، قبــا، عــددا مــن المعوقــات التــي 

االقتصاديــة. جــدواه  هــددت 

كانــت أولــى تلــك المعوقــات، عــدم التوســع فــي حجــم الرقعــة الزراعيــة 
بمــا يــوازي نمــو عــدد الســكان، فبيــن العاميــن 1985 و2017، لــم يــزد حجــم 
الرقعــة الزراعيــة ســوى مــا نســبته %35، وفــي مقابــل ذلــك ارتفعــت 
ــا  ــو م ــم 1(، وه ــي رق ــكل التال ــر الش ــن %53 )انظ ــر م ــكان بأكث ــبة الس نس

اضطــر البــاد إلــى اســتيراد كثيــر مــن المحاصيــل مــن الخــارج.

ــي،  ــاع الزراع ــة القط ــا ألزم ــاً مضاف ــكان عام ــداد الس ــاع تع ــا كان ارتف كم
فحاجــة المواطنيــن إلــى تشــييد مســاكن لهــم دفعتهــم إلــى االعتــداء 
علــى األرض الزراعيــة، وهــو مــا أدى حتــى عــام 2016 إلــى خســارة 160،000 

فــدان.

رابًعا: “الدلتا الجديدة”.. 

المشروع األكبر في عملية تطوير 

القطاع الزراعي
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على مدار 7 سنوات مضت، أقامت الدولة استثمارات زراعية 

مختلفة، وذلك لدعم عدد من ملفات اإلنتاج الزراعي، 

سواء على مستوى انتاج المحاصيل أو اإلنتاج الحيواني 

والسمكي، أول تلك المشروع كان مشروع المليون 

ونصف المليون فدان والذي يجري العمل عليه حالًيا في 

5 مناطق مختلفة بالصحراء الغربية وهي المغرة، غرب 

المنيا، الفرافرة، توشكى وجوف توشكى، ومن المتوقع 

أن يتم استكمال المشروع على مراحل زمنية مخططة بما 

يتماشى مع “رؤية مصر 2030” في شق االستدامة في 

المجال الزراعي.

تعزيز القطاع الزراعي لخلق االستثمارات المختلفة

أعــادت  الدولــة، حيــث  لــه نصيــب مــن اهتمــام  الحيوانــي كان  اإلنتــاج 
الدولــة عــام 2017 مشــروع تربيــة »البتلــو«، والــذي ضخــت فيــه اســتثمارات 
ماليــة فاقــت 4 مليــارات جنيــه حتــى أواخــر 2020 الماضــي، ليســاهم هــذا 
المشــروع فــي زيــادة أعــداد رؤوس الماشــية فــي إطــاره إلــى 221،000 
رأس، وهــو مــا أدى إلــى رفــع نســبة االكتفــاء الذاتــي مــن اللحــوم الحيــة 
لتصــل إلــى %57، بعــد أن كانــت ال تتجــاوز %44 فــي 2014، كمــا يتوقــع أن 

ترتفــع تلــك النســبة فــي 2025 لتصــل إلــى 65%.

وبهــدف دعــم مجــال اإلنتــاج الســمكي، أطلقــت الدولــة مشــروع »مــزارع 
غليــون« الســمكية والتــي لديهــا قــدرات متكاملــة علــى تفريــخ وتربيــة 
حــوض   1،200 مــن  أكثــر  المشــروع  يمتلــك  حيــث  األســماك،  وتصنيــع 
ســمكي يمكــن أن تنتــج 5000 طــن مــن األســماك، كمــا أن المشــروع 
يمتلــك 4 مصانــع مختلفــة االســتخدام، أولهــا مخصــص إلنتــاج األعــاف، 
أمــا الثانــي فمخصــص لتجهيــز وتعبــة األســماك المنتجــة، فيمــا يختــص 
الثالــث والرابــع بإنتــاج عبــوات التغليــف وثلــج التبريــد، باإلضافــة إلــى ذلــك 
يمتلــك المشــروع عــدًدا مــن المعامــل إلجــراء البحــوث والدراســات علــي 

ــة. ــماك المنتج ــودة األس ج

تطوير الدلتا من خالل مشروع جديد

تعتبــر دلتــا النيــل مــن أكثــر مناطق البــاد معانــاة مــن الكثافة الســكانية، 
الشــعب-  تعــداد  نصــف  يســاوي  مــا  -أي  نســمة  مليــون   50 فقرابــة 
يعيشــون فــي 9 محافظــات أبرزهــا الغربيــة والدقهليــة والبحيــرة، لذلــك 
ــكان  ــع س ــد لتوس ــق جدي ــح آف ــدف فت ــدة به ــا الجدي ــروع الدلت ــاء مش ج
دلتــا النيــل، ويقــوم المشــروع فــي فكرتــه علــى خلــق كيانــات زراعيــة 
متطــورة، تشــمل مناطــق اســتصاح زراعــي ومنشــآت تصنيــع زراعــي 

ومرافــق خدميــة متكاملــة ومواقــع وتجمعــات ســكنية. 

