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تقزٜض

ٜغضْ ٞإٔ أقزّ تكضٜض اإلبالؽ ايٛطين ايجاْ ٞعٔ تك ِٝٝساي ١تػري املٓاذ يف ممًهة ١ايبشةض ٜٔيف إطةاص
إتؿاق ١ٝاألَِ املتشز ٠اإلطاص ١ٜيتػري املٓاذ.
مٔ يف ممًه ١ايبشض ٜٔيزٜٓا إميإ صاعخ ٚق ٟٛبأْ٘ هب عً ٢نٌ ايز ٍٚاملغةاُٖ ١يف ٖةش ٙاإلتؿاقٝة١
ايعٌُ اؾار يتشكٝل خؿض عضٜع ًَُٛٚؼ يف غاطات ايزؾ ١٦ٝاملٓبعجٚ ،١بايتاي ٞقاٚي ١ػٓب اآلثاص اـطريٚ – ٠صمبةا املأعةا-١ٜٚ
املضتبط ١بتبعات تػري املٓاذٚ ،بٗشا املغتٓز ،ؽط ٛممًه ١ايبشض ٜٔخطٖ ٠ٛاَ ١م ٛتٓؿٝش إيتظاَاتٗا ايزٚيٚ ١ٝتؤنز عً ٢إٔ تػري
املٓاذ ٜؤخش يف االعتباص مُٔ عٝاعاتٗا ٚأْؾطتٗا ٚخططٗا ايتُٓ.١ٜٛ
ٚبإعتباصٖا رٚي ١دظص ١ٜفػري ٠سات قابً ١ٝعاي ١ٝيًتأثض بتػري املٓاذ ،تؤَٔ ممًه ١ايبشض ٜٔبإٔ َٛادٗ ١ؼز ٟتػري املٓاذ ٜهُٔ
يف َبارصات ايتُٓ ١ٝاملغتزاَ ١اييت تؾذع ٚتعظط ايُٓ ٛاالقتقار ٟايكٚ ٟٛايٓظٝـ ٚايقةزٜل يًب٦ٝةٚ .١مةٔ ْةض ٣إٔ اإلْتكةاٍ إ
ايتؿهري اؾزٜز ٚاألطض اؾزٜزٚ ٠ايؾضانات اؾزٜز ،٠اييت ٜتنُٓٗا ايبالؽ ٖٛ ،إيظاّ ٚٚادةب خًكةٚ ٞأربة ٞمة ٛأبٓآ٥ةا ٚأسؿارْةا
ٜ َٔٚأت َٔ ٞبعزِٖ.
ٚصغِ فػض َغاس ١ممًه ١ايبشضٚ ٜٔمآي ١إعٗاَٗا اؿاي ٞيف اْبعاثةات غةاطات ايزؾ٦ٝة ١عًةَ ٢غةت ٣ٛايعةا  ،إال أْٗةا عتغةتُض يف
رعِ اؾٗٛر ايزٚي ١ٝجملابٗ ١تٗزٜز ٚخطض تػري املٓاذٚ ،يف ٖش ٙايعًُ ،١ٝمٔ ْتطًع إ بٓاٚ ٤تٓؿٝش اـطط اييت ؼزثٓا عٓٗا يف
ٖشا ايبالؽ اْطالقاً َٔ صٚح ايتعا ٕٚايزٚي ٞايبٓا.٤
ايؾٝخ عبزاهلل بٔ محز آٍ خًٝؿ١
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يف إطاص ايتعا ٕٚايزٚي ٞػا ٙفابٗ ١أسز ايكناٜا اهلاَٚ ١اـطري ٠اييت تٛاد٘ ايعا ايٖٞٚ ّٛٝ
قن ١ٝتػري املٓاذ ايعاملٚ ٞايش ٟعتؤثض عًَٛ ٢اصر ايعا ايطبٝعٚ ١ٝباألخك اؿَٗٓ ١ٝا ،ؼشٚ
ممًه ١ايبشض ٜٔػا ٙايكٝاّ مبغؤٚيٝاتٗا ٚااليتظاّ باملعاٖزات ٚاالتؿاقٝات ايزٚي ١ٝسات ايعالق١
بايبٚ ١٦ٝباألخك اتؿاق ١ٝاألَِ املتشز ٠اإلطاص ١ٜيتػري املٓاذٚ ،تعٗزات بضٚتٛن ٍٛنٛٝت.ٛ
ٚيف ٖشا املكاّٜ ،طٝب ي ٞإٔ أقزّ ايتكضٜض ايٛطين ايجاْ ٞملًُه ١ايبشضٚ ٜٔايش ٟمت أعزار ٙيف إطاص َٗٓٚذ ١ٝاتؿاق ١ٝاألَِ املتشز٠
اإلطاص ١ٜيتػري املٓاذٚ ،ايش ٟقاّ بإعزار ٙفُٛع َٔ ١اـربا ٤ايٛطٓٝني يف ايعزٜز َٔ املؤعغات ايٛطٓٚ ١ٝاؾاَعات يف املًُه١
بٗزف إرَاز س ٟٚايعالقٚ ١بٓا ٤ايكزصات احملً ١ٝيًُن ٞقزَاً يف املغاَُٖٚ ١تابع ١ايعٌُ املغتكبً ٞيف ٖشا اجملاٍ ،نُا قاّ
باملغاعز ٠يف األؽضاف ٚاملضادع ١خربا ٤رٚيٝني ،اثٓٛا عًٖ ٢شا ايعٌُ ٚعاُٖٛا يف إظٗاص ٙبايقٛص ٠املطًٛب.١
ٜبني ٖشا ايتكضٜض ٚمع ممًه ١ايبشض ٜٔنإسز ٣ايز ٍٚاؾظص ١ٜاألنجض نجاؾ ١عهاْٚ ،١ٝاييت ٜتٛقع إٔ تتأثض بقٛص ٠نبرئَ ٠
ظاٖض ٠تػري املٓاذ ٚايتزاعٝات املقاسب ١هلش ٙايظاٖضٚ ٠غاف ١بإٔ َعظِ ايغهإ ٜكطٓ ٕٛاملٓاطل ايغاسً .١ٝنُا بني ايتكضٜض
بإ ايتأثري ئ ٜكتقض عً ٢ايغٛاسٌ َٔ دضا ٤اصتؿاع َٓغٛب َٝا ٙايبشضٚ ،إمنا ٜتعز ٣سيو إ ايتأثري عً ٢املٛاصر املا ١ٝ٥ايٓارص٠
يف املٓطك ،١إماؾ ١إ ايتأثري عً ٢ايقش ١ايعاَٚ ١ايتٓٛع ايبٛٝيٛد ٞايشٜ ٟعز ٖؾاً ٚسغاع ًا يًظضٚف ايطبٝع ١ٝاملقاسب ١يظاٖض٠
ايتقشض ٚاؾؿاف.
ٖ َٔٚشا املٓطًل اؽشت ممًه ١ايبشض ٜٔاإلدضا٤ات ٚاـطط اإلعرتاتٝذ ١ٝجملابٗ ١ظاٖض ٠تػري املٓاذٚ ،اؾٛاْب ايب ١ٝ٦ٝاملعظط٠
ؿُا ١ٜايبٚ ١٦ٝاحملاؾظ ١عً ٢املٛاصر اؿ ،١ٝنُا اؽشت اـطٛات يتٓؿٝش اتؿاق ١ٝاألَِ املتشز ٠اإلطاص ١ٜيتػري املٓاذ َٔ خالٍ
تطٜٛض ايؾضانات اإلعرتاتٝذ ١ٝيًعٌُ ايؿعاٍ بني املؤعغات اؿهَٓٚ ١َٝٛظُات ايكطاع اـال ٚمجاعات اجملتُع
املزْٚ،ٞاعتُزت اعرتاتٝذٚ ١ٝطٓ ١ٝيتٓؿٝش االتؿاق ،١ٝتعتُز عً ٢تعظٜظ إدضا٤ات اؿز َٔ اْبعاخ غاطات ايزؾَ ١٦ٝع ايرتنٝظ
بؾهٌ خال عً ٢تػٝري عارات االعتٗالى ٚطٜار ٠ايٛعٚ ،ٞاؿز َٔ ايتعضض آلثاص تػري املٓاذ ٚاؽاس اإلدضا٤ات ايتٓؿٝش١ٜ
يًتهٝـ َع تزاعٝات ٖش ٙايكن.١ٝ
بايضغِ إٕ َغاُٖ ١ممًه ١ايبشض ٜٔيف اْبعاخ غاطات ايزؾ ١٦ٝتعز فػري ٠دزا ،إال إٔ تأثضٖا عٝه ٕٛنبريا نْٗٛا أسز ٣ايزٍٚ
اؾظص ١ٜايقػري ٠احملاط ١مبٝا ٙايبشض .عٛؾت ٚافٌ ايبشض ٜٔرعِ اؾٗٛر ايعامل ١ٝيًتقز ٟـطض تػري املٓاذ ٚعٛف تغتُض
باملٛاطْ ١بني استٝادات ايتَُٓٚ ١ٝتطًبات ايغهإ ٚبني احملاؾظ ١عً ٢ايتظاَاتٗا ػا ٙايبٚ ١٦ٝاملؾاصن ١ايؿعايَ ١ع اجملتُع
ايزٚي ٞيف ايكناٜا املًشٚ ١اهلاَ.١
ايزنتٛص عارٍ خًٝؿ ١ايظٜاْٞ
املزٜض ايعاّ
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يكز مت إعزار تكضٜض ايبالؽ ايٛطين ايجاْ ٞملًُهة ١ايبشةض (SNC) ٜٔيف إطةاص اتؿاقٝة ١األَةِ املتشةز٠
اإلطاص ١ٜيتػري املٓاذ ) (UNFCCCبزعِ َةٔ فةٓزٚم ايب٦ٝة ١ايعةاملٚ )GEF ٞبضْةاَر األَةِ
املتشز ٠يًب .)UNEP ١٦ٝإٕ تكضٜض ايبالؽ ايٛطين ايجاْ ٞملًُه ١ايبشضٜٗ ٜٔزف يتطبٝل َٓٗر املعًَٛات اـافة ١بهةٌ بًةز يف
اقرتاح فُٛع َٔ ١ايغٝاعات يًتهٝـ ٚايتدؿٝـ َٔ أثةاص االستبةاؼ اؿةضاص ٟايةيت تؾةذع عًة ٢تعُةٖ ِٝةٛادػ تػةري املٓةاذ يف
عًُ ١ٝايتدطٝط ايٛطٓ ١ٝيًتُٓ ١ٝاملغتزاَٜٚ .١عهػ تكضٜةض ايةبالؽ ايةٛطين ايجةاْ ٞملًُهة ١ايبشةض ٜٔاؾٛاْةب سات ايقةًَ ١ةٔ
صؤ ١ٜايبشضٚ ،(BV2030) ٜٔعزر آخض َٔ ٚثا٥ل ايغٝاعات ايٛطٓ ١ٝيبعض ايكطاعات احملزر.٠
يكز مت أخش تعظٜظ ايكزصات ايٛطٓ ١ٝبني ايعًُاٚ ٤ايباسجني ٚاملٗٓٝني يف ايكطةاع اـةال يف إعةزار تكضٜةض ايةبالؽ ايةٛطين ايجةاْٞ
ملًُه ١ايبشضَٛ ٜٔمٛعاً أعاعٝاً ٖٚزؾ ًا صٝ٥غً ٝا تعظٜظ ايٛع ٞبؾإٔ تػري املٓاذ يف ممًه ١ايبشض.ٜٔ
ؾُٔ ايٛادب عًٓٝا ٚمٔ ْٓذةظ تكضٜةض ايةبالؽ ايةٛطين ايجةاْ ٞملًُهة ١ايبشةض ،ٜٔإٔ ْتٛدة٘ ظظٜةٌ ايؾةهض ٚعظة ِٝاالَتٓةإ إ
فٓزٚم ايب ١٦ٝايعاملٚ ،ٞداَع ١اـًٝر ايعضبٚ ،ٞداَع ١ايبشضٚ ،ٜٔاملٓظُات غري اؿهٚ ،١َٝٛمجٝةع املغةاُٖني اآلخةض ،ٜٔعًة٢
َغاعزتِٗ ٚرعُِٗ ايضثابت يف اعزار ٖشا ايتكضٜض.

