
 

 

 

  

 

 

    المرصيي     بجمعية رجال األعمال  البيئةعقدت لجنة  
ً
رئيس مجلس   –المهندس / علي عيىس  :  برئاسةإجتماعا

ي  اإلدارة و 
المدير التنفيذي   -  الدكتورة / عبلة عبد اللطيف  وذلك مع    ،لجنةالرئيس    -األستاذ / حسي   لطف 

المهندس / مصطف  النجاري   كما حرص  اللقاء  ،ECESالمركز المرصي للدراسات اإلقتصادية   - ومدير البحوث

، والمهندس/ محمد  لجنة البيئةنائب رئيس    –أمنية فهمي    / ة  الدكتور رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية و   –

ي رئيس لجنة  –عجالن  
من ممثلي السادة أعضاء الجمعية  وعدد من  ،  التطوير العقاري والمقاوالت  نائب ثان 

ي تمام  ،  مجتمع األعمال المرصي
   الحادية عش  الساعة  وذلك ف 

ً
اير    12الموافق     األحد يوم    صباحا    2023فبر

ة  :  إستعراض ومناقشة بهدفحيث ُعقد اللقاء  ،بمقر الجمعية بالجب  

 

، وأوجه اإلستفادة البيئية واإلقتصادية التي حصلت  COP 27مؤمتر تغري املناخ  " ما بعد 
وصديقة البيئة يف   للمشاريع اخلضراءمصر من املؤمتر املشار إليه، والرؤية املستقبلية عليها 

 مصر ضمن توصيات املؤمتر" 
 
 
 

 البيئةإجتماع جلنة حمضر 
 ECESاملركز املصري للدراسات اإلقتصادية مدير مع: 

 مبقر اجلمعية - 2023فرباير  12 األحد



بكلمة   اللقاء  وقد رحب سيادته    رئيس اجلمعية   –   علي عيسى املهندس/  بدأ  عبد  ب،  عبلة   / الدكتورة 

  ،    ECESالمركز المرصي للدراسات اإلقتصادية   - المدير التنفيذي ومدير البحوث  -  اللطيف
ً
عل أهمية  مؤكدا

التعاون   ي مجاالت تعزيز 
االقتصادية ف  والدراسات  للبحوث  المرصي  والمركز  بي   رجال األعمال  والتواصل 

البيئية  وعات  والمش  اء  الخرص  الصناعات  نحو  الخاص  القطاع  لدفع  وذلك  المختلفة  االخرص   االقتصاد 

ت ما   
ً
ا ي مرص وكثب 

ف  اقتصادي  ي 
مركز بحث  أهم  يعد  المركز  أن هذا  الكربونية حيث  االنبعاثات  ي وخفض 

تبث 

حة المختلفة   .الحكومة وجمعية رجال األعمال المرصيي   توصياته وحلوله المقبر

 

حيب ب،  البيئة باجلمعية رئيس جلنة - األستاذ / حسني لطفي قام  ثم ، الدكتورة / عبلة عبد اللطيفبالبر

الحضور  السادة  سيادته  وكافة  أشار  وقد  تمويل  ،  ي 
ف  الخاص  القطاع  فرص  بحث  إىل  يهدف  اللقاء  أن 

المناخ   أثناء وبعد قمة   
ً
ي ظهرت حديثا

الثر المناخية  وعات  وعات    COP27المش  م الشيخ مثل المش  ي ش 
ف 

 . وعات االقتصاد األخرص   البيئية وكيفية تحقيق اإلستفادة لمرص من التمويل المتاح لمش 

  أن العالم    سيادتهأكد  قد  و 
ً
اطات والمعايب  البيئية العالمية  حاليا يتجه بقوة إىلي اإلنتاج والتصنيع وفق االشبر

مة بتلك المعايب  ومن ثّم يجب تنمية وزيادة   
كات غب  الملبر ولن يسمح بالتصدير أو التعامل مع الدول والش 

 . ي االقتصاد األخرص 
ورة اإلستثمار ف   الوعي لدى القطاع الخاص بحتمية وض 

 

اللطيف اثم بدأت   / عبلة عبد  البحوث  -  لدكتورة  التنفيذي ومدير  املركز املصري للدراسات  - املدير 
مرص  أن    ا سيادته  توقد اكدلهذا اللقاء الهام،    ا بتوجيه الشكر للجمعية لدعوته  ا كلمته،  ECESاإلقتصادية  

ة قد حققت إستفادة   ة  ودول أخرى كثب  عل المستوى اإلقتصادي من توقيع   COP-27من قمة المناخ  كبب 

ف   ة إستضافتها للمؤتمر  مرص الذي قدمته اتفاقيات ثنائية دولية، بجانب المظهر الدوىلي المش   . خالل فبر

باإلضافة إىل  ،  الواليات المتحدة األمريكيةمليون دوالر من    500أن  مرص ستحصل عل     وأشارت سيادتها 

ألمانيا    250 للتنمية   %50مليون دوالر من  ي 
اإلفريفر البنك  أن  تبادل ديون، مضيفة  والمتبفر  منهم منحة 

، بجانب اتفاقيات صندوق  2سيمنح مرص 
ً
 مليار دوالر.  83السيادي بقيمة مرص مليون دوالر تقريبا

ي تسليط الضوء عل  وأشارت إىل
االهتمام بقضايا    أن تنظيم مرص لهذه القمة يعد فرصة عظيمة إلفريقيا ف 

ي هذا الصدد قد  
ة أن المركز ف  ي القارة اإلفريقية وكيفية تحقيق العدالة المناخية للدول النامية، مشب 

المناخ ف 

ي كافة المجاالت عل رأسها   6عقد نحو  
اء األفارقة ف  ورش عمل قبل انطالق القمة مع مجموعة من الخبر

ات المناخية علي حياة ا وقد عقدت تلك الورش بحضور   لمزارعي   والزراعة بصفة عامة،التمويل وتأثب  التغب 

ي إفريقيا. 
اء والشباب من األفارقة، وقد تم اصدار العديد من التوصيات بشأن العدالة المناخية ف   الخبر

    COP-27من أهم توصيات قمة المناخ  سيادتها أن  اكدت  كما  
ً
مليار دوالر   100، أن دول العالم ستوفر سنويا

ي التنمية، واإللتفات لصوت الدول النامية غب  المسموع،  
لتقليل االنبعاثات، مع التأكيد عل حق افريقيا ف 

ي االنبعاثات ولكنها 
ات المناخ والجفاف والتصحر.  األكب  حيث أنها األقل مساهمة ف   بتغب 

ً
 تأثرا

 

 



ي حققتها مرص من توصيات القمة، توجه  وأكدت أنه
من   %60الدولة المرصية لتحويل    من بي   المكاسب الثر

اء بحلول وعات خرص  وعات إىلي مش  ، ووضع دليل استشاري للمشاري    ع المطروحة، وإعطاء  2025  عام  المش 

اء،   %25االمتيازات لها ضمن القانون، وتخصيص   وعات خرص  وعات برنامج حياة كريمة لتكون مش  من مش 

وعات   عن إعطاء حوافز وتسهيالت بشكل عام للمش 
ً
. فضال ي تتبع معايب  اإلقتصاد األخرص 

 الثر

إىل  أشارت  ثم   األخرص    هأنسيادتها  الهيدروجي    مجاالت  ي 
ف  التعاون  الدولية،  الثنائية  االتفاقيات  أهم  من 

ك، مذكرة ركائز التفاهم للتعاون المرصي  أوالطاقة الجديدة، و  هم تلك اإلتفاقيات ومذكرات التعاون المشبر

ي مجاالت الهيدروجي   
ي ف  ي الغاز الطبيعي المسال والهيدروجي   األورونر

ي ف 
 األخرص   والتعاون المرصي األلمان 

الطاقة الجديدة والمتجددة للصندوق السيادي المرصي بقيمة   وع قطاع  ، واتفاقية مش  مليار   83األخرص 

ي مرص بطاقة 
وع الرياح ف  ي مش 

كة الطاق  10دوالر بجانب التعاون مع اإلمارات ف  ة جيجاوات والتعاون مع ش 

 . وعات الهيدروجي   األخرص  ي مش 
 الهندية ف 

ي الصناعة   وأضافت سيادتها 
أن أهم ما يمب   تكنولوجيات الهيدروجي   األخرص  هو أنه يمكن االستفادة منه ف 

ي احتياجات    عل
ي ال تكف 

ها والثر المتجددة من الشمس والرياح وغب  الطاقة  نطاق واسع مقارنة بمجاالت 

ة أنه بالرغم من ذلك فإن مستقبل الهيدروجي   األخرص  يواجه مشكلتي   هما ارتباطه بتطور    المصانع، مشب 

ي الحرق والتصنيع بكفاءة باإلضافة إىلي أن التحول او االنتقال لهذه التكنولوجيا 
التكنولوجيا الستخدامه ف 

ء.   وبطي
ً
 مكلف جدا

أشارت و   كما  المعززة لالقتصاد االخرص  مثل مش  الواعدة  الفرص  العديد من  التدوير  أن هناك  اعادة  عات 

ي يتم بالفعل تصديرها إىل  
ىلي وتحويلها إىل طاقة )البيو ديزل( والثر

لمانيا باإلضافة إىل إعطاء حافز  اللزيت المب  

وعات الكرتون.   للمصانع لمش 

ي نهاية كلمتها عل  وأكدت
ي مرص خالل النسختي   الماضيتي   للقمة وضعه جيد    سيادتها ف 

أن قطاع الزراعة ف 

وعات التكنولوجية من ناحية ا ي تقليل ستخدمة الملمش 
 المياه والملوحة. فاقد ف 

 

 :أهم النقاط التالية تناول   حيث مت   للسادة احلضور ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة
ورة أن توفر المؤسسات الدولية والمراكز البحثية األموال وأساليب التكنولوجيا  كيد عل  أ الت  تم • ض 

 عن نش   
ً
الخاص، فضال للقطاع  األخرص  الحديثة  االقتصاد  وعات  ي مش 

ف  التوصيات لالستثمار 

 وتقليل اإلنبعاثات مثل تحويل الري بالمزارع للعمل بالطاقة الشمسية. 
 

عل   • التأكيد  الزراعة  تم  بقطاع  االهتمام  بجانب  األخرص   االقتصاد  اىلي  الشي    ع  التحول  ورة  ض 

معها   
ً
بيئيا المتوافق  واإلنتاج  الدولية  للمعايب   وفقا  أكب     حيث،  والتصدير  من  الزراعة  قطاع  أن 

ي البصمة الكربونية
بة الزراعية والمحاصيل بدرجات الحرارة    ،القطاعات مساهمة ف  كما ستتأثر البر

و   المرتفعة المناخية  ات  إىل    بالتاىلي والتغب  اإلنتاجيةيؤدي  ي   ،انخفاض  اإليجانر التأثر  من  بالرغم 

 لمحاصيل محدودة للغاية بارتفاع درجة الحرارة. 

 

 

 

 

 



ي منظومة اإلقتصاد  •
ي مرص لتستطيع الدخول ف 

يعات المنظمة ف  ورة وجود التش  تم التاكيد عل ض 

يعات بدورها الملزم سواء للقطاع الخاص أو الحكومي بإنتاج   ، بحيث تقوم تلك التش  األخرص 

ة المؤتمر،   وإستخدامها طوال فبر
ً
ي تم إنتاجها محليا

المنتجات صديقة البيئة مثل المنتجات الثر

ها من المنتجات األخرى،   وقد كان أهمها عبوات المياه المصنعة من الكرتون قابل التدوير، وغب 

ورة البدء بتحويل كافة وسائل المواصالت العامة لتصبح صديقة للب يئة  كما تم التأكيد عل ض 

 وغب  ملوثة. 

ي  •
اء ف  ي مرص من قبل المتخصصي   والخبر

يعات اإلقتصاد األخرص  ف  ورة وضع تش  تم التأكيد عل ض 

ات المناخية والبيئة بوجه عام، وذلك لضمان  يعات الخاصة بالتغب  أن تضم تلك  القواني   والتش 

ي هذا الشأن. 
يعات كافة الجوانب الفنية والعلمية المتخصصة ف   التش 

ة  ةفرص و بداية جيدة   تعتبر سندات الكربون أكيد أن تم الت •  لما يمكن أن للدول النامية كبب 
ً
، نظرا

ي تحققة من دخل لتلك الدول، بما يمكنها من 
، كما تم التحول االخرص  آليات االستفادة به ف 

للقطاع الخاص حول سندات الكربون وأهميتها وكيفية التعامل بها، أمر هام التوعية  التأكيد أن

 جد
ً
ي اإلنتشار الدور   وسيكون له ا

   لسندات الكربون. واسع كبب  ف 

 

 

 

 

 األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة و  –علي عيىس المهندس/  كٍل من:   قام ثم إنتىه اللقاء حيث

ي 
ن لطفن المدير التنفيذي  - لدكتورة / عبلة عبد اللطيفلبتوجيه الشكر  لجنة،الرئيس  -حسي 

، كما تم توجيه الشكر لكافة السادة  ECESالمركز المرصي للدراسات اإلقتصادية  ومدير بحوث

 الحضور عل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء 

 