الشــمالي  الســاحل  جنــوب  الواقعــة  الصحراويــة  المنطقــة  واختيــرت 
والمحاذيــة للدلتــا مــن الجهــة الغربيــة كموقــع للمشــروع، حيــث تتميــز 

تلــك المنطقــة وفــق الدراســات العلميــة بخصوبتهــا الشــديدة فــي 
بعــض الزراعــات، كمــا ترتبــط بمناطــق الجمهوريــة المختلفــة مــن خــال 
شــبكة طــرق بريــة واســعة وهــو مــا يســهل وصــول منتجاتهــا إلــى 
مختلــف المحافظــات، فضــاً عــن ذلــك تحيــط بمنطقــة الدلتــا الجديــدة 
شــبكة مــن الموانــئ البحريــة والجويــة المتطــورة، ومنهــا اإلســكندرية، 
والدخيلــة، وجرجــوب، باإلضافــة إلــى مطــاري »ســفنكس« و«بــرج العــرب«.

وجهــت القيــادة السياســية مــن جانبهــا، الحكومــة باإلســراع فــي تنفيــذ 
هــذا المشــروع، فبعــد أن تــم تقســيم خطتــه لعــدد مــن المراحــل، تــم 
تقليــص الخطــة إلــى مرحلــة واحــدة مكثفــة مددتهــا عاميــن فقــط 
تــم  وذلــك الســتكمال زراعــة قرابــة مليــون فــدان مــن األرض، والتــي 
بالفعــل زراعــة 200،000 فــدان منهــا تحــت اســم مشــروع مســتقبل 

ــر. مص

ــتدعم  ــث س ــة، حي ــى الزراع ــروع عل ــي المش ــر ف ــة التعمي ــر حرك وال تقتص
ــات  ــرق ومحط ــل الط ــة مث ــق المحيط ــة المراف ــة المختلف ــزة الدول أجه
للزراعــة، وأيًضــا  الازمــة  الجوفيــة  اآلبــار  إلــى حفــر  باإلضافــة  الكهربــاء 
ســيتم  التــي  والثاثيــة  الثنائيــة  الميــاه  معالجــة  محطــات  تشــييد 
اســتخدام الميــاه المنتجــة منهــا فــي ري المزروعــات حيــث يقــدر حجــم 
تلــك الميــاه المعالجــة والتــي ســيتم اســتخدامها فــي الزراعــة بأكثــر 

مــن 3 مليــارات متــر مكعــب بشــكل مبدئــي.

ويتميــز مشــروع الدلتــا الجديــدة باعتمــاده الكامــل علــى تقنيــات اإلنتــاج 
الزراعــي الحديثــة، فالمــزارع تقــوم علــي هندســة الــري المحــوري الموفــر 
للميــاه، كمــا أن عمليــة الرعايــة والحصــاد للمزروعــات تتــم مــن خــال 
الماكينــات الهندســية العماقــة، التــي تمكــن مــن توفير الوقــت والمال 
المســتنزف مــن خــال اســتخدام األســاليب الزراعيــة المتقادمــة والتــي 
ــة  ــة القديم ــي الزراعي ــي األراض ــذا ف ــا ه ــى يومن ــا إل ــد عليه ــزال يعتم الي
بــوادي النيــل، كمــا ســتحيط بالمشــروع مجمــوع مــن المصانــع المتقدمة 
ــة  ــتغطي حاج ــي س ــة الت ــات الزراعي ــة المنتج ــف وتعبئ ــة بتغلي المختص