املٗٓزع ١طٖ ٠ٛقُز ايهٛاصٟ
َزٜض إراص ٠ايتكٚ ِٜٛايتدطٝط ايبٞ٦ٝ
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َعظِ ايغهإ عً ٢طة ٍٛايؾةضٜط ايغةاسً ٞمةُٔ املٓةاطل
ايؾُاي ١ٝيف اؾظٜض ٠ايهرب ٣ايبشض.)ٜٔ

املًدك ايتٓؿٝشٟ
ٖٓاى عز ٠عٛاٌَ تًعب رٚصاً يف تأثض ايبشض ٜٔبةتػري املٓةاذ
ٚنةةشيو َغةةتٜٛات اْبعاثةةات غةةاطات ايزؾ٦ٝةةَٚ .١ةةٔ ٖةةشٙ
ايعٛاَةةةٌ :املٓةةةاذ ٚاملٛقةةةع اؾػةةةضايف ٚاملغةةةاسٚ ١تنةةةاصٜػ
ايغطحٚ ،ايزميٛغضاؾٝا ايغهاْٚ ،١ٝايُٓ ٛاالقتقارٚ ٟإْتةاز
ٚاعةةتٗالى ايطاقةةٚ ١اعةةتدزاّ األصض ٚاملةةٛاصر ايطبٝعٝةة،١
باإلماؾ ١إ عٛاٌَ أخض.٣

ايطاق١
َجًةةت فةةارصات ايةةٓؿطَٓ ،ةةش إنتؾةةاؾ٘ عةةاّ ٚ 1932إ ايٝةةّٛ
ايكةة ٠ٛايزاؾعةة ١يًُٓةة ٛاالقتقةةار ٟيف ايبشةةضٚ ،ٜٔسيةةو صغةةِ
اؾٗٛر ايهبري ٠املبشٚي ١يتٜٓٛع َقارص ايزخٌٚ .يهةٔ عةذٌ
إْتاز ايٓؿط انؿاماً قًٝالً يف ايغٓٛات ايعؾض األخةري ،٠إال إٔ
ٖٓةةاى قةةاٚالت عًُٝةة ١يظٜةةار ٠إْتةةاز ايةةٓؿط إ 100,000
بضَٝةةٌ َٜٝٛةةاً يف عةةٓٚ .2017 ١تتُٝةةظ ايبشةةض ٜٔبةةني رٍٚ
اـًٝر ايعضب ٞبأْٗا متتًو عع ١يتهضٜض ايٓؿط غري َغتػً١
بايهاَةةٌ ،نُةةا تتُٝةةظ فةةارصاتٗا ايٓؿطٝةة ١يععةةٛام ايعاملٝةة١
باستٛاٗ٥ا عً ٢دظ ٤نبري َٔ املٓتذات ايبرتٚي ١ٝاملهضص.٠

ايظضٚف احملً١ٝ
تكةةع ايبشةةض ٜٔيف اؾةةظ ٤ايػضبةةَ ٞةةٔ اـًةةٝر ايعضبةةٖٚ ،ٞةةٞ
عباص ٠عٔ أصخبٜ ٌٝته َٔ ٕٛأنجةض َةٔ  36دظٜةض ٠قاطة١
مبٝةةا ٙمةةشً ١ؽتًةةـ نةةجرياً يف اؿذةةِ ٚايرتنٝب ةٚ ١ايبٓٝةة.١
ٚمتجةةةٌ اؾظٜةةةض ٠ايضٝ٥غةةة٘ يف ايبشةةةض ٜٔسةةةٛايَ %85 ٞةةةٔ
املغاس ١ايهًٚ ،١ٝتكع ؾٗٝا املٓاَ ١عافُ ١ممًهة ١ايبشةض.ٜٔ
ٚخةةالٍ ايؿةةرت ٠املُتةةزَ ٠ةةٔ عةةاّ  1964إ عةةاّ  ،2007إطرارت
َغاس ١ايزٚي ١سٛاي 90 ٞنِ 2بغبب عٝاعةات ايةزؾٔ ٚايةيت
الطايت َغتُض ٠ست ٢اآلٕ.

ٚيف املكابٌٜ ،ةظرار إْتةاز ايػةاط ايطبٝعة ٞعةٛاي %4 ٞعةٜٓٛا.
ٜٚةةتِ اعةةتٗالى نةةٌ ايػةةاط ايطبٝعةة ٞقً ٝةاً %33 :يف تٛيٝةةز
ايهٗضبا %27 ٚ ،٤يف إْتاز األمل ،ّْٛٝٛبُٓٝةا ٜنةخ َٓ %18ة٘ يف
سكةةة ٍٛايةةةٓؿطٜٚ ،غةةةتدزّ  %8يف إْتةةةاز ايبرتٚنُٝاٜٚةةةات،
ٚىقةةك ايبةةاقٖٚ ٞةة %14 ٛيف االعةةتدزاَات ٚايتطبٝكةةات
ايقٓاع ١ٝاملدتًؿ.١
ُتغةةةتدزّ ايهٗضبةةةا ٤بهجاؾةةة ١يف تًبٝةةة ١استٝادةةةات ايُٓةةةٛ
االقتقةةارٚ ٟيف إْتةةاز املٝةةا ٙاحملةةال ٠ؼًٝةة ١املٝةةاٜٚ .)ٙعتةةرب
ايكطةةاع املٓظيةة ٞاملغةةتًٗو األنةةرب يًهٗضبةةاًٜٝ ٤ةة٘ ايكطاعةةات
ايتذاصٚ ١ٜاالقتقارٜٚ .١ٜبًةؼ املتٛعةط ايغةٓ ٟٛإلعةتٗالى

املٓاذ
املٓةةاذ يف ايبشةةض ٜٔسةةاص دةةزاً يف ايقةةٝـ َٚعتةةزٍ ْغةةبٝاً يف
ايؾتاٜٚ .٤تشبشب املتٛعط اي َٞٛٝيةزصدات اؿةضاص ٠خةالٍ
ايغةةَٓ ١ةةٔ  14إ  41رصدةةٜٛ٦َ ١ةةٚ .١قةةز ؽةةٗزت َتٛعةةطات
رصدات سضاص ٠اؾ ٛايغةٓ ١ٜٛطٜةارَ ٠غةتُض ٠خةالٍ ايؿةرت٠
َٔ عاّ  1950إ عاّ  ;2010بُٓٝةا ٜتدةش عةك ٛاألَطةاص
اػاٖ ًا ٚامشاً يف ْؿػ ايؿرت.٠

ايؿضر َٔ ايهٗضبا ٤سٛايٞ
َٔ بني األعً ٢يف ايعا .

َٝذةاٚاتٚ ،ايةشٜ ٟقةٓـ

االقتقار
عةةذٌ االقتقةةار يف ايبشةةض ٜٔمنةةٛاً ٖاَة ًا بًػةةت ْغةةبت٘ %5.5
عٜٓٛاً خالٍ ايعكز األخريٚ ،قز ؼكةل سيةو بؿنةٌ اطرٖةاص
ايكطةةاع املةةايٚ ،ٞايتطةةٛص ايغةةضٜع ايةةش ٟؽةةٗز ٙقطةةاع ايبٓةةا٤
ٚايتٛعةةةع يف ايقةةةٓاعات ايتشًٜٝٛةةة ،١نُةةةا نةةةإ يًتطةةةٛصات
االقتقار ١ٜعً ٢املغت ٣ٛاإلقً ُٞٝآثاص إهاب ١ٝعً ٢ايٛمةع
االقتقةةار ٟايةةزاخًٚ .ٞتٗةةزف صؤٜةة ١ايبشةةض ٜٔاإلقتقةةار١ٜ
يعاّ  2030إ تعظٜظ اإلقتقار ايشٜٛ ٟدٗ٘ ٜٚكةٛر ٙايكطةاع
اـالٚ ،ايةشٜ ٟعتُةز بزصدة ١نةبري ٠عًة ٢ايةٓؿط ٚايػةاط.
َٚةةٔ خةةالٍ تؾةةذٝع اإلعةةتجُاص يف قطاعةةات دزٜةةزَ ٠جةةٌ
ايغةةٝاسٚ ،١اـةةزَات ايتذاصٜةةٚ ،١ايقةةٓاعات ايًٛدغةةت،١ٝ
ٚايقٓاعات املٛدٗ ١م ٛايتقزٜض َجةٌ فةٓاع ١األملْٝٛة،ّٛ

