


محتويات العرض

التسلسل التاريخي للمفاوضات في مجال المناخ

(COP)ما هو مؤتمر األطراف 

اتفاقية باريس للمناخ

موقف مصر من االتفاقيات الدولية

التزامات الدول النامية بما فيهم مصر

ما قامت به مصر تجاه التزامات الدول النامية

بجالسكو( COP26)نتائج مؤتمر األطراف األخير 



المعنيالقمةؤتمرمفياستهلتطويلةفترةمنذالمناختغيُّرمكافحةبشأنالدوليةالمفاوضاتتتابعت•
فياألطرافلمؤتمراألولىالدورةخاللثم،1992عامفيجانيروديريوفيعقدالذيباألرض
.1995عامفيبرلينفيالمناختغيُّربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقية

ديريوقمةمؤتمرانعقادإبَّان1992عامفيالمناختغيُّربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةاعتُمدت•
االتحادبجانبدولة196ًًوهمطرفاً،197عليهاوصدَّق،1994عامفيالنفاذحيّزودخلت.جانيرو

عندالجويالفالغفي(الحرارياالحتباس)الدفيئةغازاتانبعاثاتتثبيتفيهدفهاويتمثَّل.األوروبي
.المناخفيخطيرتدخلأيدونيحولمستوى



انعقادغضونُّيفالعالمياالحترارمنالحد  ُّأجلمنجهودهاتضافرأنالمصدر،بشريُّمناخيتغيُّربحدوثتقرُُّّدولة،154قررت•
وهوافاألطر مؤتمروُأنشئ،المناختغيُّربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةوُوضعت.1992عامفيجانيروديريوقمةمؤتمر

.لهاالتابعةالقراراتخاذهيئة
التابعةالخمسةاإلقليميالمجموعاتفيالبلدانأحدفيمداورة ُّأو،بون مدينةفياألمانةمقرفيسواءعامكل ُّاألطرافمؤتمرُيعقد•

جديدةالتزاماتبشأنوالتفاوضالقراراتتنفيذسبلوتحديداالتفاقيةتطبيقتقييماألطرافلمؤتمرُيعقداجتماع ُّكلُُّّويتيح.المتحدةلألمم
.اآلراءبتوافقالقراراتاتخاذويتمفردية،أومشتركةأهدافعلىتنطويُّ

عامفيعددهابلغتيالالمناخ،تغيُّربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةوق عتالتيالبلدانجميععنممثليناألطرافمؤتمرويضم•
.عالميةاتفاقيةُتعدُُّّولذلك.األوروبياالتحادبجانبموق  عة ُّدولة 2021،196ُّ

ليميةواإلقالمحليةوالسلطاتالحكوميةوغيرالحكوميةالمنظماتمثلالدولغيرمنفاعلةجهاتاألطرافمؤتمرأيضا ُّويجمع•
.وغيرهموالشبابوالعلماءوالمنشآتوالنقابات

.اختصاصهالمجاالتوفق االمحادثاتتلكفيالمتحدةلألممالتابعةالمنظماتوتشارك•



ًًوملزمعمليتطبيقأولهوكيوتوبروتوكول• طرفاً،192عليهوصدَّق،2005عامفيالنفاذحيِّّزودخل1997عامفياعتُمدوالذيجانيرو،ديريوالتفاقيةرسميا
قولم ًًالبروتوكولعلىاألمريكيةالمتحدةالوالياتتصّدِّ مقارنة%5بنسبةعامبمعدلاالنبعاثاتتخفيضالمتقدمةالبلدانمنبلدا37ًًعلىالبروتوكولوفرض.مطلقا
بلمحّددةبمعدالتتلتزمفلمالبلدان،سائرأما.2012عامإلى2008عاممنالممتدةالفترةفياألوروبي،لالتحاد%8بمعدلاالنبعاثاتوتخفيض،1990بعام