الســوق المحلــي وســيتم تصديــر الفاقــد منهــا إلــى الخــارج.
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الجمهوريــة الجديــدة، تعمــل كافــة أجهــزة  فــي ظــلّ 
معيشــة  مســتوى  لتحســين  الدولــة  ومؤسســات 
المواطنيــن وتوفيــر حيــاة كريمــة لــكل مواطــن. وفــي 
إطــار المشــروعات القوميــة التــي تنفذهــا الدولــة فــي 
مجــاالت مختلفــة، وعلــى رأس المجــاالت التطــور الكبيــر 
فــي مجــال القطــاع الزراعــي، حيــث تــم تنفيــذ الكثيــر مــن 
المشــروعات الزراعيــة الكبــرى مــن بينهــا: مشــروع المليون 
ونصــف مليــون فــدان، ومشــروع المائــة ألــف صوبــة زراعيــة، 
ــروع  ــة مش ــة القومي ــروعات الزراعي ــذه المش ــن ه ــن بي وم
ــاحته  ــل مس ــذي تص ــي” ال ــاج الزراع ــر لإنت ــتقبل مص “مس
اإلجماليــة إلــى مليــون وخمســين ألــف فــدان بنهايــة عــام 

.2024
مالمح المشروع

كانــت بدايــة التفكيــر فــي مشــروع “مســتقبل مصــر لإنتاج 
الزراعــي” فــي يوليــو 2017، حينمــا وجــه الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي بالبــدء فــي تنفيــذ المشــروع لتوفيــر منتجــات 
ــن،  ــبة للمواطني ــعار مناس ــة وبأس ــودة عالي ــة ذات ج زراعي
تقليــل  فــي  يســهم  ممــا  للخــارج،  الفائــض  وتصديــر 
العملــة الصعبــة فــي إطــار تحقيــق  االســتيراد وتوفيــر 

أهــداف التنميــة المســتدامة 2030.
هــو  البدايــة  فــي  للمشــروع  الرئيســي  الهــدف  كان 
اســتصاح نحــو 500 ألــف فــدان، حيــث تــم اســتصاح حوالي 
المشــروع،  مــن  األولــى  المرحلــة  فــي  فــدان  ألــف   200
وفــي عــام 2021 تــم إضافــة 150 ألــف فــدان لتكــون جاهــزة 
ــول  ــا لمحص ــزء منه ــة ج ــر 2021، وزراع ــي نوفمب ــة ف للزراع
ــدان  ــف ف ــى 350 أل ــة إل ــاحة االجمالي ــل المس ــح لتص القم
فــي نهايــة 2021. إال أن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي وجه 
بإضافــة 700 ألــف، فدان لتصل مســاحة مشــروع مســتقبل 
مصــر االجماليــة إلــى مليــون وخمســين ألــف فــدان بنهاية 
2024، ويمثــل المشــروع نحــو %50 مــن مســاحة الدلتــا 

ــدان. ــون ف ــة 2.2 ملي ــدة البالغ الجدي
علــى  المائيــة  المــوارد  توفيــر  فــي  المشــروع  ويعتمــد 
الصــرف  ميــاه  لمعالجــة  إقامتهــا  تــم  التــي  المحطــات 
الزراعــي، لتوفيــر منتجــات ومحاصيــل زراعيــة بأفضــل جــودة 
بأســعار مناســبة للمواطنين، ولســد الفجوة في الســوق 
توفيــر  ثــم  اإلنتــاج واالســتيراد، ومــن  بيــن  مــا  المحليــة 

العملــة األجنبيــة لصالــح االقتصــاد القومــي للدولــة. 
ويتمتــع المشــروع بموقــع اســتراتيجي فــي امتــداد طريــق 
ــئ  ــن موان ــا م ــه قريًب ــا يجعل ــدة، مم ــة الجدي ــور الضبع مح
وبالتبعيــة  الصناعيــة،  والمناطــق  والمطــارات  التصديــر 
للمســتثمرين.  جاذًبــا  زراعًيــا  مقصــًدا  المشــروع  يجعــل 
وتتضمــن البنيــة األساســية واإلداريــة للمشــروع منظومــة 
متكاملــة، باإلضافــة إلــى اآلالف مــن أجهــزة الــري، ويشــمل 
وات،  ميجــا   250 بطاقــة  كهربــاء  محطــة   ۲ المشــروع 
وشــبكة كهربــاء داخليــة بطــول ۲۲۲ ۲م، وكذلــك شــبكة 

طــرق رئيســة وفرعيــة بإجمالــي طــول 500 كــم.