ايغهإ
ؽٗزت ايبشض ٜٔمنٛاً عةضٜعاً يف عةزر ايغةهإ قةزصت ْغةبت٘
عٛاي %7 ٞخالٍ ايغةٓٛات ايعؾةض األخةري .٠ؾؿة ٞعةاّ ،2008
ْغةُ،١
بًؼ ايعزر اإلمجةاي ٞيًغةهإ سةٛايٞ
ْٚظضاً يًُعزالت ايعاي ١ٝيًٗذض ٠إ راخٌ ايبالر ،أفبح عزر
األداْب ٜظٜز قًٝالً عةٔ عةزر املةٛاطٓني ،بتػةٝري عُةا نةإ
ايٛمع عً ٘ٝيف عاّ  ،2000سُٓٝا ناْت ايٓغب َتغا ١ٜٚبني
ايؿ٦تنيٚ .تعترب ايبشض َٔ ٜٔأعً ٢بًةزإ ايعةا يف ايهجاؾة١
ايغةةهاْ ،١ٝسٝةةح ٜٛدةةز ْ 1461غةةُ ١يهةةٌ نةةِٜٚ .2تُضنةةظ
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ايب١٦ٝ
ٜػًةةب ايطةةابع ايقةةشضا ٟٚعًةة ٢ايتنةةاصٜػ يف ايبشةةض،ٜٔ
بإعتجٓا ٤ؽضٜط طصاع ٞمٝل َٛدٛر عًة ٢طة ٍٛاـطةٛ
ايغةةاسً ١ٝايؾةةُايٚ ١ٝايؾةةُاي ١ٝايػضبٝةةٚ .١تتهةة ٕٛايب٦ٝةة١
ايبشضٚ ١ٜاملا ١ٝ٥يف املًُه َٔ ١فُٛع ١نةبريَ ٠ةٔ املٓةاطل
َجةةةٌ َغةةةتٓكعات َٓٚةةةاطل أؽةةةذاص املٓذةةةضٚفٚ ،ايغةةةٍٗٛ
ايطٚ ،١ٝٓٝايقةدٛص ايبشضٜةَٓٚ ،١ةاطل ٚأصامة ٞاؿؾةا٥ؿ
ايبشضٚ ،١ٜع ٕٛٝاملٝا ٙايعشبٚ ،١ايبشريات ايؾاطٚ ،١ٝ٦اؾظص
ايبعٝز ٠عٔ ايؾةٛاطٜٚ .٤٢عتةرب خًةٝر عةً ٣ٛايةش ٟوةٝط
بايبشضٚ ،ٜٔاملقةٓـ مةُٔ املٓةاطل اؾػضاؾٝة ١اؿٜٛٝة ١يف
اـًةةٝر ايعضبةة ٞيػٓةةا ٙباؿؾةةا٥ؿ ايبشضٜةةٚ ١إستةةٛا ٙ٤عًةة٢
أعًْ ٢غب َٔ ١سٛٝاْةات األطة ّٛسٝةٛإ ثةز ٜٞعةض ٟية٘
أطضاف أَاَ ١ٝنايظعاْـ ٚطعٓؿ ١س ١ًٜٝعُٝك ١اإلْؾةعاب)
خةةةاصز املٝةةةةا ٙاإلقًُٝٝةةةة ١اإلعةةةةرتاي .١ٝأمةةةةـ إ سيةةةةو إٔ
املغتٓكعات املًش ١ٝتنِ فُٛع َٔ ١أْٛاع ايٓباتات احملً١ٝ
ٚاألفًٚ ١ٝتغةتدزّ نُٛقةع يًرتبٝةٚ ١ايتػشٜة ١ؿةٛاي3-2 ٞ
ًَ َٔ ٕٛٝايطٛٝص املٗةادض ٠ايةيت متةض بةاـًٝر ايعضبة ٞنةٌ
عاّ أثٓاٖ ٤ذضتٗا بني أٚصٚبا ٚآعٝا ٚأؾضٜكٝا.

تنع ايبشةض ٜٔخططٗةا بٗةزف تُٓٝةٚ ١تطةٜٛض اقتقةارٖا
ٚيف ايٛقت ْؿغ٘ َغاٜض ٠االقتقار ايعامل ٞاملتعايف.
املٛاصر املا١ٝ٥
تتُجٌ َقارص املٝةا ٙيف ايبشةض ٜٔيف املٝةا ٙاؾٛؾٝةٚ ،١ؼًٝة١
املٝةةةاٚ ،ٙإعةةةار ٠اعةةةتدزاّ َٝةةةا ٙايقةةةضف ايقةةةش ٞاملعاؾةةة١
ٚأرت َعزالت ايظٜار ٠ايغضٜع ١يف ايُٓ ٛاإلقتقةارٟ
ٚطٜةةار ٠عةةزر ايغةةهإ يف ايعكةةٛر األصبعةة ١األخةةري ٠إ إطرٜةةار
عٓ ٟٛقزص %4.4 ٙيف ايطًب عً ٢املٝا ٙخالٍ ايغٓٛات ايعؾةض
األخريٚ .٠سايٝاً ،تبًةؼ َعةزالت ايطًةب عًة ٢املةا ٤أنجةض َةٔ
ثالث ١أمعاف َعزالت َقارص املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝغري املغةتزاَ١
أفةةالً; َةةا هعةةٌ ؼًٝةة ١املٝةةا ٙأَةةضا مةةضٚصٜا ٚأعاعةةٝا يف
ايبشةةضٚ .ٜٔتٓةة ٟٛايبشةةضٚ ٜٔمةةع إعةةرتاتٝذٝات َتهاًَةة١
ملٛادٗ ١ؼزٜات املٝا َٔ ٙسٝح ايعضض/ايطًبَٚ .ةٔ ٖةشٙ
اإلعةةرتاتٝذٝات االعةةتدزاّ األَجةةٌ يًُٝةةاٚ ٙتكًٝةةٌ ايؿاقةةز
َٓٗاٚ ،طٜار ٠اعتدزاّ املٝةا ٙاحملةالٚ ،٠إعةار ٠اعةتدزاّ َٝةاٙ
ايقضف ايقش ٞاملعاؾ.١

ٖٓٚةةةاى عٛاَةةةٌ أْجضٚبٛيٛدٝةةةَ ١جةةةٌ املًٛثةةةات ايةةةٓؿط،
ٚقطةةةة ١ايهٗضبةةةةاٚ ،٤املدًؿةةةةات ايقةةةةٓاعٚ )١ٝايتشنةةةةض
ايتذضٜةةةـ ٚإعتقةةةالح األصض) ٚايقةةةٝز غةةةري ايكةةةاْْٞٛ
ٚاألْٛاع ايػضٜب ١ايػاطَ ١ٜجةٌ :ايػةضاب اهلٓةز )ٟتظٜةز َةٔ
اينػٚ ٛاألعبا ٤عً ٢ايةٓظِ ايبٝ٦ٝة ١ايبشضٜة ١يف املًُهة.١
ٚايؾةةعاب املضداْٝةة ١ساي ٝةاً يف ٚمةةع عةةَٚ ،٤ٞعظُٗةةا; 2030
2
نةةِ يف سايةة ١تةةزٖٛص ب٦ٝةة ٞبغةةبب طٜةةار ٠ايرتعةةب ٚاصتؿةةاع
رصد ١سةضاصَٝ ٠ةا ٙايبشةض .نُةا إٔ ٖٓةاى ْكةك َغةتُض يف
ػُعات أؽذاص ايكضّ َٓش عاّ .1975

ايظصاع١
تعترب ايظصاع ١عٓقضاً َُٗةاً يف سٝةا ٠اجملتُةع ايبشةضٜين ،إال
أْٗةةا يف سايةة ١تةةزٖٛص َغةةتُض َٓةةش ايغةةبعٓٝات َةةٔ ايكةةضٕ
املامٜٚ .ٞعتُةز األَةٔ ايػةشا ٞ٥يف ايبشةض ٜٔسايٝةاً بزصدة١
نبري ٠عً ٢ايٛاصراتَٚ .ع ٖشا ،تغتًٗو ايظصاع ١سٛاي%39 ٞ
َٔ إمجاي ٞاعتدزاَات املٝا ٙيف ايبشض ٜٔصغِ أْٗةا تغةِٗ يف
أقٌ َٔ  َٔ %1إمجاي ٞايٓاتر اإلمجاي ٞاحملً .ٞأمـ إ سيو
إٔ األْؾةةط ١ايظصاعٝةة ١متجةةٌ ايٓقةةٝب األنةةرب َةةٔ اعةةتدزاّ
املٝا ٙاؾٛؾ ،١ٝسٛايٚ ،%85 ٞبهؿةا ٠٤صَٓ ٟدؿنة ١تقةٌ يف
أسغٔ األسٛاٍ إ  %55ؾكط.

ايقش ١ايعاَ١
تغع ٢إعرتاتٝذ ١ايقش ١يف ايبشةض 2010-2002 ٜٔإ تؾةذٝع
َؾاصن ١أٚي ٞاألَةض ٚاملعٓةٝني ٚاملٗةتُني يف ؼغةني ايقةش١
ايعاَ ١يًُةٛاطٓني يف ايبشةض ٜٔمبةا ٜنةُٔ تكةز ِٜخةزَات
َتُٝظ ٠يف فاٍ ايقشٚ .١تبًؼ َٝظاْ ١ٝايقةش ١سةٛاي%9 ٞ
َٔ َٝظاْ ١ٝاؿهٚ .١َٛتكةزّ َؤعغةات االعتؾةؿا ٤ايعاَة١
خزَات طب ١ٝفاْ ١ٝيًُٛاطٓنيٚ .تعز َؤؽضات ايقش ١يف
ايبشض ٜٔدٝزَ ٠كاصَْ ١ع َجٝالتٗا يف ايز ٍٚاجملاٚصَٔٚ ;٠
املأَ ٍٛإٔ ٜقٌ ايعُض املتٛقع أٌَ اؿٝا )٠عٓةز ايةٛالر ٠إ
 74عةةٓٚ .١يف ايٛاقةةعٜ ،ةةتِ تطعةة ِٝاألطؿةةاٍ مةةز أَةةضاض
ايطؿٛيٖٓٚ ،١اى سٛاي 12 ٞسايةٚ ١ؾةا ٠عةٜٓٛاً َةٔ بةني نةٌ

ايٓكٌ ٚاملٛافالت
تتٛؾض يف ايبشض ٜٔؽبهَٛ ١افالت ٚاعع ١بضاً ٚعضاً ٚدةٛاً.
ٜٚػًةةب عًةة ٢املٛافةةالت ايربٜةة ١سةةاؾالت ٚعةةٝاصات األٖةةايٞ
اـافٚ .١تؾري ايتكزٜضات إ إٔ ٖٓةاى عةٝاصٚ ٠اسةز ٠يهةٌ
ؾةةضر ٜٔيف ايبشةةضٚ .ٜٔيف ايٛقةةت اؿةةايٜٛ ،ٞدةةز َطةةاصإ
ٚثالثَٛ ١اْ ٤ٞصٝ٥غ ،١بُٓٝةا ال ٜٛدةز خةط عةهو سزٜةز
صغِ ايتٛف ١ٝبإدضا ٤رصاع ١عٔ إَهاْٝة ١بٓةا ٤ؽةبه ١عةه١
سزٜز ملغاؾ 194 ١نِ عً ٍٛعاّ .2030
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بقؿ ١عاَٚ .١ايبشضًَ ٜٔتظَ ١بتؾذٝع مماصعات ايتُٓ١ٝ
املغتزاَ ١يف نٌ ايكطاعات ٚعتغتُض يف ايعٌُ م ٛرعِ

 1000سايٚ ١الر 19 ٚ ;٠سايٚ ١ؾا ٠بةني األَٗةات َةٔ بةني نةٌ
ٚ 100,000الر.٠

ٚتعظٜةةظ اإللةةاطات ايةةيت ؼككةةت ألٖةةزاف َعٓٝةةٚ ،١إعطةةا٤
األٚي ١ٜٛيعْؾط ١اييت ؼكل أٖزاف ايتُٓ ١ٝاملغتزاَ ١اييت
تتشكل ست ٢اآلٕ

ايتعًٚ ِٝطٜار ٠ايٛعٞ
سككت ايبشضَ ٜٔغتٜٛات عايْ ١ٝغبٝاً يف ايتعًةٚ .ِٝبةزأت
َبةةارص ٠إفةةالح ايتعًةة ِٝايؾةةاٌَ يتشةةزٜح ايتعًةةٚ ِٝؾةةل
املكاٜٝػ ايعاملٚ ،١ٝمةُإ ٚؼكٝةل املالَ٤ةٚ ١ايتٛاؾةل بةني
كضدةات ايتعًةةَٚ ِٝتطًبةةات عةٛم ايعُةةٌٚ .ايٝةةٚ ،ّٛفةةٌ
َعةةزٍ ايتعًة ِٝبةةني ايؿ٦ةة ١ايعُضٜةة 24-15 ١عةةٓ ١إ  %99.7يف
ايٛقت ايش ٟإنؿنت ؾْ ٘ٝغب ١األَ ١ٝبني ايهبةاص إ .%2.5
ٚايتعً ِٝيهٌ األطؿاٍ ر ٕٚاـاَغ ١عؾض ٖٛ ٠تعً ِٝإيظاَٞ
ٚ ،ايتعً ِٝايعايَ ٞتاح يف داَعتني سهَٝٛتني 12ٚ ،داَع١
أًٖٝةة ،١إمةةاؾ ١إ َؤعغةةات َٚعاٖةةز تةةزصٜب َتدققةة١
نةجريٖٓٚ .٠ةاى بةضاَر َٚبةارصات كتًؿة ١يتؾةذٝع ايةةٛعٞ
ايعاّ ظٛر ٠ايتعًْٛٚ ِٝعٝت٘.

إطاص اإلبالؽ ايٛطين
ٚقعت ايبشض ٜٔعً ٢إتؿاق ١ٝاألَةِ املتشةز ٠اإلطاصٜة ١بؾةإٔ
ٚ ،أفةةبشت طضؾ ة ًا ٚؽةةضٜهاً يف
تػةةري املٓةةاذ
اإلتؿاق ١ٝيف َ 28اصؼ عةاّ ٚ .1995مت إعةزار تكضٜةض اإلبةالؽ
َةٔ قبةٌ ؾةضم ٚطٓٝة ١ؼةت صعاٜة١
ايٛطين األٍٚ
ؾٓةة ١تٛدٝةة٘ ٚطٓٝةةٚ ،١سقةةًت عًةة ٢املغةةاعزات املايٝةة١
ٚ ،قُةزّ ايتكضٜةض يف عةاّ
ٚايؿٓ َٔ ١ٝقبٌ
ٚ .2005أرت ؾٛا٥ز اـرب ٠املهتغةب ١يف إعةزار تكضٜةض اإلبةالؽ
ايةةٛطين األ ٍٚإ طٜةةار ٠أعةةزار املؾةةاصنني يف إعةةزار اإلبةةالؽ
ايةةٛطين ايجةةاَْ ٞةةٔ ايكطةةاع اؿهةةَٚ َٞٛؤعغةةات ايكطةةاع
اـالٚ .اْعهػ ٖشا يف طٜار ٠ايًكا٤ات ٚاالدتُاعات ٚٚصـ
ايعٌُ اإلعتؾاص ١ٜاييت تُةٓظِ ٚتُعكةز مبؾةاصن ١ايعزٜةز َةٔ
اهل٦ٝات اؿهٚ ١َٝٛاملؤعغات اـافٚ ١اـربا ٤ايٛطٓٝني

م ٛايتُٓ ١ٝاملغتزاَ١
أسةةضطت ايبشةةض ٜٔتكةةزَاً نةةبرياً يف ؼكٝةةل أٖةةزاؾٗا يف ٖةةشٙ
األيؿ١ٝ

بقةؿ ١خافةٚ ١مة ٛتُٓٝةَ ١غةتزاَ١

اؾز ٍٚصقِ  1ايػاطات ايزؾ ١٦ٝاملٓبعج ١يف ايبشض ٜٔعاّ .2000
َقارص غاطات ايزؾ١٦ٝ
املٓبعجٚ ١املضاؾل ايبايٛع١ٝ
0.000

17,254

15,951

61

0

51

138

26

16

2,515

2,219

0

0

2

104

21

11

0

0

0

0

0

0

0

0

 .4ايظصاع١

0

0

0

0

0

0

0

0

 .5تػري اعتدزاّ
األصض

0

0

0

0

0

0

0

0

2,605

0

124

0

0

0

0

0

إمجاي ٞايػاطات املٓبعج١

22,374

18,169

185

0

52

242

47

26

0.044

فايف ايػاطات املٓبعج١

22,374

18,169

185

0

52

242

47

26

0.044

.1

ايطاق١

0.044

 .2ايعًُٝات
ايقٓاع١ٝ

0.000

 .3اعتدزاّ
املشٜبات
ايهُٝا١ٜٚ
ٚغريٖا

0.000
0.000

 .6ايٓؿاٜات

7

0.000

اػا/ٙ

اْبعاثات غاطات ايزؾ١٦ٝ

اطرارت غاطات ايزؾ٦ٝة ١املٓبعجة ١يف ايؿةرتَ ٠ةٔ  1994إ 2000
َةٔ
بٓغةب %13 ١سةٛاي %2.3 ٞعةٜٓٛاً)َ ،ةٔ

مت سقض غاطات ايزؾ ١٦ٝباعتدزاّ املٓٗر ايشْ ٟقت عًٝة٘
ايتعًُٝات ايعاَ ١املعزي ١يف  1996عٔ قٝةاؼ غةاطات ايزؾ٦ٝة١
ٚتٛدٝةةة٘ املُاصعةةةٚ ١إراص ٠ايٓغةةةبٚ ١ايهُٝةةة ١يف املكةةةاٜٝػ
ايٛطٓ ١ٝيػاطات ايزؾ ١٦ٝاييت أعةزٖا ايؿضٜةل ايةزٚي ٞاملعةين
بتػري املٓاذ.

ثةاْ ٞأنغةٝز ايهضبةٕٛ

ٜٚضدع دظ ٤نبري َةٔ ٖةش ٙايظٜةار ٠إ ايظٜةار ٠يف اعةتدزاّ
ايطاقةة ١يتٛيٝةةز ايهٗضبةةاٚ ٤املعاؾةة ١اؿضاصٜةة ١يف ايعًُٝةةات
ايقٓاع .١ٝاطرارت غاطات ايزؾ ١٦ٝاملٓبعج ١مبعزالت عضٜع١
تقةةٌ إ  % 4,8عةةٜٓٛاً; أنجةةض َةةٔ املتٛعةةط ايةةٛطين; بغةةبب
ايزٚص املتظاٜز يًكطاع ايقةٓاع ٞيف ؼكٝةل أٖةزاف ايتُٓٝة١
االقتقةةةار ،١ٜخقٛفةةاً فةةةٓاعات إْتةةةاز األملْٝٛةةةٚ ّٛغةةةاط
ايٓؾةةةارصَٚ .ةةةع ٖةةةشا ،إنؿةةةض َعةةةزٍ غةةةاط ثةةةاْ ٞأنغةةةٝز
ايهضبْ/ٕٛغُ ١خالٍ ٖش ٙايؿرت.٠

ٜتنةةُٔ اؾةةز ٍٚصقةةِ  1غةةاطات ايزؾ٦ٝةة ١املٓبعجةةٚ ١املضاؾةةل
ايبايٛع ١ٝيعاّ  ;2000سٝح ناْةت غةاطات ايزؾ٦ٝة ١املٓبعجة١

عاّ ٚ ،2000تنُٓت 17,254

َةةةةٔ ايطاقةةةة2,515ٚ ،١
 َٔ 2,605ٚايٓؿاٜات.

