
	  

	  

 منتدىى االقاهھھھرةة للمناخخ

ساددسة ووااألرربعيیناالبيیانن االصحفي للفعاليیة اال  

  

نظمت سفاررةة جمهھورربة أألمانيیا ااإلتحادديیة بالقاهھھھرةة  االحلقة االنقاشيیة االساددسة ووااألرربعيین  لمنتدىى االقاهھھھرةة 
, في تمامم االساعة االساددسة وواالنصف مساءاا 2017ماررسس  28 للتغيیر االمناخي ووذذلك يیومم االثالثاء االمواافق

 بمقر االهھيیئة ااأللمانيیة للتباددلل االعلمي.
 ووذذلك تحت عنواانن:

 
مم خساررةة؟أأاالمخلفاتت االعضويیة في مصر: مكسب "   

 

ماليیيین من أأططنانن االمخلفاتت االعضويیة في مصر ال يیتم إإددااررتهھا بصوررةة فعالة حتى يیمكن 
ااالستفاددةة منهھا؛ مما يینتج عنهھ إإهھھھداارر إإمكانيیاتت هھھھائلة من االفواائد ااالقتصادديیة وواالبيیئيیة. فالمخلفاتت 

االعضويیة هھھھذهه يیمكن ااستغاللهھا في إإنتاجج أأنوااعع  من االوقودد االحيیويي مثل االغازز االحيیويي ووهھھھو 
االذيي يیستخدمم في إإنتاجج االطاقة االحيیويیة في أأشكالل متعدددةة مثل االكهھرباء وواالحرااررةة االمنتج 

ووااألسمدةة االعضويیة عاليیة االجوددةة. ووبما أأنن االمخلفاتت االعضويیة مصدرر ووااعد من مصاددرر 
كبيیرةة إإلى مزيیج االطاقة االمتجدددةة ٬، فإنن االطاقة االحيیويیة االمنتجة منهھا يیمكن أأنن تمثل إإضافة 

فقط من مزيیج االطاقة االمصريي , في حيین  %1 تسهھم بما نسبتهھ  االطاقة االمصريي؛ غيیر أأنهھا
  مزيیج االطاقة االعالمي. في   ٪١۱٠۰تبلغ نسبة ااسهھامهھا 

ووفي محاوولة لالستفاددةة من االمخلفاتت االعضويیة إلنتاجج االطاقة االعضويیة قامت ووززااررةة االبيیئة 
دررااساتت االمصريیة بالتعاوونن مع ووززااررةة االكهھرباء وواالطاقة بتزوويید مجلس االوززررااء بكافة اال

االالززمة االمتعلقة بتعريیفة سعر االطاقة االمنتجة من االمخلفاتت. ووبالمقابل قامم مجلس االوززررااء في 
بإصداارر قراارر بتشكيیل لجنة ووززاارريیة لدررااسة كافة مشرووعاتت إإنتاجج االطاقة من  ٢۲٠۰١۱٥عامم 

االمخلفاتت. ووسوفف تمكن االتعريیفة االجديیدةة للطاقة االقطاعع االخاصص بضخ إإنتاجهھ من االكهھرباء 
نتجهھا من االمخلفاتت إإلى االشبكة االقوميیة للكهھرباء نظيیر مقابل مادديي. ووقد تبنت ووززااررةة االتي أأ

االبيیئة االمصريیة بالتعاوونن مع االبرنامج ااإلنمائي لألمم االمتحدةة نهھجا جديیداا إلنتاجج االطاقة خاررجج 
نطاقق االشبكة االقوميیة ووذذلك في إإططارر ما يیعرفف بمشرووعع" االطاقة االحيیويیة من أأجل تنميیة 

اططق االريیفيیة". ووهھھھو االمشرووعع االذيي أأسست في نطاقهھ ثالثيین شركة ناشئة تقيیم مستداامة للمن
 أألف ووثالثمائة ووحدةة إإنتاجج غازز حيیويي على نطاقق صغيیر.

 
وولدىى إإلقاء كلمتهھ ااالفتتاحيیة للحلقة االنقاشيیة االساددسة ووااألرربعيین لمنتدىى االقاهھھھرةة للتغيیر االمناخي 

انيیا ااالتحادديیة بالقاهھھھرةة : ترمي خطة قالل االسيید / يیوليیوسس جيیوررجج لويي٬، سفيیر جمهھورريیة أألم
إإلى تعزيیز  ٢۲٠۰٠۰٩۹االتي تم تقديیمهھا عامم   عملنا بخصوصص االمخلفاتت االعضويیة  



موااصلة ااإلجرااءااتت وواالتقنيیاتت االتي تضمن توليید االطاقة االكهھربيیة وواالحراارريیة من االمخلفاتت 
 االعضويیة وواالنقاباتت بطريیقة ااقتصادديیة ووفعالة وومستداامة".

بدأأتت أألمانيیا منذ عدةة سنوااتت عمليیة " االتحولل إإلى االطاقة االمتجدددةة" ٬، ووأأضافف سيیاددتهھ:" لقد 
ووهھھھى عمليیة تمثل تحوال جذرريیا في قطاعع االطاقة بألمانيیا. وونهھدفف من عمليیة االتحولل في االطاقة 

من  ٢۲٠۰٥٠۰بالمائة من ااحتيیاجاتنا من االطاقة بحلولل عامم  ٪ ٨۸٠۰هھھھذهه إإلى تغطيیة ما يیقربب من 
اددتهھ إإلى أأهھھھميیة ووتنوعع االمخلفاتت االحيیويیة كمصدرر للطاقة مصاددرر ططاقة متجدددةة." وونوهه سيی

االمتجدددةة في أألمانيیا ووااستخداامهھا في شكل صلب أأوو سائل أأوو غاززيي للتوليید االكهھرباء وواالحرااررةة 
ووكذاا إإنتاجج االوقودد االحيیويي. ووفي ختامم كلمتهھ ددعا سيیاددتهھ إإلى ااالستثمارر في االطاقة االحيیويیة في 

لفاتت االعضويیة في مصر٬، ووبخاصة االكميیاتت االكبيیرةة مصر ووأأعربب عن قناعتهھ بإمكانيیاتت االمخ
.من االمخلفاتت االزررااعيیة االتي يیتم إإنتاجهھا كل عامم  

 
 

وولدىى مشارركتهھ في إإفتتاحح حلقة االمنتدىى قالل االدكتورر/ خالد فهھمي٬، ووززيیر االبيیئة االمصريي:" من 
االمثيیر لإلهھھھتمامم جداا إإجرااء حواارر حولل االموضوعع االذيي نتناوولهھ٬، لكن ااألكثر إإثاررةة أأنن 

هھھھذاا ااالهھھھتمامم بالحواارر إإلى ووااقع ملموسس". ووأأكد االدكتورر فهھمي في كلمتهھ على أأهھھھميیة  جميیتر
االتعاوونن االمصريي ااأللماني لدعم االمنظماتت غيیر االحكوميیة االعاملة في مجالل االطاقة االحيیويیة في 
مصر. ووأأووضح سيیاددتهھ اايیضا :" أأنهھ يیجب أأنن تكونن لديینا ررؤؤيیة ووخطة ذذااتت تنسيیق جيید بيین كل 

يیة حولل آآليیاتت تحفيیز إإددااررةة االنفايیاتت في مصر٬، كما أأنن تعريیفة االطاقة االمتجدددةة االوززااررااتت االمعن
ستكونن أأحدىى هھھھذهه ااآلليیاتت االمهھمة". ووعرضض سيیاددتهھ االمزيید من االمعلوماتت حولل تعريیفة 

االطاقة االمنتجة من االمخلفاتت االتي ططالل اانتظاررهھھھا حيیث قالل:" ووفقا لدررااسة موسعة أأجريیت 
قترحح بالتعريیفة االجديیدةة للطاقة االمتجدددةة إإلى مجلس على مستوىى االجمهھورريیة تم تقديیم م

االوززااررء ووقد شارركك في االتوصل إإلى تلك االنتيیجة تسع ووززااررااتت بناءاا على هھھھذهه االتعريیفة 
االجديیدةة. غيیر أأنهھ لم يیتم ااإلفصاحح عن االسعر االنهھائي للشرااء بعد. وولكن ددعوني أأذذكر بعض 

على مدىى عشر سنوااتت٬، ووفترةة  ٪١۱٣۳ااألررقامم هھھھنا: إإننا نستهھدفف تحقيیق معدلل عائد ددااخلي 
ووكذلك االتوصل إإلى ااتفاقيیة شرااء  ٪١۱٥٠۰ااستردداادد أأرربع سنوااتت ووأأنن يیكونن عائد ااالستثمارر 

 االطاقة يیصل مدااهھھھا إإلى عشريین عاما. ووهھھھذاا كلهھ مريیح ووجذاابب بالنسبة للمستثمريین".
 
 
 

االبحوثث  ووصرحح االدكتورر محمد عيید عبد االمجيید٬، مديیر مكتب نقل االتكنولوچيیا بمركز
االزررااعيیة االمصريي لدىى مشارركتهھ:" أأنن هھھھناكك كثيیر من االمعلماتت االمختلفة حولل كم االمخلفاتت 

االعضويیة االتي تنتجهھا مصر في االعامم٬، ووأأننا كنّا نقومم بالذهھھھابب إإلى االموااقع االمختلفة لمعرفة كم 
من االمخلفاتت االعضويیة أأوو االمحاصيیل االثانويیة. ووتوصلنا إإلى ااستنتاجج مفاددهه أأنن االمنتج بالضبط 

ااالنتاجج هھھھو تسعة عشر مليیونن ططن سنويیا". ووأأضافف سيیاددتهھ:" عند االتخطيیط لمشرووعع ما يیجب 
أأنن تبني حساباتك ووفق االمعلوماتت االمعتدلة لضمانن ااستمراارريیة االعرضض". تم تعرضض االدكتورر 

االتي توااجهھ االجهھاتت االفاعلة في مجالل االطاقة االحيیويیة  محمد عيید عبد االمجيید االتحديیاتت
ووبخاصة مع عدمم ثباتت االكميیاتت االمتوفرةة من االمخلفاتت االعضويیة:" في نفس االقريیة نجد 

مزااررعا يیزررعع محصوال ووااحداا فقط على مساحة معيینة من ااألررضض٬، ووفي ذذااتت االوقت نجد 
ااألفدنة. وولذلك إإذذاا كنّا مزااررعا آآخر يیجاووررهه يیزررعع محصوال مختلفا على مساحة مختلفة من 



نريید أأنن يیكونن لديینا مشرووعا مربحا يیجب أأنن نذهھھھب إإلى أأماكن االتي تزررعع محاصيیل بصوررةة 
كثيیفة وومحدددةة تتناسب مع االتكنولوچيیا االخاصة بهھ". ثم تناوولل ددوورر االحكومة في تهھيیئة ااألجوااء 

دد االطلب٬، سوفف ووقالل:" بمجردد أأنن يیزدداا   االطاقة االحيیويیة االمناسبة لزيیاددةة االطلب على مشارريیع
يیمثل ذذلك حافزاا ااقتصادديیا للمزااررعيین لجمع محاصيیلهھم وونقلهھا إإلى موقع االمشرووعع. كما أأنن 

االمركز يیريید أأنن يیجعل بيیناتت االمخلفاتت االعضويیة متاحة قدرر ااإلمكانن لتشجيیع االمزيید من 
االمشرووعاتت على االنمو. ووستكونن ددررااساتنا متاحة للجمهھورر قريیبا جداا على موقعنا على 

ووسوفف نضمنهھ خريیطة للمخلفاتت االعضويیة االتي ستحددد جميیع مواارردد االمخلفاتت ااالنترنت 
".االعضويیة في مصر  

 

االمهھندسس/ أأحمد مدحت٬، االمديیر االتنفيیذيي لراابطة االطاقة االحيیويیة من أأجل االتنميیة االريیفيیة  ووقالل
االمستداامة في مستهھل مشارركتهھ:" لقد ااخترنا االتقنيیاتت ااألكثر مالءمة وواالتي تتناسب وواالظرووفف 

صريیة وواالمناططق االريیفيیة من خاللل مساعدةة االمزااررعيین على ااستبداالل االغازز االبتروولي االم
االمسالل بالغازز االحيیويي ووااألسمدةة االكيیماوويیة باألسمدةة االعضويیة٬، ووهھھھو ااالمر االذيي سيیخفض من 
اانبعاثاتنا من االغاززااتت االضاررةة في ذذااتت االوقت. ووقد تمكنا كذلك بالتعاوونن مع هھھھيیئة شؤوونن االبيیئة 

شركة ناشئة  ٣۳٠۰مج ااألمم االمتحدةة ااالنمائي وومرفق االبيیئة االعالمي من إإيیجادد االمصريیة ووبرنا
ووحدةة إلنتاجج االغازز االحيیويي في ثمانيیة عشرةة محافظة مصريیة". ووشددد  ١۱٣۳٠۰٠۰قامت ببناء 

االمهھندسس أأحمد مدحت على أأهھھھميیة االتدرريیب على بناء االقدررااتت ووخاصة في ووجودد سوقق ووااعدةة 
ووقالل:" نعتبر هھھھذاا االمشرووعع مشرووعا ناجحا٬، ووكانن مثل سوقق االمخلفاتت االعضويیة في مصر. 

لهھ ااثر إإيیجابي على االمزااررعيین منذ أأنن أأبدىى االكثيیروونن منهھم ااهھھھتماما ببناء ووحدااتت اانتاجج االغازز 
جعل هھھھذهه االمشرووعاتت أأكثر ااستداامة؛ ووهھھھو االسبب  ااآلنن في   االحيیويي. وويیتمثل االتحدىى االحديید
".االذيي أأنشأنا االجمعيیة من أأجلهھ  

 
 

ووبدأأ االدكتورر حاتم االجمل٬، ررئيیس مجموعة " إإيیمپورر" مشارركتهھ قائال:" نحن مجموعة من 
خبرااء االنفايیاتت االذيین ووااجهھواا تحديیا صعبا في مصر. لقد ددشنا مشرووعنا إلنتاجج مائة كيیلوووااطط 

من االغازز االحيیويي في قريیة موشتوهھھھورر ووووصلنا ااآلنن إإلى أأنن لديینا مشرووعع يینتج ستة 
ي محافظة كفر االشيیخ. في مشرووعع االمائة كيیلوووااطط ااستخدمنا في خط اانابيیب ف ميیجاووااطط

االنفايیاتت االصلبة٬، غيیر أأننا أأددرركنا خاللل االتجربة أأنن االعرضض من االمخلفاتت غيیر ثابت؛ وولذلك 
كانن عليینا أأنن ننتقل إإلى شيیئ أأكثر ااستداامة. ووأأكتشفنا أأنن االحمأةة أأررخص نسبيیا ووأأكثر أأمنا من 

ليینا أأنن نختارر أأررخص ططريیقة لتوليید االطاقة من حيیث االوفرةة. وولكي يینجح االمشرووعع كانن ع
االنفايیاتت. وويیجب أأيیضا أأنن تكونن أأقل من تكلفة إإنتاجج االطاقة في مصر". ووأأضافف :" على 

االرغم من ااإلجرااءااتت االمعقدةة وواالمثيیرةة لالنزعاجج للحصولل على ااتفاقيیة شرااء ططاقة مولدةة من 
ااء االطاقة لمشرووعنا في كفر االنفايیاتت٬، فقد تمكن فريیق شركتنا من االحصولل على ااتفاقيیة شر

االشيیخ بيیحيیث يیمكننا بيیع االكهھرباء االمنتجة من االنفايیاتت إإلى شبكة االكهھرباء االمصريیة. 
ووأأصبحت االمشكلة ااآلنن أأنن ال أأحد يیملك االنفايیاتت". ووتابع االدكتورر االجمل قائال:" كانن عليینا أأنن 

ة. غيیر ااننا نذهھھھب إإلى تسع ووززااررااتت وونحصل على عشريین مواافقة من ثمانيیة ووثالثيین لجن
توصلنا أأخيیراا إإلى نموذذجج أأعمالل يیمكن أأنن يیديیر االنفايیاتت بطريیقة فعالة. ووووقفنا ااتفاقيیة شرااء 

االطاقة االتي ننتجهھا. ووأأشارر إإلى أأنن أأحد مفاتيیح نموذذجج ااألعمالل االناجح هھھھو أأنن يیكونن دداائما قيیمة 
كثيیر من مضافة من منتج ثانويي. على سبيیل االمثالل فإنن ااألسمدةة االعضويیة يیمكن أأنن تضيیف اال



٬، كما ٢۲٠۰١۱٤بشكل إإيیجابي منذ عامم   ااألمواالل االسائلة للمشرووعع. ووأأعربب عن إإحراازز تقدمم كبيیر
أأنهھ يیجريي تطويیر كتيیب التفاقيیة شرااء االطاقة من أأجل جعل االعمليیة أأسهھل على االشركاتت 

.االخاصة وواالمستثمريین في االمستقبل  
اتت االصلبة بالوكالة ااأللمانيیة ووقالل االسيید توفيیق االخشن٬، مديیر االبرنامج االوططني إلددااررةة االمخلف

للتعاوونن االدوولي:" أألمانيیا هھھھى االدوولة ااألوولى في االتعامل مع االغازز االحيیويي وولديیهھا أأعلى تعريیفة 
ندعم االتعريیفة لشرااء  وولنجاحح سيیاستهھا. وويیجب  لشرااء االطاقة االمنتجة منهھ. ووهھھھو بالتأكيید مفتاحح

ة إإددااررةة االنفايیاتت فيیهھا". ووفي االطاقة في مصر كآليیة تحفيیزيیة مادديیة لتقديیم حلولل لمنظوم
معرضض أألقاء نظرةة عامة على ااسعارر االوقودد أأووضح أأنهھ وومع تدهھھھورر قيیمة االجنيیهھ االمصريي٬، 

تتاحح للطاقاتت االبديیلة فرصة للتنافس بالمقاررنة مع ااررتفاعع أأسعارر االوقودد االتقليیديي. ووأأقترحح كذلك 
تخداامم االوقودد االبديیل في االنفايیاتت إإلى ططاقة من خاللل ااس  قطف االثمارر االيیانعة للنمذجة تحويیل

صناعة ااألسمنت. ووقالل:" في مصانع ااألسمنت أأنت ليیست مضطراا لبناء أأيي شيیئ٬، يیجب 
عليیك فقط أأنن تعرفف كيیف يیمكنك رربط ااألشيیاء ببعضهھا االبعض. كما أأنني أأررىى أأنن االنفايیاتت 

جذاابة جداا إإقتصادديیا لمصانع ااألسمنت في االسنوااتت االمقبلة". ووقدمم االسيید االخشن   ستصبح
ااحا بأنن يینظر االناسس من ااآلنن إإلى االمخلفاتت االعضويیة من منظورر ااجتماعي ووااقتصادديي. إإقتر

االمخلفاتت االعضويیة االصغيیرةة تََخلَّق فرصص عمل في االقرىى٬، ووإإذذاا   ووقالل:" إإنن مشرووعاتت
أأعطيینا االقروويیيین االتكنولوچيیا لالستفاددةة من مواارردد االمخلفاتت االعضويیة لخلق فرصص عمل 

".عد في حل مشكلة االهھجرةة من االريیف إإلى االمديینةوومستقبل ووااعد؛ فإنن ذذلك قد يیسا      
 

 
 نبذةة عن منتدىى االقاهھھھرةة للمناخخ:

 
ي هھھھو عباررةة عن سلسة من االفعاليیاتت االشهھريیة االتي ترمي إإلي منتدىى االقاهھھھرةة للتغيیر االمناخ  

خلق آآفاقق لتباددلل االخبرااتت ووررفع ووتنميیة االوعي ووتشجيیع االتعاوونن ما بيین صانعي االقراارر 
االسيیاسي وومجتمع ااألعمالل وواالمجتمع االعلمي ووكذاا االمجتمع االمدني. ووقد أأططلقت مباددررةة  منتدىى 

تعاوونن بيین االسفاررةة ااأللمانيیة ووووززااررةة االدوولة بال 2011فى نوفمبر االقاهھھھرةة للتغيیر االمناخي 
االمصريیة لشئونن االبيیئة ووجهھازز شئونن االبيیئة وواالهھيیئة ااأللمانيیة للتباددلل االعلمي وواالوكالة ااأللمانيیة 

للتعاوونن االدوولي ووااللجنة االمصريیة ااأللمانيیة االعليیا االمشتركة للطاقة االمتجدددةة ووفاعليیة االطاقة 
 ووحمايیة االبيیئة.

   
    
  
	  