مــع العمــل علــى االهتمــام علــى زراعــة الســلع االســتراتيجية الازمــة لتقليــل فجــوة االســتيراد، فضــاً عــن 
االســتفادة مــن المشــروع بــإدراج مختلــف األنشــطة اإلنتاجيــة ذات الصلــة بالنشــاط الزراعــي، لتحقيــق قيمــة 
مضافــة للمشــروع، وكذلــك إنشــاء مجمــع تصنيــع زراعــي متكامــل لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن متطلبــات 

اإلنتــاج، إلــى جانــب منظومــة المعامــل والصوامــع والمبــردات المطلوبــة لعمــل هــذا المشــروع العمــاق.
مراحل المشروع

يتكــون المشــروع مــن أربــع مراحــل: المرحلــة األولــى يتــم تنفيذهــا بالكامــل بطاقــة 34 ألــف فــدان، أمــا 
المرحلــة الثانيــة فســيتم تســليمها فــي أكتوبــر القــادم، والمرحلــة الثالثــة ســيتم تســليمها فــي يوليــو 
ــي  ــل إجمال ــدان؛ ليص ــف ف ــوة 700 أل ــتكونان بق ــة س ــة والرابع ــان الثالث ــي 2024. المرحلت ــة ف 2023، والرابع

ــدان. ــف ف ــون و50 أل ــي ملي ــى حوال ــروع إل ــي المش ــتصلحة ف ــي المس األراض
يعــد مشــروع “مســتقبل مصــر” رؤيــة جديــدة؛ إذ تــم االنتهــاء مــن اســتصاح وزراعــة 350 ألــف فــدان بأعلــى 
معاييــر الســرعة والجــودة فــي التنفيــذ علــى مرحلتيــن، األولــى هــي مرحلــة تنفيــذ البنيــة التحتيــة والتــي 
تمــت ضمــن المواصفــات المناســبة التــي تتماشــى مــع متطلبــات التنفيــذ والــذي يتــم تحقيقــه علــى أرض 
الواقــع فــي المســاحات المســتصلحة، والثانيــة هــي مرحلــة اإلنتاج والتــي تتمتع بأعلــى معايير الجــودة، ثم 
بعــد ذلــك زراعــة المســاحة الكبيــرة المتصلــة، لذلــك فهــو مشــروع ضخــم يتم بــه تعظيــم المبــدأ االقتصادي 

لوفــرة اإلنتــاج.
يتــم مــن خــال هــذا المشــروع اســتخدام أنظمــة الزراعــة الحديثــة، منهــا أنظمــة الــري المحــوري والتــي يتــم 
اســتخدامها فــي المشــروع لمــا تتمتــع بــه مــن مرونــة مــع طبيعــة األرض المختلفــة، كمــا يتــم اســتخدام 
نظــام الــري تحــت الســطحي والــري بالتنقيط، ويتم اســتخدام تقنية “المســح الرقمــي” وهي مــن العوامل 
المؤثــرة فــي العمليــة الزراعيــة أثنــاء التنفيــذ وأثنــاء مرحلــة اإلنتــاج، والتــي تقــوم بالمســح الرقمــي لــألرض 
كلهــا فــي مرحلــة التنفيــذ حتــى يتــم رفــع تضاريــس األرض والتحكــم فــي اتجــاه ومــرور الميــاه، وهــو يعــد 
عامــاً كبيــرًا فــي توفيــر التكلفــة، ولــه أيًضــا دور كبيــر في المرحلــة اإلنتاجيــة في اكتشــاف صحة النبــات والري 
المتجانــس وغيــر المتجانــس، وذلــك ينعكــس بحســن إدارة الطاقــة والميــاه، ألنهمــا مــن العناصــر المهمــة 

جــدا فــي التكلفــة تمثــل مــن 25 إلــى 30%
ويعتمــد المشــروع فــي توفيــر المــوارد المائيــة علــى ثاثــة مصــادر؛ األول هــو خزانــات الميــاه الجوفيــة 
)األيوســين – المايوســين – المغــرة(، مــع الوضــع فــي الحســبان المســافة البينيــة بيــن اآلبـــار للحفــاظ علــى 
الخزانات الجوفيـــة وعـــدم الســحب الجـــائر منها وتحقيق معايير التنمية المســتدامة، والثاني هو مد ترعة 
“مســتقبل مصــر” بطــول 41 كــم إلمــداد المشــروع بطاقــة 10 مليــون م3/يــوم لزراعــة حوالــي 700 ألــف فــدان 

إضافيــة، والثالــث هــو الميــاه الســطحية الناتجــة عــن معالجــة ميــاه الصــرف الزراعــي.
الجدوى االقتصادية للمشروع

األراضــي  مســاحة  زيــادة 
ــروع  ــل مش ــة: يعم المنزرع
لإنتــاج  مصــر  مســتقبل 
زيــادة  علــى  الزراعــي 
إلــى  األراضــي  مســاحة 
ألــف  وخمســين  مليــون 
 ،2024 بنهايــة  فــدان 
بجانــب  يســاعد  مــا  وهــو 
القوميــة  المشــروعات 
التــي تقــوم بهــا  األخــرى 
إلــى  المصريــة  الدولــة 
األراضــي  مســاحة  زيــادة 
المنزرعــة، وبالتالــي زيــادة 
ــة  ــل الزراعي ــم المحاصي حج
ومــا  الصــادرات،  وتقليــل 
هــذا  أهميــة  يظهــر 
الحــرب  هــو  المشــروع 
الروســية- األوكرانيــة، ومــا 
وقــف  مــن  عليهــا  ترتــب 
اســتيراد بعــض المحاصيــل 

خامًسا: مشروع “مستقبل مصر”.. 

إضافة للخريطة الزراعية في مصر
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توفير فرص عمل بالقطاع الزراعي: 

يعمــل المشــروع علــى توفيــر أكثــر مــن خمســة 
آالف فرصــة عمــل للمواطنيــن فــي تخصصــات 
المباشــرة  غيــر  أو  المباشــرة  ســواء  مختلفــة، 
بحلــول عــام 2025، لجميــع األنشــطة المتنوعــة 
االشــتراك  خــال  مــن  المشــروع  يوفرهــا  التــي 
مــع العديــد الشــركات الزراعيــة المتخصصــة مــن 
القطــاع الخــاص، وهــو مــا ســينعكس بشــكل 
مباشــر علــى تقليــل معــدالت البطالــة فــي مصر.

“مســتقبل  مشــروع  إن  القــول  يمكــن  ختاًمــا، 
مصــر لإنتــاج الزراعــي” خطــوة جديــدة للدولــة 
ــق  ــة وتحقي ــي الزراعي ــادة األراض ــو زي ــة نح المصري
البطالــة  معــدالت  وخفــض  الغذائــي،  األمــن 
وتقليــل الصــادات، ممــا يمهــد الطريــق أمــام 

الزراعيــة لمصــر. تحســين الخريطــة 

إنجــاز جديــد يضــاف للدولــة المصريــة، وتحديــًدا 
فــي صعيــد مصــر؛ وهــو افتتــاح أكبــر مشــروع 
اســتصاح زراعــي فــي منطقــة الشــرق األوســط 
“توشــكى”، وهــو أحــد أكبــر المشــاريع العماقــة 
التــي أعــاد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي الحيــاة 
إليهــا بعــد معانــاة مــع التدهــور أصابــت هــذا 
المشــروع القومــي جنــوب أســوان، والتــي تعــد 
مــن أهــم مــدن مصــر والبوابــة الجنوبيــة لهــا، 
ــة  ــن خط ــد ضم ــن جدي ــروع م ــذا المش ــود ه ليع

البرنامــج الرئاســي لزراعــة 4 ماييــن فــدان.
عودة للحياة بعد عقود من اإلهمال

دشــن هــذا المشــروع الرئيــس األســبق محمــد 
وكان   ،1997 عــام  ينايــر  فــي  مبــارك  حســني 
الهــدف األساســي منــه هــو خلــق واٍد جديــد 
 540 وزراعــة  باســتصاح  الغربيــة  الصحــراء  فــي 
ألــف فــدان حــول منخفضــات توشــكى، وتصــل 

سادًسا: “توشكى الخير”.. 

إعادة الحياة لجنوب مصر

تحقيق 
ــي:  ــن الغذائ األم

األراضــي  مســاحة  فــي  الزيــادة  تنعكــس 
األمــن  علــى  إيجابــي  بشــكل  الزراعيــة 
الغذائــي، خاصــة فــي ظــل وجــود حالــة مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي فــي دول العالــم، 
كورونــا  فيــروس  أزمــة  خــال  ذلــك  مثــال 
ــكيل  ــن تش ــا م ــب عليه ــا ترت ــتجد، وم المس
ــل  ــادة المحاصي ــي فزي ــي. وبالتال ــر غذائ خط
فــي  يســاعد  محلًيــا  المنتجــة  الزراعيــة 
مــن  المحليــة  الســوق  احتياجــات  تغطيــة 
الغــذاء، وهــو مــا يــؤدي إلــى خفض الــواردات 
المصريــة، وزيــادة المصــدر منهــا مــع مــرور 
الوقــت وبالتالــي خفــض العجــز فــي الميــزان 