َةةةةٔ ايعًُٝةةةةات ايقةةةةٓاع،١ٝ

تعز قطاعات ايظصاعٚ ١اعةتدزاّ األصض ٚايػابةات قطاعةات
فةةػريٚ ٠بغةةٝط ١يف ايبشةةض ٜٔستةة ٢أْةة٘ َةةٔ املؿةةرتض إٔ
تٓعزّ غاطات ايزؾ ١٦ٝاملٓبعجَٗٓ ١ا .نُةا إٔ املةٛار ٚايػةاطات

اْبعاثات قطاع ايطاق١
َقةةزص غةةاطات ايزؾ٦ٝةة ١املٓبعجةةَ ١ةةٔ أْؾةةط ١ايطاقةةٖ ١ةةٛ
إسرتام ايٛقٛر األسؿٛصٚ ٟاملٛار املٓبعج ١عضٜع ١ايظٚاٍ َةٔ
عًُٝةةات ايتٓكٝةةب عةةٔ ايةةٓؿط ٚايػةةاطٚ ،تٛيٝةةز ايهٗضبةةا٤
ٚايطاقٚ ،١ايٓكٌ ٚاملٛافالت ٚأْؾط ١اإلْتاز ايقٓاع.ٞ

املٓبعج َٔ ١املضنبات ايهضبْٝٛة ١ايؿًٛصٜة ١املؾةبع١
َٔ إْتاز األمل ّْٛٝٛبغٝطٚ ١قًًٝة ١سةٛايٞ

ٚتٓةةتر نةةٌ َؾةةتكات ايةةبرت ٍٚاملهةةضص ٠يف َعاَةةٌ ايتهضٜةةض
احملًٜٚ ،١ٝبًؼ اإلْتاز احملًٚ )%15 ٞايبرت ٍٚاـةاّ املغةتٛصر
 َٔ %85ايغعٛر َٔ ١ٜسكةٌ بةرت ٍٚأبٛعةعؿٜٚ .)١غةتدزّ
ايػاط ايطبٝع ٞيف إْتاز ايطاقٚ ١ايهٗضباٚ ٤املعاؾ ١اؿضاصٜة١
يف عًُٝةةةات ايقةةةٓاع ١يتكًٝةةةٌ إْبعةةةاخ غةةةاط ثةةةاْ ٞأنغةةةٝز
ايهضبةةٜٚ .ٕٛغةةتدزّ ايػةةاط ٚاؾةةاطٚيني يف عًُٝةةات ايٓكةةٌ
ايةةرب ٟيتؾةةػ ٌٝايغةةٝاصات ٚايؾةةاسٓات اـؿٝؿةةٚ ١اؿةةاؾالت
ٚايؾاسٓات ايجك.١ًٝ

)  ٚيعزّ تٛاؾض ايبٝاْات يتكزٜض املٛار املٓبعجة١
َةةةةٔ املضنبةةةةات ايهضبْٝٛةةةة ١ايؿًٛصٜةةةة ١املؾةةةةبع١
َٚضنبات عارؼ ؾًٛصٜز ايهضبٕٛ

يف عةاّ  1994إ

عةةةاّ ٚ .2000اطرارت ايػةةةاطات املٓبعجةةةَ ١ةةةٔ
عًُٝات ايقٓاع ١بٓغةبٚ %13 ١ايطاقة ١بٓغةب ١سةٛاي،%33 ٞ
 َٔٚايٓؿاٜات بٓغب ١سٛاي.%12 ٞ

َقارص غاطات ايزؾ١٦ٝ

سٛاي22,374 ٞ

اْبعاثات قطاع ايطاق١

ؾًِ ٜتِ سغابٗا

ٚالؽو بإٔ األْؾط ١املضتبط ١بايطاقَ ١غةؤٚي ١عةٔ اؾةظ٤
) يف
املٗٚ ُٔٝايػايب َةٔ اْبعاثةات غةاطات ايزؾ٦ٝة١
ايبشةةض ٜٔعةةاّ ٚ .2000سةةٛايَ %77 ٞةةٔ فُةةٌ االْبعاثةةات
) تةةةضتبط بةةةإسرتام ايٛقةةةٛر األسؿةةةٛص ٟأ ٚإْبعةةةاخ
ٚإْطةةالم املةةٛار املتطةةاٜضٚ ٠عةةضٜع ١ايةةظٚاٍ َةةٔ عًُٝةةات
اعةةتدضاز ٚتقةةٓٝع ايػةةاط ٚايةةٓؿطٚ .ايعًُٝةةات ايقةةٓاع١ٝ
َغؤٚي ١عٔ سٛاي َٔ %11 ٞغةاطات ايزؾ٦ٝة ١املٓبعجةًٜٗٝ ،١ةا
قطةةاع ايٓؿاٜةةات بٓغةةب ١تقةةٌ إ َ %12ةةٔ املةةٛار ٚايػةةاطات
املٓبعج ١ناؾ.١
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يف اؿق ٍٛعًة ٢ايبٝاْةات ٚيةشيو مت عةزّ تكةزٜض ٙيف ٖةشٙ
ايزصاع.١

اْبعاثات ايعًُٝات ايقٓاع١ٝ
تعز ايعًُٝات ايقٓاع ١ٝثةاْ ٞأنةرب َقةزص يػةاطات ايزؾ٦ٝة١
َٔ َهايف٤
ايبؾض ١ٜاملٓؾأَ ٖٞٚ ،غؤٚي ١عٔ
ثةةاْ ٞأنغةةٝز ايهضبةة ،ٕٛأ ٚسةةٛايَ %11 ٞةةٔ املةةٛار املٓبعجةة١
ايطبٝعَ َٔ ١هايف ٤ثةاْ ٞأنغةٝز ايهضبة ٕٛيف ٚ .2000تطًةل
ايقٓاعات املعزَْ ١ٝجٌ :إْتاز األملْٝٛة )ّٛسةٛايَ%75 ٞةٔ
اْبعاثةةات غةةاطات ايزؾ٦ٝةةًٜٗٝ ،١ةةا إْتةةاز ايهُٝاٜٚةةات بٓغةةب١
تعارٍ .%25

تك ِٝٝايزق١
ٜغاعز اإلٖتُاّ مبذايني أعاعٝني يتكًْ ٌٝغب ١عزّ ايزقة١
يف عًُٝةةات سقةةض غةةاطات ايزؾ٦ٝةة ١املٓبعجةة ١يف يف ممًهةة١
ايبشةةةض .ٜٔأٚهلُةةةا :تعظٜةةةظ تةةةٛاؾض ايبٝاْةةةات ايتؿقةةة١ًٝٝ
ٚايٓٛع ١ٝيعْؾط ١املدتًؿَ ،١ا ٜظٜز ايجك ١يف ْتا٥ر رصاع١
سقةةض ايػةةاطاتٚ .بةةايضغِ َةةٔ اعةةتدزاّ َٓٗذٝةةات عةةح
َٓاعب ١يتكةزٜض ايػةاطات املٓبعجة ١يف بعةض املقةارص ،إال أْة٘
ظٗةةضت بعةةض املؾةةانٌ املتعًكةة ١يف اؿقةة ٍٛعًةة ٢بٝاْةةات
األْؾط ١بؾهٌ تؿقٚ ،ًٞٝاييت ميهةٔ َةٔ خالهلةا اعةتدزاّ
عاٌَ االْبعاخ املطًٛبٚ .ثاْٝاً َٔ :األَٛص اؿٚ ١ٜٛٝاملُٗة١
دزاً ؼغني رقٚ ١فشَ ١عاٌَ اإلْبعاخ ،املغتدزّ ؿغةاب
اإلْبعاثةةات َةةةٔ املقةةةارص املدتًؿةةة١ح إس إٔ َعظةةةِ عٛاَةةةٌ
االْبع ةاخ املةةشنٛص ٠يف اؾةةز ٍٚايغةةابل بٓٝةةت عًةة ٢تكةةزٜض
َتٛعط ايزق ١بني .)%50 -10

اْبعاثات ايكطاع ايظصاعٚ ٞتػري اعتدزاَات األصامٞ
إٕ َغت ٣ٛايٓؾا ايظصاع ٞمعٝـ دزًا يف املًُه ١يف ظٌ
ظضٚف ايب ١٦ٝاؾاؾٚ ،١هلشا ؾإٕ غاطات ايزؾ ١٦ٝاملٓبعجَٔ ١
ايكطاع ايظصاع ٞقً ١ًٝدزاًٚ .هلش ٙاألعباب ال ٜٛدز يف
قٛا ِ٥غاطات ايزؾ ١٦ٝاملٓبعجَ ١ا ميجٌ ايكطاع ايظصاع.ٞ
اْبعاثات ايٓؿاٜات
تٓطًل غاطات ايزؾ َٔ ١٦ٝايٓؿاٜات ايقًب ١ايبًزٜةَٝٚ ،١ةاٙ
ايقضف ايقشٚ ،ٞايٓؿاٜات األخضٚ .٣تعز ايٓؿاٜةات ايقةًب١
ايبًزٜةة ١املقةةزص ايةةضٝ٥ػ يػةةاطات ايزؾ٦ٝةة ١املٓبعجةة ١يف ٖةةشا
ايكطةةةاعٚ ،يكةةةز إطرارت مبعةةةزٍ ٜكةةةٌ عةةةٔ َعةةةزٍ ايظٜةةةار٠
ايغٓ ١ٜٛيًغهإٚ .تتِ َعاؾَٝ ١ا ٙايقضف ايقش ٞايٓاػ١
عةةٔ ايكطاعةةات ايتذاصٜةةٚ ١ايقةةٓاعٚ ١ٝايغةةهٓ ١ٝيف َضنةةظ
َعاؾَٝ ١ا ٙايقضف ايقش ٞيف تةٛبًَٚ .ٞةٔ بةني ايٓؿاٜةات
األخةةةةةةةضْ ٣ؿاٜةةةةةةةات خةةةةةةةزَات ايضعاٜةةةةةةة ١ايقةةةةةةةش،١ٝ
ٚاملضانظٚ/ايٛسةةزات ٚاملعاَةةةٌ ايبشجٝةةٖٓٚ ،١ةةةاى طٜةةةار ٠يف
نُٝات ايٓؿاٜات اإليهرت ١ْٝٚاييت ؼت ٟٛعًَ ٢عارٕ ثكًٝة١
َجٌ ايضفال ٚايظْبل.
ايػاطات املٓبعج١
أطًٜت

َٔ إْتاز األمل ّْٛٝٛيف املًُهة ،١نُةا إٔ َةٛار

تُٓةةةتر أ ٚتُغتٛصرُ ٚ/تغةةةتًٗو نبةةةزا ٌ٥يًُةةةٛار
املغتٓؿز ٠يػةاط األٚط ٕٚيف عًُٝةات ايتربٜةز ٚسؿةا ايطعةاّ
ٚطؿاٜةةةات اؿضٜةةةل ٚسيةةةو بغةةةبب َٓةةةع ٚؼةةةض ِٜاملةةةٛار
املغتٓؿز ٠يطبك ١األٚط ٕٚيف املًُهَٓ ١ةش عةاّ  .2000يف ٖةشا
بٓكةةٌ
اإلطةةاص أٜن ة ًا ٜةةضتبط تكةةزٜض اْبعةةاخ غةةاطات
ايطاق ١ايهٗضباٚ ١ٝ٥ايشٜ ٟعترب ايتشز ٟاألنرب بغبب ايكٛٝر
9