.تحفيزيةآلياتعبرالمناختغيُّرمكافحةعمليةفيأُشركت

ًًتفرضثانيةالتزامفترةسريانعلىالتأكيدتم،2012عامفيالدوحةمؤتمروخالل• ةاالنبعاثاتتقليصفييتمثلهدفا بمعدلالمتقدمةالبلدانفيةالدفيئلغازاتالعامَّ
رغبالذياألوروبي،االتحادمنبتحفيزنهائيةتسويةإلىالتوصلوجرى.1990عامفياالنبعاثاتبمعدالتمقارنة2020و2013عاميبيناألقلعلى18%
الثانيةااللتزامفترةيفبالمشاركةعليهبناءًًاألوروبيواالتحادفرنساوالتزمت.عالمياتفاقإلبرامطريقخريطةباعتمادكيوتوببروتوكولالتزامهتمديدربطفي

.2013يناير/الثانيكانون1مناعتباراًًكيوتولبروتكول

ماأنَّهغير.الثانيةااللتزاملفترة%20بنسبةبها،يتسبَّبالتيالدفيئةغازاتانبعاثاتخفضفيوتمثل،2012أبريلفيهدفهأعلنمنأولاألوروبياالتحادوكان•
علىيسريووملزماألهدافطموحقانونيصكوضعمنبدالوكانوكندا،ونيوزيلنداواليابانروسيامنهانسحبتإذالبروتوكول،قصورأوجهتبينتأنفتئت
.كيوتوبروتوكولمحلليحلالجميع

عشرةالخامسةالدورةمنوبدءًًكيوتوبروتوكولمحلًَّيحلًُّقد"قانونًاملزمةأخرىنتيجةأوقانوني،صكًّأوبروتوكول،"اعتمادإلىالتوصُّلإلىالمؤتمراتوسعت•
فيليمافيُعقدتالتيالعشرينالدورةإلىووصوال2009ًًعامفيكوبنهاغنفيُعقدتالتيالمناختغيُّربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةفياألطرافلمؤتمر
ًكااألطراف،وأّكدت.2014عام ًًوأحرزتالمئويتين،الدرجتيندونالعالمياالحترارإبقاءعلىعزمهاالهدف،بهذامنهاتمّسِّ الضرورية،اءاتاإلجرتمويلفيتقدما

.2015عامفيباريسفياألطرافلمؤتمروالعشرينالحاديةالدورةلعقدالمناسبةالظروفبتهيئةفقامت



الذيCOP24فيباريساتفاقلتطبيققواعدوضعبغيةفرنسا،في(COP21)األطرافلمؤتمروالعشرينالحاديةالدورةبعداألعمالاستُهلَّت•
ترشدالتيالنصوصمنمجموعةالعملهذاويتضمَّن.2019عامفيمدريدفيCOP25انعقادإبَّانواستؤنفتبولندا،فيكاتوفيتسهفيُعقد
.باريسالتفاقالتقنيةالجوانبجميعتنفيذ

الدولينبوالتعاونالمرونةآلياتفيتبحثالتيالقاعدةوهيبشأنها،سياسيآراءتوافقغياببسبب،COP21فيتُعتمدلمواحدةقاعدةوهناك•
االعتبارفيتأخذأنخاص،بوجهالدول،بعضوترفض.باريساتفاقمن6المادةفيعليهاالمنصوصلديهااالنبعاثاتتخفيضتنفيذأجلمن

.االنبعاثاتحصصحسابعندباريساتفاقفيعليهاالمنصوصالبيئيةالسالمة

:التاليةالنتائجوالعشرونالخامسةالدورةحقَّقتذلكومعبعرقلته،الدولبعضقامتإذ،COP25خاللآراءتوافقإلىالتوصلوتعذر•

؛"ارواألضربالخسائر"يتعلقفيماالمناخ،تغيُّربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةفيعليهاالمنصوصاإلجراءاتتعزيز➢

منعليها،يمةقويضفيالمدني،والمجتمعالحكوميةغيرالفاعلةاألطرافتقودهاالتيالمناخيةالمبادراتيجمعالذي"العملبرنامج"تعزيز➢
؛2025عامحتىتمتدًُّالتيللبرنامجالجديدةالواليةخالل