التجــاري.
نقــص  مواجهــة  علــى  القــدرة  وكذلــك 
حــدث  وهومــا  األزمــات،  أوقــات  الغــذاء 
بالفعــل نتيجــة الحــرب الروســية- األوكرانيــة، 
ومــا ترتــب عليهــا مــن ارتفــاع أســعار الســلع 
االمــن  يهــدد  بــات  كبيــر  بشــكل  الغذائيــة 
الغذائــي العالمــي وليــس علــى المســتوى 
المحلــى فقــط. لــذا نجــد أن الدولــة المصرية 
مشــروعات  عمــل  فــي  بخطــوات  ســبقت 
قوميــة فــي مجــال القطــاع الزراعــي لتوفيــر 
كافــة المحاصيــل والســلع بأســعار مناســبة 
تقليــل  الوقــت  نفــس  وفــي  وبوفــرة، 
الصــادرات خاصــة فــي ظــل أوقــات االزمــات أو 

الحــروب.
توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين: 

مــا يترتــب علــى النقطتيــن الســابقتين هــو 
أقــل  بأســعار  الزراعيــة  المحاصيــل  توفيــر 
مــن  العــرض  زاد  كلمــا  ألنــه  للمواطنيــن، 
الســلع أدى إلــى خفــض أســعارها، باإلضافــة 
إلــى انعــكاس تكاليــف اإلنتــاج والنقــل أيًضــا 
علــى أســعار الســلع. وبالتالــي فــإن مشــروع 
مشــاريع  مــن  وغيــره  مصــر”  “مســتقبل 
زيــادة  علــى  تســاعد  الزراعــي،  االســتصاح 
المعــروض مــن الســلع الزراعيــة المنتجــة، 
وبالتالــي خفــض أســعارها فــي األســواق، 
أقــل  بأســعار  الســلع  هــذه  يوفــر  بمــا 

للمواطنيــن.

لــوادي  مــوازٍ  فــدان  مليــون  إلــى  مســتقباً 
النيــل، وذلــك مــن خــال تخصيــص هــذه األراضــي 
للمســتثمرين والشــركات التابعــة للدولــة، وذلك 
فــي إطــار خطــة الدولة لتوســيع رقعة المســاحة 
المعمــورة مــن %5 إلــى %25 مــن مســاحة مصــر.

ــدم  ــا ق ــم تطأه ــي ل ــر الت ــكى”، األرض البك “توش
إنســان مــن قبــل، الحلــم القديــم بإنشــاء واٍد 
أربــع  بيــن  يربــط  القديــم،  للــوادي  جديــد مــوازٍ 
ــة  ــة، وواح ــة الداخل ــة، وواح ــة الخارج ــات، واح واح
ســيوة، والواحــات البحريــة، مــرورًا بشــرق قنــاة 
الشــيخ زايــد، إلــى أن وجــه الرئيــس عبــد الفتــاح 
وتحويــل  الــوادي،  جنــوب  بتنميــة  السيســي 
مشــروع “توشــكى” إلــى واقــع ملمــوس ليصبــح 
ــث،  ــر الحدي ــي العص ــة ف ــاريع القومي ــم المش أه
وليــس الســتصاح األراضــي فقــط، بــل لتأميــن 

مســتقبل أجيــال.

يهــدف مشــروع توشــكى إلــى التغلــب علــى 
الفجــوة الغذائيــة وذلــك بزيــادة الرقعــة الزراعيــة 
بحوالــي 540 ألــف فــدان، لتتطــور وتصــل فــي 
المســتقبل إلــى مليــون فــدان، مــع تعظيــم 
عائــد المــوارد المتاحــة، وزيــادة الصــادرات الزراعية، 
ممــا يســاعد فــي تقليــل العجــز فــي الميــزان 
التجــاري، وتوفيــر فــرص العمــل آلالف الشــباب 

ــر. ــد مص ــي صعي ــة ف وخاص

 ،2020 أكتوبــر   1 فــي  بالمشــروع  العمــل  بــدأ 
بتكلفــة تصــل إلــى 6.4 مليــارات جنيــه، وذلــك 
بمضاعفــة اآلالت والمعــدات العاملــة، لتســريع 
المفيــض  وتفريعــات  التــرع  شــق  عمليــات 
ــاًء وال  ــع هب ــت تضي ــي كان ــه، والت ــتثمار مياه الس
وتذهــب  كبيــر،  بشــكل  مصــر  منهــا  تســتفيد 
فــي البحــر أو لتغذيــة الخــزان الجوفــي بالصحــراء 
الغربيــة. ومــن هنــا، كان ال بــد مــن ضرورة اســتثمار 
هــذه الكميــات الضخمــة مــن الميــاه فــي زراعــات 
اســتراتيجية عماقــة، حيــث ســتحقق توشــكى 
حلــم االقتــراب مــن االكتفــاء الذاتــي مــن القمــح 
ــن  ــل م ــتيراد أق ــاج إال الس ــن نحت ــر، ول ــكل كبي بش
ربــع الكميــة، بل وســنعمل على التصديــر للخارج.

وبدايــة تحقيــق الحلــم كان باســتصاح 85 ألــف 
فــدان مــن 100 ألــف فــدان مخططــة لاســتصاح 
علــى  نخلــة  مليــون   1.35 وزراعــة   ،2021 عــام 
مســاحة 21 ألــف فــدان، ومــن المقــرر أن تصــل إلى 
ــدان. ــف ف ــاحة 37 أل ــى مس ــة عل ــون نخل 2.3 ملي

وكذلــك، تــم حفــر وتبطيــن ترعتيــن بإجمالــي 
أطــوال 38 كــم، بإجمالــي كميــات حفــر تقــدر بـــ 9 
ماييــن متــرً مكعــب، وتــم إنشــاء محطتــي رفــع 
ميــاه بإجمالــي 10 طلمبــات، بطاقــة إنتاجيــة 3 
ــى  ــة إل ــوم، باإلضاف ــي الي ــب ف ــر مكع ــن مت مايي
بأقطــار  كــم،   1107 بأطــوال  الــري  شــبكات  مــد 
تتــراوح مــن 180 مــم إلــى 1200 مــم، بإجمالــي 
حفــر 4 ماييــن متــر مكعــب. وتــم تنفيــذ جميــع 
أعمــال الكهربــاء لتغذيــة محطــات الطلمبــات 
وأجهــزة الــري المحــوري، وتتمثل فــي 12350 برًجا 
هوائًيــا بإجمالــي 2247 كــم هوائيــات، وتم تركيب 

وتشــغيل 1103 جهــاز ري محــوري.
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ونظــًرا إلــى خطــة الدولــة الســتصاح أكثــر مــن مليونــي فــدان 
ــا  ــات” والدلت ــرق العوين ــكى” وش ــة كـ”توش ــن منطق ــر م ــي أكث ف
مشــروعات  جهــاز  يقــوم  ســيناء،  ووســط  وشــمال  الجديــدة، 
الخدمــة الوطنيــة بالتعــاون مــع شــركات “الســويدي إلكتريــك” 
بإنتــاج أجهــزة الــري المحــوري بأيــاٍد مصريــة خالصة ماهــرة ومدربة، 
فــي مصنــع مخصــص فــي المنطقــة الصناعيــة بالعيــن الســخنة، 

علــى مســاحة 120 ألــف فــدان.

وذلــك مــن أجــل تعظيــم القيمــة المضافــة، وتوطيــن الصناعــات 
األجهــزة،  تلــك  مــن  الذاتــي  االكتفــاء  وتحقيــق  االســتراتيجية، 
ــر  ــر الكثي ــن توفي ــاً ع ــاه، فض ــن المي ــتفادة م ــى اس ــق أعل وتحقي
مــن العملــة الصعبــة، وتحقيــق عائــد اقتصــادي ضخــم، وخلــق 
اآلالف مــن فــرص العمــل المباشــرة وغيــر المباشــرة تصــل إلــى 

فرصــة.  2000

كيف يصل الماء إلى أراضي توشكى؟

تبــدأ الرحلــة مــن بحيــرة ناصــر، وهــي أكبــر بحيــرة صناعيــة فــي 
العالــي،  الســد  مــن  الفائــض  المــاء  بتخزيــن  تقــوم  العالــم، 
فعندمــا يصــل مخــزون المــاء فــي بحيــرة ناصــر إلــى 178 م، تبــدأ 
الســد  جنــوب  الموجــودة  الرفــع  محطــة  إلــى  بالتحــرك  الميــاه 
العالــي علــى بعــد 200 كــم، ليتــم ضــخ الميــاه فــي قنــاة الشــيخ 
ــة 1.5  ــار، وبتكلف ــق 6 أمت ــم، بعم ــا 50.8 ك ــغ طوله ــي يبل ــد الت زاي
مليــار جنيــه مصــري، والتــي تعــد شــريان الحيــاة الــذي ســيغذي 

بالكامــل. هــذا المشــروع 

وعــن طريــق قنــوات متفرعــة مــن القنــاة الرئيســية، تســير الميــاه 
لتغطــي مناطــق كثيــرة مــن األراضــي، ويســهل بهــذه الطريقــة 

ري األراضــي. وبنهايــة القنــاة الرئيســية يتفــرع منهــا فــرع 1 و2 
ــاوي،  ــن 1و2 بالتس ــى الفرعي ــدان عل ــف ف ــة 240 أل ــرة لخدم بقنط
بمجمــوع أطــوال 75 كــم وتكلفــة تقــدر بـــ 650 مليــون جنيــه، أمــا 
عــن فــرع 3 و4، فمــن المفتــرض أن يقومــا بخدمــة ري لـــ 300 ألــف 
ــف  ــيروي 200 أل ــرع 4 س ــدان، وف ــف ف ــروي 100 أل ــرع 3 ي ــدان، فف ف
فــدان، بمجمــوع أطــوال 118 كــم، وتكلفــة تقــدر بـــ 750 مليــون 

جنيــه.
والمســئول عــن رفــع كل هــذه الميــاه هــي محطــة” مبــارك” 
العماقــة التــي تعــد مــن أضخــم المحطــات فــي العالــم مــن 
ــر  حيــث عــدد الوحــدات وكميــة الميــاه المنصرفــة، وتقــوم بتوفي
ميــاه الــري لمســاحة 540 ألــف فــدان بالصحــراء الغربيــة عــن طريــق 
ــى  ــر إل ــرة ناص ــن بحي ــاه م ــح المي ــوم بض ــة تق ــع عماق ــة رف محط
ــي  ــول حوال ــة بط ــا األربع ــى فروعه ــم إل ــن ث ــد م ــيخ زاي ــاة الش قن

250 كــم.
وتتكــون المحطــة مــن ثاثــة أجــزاء رئيســية: قنــاة المأخــذ وحــوض 
المصــب وعنبــر الطلمبــات وخطــوط وحــوض الطــرد. وقنــاة المأخذ 
يبلــغ طولهــا حوالــي 4.5 كــم داخــل البحيــرة، حيــث تــم اســتخدام 
متفاوتــة  بأعمــاق  القنــاة  هــذه  حفــر  فــي  عماقــة  حفــارات 
بمتوســط 40 م، عــاوة علــى اســتخدام أســلوب التفجيــر الصامت 
ــة  ــام المحط ــري لزم ــات ال ــاء باحتياج ــان الوف ــاه، ولضم ــت المي تح
البالــغ 540 ألــف فــدان تــم تركيــب نظــام تشــغيل وتحكــم يعمــل 
أوتوماتيكًيــا ويدوًيــا باســتخدام الدوائــر المنطقيــة. وكذلــك توجد 
ــال  ــن خ ــكى، فم ــي توش ــة ف ــي الزراعي ــري األراض ــة ل ــار مخصص آب
المرحلــة األولــى كان مــن المخطــط توفيــر 316 بئــًرا، لــري 30 ألــف 

فــدان.
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات االســتراتيجية”، الــذي ُأســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــوالت االســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــوالت ذات األهميــة لألمــن القومــي  واإلقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتماًمــا خاًصّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
واإلقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة، 
واألمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــالل خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق األوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، واألنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــدٍد مــن اإلصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة واإلنجليزيــة، فضــالً عــن الموقــع اإللكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــالت لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين اإلقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج واألقسام
ُيمارس المركز رسالته من خالل ثالثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة األب ــوالت الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: وُيعَن ــات الدولي ــج العالق أوالً- برنام
إقليــم الشــرق األوســط، خاصــة ذات الطابــع االســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح واألمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف األقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات األمريكيــة، وحــدة الدراســات األوروبيــة، وحــدة الدراســات اآلســيوية، وحــدة الدراســات اإلفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة واإلقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  األمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  األمــن  برنامــج  ثانًيــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة األمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة اإلرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالًثــا- برنامــج السياســات العامــة: وُيعَنــى بدراســة القضايــا والتحــوالت ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة االقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــالل مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا األســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس األجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــالل 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفًقــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى األصعــدة المختلفــة )المحلــي، واإلقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” ألهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، باإلضاف والعالم
الشــرق األوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص األحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية



حقوق الطبع محفوظة للمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية 
العنوان: 100 شارع الميرغني مصر الجديدة، القاهرة، مصر.
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