ًٜدةةك اؾةةز ٍٚصقةةِ ْ 2تةةا٥ر ؼايٝةةٌ ايػُةةض عٓةةز نةةٌ

قابً ١ٝايتأثض ٚايتهٝـ

 .سٝةةح ٜالسةةا أْةة٘
ٚ
عةةٓٝاص ٜٛيًغةةٓٛات
ست ٢يف ظٌ ايغٓٝاص ٜٛاألٚ ٍٚايشٜ ٟؿرتض إٔ "ال تغاصع يف
2
سٚبةةإ اؾًٝةةز"; ؾةةإٕ 83نةةِ أَ ٟةةا ٜظٜةةز عةةٔ َ )%11ةةٔ
املغاس ١ايهً ١ٝألصام ٞاملًُه ١عٛف تؿكز عًة ٍٛعةاّ 2050
بغبب طٜارَ 0.3 ٠رت ؾَ ٢غت ٣ٛعطح ايبشضٚ.عتػُض َٝاٙ
2
ايبشةةض سةةٛاي 18 ٞنةةِ َةةٔ األصامةة ٞاملبٓٝةةٚ ١ايقةةٓاع،١ٝ
ٚتؾةةهٌ ٖةةش ٙاألصامةةَ ٞةةا ٜظٜةةز عةةٔ َ ٪7ةةٔ املغةةاس ١ايةةيت
عةةٛف تتعةةضض يًػُةةضٚ ،سةةٛايَ ٪2 ٞةةٔ َغةةاس ١أصامةةٞ
املًُه ١اييت ٜرتنظ ؾٗٝا دةظ ٤نةبري َةٔ ْؾةاطٗا االدتُةاعٞ
ٚاالقتقار.ٟ

َٔ املتٛقع إٔ تأت ٞايتػريات املٓاخٝة ١املغةتكبً ١ٝبتةأثريات
عهغ ١ٝعً ٢عزر َٔ ايكطاعات ٚايٓظِ ٚٚعا ٌ٥ايعةٝؿ يف
املًُهٚ .١قز أدضٜت يف ايغٓٛات املام ١ٝايعزٜز َٔ رصاعات
تكٝةة ِٝاآلثةةاص املتٛقعةة ١يةةتػري املٓةةاذ عًةة ٢أصبعةة ١قطاعةةات
صٝ٥غ :١املٓاطل ايغاسًٚ ،١ٝاملٛاصر املاٝ٥ةٚ ،١فةش ١اإلْغةإ،
ٚايتٓٛع ايبٛٝيٛدٚ .ٞعُضمت ْٛٚقؾةت ْتةا٥ر ايتكُٝٝةات
َةةع عةةزر نةةبري َةةٔ أفةةشاب املقةةًشٚ ١املٗةةتُني ٚايكطةةاع
اـالٚ .بؾهٌ َبز ،ٞ٥تٛؾض ْتةا٥ر ٖةش ٙايزصاعةات سايٝةاً
األعاؼ إلرَاز تػري املٓاذ يف عٝاعات ايتدطٝط َةٔ خةالٍ
ايكةةضاصات ايةةيت ٜتدةةشٖا فةةٓاع ايكةةضاص ٚاهل٦ٝةةات احملًٝةة١
ٚغريِٖ.

ٚعٓز ايغٓٝاص ٜٛاالؾرتام ٞايجايح "تغاصع َضتؿع يف سٚبإ
اؾًٝةةز" ؾةةإٕ املغةةاسات املؿكةةٛر ٠عةةتتظاٜز يتقةةٌ إ 418
2
نِ  ،تؾهٌ  َٔ %56املغاس ١ايهً ١ٝيًًُُه ١عً ٍٛعاّ 2100
ْتٝذ ١يظٜار ٠اصتؿاع عطح ايبشض إ  5أَتاصٚ .عتػُض َٝاٙ
2
ايبشةةض يف ٖةةش ٙاؿايةة ١سةةٛاي 164 ٞنةةِ َةةٔ املٓةةاطل املبٓٝةة١
ٚايقةةٓاعٚ ،١ٝتؾةةهٌ ٖةةش ٙاملغةةاسَ ١ةةا ٜظٜةةز عةةٔ َ %64ةةٔ
َغةةاسٖ ١ةةش ٙاملٓةةاطلٚ ،سةةٛايَ ٪22 ٞةةٔ َغةةاس ١أصامةةٞ
املًُه.١

املٓاطل ايغاسً١ٝ
ممًهةة ١ايبشةةض ٜٔرٚيةة ١دظصٜةةة ١فةةػريٜ ،٠عةةٝؿ عةةةهاْٗا
ٜٚك َٕٛٛمبعظةِ أْؾةطتِٗ ايتُٜٓٛة ١يف َٓطكة ١ايؾةضٜط
ايغةةاسً ،ٞايةةشٜ ٟتُٝةةظ بن ةعـ قزصتةة٘ عًةة ٢ايتهٝةةـ َةةع
اصتؿاع َغت ٣ٛعطح ايبشض .إٕ َعظِ األصام ٞايغاسً ١ٝال
ٜظٜز اصتؿاعٗا عٔ  5أَتاص ؾٛم َغت ٣ٛعطح ايبشض اؿاي،ٞ
ٚعٝه َٔ ٕٛايقةعب أ ٚأؽةب٘ باملغةتشَ ٌٝارٜةاً ٚاقتقةارً ٜا
إعار ٠تٛطني األصام ٞاملٓظاسٚ ١ايب٦ٝات املضاؾك ١هلا بغةبب
ٖةةش ٙايظةةاٖض ،٠أ ٚتهةةٖٓ ٕٛةةاى ؾضفةة ١العةةتعار ٠ايب٦ٝةةات
ٚاملٛا ٌ٥ايطبٝع ،١ٝأ ٚإقآََ ١ةاطل عاطية ١سة ٍٛاإلْؾةا٤ات
اؾزٜز.٠

ٚيتشً ٌٝقابً ١ٝتأثض األصام ٞايغاسً ١ٝعً ٢املةز ٣ايكقةري
باصتؿةةاع َغةةت ٣ٛعةةطح ايبشةةض ،ؾكةةز قغةةُت قابًٝةة ١تةةأثض
اـةةط ايغةةاسً ٞؾةةظص ايبشةةض ٜٔايضٝ٥غةة ١إ أصبةةع رصدةةات
ؾ٦ةةات) َةةٔ قابًٝةة ١ايتةةأثضَٓ :دؿنةةَ ،١تٛعةةط ،١عايٝةة،١
عايٝةة ١دةةزاُٚ ،ؾك ةاً ملؤؽةةض قابًٝةة ١تةةأثض األصامةة ٞايغةةاسً١ٝ

ٚملعضؾ ١اآلثاص املتٛقعة ١املغةتكبً ١ٝالصتؿةاع َغةت ٣ٛعةطح
ايبشض عً ٢ايؾةضٜط ايغةاسً ٞملًُهة ١ايبشةض ;ٜٔاعةتدزَت
َٓٗذٝتني ،اعتُزت األَٗٓ ٚا عً ٢اؾةرتاض عةٓٝاصٖٜٛات
غُةةض قةةزر ٠باالعتُةةار عًةة ٢تٛقعةةات اهل٦ٝةة ١اؿهَٝٛةة١

ٚٚ .ؾكاً يشيو ،تكع املٓةاطل ايغةاخٓ ١ايةيت ميهةٔ إٔ
تتأثض باصتؿاع َغت ٣ٛعطح ايبشض عً ٢املز ٣ايكضٜب عًة٢
األدظا ٤ايضٝ٥غَ ١ةٔ ايغةٛاسٌ ايػضبٝةٚ ١ايؾةضق ١ٝيًًُهة.١
ٚايعٛاَةةةٌ ايضٝ٥غةةةٚ ١صا ٤تةةةأثض ٖةةةش ٙاملٓةةةاطل تهُةةةٔ يف
َٛافةةةةؿات َٓشةةةةزصاتٗا ايغةةةةاسً ١ٝاينةةةةٝكٚ ١اينةةةةشً،١
ٚانؿاض عطشٗاٚ ،طبٝع ١تضبتٗا ايضًَ ١ٝاملؿههة ١ايكابًة١
يًتآنٌ ٚايتعضٚ .١ٜتبًؼ أطٛاٍ ايغةٛاسٌ ايةيت ؼةٝط بٗةشٙ
املٓةةاطل  54نًٝةةَٛرتًا ،أ ٚسةةٛايَ %8 ٞةةٔ ايؾةةضٜط ايغةةاسً،ٞ
ٚهةةب إٔ ؼتةةٌ األٚيٜٛةة ١يف خطةةط ايتهٝةةـ عًةة ٢املةةز٣
ايكضٜب.

ايزٚي ١ٝاملعٓ ١ٝبتػري املٓةاذ يف تكضٜضٖةا ايضابةع
 .أَةةا عًةة ٢املةةز ٣ايكقةةري ؾاعةةتدزَت
،
َكاصب ١بٓاَ ٤ؤؽض قابً ١ٝتأثض األصام ٞايغةاسً١ٝ
ٖٚةة ٛأسةةز األعةةايٝب املطبكةة ١عًةة ٢املغةةت ٣ٛايعةةاملٚ ،ٞايةةيت
ُأعتدزَت بٓذاح نبري يف ر ٍٚنجري.٠

ٚتقٓـ َغةاسات أخةض ،٣ؼةٝط عةٛاي 33 ٞنًٝةَٛرتًا َةٔ
ايؾةةضٜط ايغةةاسً ٞمةةُٔ املٓةةاطل املعضمةة ١يًتةةأثض بزصدةة١
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نةةبريٚ .)%5 ٠نُةةا ٖةةَ ٛةةبني يف ايؾةةهٌ صقةةِ  ،4تكةةع ٖةةشٙ
املٓةةةاطل عًةةة ٢طةةة ٍٛايغةةةاسٌ ايؾةةةضق ٞاجملةةاٚص يًُٓةةةاطل
ايغاخٓ ١املعضم ١يًتأثض بزصد ١نبري ٠دزاً .أمةـ إ سيةو
إٔ ايغاسٌ اايػضبةَ ٞةٔ اؾةظ ٤اؾٓةٛب ٞيًذظٜةض ٠ايضٝ٥غة١
ايبشضَٓ ٖٛ )ٜٔطكَ ١عضم ١يًتأثض بزصد ١نةبري ٠دةزاً.
ٚالبةةز يتشكٝةةل أٖةةزاف خطةةط ايتهٝةةـ َةةٔ إٔ تعتةةرب ٖةةشٙ
املٓاطل أٜنا َٔ ايبؤص ايغاخٓ.١
ٚتقةةٓـ املٓةةاطل ايغةةاسً ١ٝايباقٝةة ١مةةُٔ َٓةةاطل قابًةة١
يًتأثض بزصد ١بغٝط ١إ َتٛعةطٚ ،١تبًةؼ األطةٛاٍ ايهًٝة١
هلش ٙايغٛاسٌ  630نًٝةَٛرتًا َ %88ةٔ ايطة ٍٛايهًة ٞيًدةط
ايغاسًٚ ،)ٞتغتؿٝز ٖش ٙاملٓةاطل َةٔ فُٛعة ١نةبريَ ٠ةٔ
ْظِ محا ١ٜايغٛاسٌ ٖٞٚ ،سات ْغب عاي ١ٝيف تػٝري اـط
ايغةةاسً ٞأْؾةةط ١ايةةزؾٔ)ًٜٚ .دةةك ايؾةةهٌ صقةةِ ْ 1تةةا٥ر
تكُٝٝات

.