التكنولوجيا؛ونقلالقدراتتعزيزبشأناالتفاقمثلأخرى،اتفاقاتإبرامإلىالتوصُّلجرى➢

باالتفاق؛االمتثالآلليةالعامالتشغيلقواعدوضعإلىالتوصُّلجرى➢

لنا،➢ لمؤتمرالنهائيالقرارفي،2020عامفيالطموحمستوىرفعفيالمتمثلالهدفإدراجإلىالبلدان،منالعديدجهودبفضلتوصَّ
.األطراف



.باريساتفاقتطبيقفياإلنسانحقوقمبادئإدراجموضوعفيكبيرتقدمإحرازذلك،عنفضالًًاألخيرةالمفاوضاتوأتاحت•

وضععنداالعتبار،فيالجنسينبينالمساواةمسألةوأخذالمدني،المجتمعمنظماتومساهمةالجمهورمشاركةتتضمنباريس،التفاقالتنفيذيةالتشريعاتوأصبحت•
د.المناخيةالسياسات .أعوامخمسةلمدةالمناخ،تغيُّرمكافحةفي"الجنسانيةبشأنالعملبخطة"العملوُمّدِّ

أُنشئالذياألصلية،وبوالشعالمحليةالمجتمعاتمنبروبدأ.للمؤتمراألخرىاإليجابيةالنتائجإحدىالمناخ،تغيُّرمكافحةعمليةفياألصليةالشعوبمشاركةوكانت•
ضحاياأولىعتبرتًُالتيالشعوب،هذهتواجههاالتيالمشكالتمراعاةناحيةمنكبيرتطورحدوثيبيِّّنوهوبالعملاألطراف،لمؤتمروالعشرينالحاديةالدورةفي
.المناختغيُّر

سيماوالريسبااتفاقتطبيققواعدعلىالنهائيةاللمساتوضععنغالسكو،فيعقدتالتياألطراف،لمؤتمروالعشرينالسادسةالدورةأسفرت،2021عامفي•
.والشفافيةاالنبعاثاتتداولوآلياتالتعاونآلياتعلىتنصانواللتاناالتفاقمن6،13المادتينيخصفيما

المعنيةةالدوليالحكوميةالهيئةنشرخاللمنالعالمي،االحتراريفرضهاالتيوالتحدياتالمناخمجالفيالمعارفأفقتوسيعفي،2018عاممنذالعلم،وأسهم•
:التاليةالخاصةالثالثةالتقاريرسيّماوالتقارير،عدةالمناخبتغيُّر

مئويةدرجة1,5بمستوىالعالمياالحترارعواقببشأنتقرير➢

واألراضيالمناختغيُّربشأنقريرت➢

الجليديوالغالفالمحيطاتبشأنتقرير➢

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/


فيلألطرافوالعشرينالحاديالسنويُّاالجتماعفيباريساتفاقطرف ا196تبنى،2015عامفي•
.باريسفيالمناختغيربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقية

"المناختغيربشأنقانون املزمةدوليةمعاهدة"هيباريساتفاقية•
.الصناعةقبلمامستوياتفوقُّمئويةدرجة2منأقلإلىالعالمياالحترارمنالحدإلىتهدف•
الصناعةقبلمامستوياتفوقُّمئويةدرجة1.5إلىالحرارةدرجاتارتفاعمنللحدالجهودتواصل•

.(باريساتفاقية2.1المادة)



التعريفات: 1المادةً

الغرض: 2المادةً

ًً: 3المادةً االسهاماتًالمحددةًوطنيا

(Nationally Determined Contributions (NDC)

موادًعامة



التخفيف: 4المادةً

+Greenhouse gas sinks and reservoirs and REDD: 5المادةً

المنهجًالتعاوني: 6المادةً

التكيف: 7المادةً

Loss & Damageالخسارةًوالدمار: 8المادةً

التمويل: 9المادةً

Technology development and transfer: 10المادةً

Capacity Building: 11المادةً

Climate change awareness and education: 12المادةً

العناصر

الموضوعيةً

الرئيسيةً
وااللتزامات



شفافيةًالفعلًوالدعم: 13المادةً

Transparency of action and support

الحصيلةًالعالميةًتنفيذًاالتفاقية: 14المادةً

Global stock-take

تسهيلًالتنفيذًواالمتثال: 15المادةً

Facilitating implementation and compliance

اإلبالغً

والمراجعةً
واالمتثال



 Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the: 16المادةً
Paris Agreement

األمانةًالفنية: 17المادةً

Secretariat

العلميةًوالتكنولوجيةوالهيئةًالفرعيةًللمشورةللتنفيذالهيئةًالفرعية: 18المادةً

SBI and SBSTA

Other bodies and institutional arrangements to serve the Agreement:19المادةً

ترتيباتً
مؤسسية



Signature and ratification: 20المادةً

Entry into force: 21المادةً

Amendments: 22المادةً

Annexes: 23المادةً

Dispute settlement: 24المادةً

Voting: 25المادةً

Depository: 26المادةً

Reservations: 27المادةً

Withdrawal: 28المادةً

Languages: 29المادةً

موادً
نهائية



.السياسيالمستوىُّعلىالمناختغيرتجاهالجادوموقفهاالتزامهامصرأبدت•
.المناختغيراتفاقياتمختلفعلىوصدقتوافقت•
السياساتصياغةعنمسؤولوهو،2015عامفيالمناخيةللتغيراتالوطنيالمجلسمصرأنشأت•

.امةالمستدالتنميةباستراتيجياتوربطهاالوطنيةوالخططاالستراتيجياتوتحديثوصياغة



.سنواتأربعكلالوطنيةبالغاتهاتقاريرإعداد•
مناعتبارا ُّسنتينكلرتصدالتيالشفافيةبتقاريراستبدالهاسيتم)لالنبعاثاتالمحدثةالحصرتقاريرإعداد•

.(2024عام
منللحددابيروتالقطاع،حسبالدفيئةغازاتانبعاثاتعنمعلوماتعلىالوطنيةالبالغاتتقاريرتحتويُّ•

.االتفاقيةأحكاملتنفيذلهاالمخططأوالمتخذةوالخطواتاالنبعاثات،
و2010و1999األعوامفيالمتحدةاألممإلىوالثالثوالثانياألولالوطنيةبالغاتهامصرقدمت•

.2019فياألولالحصروتقريرالتوالي،على2016
.الرابعالوطنيبالغهابإعدادحاليامصرتقوم•
-9للمادةطبقا ُّ)اقيةاالتفأهدافتحقيقمنلتمكينهاالناميةالبلدانبدعمالمتقدمةالبلدانباريساتفاقُيلزم•

.(التمويل



ما تم اتخاذه التقرير م

يةًاألممًتمًتقديمًتقريرًالمساهماتًالمحددةًوطنيًاًألولًمرةًإلىًأمانةًاتفاق
-2015فيًعامً( UNFCCC)المتحدةًاإلطاريةًبشأنًتغيرًالمناخ

.التحديثًقيدًالتقدم

االسهاماتًالمحددةًوطنيا

Nationally Determined Contributions (NDCs)
1

منًقبلًالمجلس2050ًتمًاعتمادًاإلستراتيجيةًالوطنيةًلتغيرًالمناخً
جاريًقيامًالجهاتًالمعنيةًبأعدادً–( NCCC)الوطنيًللتغيراتًالمناخيةً

الخططًالتنفيذية

االستراتيجيات

Strategies
2

جاريًتطويره–2018فيًعامً LEDSتمًتطويرًأولً استراتيجيةًالتنميةًمنخفضةًاالنبعاثات

Low-Emission Development Strategy (LEDS)
3

اكتملتًالدراساتًاألوليةً،ًوسيبدأًمشروعًداعم خططًالتكيفًالوطنية

National Adaptation Plans (NAPs)
4

اعدادًبالغاتًوطنيةًوًتقريرًالتحديثًلفترةًسنتين،ًوجاري3تمًتقديمً
تقريرًاإلبالغًالرابع

البالغاتًالوطنيةًوتقاريرًالتحديثًلفترةًالسنتين

National Communications (NCs) and Biennial Update Reports (BURs)
5

تمًتطويرًالعديدًمنًالدراسات،ًوقدًتمًتطويرًقاعدةًبياناتًإجراءات
التخفيف

ًً إجراءاتًالتخفيفًالمالئمةًوطنيا

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) 
6

حتىًاآلن TNAsلمًيتمًتطويرًأيًتقريرً تقييماتًاالحتياجاتًالتكنولوجية

Technology Needs Assessments (TNAs)



.الكوارثمخاطرمنوالحدالمناخيةالتغيراتمعللتكيفاألولىالوطنيةاستراتيجيتهامصرأعدت:2011•
.2030مصررؤية-المستدامةللتنميةاستراتيجيتهامصرأصدرت:2016•
انبعاثاأقلادياقتصنموتحقيقإليتهدفوالتياالنبعاثاتمنخفضةالتنميةاألولياإلستراتيجيةمصرأصدرت:2018•

.(أخضراقتصاد)للكربونُّ
درمصاتنويعفيللدولةاالستراتيجيةاألهدافتحددوالتي،2035المتكاملةالطاقةاستراتيجيةبإعدادمصرقامت:2018•

.البيئةعلىوالحفاظاالستدامةيضمنبماالطاقةمزيجفيوتغيراتالطاقة
.المناخيةللتغيراتوطنيةاستراتيجيةأولإعدادمنمؤخرا ُّالدولةانتهت:2022•



.دولة200منيقربماجالسكوفياجتمعت•
اقدمت• باريساتفاقيةبموجبدرجة1.5هدفإلىللوصولبهالقيامإلىنحتاجالذيللعملتوضيح 
.النهائيالنصفيالفحمذكرتماإلطالق،علىمرةألول•
.والتمويلوالتكيفبالتخفيفيتعلقفيماتقدمتحقيقتم•
.المشتركاالهتمامذاتالمجاالتفيمعا ُّالعملعلىالمتحدةوالوالياتالصيناتفقتالرسمية،العمليةخارج•
.باريسالتفاقالكاملللتنفيذالتوجيهيةالمبادئعلىاألخيرةاللمساتوضعتم•
يجبالتياناتوالبيالتقاريرلمختلفاألخرىُّواألشكالوالمخططاتالجداولعلىالموافقةخاللمنالمعززالشفافيةإطارمناالنتهاءتم•

.2021عاممناعتبارا ُّباريساتفاقيةبموجبالمتحدةلألممتقديمهافيالبدءالدولعلى
.باريساتفاقمن6المادةبموجبالكربونُّأسواقتنفيذقواعد•
.القادمةالسنواتفيالعملمنالمزيدسيضمنالذيجالسجوحوارإنشاءعلىالمتفاوضةالدولوافقتواألضرار،الخسائرمجالفي•



الشيخشرمبمدينةسيعقدوالذي(COP27)األطرافمؤتمرإلىآالنالعالمأنظارتتجه•
.2022نوفمبر18إلى7منالفترةخاللالعربيةمصربجمهورية

الناميةوالدولعامبوجهللعالمالداعمةالقراراتمنبمجموعةالمؤتمرهذايخرجأننأمل•
.المناخيةالتغيراتخطرمنكوكبنالحمايةخاصبوجه

:بالمؤتمرالخاصةالصفحةومتابعةاالطالعبرجاء•

• https://www.cop27.eg/#/



.الرابعالوطنياإلبالغمشروعومديرالمناخيةالتغيراتاستشاريطنطاوي،سمير/الدكتورالسيد•

.الفرنسيةالدبلوماسية–الخارجيةوالشؤونأوروباوزارة•



شكراً جزيالً


