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منتددىى االقاهھھھررةة للتغيیرر االمناخي  
 

لمنتددىى االقاهھھھررةة للتغيیرر االمناخي تحتت شعارر: ررعشحادديي االااللقاء   

–إلنبعاثاتت االبيیئيیة في مصرر "االحدد منن اا االتنميیة االنظظيیفة تررىى االنوورر" ةآآليی   

 

 14خصصص منتددىى االقاهھھھررةة للتغيیرر االمناخي حلقتهھ االنقاشيیة االحادديیة عشرر٬، يیوومم ااإلثنيینن االموواافقق 
) االددفيیئة غاززااتت(حتباسس االحرراارريي ٬، لمناقشة فررصص االحدد منن ااإلنبعاثاتت االمؤؤدديیة لإل2013يینايیرر 

االمشررووعاتت  االتي  تضمنن االنقاشش ووضعوو في هھھھذذاا االصدددد. االنظظيیفةاالتنميیة  في مصرر ووددوورر آآليیة
االجهھوودد ووقددمم نمووذذجيینن منن تلكك االمشررووعاتت. كما تناوولل االتنميیة االنظظيیفة في مصرر  آآليیةتططبقق 

لتشجيیع تلكك االمشررووعاتت ووفررصص االتعاوونن االددوولي في هھھھذذاا ااإلططارر.االمبذذوولة   

االتنميیة االنظظيیفة االفررصة للمشررووعاتت كي تبددأأ ووتستمرر بصووررةة مالئمة. فمثال نحنن لدديینا  آآليیة"تووفرر 

وولكنن إإستخدداامم تلكك  ناجمة عنن حررقق نفايیاتت ززررااعيیة باألساسساال االسحابة االسووددااءمشكلة مع 

شكلة االبيیئيیة كما يیووفرر في االططاقة٬،" قالتت حلل االمفي  سهھممما سيیصناعة االنفايیاتت كووقوودد في 

 االددوولة بووززااررةة االمناخيیة االتغيیررااتت مخاططرر إإددااررةة بررنامج مشررووعع مدديیرراالمهھنددسة منى االعجيیززيي٬، 
.االبيیئة لشؤؤوونن  

 مشررووعاتت في ااالستثمارر خاللهھا منن االشرركاتت أأوو االددوولل تستططيیع ووسيیلة االنظظيیفة االتنميیة آآليیة تعدد

 االمستثمررةة االشرركة أأوو االددوولة تتلقى ذذلكك مقابلل ووفي االناميیة٬، االددوولل في االددفيیئة غاززااتت خفضض

 جززء عنن للتعوويیضض االشرركة أأوو االددوولة قبلل منن االمستخددمة ووهھھھي ٬،"االمعتمددةة ااالنبعثاتت تخفيیضاتت"

. االددفيیئة غاززااتت لخفضض كيیووتوو بررووتووكوولل إإططارر في االتززااماتهھا منن  

للمشررووعاتت االتي ضافيیة االمنافع ااإلهھھھناكك االعدديیدد منن باإلضافة لخفضض ااإلنبعاثاتت االحرراارريیة٬، "

مارركك ااألهھھھدداافف االتنموويیة االعامة للددوولة االمقامم بهھا االمشررووعع٬،" قالل تططبقق آآليیة االتنميیة االنظظيیفة على 
. ووأأضافف: "مصرر منن االددوولل ااأللمانيیة بررسبكتفف االكرربوونن بشرركة مشارريیع خددماتت ررئيیسسمارر٬، 

في إإفرريیقيیا وواالددوولل االعرربيیة. ووهھھھناكك  تططبقق آآليیة االتنميیة االنظظيیفةاالرراائددةة في مجالل االمشررووعاتت االتي 

االمززيیدد منن االفررصص االمتاحة أأمامم االمصرريیيینن لإلستفاددةة منن فررصص االتموويیلل االمتاحة."  



	  
هھھھناكك أأنن  االمهھنددسس أأحمدد مددحتت٬، االمدديیرر االتنفيیذذيي لووحددةة آآليیهھ االتنميیة االنظظيیفةوومنن جانبهھ أأشارر 

قائال: "حيینن بددأأنا االعملل . ووأأضافف آآليیة االتنميیة االنظظيیفة في مصرراالكثيیرر منن االجهھدد لتشجيیع وونشرر 

 11مشررووعا٬، باإلضافة لل 13مشررووعاتت فقطط٬، أأما ااألنن فهھناكك  3كانن لدديینا  2009بالووحددةة في 

مشررووعاتت أأخررىى في مررحلة االتسجيیلل." 7مشررووعع متقددمم لإلنضمامم وو   

ووكانن أأوولل االمشررووعيینن االذذيینن تمم مناقشتهھمم في االمنتددىى في مجالل صناعة ااألسمنتت وويیعملل 

االووقوودد االحيیوويي االمستخددمم في تشغيیلل مصنع سيیمكسس لألسمنتت بأسيیووطط  االمشررووعع على إإستبدداالل

ططاقة باإلضافة لحفاظظهھ على االبيیئة.في االببدداائلل نظظيیفة ووهھھھوو ما سيیووفرر   

أأنن "االمشررووعع سيیووفرر إإنبعاثاتت كرربوونيیة  سيیمكسس سمنتتبأ ااالستدداامة منسقق حسامم ثررووتتووقالل 

%."52االنظظيیفة بنسبة  ططنن في االعامم وويیهھددفف إلستبدداالل االووقوودد ببدداائلهھ 400,000تساوويي   

االبيیئة حمايیة جمعيیةمنن حسيینن  ناددررأأما االمشررووعع ااآلخرر فيیعملل في مجالل تصنيیع االفحمم ووقالل   

في  االذذيینن يیستخددموونن أأنهھمم تمكنوواا منن إإقناعع االعامليینن االبحيیررةة بمحافظظةاالقائمة على االمشررووعع 

بجانبب كوونهھا صدديیقة صناعة االفحمم أأنن ااألفرراانن االجدديیددةة أأفضلل ووأأعلى إإنتاجيیة االططرريیقة االتقليیدديیة ل

للبيیئة.  

لددعمم وومنن جانبهھا علقتت االمهھنددسة منى االعجيیززيي قائلة: "إإنن هھھھددفنا ااآلنن االتأكدد منن حصوولنا على اا

على مستووىى أأووسع  االقائمة االتي أأثبتتت ناجحا االسيیاسي االالززمم لنتمكنن منن تططبيیقق االمشررووعاتت

لتعميیقق االفائددةة".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 
 
 

االمناخى:بذذةة عنن منتددىى االقاهھھھررةة للتغيیرر ن  
 

ووووززااررةة االددوولة  بالتعاوونن بيینن االسفاررةة ااأللمانيیة 2011أأططلقتت مباددررةة منتددىى االقاهھھھررةة للتغيیرر االمناخى فى نووفمبرر 
االمصرريیة لشئوونن االبيیئة ووجهھازز شئوونن االبيیئة ووهھھھيیئة ااأللمانيیة للتباددلل االعلمى وواالووكالة ااأللمانيیة للتعاوونن االددوولى 

ة للططاقة االمتجددددةة ووفاعليیة االططاقة ووحمايیة االبيیئة. ووااللجنة االمصرريیة ااأللمانيیة االعليیا االمشتررك  
 
 

للتووااصلل:  
Contact: press@cairoclimatetalks.net 

 
 

لمززيیدد منن االمعلووماتت:  
www.cairoclimatetalks.net  

 

	  