َٔ أِٖ املتطًبات جملابٗة ١آثةاص اصتؿةاع عةطح ايبشةض ،رَةر
ايتهٝـ َع ٖش ٙايظاٖض ٠يف عًُٝة ١فةٓع ايغٝاعة ١احملًٝة١
بأعضع َةا ميهةٔٚ .اؿُاٜةٖ ١ة ٞاـٝةاص ايٛسٝةز يًتهٝةـ يف
املًُه ١عً ٢املز ٣ايبعٝز .نُا إٔ طٜار ٠ايكزصاتٚ ،ايتدطٝط
املتهاٌََٚ ،ؾاصن ١املٗتُني ٚأفشاب املقًش ١عً ٢املغت٣ٛ
احملًةة /ٞاإلقًُٝةةٚ ،ٞمحاٜةة ١ايغةةٛاسٌٖ ،ةةَ ٞةةٔ املبةةار٤٣
األعاع ١ٝؿُا ١ٜاملٓاطل ايغةاسًٚ ١ٝايغةهٓ ١ٝمةُٔ خطة١
ايتهٝـ َع تٛقعات ايتػري املٓاخ.ٞ

ايؾهٌ صقِ  :1املٓاطل ايغاسً ١ٝاملعضم ١يًتأثض.

اؾز ٍٚصقِ ْ :2تا٥ر ؼً ٌٝعٓٝاصٖٜٛات غُض املٝا ٙعً٢
املز ٣ايبعٝز.
No accelerated deglaciation
Low deglaciation rate
Extreme deglaciation rate
)2050 (SLR=0.3 m) 2100 (SLR=1.5 m) 2050 (SLR=0.5 m) 2100 (SLR=2.0 m) 2050 (SLR=1.0 m) 2100 (SLR=5.0 m
Land use Total area Inundation Inundation Inundation Inundation Inundation Inundation
)(km2) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%
type
Built Up
209
10 5% 46 22% 10 5% 64 31% 46 22% 126 60%
Industrial 46
8 17% 29 63% 8 17% 32 69% 29 63% 38 82%
Vacant
79
5 7% 24 30% 5 7% 27 34% 24 30% 38 48%
Agriculture 71
5 7% 15 21% 5 7% 23 32% 15 21% 57 80%
Wetland
2
1 69% 1 77% 1 70% 1 80% 1 74% 2 100%
Barren
304
29 10% 52 17% 29 10% 68 22% 51 17% 122 40%
Heritage
2
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 1%
Sabkhs
35
26 75% 33 97% 26 76% 34 98% 33 97% 35 100%
Total
748
83 11% 200 27% 84 11% 248 33% 199 27% 418 56%
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ايغُٝه )١بغبب االعةتدزاّ غةري املغةتزاّ يًُٝةا ٙاؾٛؾٝة.١
بُٓٝا عتظرار اينػ ٛعةاَ ٣ةٛاصر املٝةا ٙاؾٛؾٝة ١اجملٗةز٠
أفة ةالًٚ ،يف سايةةة ١أخةةةش اصتؿةةةاع َغةةةت ٣ٛعةةةطح ايبشةةةض يف
االعتبةةاصٚ .عةةٝظرار سذةةِ اْةةزؾاع َٝةةا ٙايبشةةض بؾةةهٌ أنةةرب
اـطةةة ٛاملتكطعةةة )١عةةةٔ تًةةةو املعةةةزالت احملغةةةٛب ١يف
ايغٓٝاصٖٜٛات ايجالث ١بز ٕٚاصتؿةاع َغةت ٣ٛعةطح ايبشةض.
ٚستةة ٢يف سايةة ١عةةٓٝاص" ٜٛايهؿةةاٚ ٠٤احملاؾظةة ١ايعةةايٝني"،
ؾةةإٕ تةةأثري اصتؿةةاع َغةةت ٣ٛعةةطح ايبشةةض عةٝؤر ٟإ طٜةةار٠
تزاخٌ َٝا ٙايبشةض َةع املٝةا ٙاؾٛؾٝة ١مبكةزاص ًَٝةَ ٕٛةرت
َهعةةب عةةٜٓٛاً عًةة ٍٛعةةاّ َ ،2025كاصْةةَ ١ةةع َغةةتٜٛات
ايغٓٛات األعاع.١ٝ

املٛاصر املا١ٝ٥
املٝةةا ٙؽةةشٝش ١يف ايبشةةضٚ ،ٜٔتتغةةِ ايةةبالر بب٦ٝةة ١داؾةة١
ٚقاسًةة ١دةةزاًٚ ،رصدةةات سةةضاصَ ٠ضتؿعةة ١عةةٜٓٛاٚ ،أَطةةاص
قًَٚ ١ًٝتشبشبَٚ ،١عزالت تبدض عايٚ ،١ٝبعزّ ٚدٛر َٝاٙ
عطشٚ .١ٝعًَ ٢زاص ايعكٛر األصبع ١األخريْ ،٠تر عٔ طٜار٠
عةةزر ايغةةهإ ٚايتشنةةض ،باإلمةةاؾ ١إ ايتٛعةةع يف ايظصاعةة١
ٚايتقةةٓٝع طٜةةار ٠ايطًةةب عًةة ٢املةةاٚ ٤طٜةةار ٠يف قابًٝةة ١تةةأثض
املٛاصر املا.١ٝ٥
املٝا ٙاؾٛؾ ٖٞ ١ٝاملقةزص ايٛسٝةز ايطبٝعة ٞيًُٝةا ٙايعشبة١
ْغةةبً ٝا يف املًُهةةٜٚ .١ةةتِ اؿقةة ٍٛعًةة ٢املٝةةا ٙايعشب ةَ ١ةةٔ
َغةةتٛرع ايةةزَاّ يًُٝةةا ٙاؾٛؾٝةةٖٚ ،١ةةْ ٛظةةاّ َةةا ٞ٥دةةٛيف
إقًُٝةة ٞعةةابض يًشةةزٚر ميتةةز َةةٔ ٚعةةط املًُهةة ١ايعضبٝةة١
ايغعٛر ،١ٜسٝةح تٛدةز َٓهؾةؿات فةدٛص اـةظإ ٚسٝةح
تكع َٓطك ١ايتػش ١ٜايضٝ٥غ ١ية٘ ،إ َٝةا ٙاـًةٝر ايعضبة،ٞ
ٚتؾٌُ ايبشضٚ ٜٔايهٜٛت ٚدٓٛب قطض ٚاإلَاصات ايعضبٝة١
املتشزٚ ٠عُإ.

ايؾهٌ صقِ َ :2عزالت غظَٝ ٚا ٙايبشض ملغتٛرع ايزَاّ املا ٞ٥اؾٛيف يف
ايبشضَ ٜٔع أ ٚبز ٕٚاصتؿاع َغت ٣ٛعطح ايبشض.

ٚتعتُز ايبشض ٜٔعًةَ ٢غةتٛرع ايةزَاّ يف تًبٝة ١أنجةض َةٔ
َ َٔ %30تطًباتٗا املا ،١ٝ٥إال أْ٘ سايٝاً يف ساي َٔ ١ايتزٖٛص
ايؾزٜز بغبب عٓٛات عزٜز َٔ ٠االعةتدزاّ غةري املغةتزاّ.
ٚيةةشا ؾةةإٕ ايتشةةز ٟايةةضٝ٥ػ يف إراص ٠املٝةةاٜ ٙتُجةةٌ يف نٝؿٝةة١
إهار ايتٛاطٕ بني َقارص املٝا ٙاملتٓاقق ١باعتُضاص ٚايطًب
املتظاٜةةةز عًٗٝةةةا أ ٟعةةةز ايؿذةةة ٠ٛاملتظاٜةةةز ٠بةةةني ايعةةةضض
ٚايطًب) بؾهٌ َغتزاّ عً ٢املز ٣ايبعٝز ٚيف ْؿةػ ايٛقةت
تؾذٝع ايتُٓ ١ٝاحملً ١ٝبأقٌ ايتهايٝـ ايبٚ ١ٝ٦ٝاالقتقار١ٜ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝغريٖا َٔ ايتهايٝـ األخض.٣

ٜٚغةةتتٓتر َةةٔ سيةةو خالفةةَ ١ؿارٖةةا أْةة٘ عٝغةةٚ ٤ٛمةةع
َقارص املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝبزصد ١نبري ٠بغةبب اصتؿةاع َغةت٣ٛ
عةةطح ايبشةةض .أمةةـ إ سيةةو أْةة٘ يف سايةة ١اصتؿةةاع َغةةت٣ٛ
عةةطح ايبشةةض بزصدةة ١تتؿةةل َةةع ؾضمةةَ ١ٝعةةزٍ ايةةشٚبإ
املٓدؿض املغتدزَ ١يف تك ِٝٝتأثض املٓاطل ايغةاسً ;١ٝؾةإٕ
َعزالت غظَٝ ٚا ٙايبشض يًُٝةا ٙاؾٛؾٝة ١صمبةا تتنةاعـ أٚ
ته ٕٛأنجض َٔ سيةو عًة ٍٛعةاّ ٚ ،2025صمبةا ىتؿة ٞإػةاٙ
انؿاض َعزالت غظَٝ ٚا ٙايبشض يف ايؿرت ٠بعز عاّ .2020

َٚع تػري املٓاذٜ ،قبح ٖشا ايتشز ٟأَةضاً ًَشةاً َٚغةتعذالً،
خاف ١ؾُٝا ٜتعًل بػظَٝ ٚا ٙايبشض َقةارص املٝةا ٙاؾٛؾٝة١
بغبب اصتؿاع َٓغٛب َٝا ٙايبشضٚ .يتكٖ ِٝٝةشا ايتةأثض ،مت
عح نٌ ايتٓبؤات ٚايتٛقعةات ايهُٝة ١عةٔ عةًٛى َغةتٛرع
ايزَاّ َٔ خالٍ ثالث ١عٓٝاصٖٜٛات ممهٓ ١يًُٓٚ ٛايتطٛص
االدتُاع ٞاالقتقارَ ،ٟةع اصتؿةاع َٓغةٛب َٝةا ٙايبشةض أٚ
بزْٚةة٘ ،باعةةتدزاّ أؾنةةٌ منةةاسز قانةةا ٠املٝةةا ٙاؾٛؾٝةة١
اإلقً ١ُٝٝاملتاس.١

ٚأخريا ،عٝه ٕٛتأثض املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝبتػري املٓاذ أنرب إسا أخةش
يف االعتبةةاص ايتةةأثريات غةةري املباؽةةض ٠يف املٓةةاطل ايعًٝةةا َةةٔ
اـةةظإ اؾةةٛيف ،أ ٟؽةةضم املًُهةة ١ايعضبٝةة ١ايغةةعٛرَٚ .١ٜةةٔ
اؾزٜض سنض ٙإٔ تكً ٌٝاعتدزاّ املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝإ املغتٜٛات
املغةةتزاَ ١يف ايبشةةض ٜٔؾكةةط يةةٔ ٜغةةاعز باينةةضٚص ٠عًةة٢
اعتعار ٠املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝملغتٜٛاتٗا ٚؼغةني ْٛعٝةَٝ ١اٖٗةا.
ٜٚتٛقـ ٖةشا بؾةهٌ نةبري عًة ٢اعةتدزاّ املٝةا ٙاؾٛؾٝة ١يف
املٓاطل ايؾضق ١ٝيف املًُه ١ايعضب ١ٝايغةعٛرٚٚ ١ٜدةٛر آيٝة١
يإلراص ٠املؾرتن ١هلشا املٛصر املا ٞ٥اؿ ٟٛٝبني ايبًز.ٜٔ

ٜةةبني ايؾةةهٌ صقةةِ َ 2عةةزٍ غةةظَٝ ٚةةا ٙايبشةةض يف َغةةتٛرع
ايزَاّ ست ٢عاّ  2050هلش ٙايغٓٝاصٖٜٛاتٜٚ .السةا أْة٘ يف
سايةة ١عةةزّ أخةةش تةةأثري اصتؿةةاع َغةةت ٣ٛعةةطح ايبشةةض يف
االعتباص ،ؾإٕ سذِ اْزؾاع َٝا ٙايبشض يًدظإ املةا ٞ٥اؾةٛيف
تظرار يف نٌ عٓٝاص َٔ ٜٛايغٓٝاصٖٜٛات ايجالثة ١اـطةٛ

ٚعًةةَ ٢غةةت ٣ٛخطةةط ايتهٝةةـ بؾةةهٌ عةةاّ ،ؾُةةٔ األُٖٝةة١
مبهإ إٔ تك ّٛايبشض ٜٔبٛمع إطةاص يةإلراص ٠ايؿعاية ١يًُٝةاٙ
اؾٛؾ ١ٝاييت تؾذع تػش ١ٜاملٝا ٙاؾٛؾٚ ،١ٝتعظٜةظ املدةظٕٚ
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ٖةةةش ٙاملعًَٛةةةات األعاعةةةٚ ١ٝاإلعةةةتؿارَٗٓ ٠ةةةا يف تكةةةزِٜ
املعًَٛات األعاع ١ٝيتكُٝٝات ٚرصاعات عٔ تةأثض ايقةش ١يف
املغةةتكبٌ ٚنةةشيو ايبةةز ٤يف تؾةةهَٚ ٌٝضادعةة ١اإلعةةتذابات
ايتهٝؿ.١ٝ

املا ٞ٥اؾٛيفٚ ،تكً ٌٝايطًبٚ ،محاْٛ ١ٜع ١ٝاملٝا ٙاؾٛؾ،١ٝ
ٚايتشهِ يف ايتقضٜـٚ .يكز مت إؽاس بعض اـطٛات املُٗ١
يف ٖشا اإلػا ٙيف ايٛقت اؿاي.ٞ
ٚعًَ ٢غت ٣ٛخطط ايتهٝةـ بؾةهٌ أنجةض تؿقةٝالًٜ ،عتةرب

أظٗةةةضت ْتةةةا٥ر ايزصاعةةة ١سةةة ٍٛأعةةةباب األَةةةضاض إٔ صبةةةع
ايظٜاصات ملضانظ ايضعا ١ٜايقش ١ٝاألٚي ١ٝناْت بغةبب املٓةاذ
س ٝةح إٔ األطؿةةاٍ ر ٕٚعةةٔ ايعاؽةةض ٠ميجً ة ٕٛأعًةةْ ٢غةةب١
سةةٛايٖٓٚ .)%35 ٞةةاى تػةةري َةةٛس ٞيف أعةةباب األَةةضاض
ايهًٝةة ١سٝةةح ؼةةزخ أعًةةْ ٢غةةب ١يف ؾقةةٌ اـضٜةةـ ٚأرْةة٢
ْغب ١يف ؾقٌ ايقٝـ ايؾةهٌ صقةِ ٚ .)13-3متجةٌ ايظٜةاصات
بغةةبب سةةاالت ٚظةةضٚف اؾٗةةاط ايتٓؿغةة ٞأعًةةْ ٢غةةب ١يف
طٜاصات َضانظ ايضعا ١ٜايقشٚ ،١ٝأظٗضت ْتاا٥ر ايزصاع ١إٔ
ْؿػ ايٓغب ١تتهضص يف نٌ املضانظ.

تؾةةةةةةذٝع إراص ٠ايتػشٜةةةةةة ١يًُٝةةةةةةا ٙاؾٛؾٝةةةةةة١
نإعرتاتٝذ ١ٝقضٜب ١املز ٣عًة ٢رصدة ١نةبريَ ٠ةٔ األٚيٜٛة١
ٚاألُٖٝةةٚ .١تؾةةٌُ ٖةةش ٙايعًُٝةة ١إْؾةةا ٤بٓٝةة ١ؼتٝةة/ٚ ١أٚ
تعةةز ٌٜايتنةةاصٜػ يتعظٜةةظ إعةةار ٠تػشٜةة ١املٝةةا ٙاؾٛؾٝةة.١
ٚوتةةةاز سيةةةو إ ظةةةضٚف َٛاتٝةةةٚ ١مجٝعٗةةةا َتةةةٛاؾض ٠يف
ايبشةةةضَٚ .ٜٔةةةٔ ٖةةةش ٙايظةةةضٚف إنؿةةاض َٓغةةةٛب املٝةةةاٙ
اؾٛؾٝةٚٚ ،١دةٛر ؾةةا٥ض يف َٝةا ٙايقةةضف ايقةش ٞاملعاؾةة١
غةري املغةتدزَ ١يتػشٜةَ ١غةةتٛرع ايةزَاّ يًُٝةا ٙاؾٛؾٝةة.١
ٖشا ٚقز أدضٜت رصاعة ١عةٔ ايؿٛا٥ةز احملتًُةَ ١ةٔ َؾةضٚع
تػشٜةة ١املٝةةا ٙاؾٛؾٝةة ١باعةةتدزاّ َٝةةا ٙايقةةضف ايقةةشٞ
املعاؾةة ١ايؿا٥نةة ١بٛاعةةةط ١آبةةاص اؿكةةةٔ يف عةةزَٛ ٠اقةةةع.
ٚأظٗضت ايٓتا٥ر عٔ أسز ٖش ٙاملٛاقةعٖٚ ،ةَٛ ٛقةع املايهٝة،١
إٔ َغتٜٛات املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝقز تضتؿع بزصد ١نبريَ ،٠ا بني
 1.5إ َ 2.5رت بعز ؾرت 5 ٠عٓٛات َٔ اؿكةٔٚ ،إٔ َغةتٜٛات
املًٛس ١يف املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝعتٓدؿض عٛاي %50 ٞتكضٜباً.

أظٗضت ْتا٥ر ايزصاع ١عٔ فش ١األداْةب املكةُٝني إْتؾةاص
األَضاض املضتبط ١باملٓةاذ ،خافة ١ايتعةب ٚاإلصٖةام بغةبب
ؽز ٠اؿضاصٖٚ .٠شا ٜغِٗ يف مٝاع عاعات اإلْتاز اييت تؤثض
يف ايٓٗا ١ٜعً ٢ايُٓ ٛاإلقتقار ٟيف ايبالر .أمةـ إ سيةو إٔ
إصتؿةةاع َعةةزالت طٜةةاصات املضانةةظ ايقةةشٜ ١ٝةةؤر ٟإ إصتؿةةاع
ايتهايٝـ املباؽض ٠يعرٜٚةٚ ١ايٛفةؿات ايعالدٝة ١يًُضمة.٢
ٚيةةٝػ ٖٓةةاى عالقةة ١بةةني األَةةضاض ٚايعُةةض أ ٚدٓغةة١ٝ
األداْب أَٛ ٚقع ايعٌُ ايشٜ ٟعٌُ ؾٖ ٘ٝؤال ٤األداْب.

فش ١اإلْغإ
ٜؾهٌ تػري املٓاذ يز ٣املغؤٚيني ٚاؾٗةات املعٓٝة ١يف املًُهة١
تٗزٜزاً نةبرياً عًة ٢فةش ١اإلْغةإ .ؾُةٔ احملتُةٌ إٔ ٜعةاْٞ
ايغةةهإ يف ايبشةةضَ ٜٔةةٔ طٜةةار ٠ايتعةةضض يةةزصدات اؿةةضاص٠
ايعاي ١ٝدزاًٚ ،رٜٓاَٝه ١ٝاألَضاض املةتػريٚ ،٠طٜةار ٠سةاالت
ايعةةةز ٣ٚاملٓكٛيةةة ١عةةةٔ طضٜةةةل املةةةاٚ ٤املضتبطةةة ١بايػةةةشا،٤
ٚعةةٝتشٌُ ايعذةةظٚ ٠نبةةاص ايغةةٔ ٚاملضمةةