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   1972ستوكهولم

 حتى ولتنا الحالى 



 

أحد أبرز التحديات الحالية التى تؽاجه  الاهالػ الظات هة اهؼ ااحتاهار الحهرا    قضايا البيئةتشكل 
الطتسبب فيها األنشطة الاشرية وخاصة الصظاعية مطهاؤدى  إلهى انااهال الاهازات الدفيئهة تكطيهات 
كبيهههرف ي هههؽت مايحتاجههه  الاهههدى ال هههؽ  ويهههدى  تراكطهههها ر ت هههاض تهههد ي ى بد جهههة حهههرا ف األ   
مطاؤتسههبب فههى الادؤههد مههؼ الطشههاكل البيئيههة مفههل اوجههاي الصهه اع  ال ميديههة و  ت ههاض مظسههؽ  ميهها  
الاحهها  وأصهها  مههؼ الضههرو   إتيههاا الادؤههد مههؼ ارجههرا ات التههى ي ههب امههى ىو  الاههالػ التاههاوي 

 .فيطا بيظها مؼ أجل تيفيف أو الحد مؼ تمغ األثا 

 الممـــــدمـة



مههؼ أكبههر تحههديات ةهه ا الاصههر فهههي مشههكمة حكيكيههة وتت ههاقػ تهها راى وتطههر  إ ههكاليات  ظههاةرف تايههر الطظهها وتاههد 
ادؤههدف تتشههاتغ فههى أتااىةهها ااقتصههاىية والبيئيههة وااجتطاعيههة ا واألههيطا ادقتههها تههاألمؼ الاهه اعي والطيهها  ا حيهه  

 .تزىاى فى الادؤد مؼ ىو  الاالػ نسب التصحر ويترى  فيها القطاض الز ااى تشكل ممحؽظ

الارجيههة وخاصههة الؽاقهه  مظههها فههى نطههات الطظهها ح ال افههة والقاحمههة ألههتتؽي مههؼ أكفههر الطظهها ح تار هها  فههى مظطقتظهها 
لمتايرات الطظاخية الطتطفم  فى تهدؤد الطظا ح الساحمية ا و زىيهاى حهدف ال  هاى والتصهحر ونهد ف  الطحتطمةلمتأثيرات 

 .الطؽا ى ا وزياىف ممؽحة الطيا  ال ؽفية ا و نتشا  األوجئة واألفات واألمرا  امى نحؽ غير مسبؽت 

تشهكل  ومصهرتشهكل اها  ( وافريكيها)تمغ التأثيرات أليكؽي لهها اناكاألهات ألهمبية امهى التظطيهة فهى الطظطقهة الارجيهة 
 .خاص مؼ تهدؤد رألفطا ات إقتصاىية حيؽية
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المناخٌة المؤشرات الدالة على التؽٌرات   

االزدٌاد فى درجات 
 الحرارة

 ذوبان الجلٌد

معدل إرتفاع سطح 
 البحر

ازدٌاد معدالت 
الموجات الحرارٌة 

 والعواصؾ

معدالت سموط 
 األمطار



  



 .الطاعرات حركة امى ؤدثر مطا (الضاابية الشبؽ ف )و واألترجة والريا  الاؽاصف اؼ الظاتج الرؤية إنادا •
 .والطؽانئ الططا ات امى وتأثيرةا والسيؽ  واألمطا  ال امحة الطقس نؽجات•
   وىوليا   محميا   الطدنى الطيراي قطاض امى فر ها تػ التى الدولية ارلتزامات•
 إ ت اض نتي ة الططا ات لها الطار ة الطيا ر ) الساحمية الططا ات امى وتأثيرةا الاحر ألط  مستؽ   إ ت اض•

  (األ   ممؽحة تاير نتي ة الططا ات ماانى امى التأثيرات – الاحر مظسؽ 

 

 

 

 

 .فمط من إنبعاثات ثانى أكسٌد الكربون % 2حركة الطٌران على مستوى العالم مسئولة عن رغم إن 

 التؽٌرات المناخٌة وتأثٌرها على لطاع الطٌران المدنى

 إال أنه متأثر تأثر كبٌر بٌئٌاً وألتصادٌاً بتلن األثار



EU – ETS  

االنبعاثات من خالل نظام ٌهدف نظام االتحاد األوروبى لتداول 

إلى الحد أو التملٌل من نسبة إنبعاثات الغازات االتجار باإلنبعاثات 

الدفٌئة بدول االتحاد األوروبى، وهو نظام ٌسمح  بشراء أو بٌع 

لٌشمل كافة  2008حصص االنبعاثات  وامتد األمر فى 

. المطاعات والمؤسسات باإلضافة إلى شركات الطٌران  

تعتبر الشركة المابضة لمصر للطٌران من أوائل الشركات التى 

 .2020منذ عام  MRV Systemتلتزم بتطبٌك نظام الـ 

MRV MONITORING 

 مراقبت البٍاواث مه المختصٍه

REPORTING 

 (تقرٌر سىوي)تقرٌر البٍاواث 

VERIFICATION 

 مراجع دولًمن   Third Partyمراجعت 



خطت كورسٍا لتعوٌض االوبعاثاث الصادرة عه 

 الطٍران الذولى



 خطة تعوٌض الكربون وخفضه فً مجال الطٌران الدولً

Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation 

خظة لمعادلة االنبعاثات وليس اإلتجار بها من خالل رصج وحداب انبعاثات الظيران المجني الخاص بالرحالت الجولية فقط، بغض النظر عن 
ثم تقريرها سنهيا بعج مراقبتها  من المخترين ثم مراجعتها من (الرحالت الجاخمية خارج نظاق الخظة)الجخهل في المرحمة الظهعية من عجمه 

 ثم تدميمها إلى سمظه الظيران المجنى  معتمج دولىمراجع 

 Routes Based approachصممت الخظة عمى حداب انبعاثات الظائرات من خالل الظرق الجهية 
 عميها تعهيض انبعاثاتها   CORSIAحيث ان كانت الجولة خارج المرحمة الظهعية ولجيها  تذغيل بين دولتين  داخل  نظاق 

 شركه الذحن الجهي 

CORSIA 

 تعرٌفها

تصمٌم 

 الخطة

أركان 
 الخطة

(1) 

MRV 
MONITORING 

 مراقبت البٍاواث مه المختصٍه

REPORTING 

 (تقرٌر سىوي)تقرٌر البٍاواث 

VERIFICATION 

 مراجع دولًمن   Third Partyمراجعت 

 Emission Unit Cancellation معاٌٌر شراء وحدات التعوٌض (2)



 خطة تعوٌض الكربون وخفضه فً مجال الطٌران الدولً

Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 

International Aviation 

CORSIA 

 مراحل التنفٌذ 

 المرحلة الطوعٌة

 (2023 – 2021)المرحلة التجرٌبٌة 

 (2026 - 2024)المرحلة االولى 

 المرحلة اإللزامٌة

فترة ملزمة ( 2035 - 2027)المرحلة الثانٌة 

 %0.5للدول الذى تعت نسبة عائد الطن كٌلومتري 

 %90والتراكمً أكثر من 

ٌمكن للدول المعافاة أن تمرر االنضمام إلى نظام 
CORSIA   فً بداٌة أي سنة بشرط أن ٌموموا بإبالغ

 ٌونٌو من العام السابك 30لبل  اإلٌكاو

 .. %.90 من أكثر والتراكمى العالمى المجمهع من %.5 لها مترى  كيمه الظن تذغيمها حجم يتعجى التى الجول كافة عمى كهرسيا تظبق
 تجمع مع المفاوض المررى  الممثل وبجور التظبيق، نظاق مرر دخهل إلى ستؤدى كانت والتى %.95 التراكمية الندبة كانت حيث )

 . ( التظبيق نظاق من مرر إعفاء إلى أدى مما الندبة تعجيل عمى أصر الهقت ذلك فى أفريقى

شروط 

اإلمتثال 

 للخطة



 األمم المتحدة

 حماية البيئة من التمهث
 (محميا  )

االحتباس الحراري 
 والتغيرات المناخية

 (دوليا  ) 
 رٌواتفالٌة 
 21أجندة 

 2005بروتوكول كٌوتو 
 CDM_JI_ETS 

 1972ستوكهولم 

 التزامات

 التمهث العابر لمحجود

PPP 
Polluter pay price 

ودورها فً حماٌة البٌئة من ملوثات الدول الصناعٌة والتكنولوجٌات الهائلة الملوثة للبٌئة والتً 

العالمً واالحتباس الحراري المؤدي إلى تؽٌرات مناخٌة وظواهر  لالحترارتعرض الؽالؾ الجوي 

 طبٌعٌة مختلفة

 الئحة منظمة

 20+رٌو

 10+رٌو

 هوها نسبرج

2002 

2012 

 تخفٌؾ اتفالٌة بارٌس

 تكٌٌؾ

 نمل التكنولوجٌا

 بناء لدرات

 دعم مالى

BUR تمرٌر كل عامٌن 

NAMA فرص الخفض الوطنٌة 
 Nationalالبالغ الوطنى السنوى 

Communication 

 تحدٌد المساهمات الوطنٌة

NDC   

 1992لمة االرض 
 



والهه   ل ههت انتاهها  الاههالػ تأكطمهه  إلههى أةطيههة القضههايا البيئيههة  1972بههدأ ااةتطهها  تالبيئههة تاناقههاى مههدتطر األههتؽكهؽلػ ل مههػ الطتحههدف 1.
وم هؽ  البيئة وال   ةؽ  صيد الطؽا ى الطتاحة الطبيعي  وااجتطاعية ر ااض حاجات ارنساي وتطمااته  وكيفيهة الح هاظ اميهها مهؼ 

وظلدت . الملوث ٌددفع الدثمن Polluter Pay Price (PPP)جرا  التتظؽلؽجيا والفؽ ف الصظاعية ا وال   مؼ أةػ ميرجات  مبدأ 

 .الدول تدرس أهمٌة حساب تكلفة التدهور الناتج عن الملوثات البٌئٌة وكٌفٌة التعوٌض

تكافههة محههاو   وتحههرا تات هها   21اقههد مههدتطر قطههة األ   بريههؽ ى  جههانيرو والهه   أامههؼ جههدو  أاطهها  القههري  1992حتههى اهها   2.
تايير أنطاط ااألتهدا والاح  اؼ مصاى   اقة بدؤمة بدا  مؼ الؽقؽى ااح ؽ   والغ لمح اظ امى البيئة واي اى السبل الطدعطة 

 .لؽقف ا ت اض ى جة حرا ف الادى ال ؽ  واأل   

واله   اةهتػ بؽ ه  محهدىات الهدو   1997ومؼ خد  ات اقية  يؽ ى  جانيرو ظهر برتؽكؽ  كيؽتهؽ واله   تهػ الطؽافقهة اميه  اها   3.
 :لمتظ ي  وتقسيػ الطسئؽلية إلى 

Annex one Country)  ا(None Annex one Country  ىوي أىنهي مسهئؽلية  2005ا وىخهل حيهز التظ يه  فهى اها
امههى الههدو  الظاميههة فالطسههئؽلية والريههاىف ةههى لههدو  التتظؽلؽجيهها والههدو  الصههظاعية فههى ا جههاض البيئههة إلههى مهها كانههت اميهه   ومههؼ أةههػ 

الطسههئؽلية   COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES (CBDR)ماههاىب برتؽكههؽ  كيؽتههؽ 
 م  ترا قطاض الطيراي والاحرية م  الطظعطات الياصة بهػالطشتركة ولتؼ الطتااؤظة م  مراااف العروى واامكانات لمدو  الظامي  

 .حي  أنهػ مؼ القطااات الطحؽ ية والطدثرف امى الاالػ  غػ قمة الطمؽثات الصاى ف اظهػ مقا نة تقطااات الطاقة األخر  
 



ا وفتهرف التهزا  ثانيهة والتهى امتهدت  2012إلهى اها   2008انقسػ الاطل لبرتؽكؽ  كيؽتؽ إلى فترف التهزا  أولهى والتهى امتهدت مهؼ اها  
مهه  انتههها  الاطههل تات اقيههة  يههؽ ا ولتههل فتههرف التههزا  نسههب محههدىف لي ههد اناااثههات الههدو  الطتقدمههة  2020إلههى اهها   2012مههؼ اهها  
 2020بدأ الت او  إلى ماتاد  2012ومظ  اا  

وةهؽ اات هات اله   ؤمهى ات اقيهة  2015الت او  مابيؼ الدو  في مدتطر األ هراى ألهظؽيا  حتهى تطيهد اهؼ ات هات تها يس اها  وجدأ . 4
 م  و   فى اااتاا  مااىب 2020 يؽ وال   بدأ الاطل ت  

COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES (CBDR) 
SPECIAL CIRCUMSTANCES AND RESPECTIVE CAPABILITIES (SCRC) 
فى نطات ات اقية تا يس ي ب امى جطي  اا راى اتدغ جهؽىةػ وخططهػ الؽ ظية الهاىفة إلى ىاػ التيفيهف مهؼ اثها  تايهر الطظها  

م  مراااف العروى والقد ات الؽ ظيهة لتهل بمهد قهدمت مصهر الطسهاةطات الطحهدىف و ظيها  ( ndc3)مؼ خد  الطساةطة الطحدىف و ظيا  
 .فى الطساةطات الؽ ظية 2015ولػ ؤتقد  قطاض الطيراي الطدنى فى اا   2015نؽفطبر 16فى  (indc)الطقر ف لها 

و هه  تاههد التايههرات  ؽعيههة الشههكل ممزمههة فههى ال ههؽةر امههى الههدو  الظاميههة كهه لغ و هه   ههرط التطؽيههل لمههدو  الظاميههة وجؽجيههة والهه   
 ( تبدو  ؽعية)التيفيف فى ااناااثات لمدو  الظامية  غػ أي الطساةطات الؽ ظية 

National Determined Contributions (NDCs)   الطساةطات الؽ ظية الطحدىف فى  كل: 
 .والتى ي ب امى الدو  تقديػ بيانات بها كل خطس ألظؽات( نتاعج التيفيف –برامج  –أنشطة  –ألياألات )



 

 وهو المرارات، اتخاذ هٌئة هو conference of parties (COP) األطراؾ مؤتمر -•

 تؽٌر بشأن اإلطارٌة المتحدة األمم اتفالٌة تنفٌذ واستعراض مرالبة عن مسؤول

 ولعت التً واأللالٌم الدول المؤتمر هذا فً وٌشارن 1992 عام منذ  (UNFCCC)المناخ

  .197 عددها وٌبلػ األطراؾ، تسمى والتً اإلطارٌة، االتفالٌة

ً  (COP) األطراؾ مؤتمر ٌجتمع -•  الحادٌة الدورة ُعمدت ولد ،1995 عام منذ سنوٌا

ً  مؤتمراً  وكان ،2015 دٌسمبر فرنسا، فً (COP 21) والعشرون  عنه تمخض إذ تارٌخٌا

 .جانٌرو دى رٌو إتفالٌة إستكمال وهو ( بارٌس إتفاق )  المناخ بشأن دولً اتفاق أول



1. 1995: COP 1, Berlin, Germany 

2. 1996: COP 2, Geneva, Switzerland 

3. 1997: COP 3, Kyoto, Japan 

4. 1998: COP 4, Buenos Aires, Argentina 

5. 1999: COP 5, Bonn, Germany 

6. 2000: COP 6, The Hague, Netherlands 

7. 2001: COP 6, Bonn, Germany 

8. 2001: COP 7, Marrakech, Morocco 

9. 2002: COP 8, New Delhi, India 

10.2003: COP 9, Milan, Italy 

11.2004: COP 10, Buenos Aires, Argentina 

12.2005: COP 11, Montreal, Canada 

13.2006: COP 12, Nairobi, Kenya 

14.2007: COP 13, Bali, Indonesia 

15.2008: COP 14, Poznań, Poland 

16.2009: COP 15, Copenhagen, Denmark 

17.2010: COP 16, Cancún, Mexico 

18.2011: COP 17, Durban, South Africa 

19.2012: COP 18, Doha, Qatar 

20.2013: COP 19, Warsaw, Poland 

21.2014: COP 20, Lima, Peru 

22.2015: COP 21, Paris, France 

23.2016: COP 22, Marrakech, Morocco 

24.2017: COP 23, Bonn, Germany 

25.2018: COP 24, Katowice, Poland 

26.2019: SB50, Bonn, Germany 

27.2019: COP 25, Madrid, Spain 

28.2021: COP 26, Glasgow, United Kingdom 

(COP)    األطراؾمؤتمر  

29.2022: COP 27, Sharm El Sheikh, Egypt 



  

 نبذة عن مؤتمر األطراؾ وأهمٌته

المؤتمر هو جزء من اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن التغٌر المناخً، وهً   

معاهدة دولٌة تم التولٌع علٌها من جمٌع الدول والمناطك فً العالم بهدف الحد من 

.تأثٌر النشاط البشري على المناخ  

دولة من أجل منالشة تغٌر المناخ 197هو لمة سنوٌة تحضرها    

، وسٌتم عمد المؤتمر 1994منذ دخول المعاهدة حٌز التنفٌذ السابع والعشرون هذا المؤتمر هو 

 .نوفمبر هذا العام 18إلى  7فً الفترة من الشٌخ   هذا العام فً مدٌنة شرم

 .سٌتم خالل هذا المؤتمر متابعة كافة بنود اتفاق بارٌس وإجراءات التكٌف والتخفٌف والتموٌل  



 

الى دولة 197 من أكثر عن ممثلٌن تضٌؾٌسس الذي المؤتمر، هذا ٌهدؾ :  

-  وبناء لألزمة المتبادل الفهم وتحسٌن كوكبنا تهدد التً مشكالتال مع والتعامل بنَّاء حوار إجراء 

 .لمواجهتها جدٌدة وشراكات روابط

- المدرة وبناء التكٌؾ على الجمٌع لدرة زٌادة خالل من المناخ لتؽٌر العالمٌة االستجابة تعزٌز 

   .التأثر من والحد الصمود على

- أو فٌضانات أو حرائك التداعٌات هذه تكون ولد .فٌه تعٌش الذي المكان حسب التداعٌات تختلؾ 

 .البحر سطح مستوى ارتفاع أو البرودة أو الحرارة ارتفاع أو جفاؾ

 األطراؾمؤتمر 

 



 

 :  اآلتى  على  (UNFCCC)بارٌس األطراؾ فً االتفالٌةاتفاق •

 - الحراري االحتباس ؼازات انبعاثات لخفض إجراءات اتخاذ  ً  علٌه المتفك للهدؾ تحمٌما

ً  درجتٌن دون الحرارة درجات فً العالمٌة الزٌادة متوسط على المحافظة إلى والرامً  لٌاسا

 .الصناعً العصر  لبل ما بمستوٌات

- المحددة للمساهمات عمل خطة بنشر طرؾ كل مطالبة  ً  والتً تمدٌمها، ٌعتزم التً وطنٌا

 خفض إلى الرامً (UNFCCC) اإلطارٌة االتفالٌة بهدؾ االلتزام فً الطرؾ طموح تعكس

 لالستعراض طرؾ كل ٌحرزه الذي التمدم وسٌخضع .الحراري االحتباس ؼازات انبعاثات

 .سنوات خمس كل والتمٌٌم

- والتحول المناخ تؽٌر مع للتكٌؾ المناخى التموٌل خالل من والفمٌرة النامٌة الدول مساعدة 

   . المتجددة للطالة

 

 

 



 اتفاق بارٌس

 تخفٌؾ

 تكٌٌؾ

 نمل التكنولوجٌا

 دعم مالً

 بناء لدرات

 التزامات

 المداهمات الهطنية المحجدة

NDC 

 BUR 2018تمرٌر كل عامٌن 

 NAMAفرص الخفض الوطنٌة
 National 

communication 

 البالغ الوطنى السنوى
 

المعدات / داخلٌة رحالت 

 األرضٌة
 



 

 : من أهم البنود التى ٌتناولها االتفاق اآلتى •

( السادسة المادة آلٌات – الكربون أسواق - الوطنٌة المساهمات - المدى طوٌلة األهداؾ – 

 الشفافٌة – التخفٌؾ – المدرات بناء – التموٌل – المناخٌة للتؽٌرات السلبٌة األثار مع التكٌؾ

 المتمدمة الدول تأخذ أن على ( واألضرار الخسائر – التكنولوجٌا نمل – المدرات تنمٌة –

   . االستجابة تدابٌر – التنفٌذ فى الرٌادة

 

 

 



 

 العالم لادة من120 (COP26) جالسكو فً المناخ بتؽٌر المعنً المتحدة األمم مؤتمر جمع•

ً  14,124 و مندوبًا 22,274 ذلن فً بما مسجل، مشارن 40,000 من وأكثر            مرالبا

 تؽٌر جوانب بكل منشؽالً  العالم كان أسبوعٌن، لمدة .اإلعالم وسائل ممثلً من 3,886 و

 .المناخً للعمل الواضحة والمؤشرات للعمل، السٌاسٌة واإلرادة والحلول، العلم، مثل المناخ

 األطراؾلمؤتمر والعشرٌن السادسة الدورة تسلٌط الضوء على 

 



 على ( اإلنسان بها تسبب التً األزمة ) المناخ تؽٌر ٌخلّفه الذي باألثر المحٌط المتزاٌد الملك وسط

 .خاصة أهمٌة ٌكتسً ،COP27 والعشرٌن السابع األطراؾ مؤتمر فإن األرض، كوكب

 من اآلالؾ وعشرات الدول وملون ورؤساء السٌاسٌٌن من العام هذا العالم أنظار ستتجه حٌث

 كٌفٌة حول اتفاق إلى للتوصل الشٌخ شرم مدٌنة فً ٌتجمعون الذٌن والمواطنٌن والنشطاء الشركات

 .   " وجودٌا تهدٌدا" الكثٌرون ٌعتبرها عالمٌة أزمة معالجة

  COP 27 والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ السابعةالدورة 



 السٌاحة نحو ٌتضمنه بما األخضر االلتصاد نحو التحول لدعم الدولة تسعى متصل سٌاق وفى

  .الحرارى االحتباس ؼازات انبعاثات وخفض النفاٌات من والحد البٌولوجى التنوع وتعزٌز المستدامة

 الشٌخ شرم مدٌنة تحوٌل الى ٌهدؾ والذى Green Sharm خضراء الشٌخ شرم مشروع إطالق

   . األوسط والشرق العربى والعالم مصر فى خضراء مدٌنة كأول خضراء مدٌنة الى

 . البٌئى العمل فى الزاوٌة حجر تمثل والتى 2050 المناخٌة للتؽٌرات الوطنٌة االستراتٌجٌة عرض

  COP 27 والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ السابعةالدورة 



 

المرونة وبناء المناخ تؽٌر آثار مع التكٌؾ فً النامٌة الدول لدعم التموٌل مضاعفة إلى الدعوة 

- المادمة العشر السنوات خالل وعكسه وولفه البٌئً التدهور منع. 

- المناخٌة والمعلومات المبكر اإلنذار وأنظمة الجوٌة التنبؤات تحسٌن. 

- األحفوري الولود عن االبتعاد. 

- بارٌس لواعد الئحة استكمال. 

- واألضرار الخسائر على التركٌز. 

 

 رؤٌة مصر فى شرم الشٌخ



- المصرٌة الدولة مشارٌع / أهداؾ 

- لإلستدامة مصر رؤٌة 

- البالستٌن لضاٌا -                       المخلفات 

- المستدام النمل -               االنبعاثات خفض 

- الطالة كفاءة -                    المٌاه ترشٌد 

- أخضر بمطار الدولى الشٌخ شرم مطار تحوٌل 

 



مسئولٌات الطٌران المدنى 

   - الضٌوؾ استمبال . 

   - الشٌخ شرم مطار أو الماهرة مطار إلى الوصول اثناء الممدمة الخدمة . 

   - الشٌخ شرم مطار أو الماهرة مطار من  العودة اثناء الممدمة الخدمة . 

 




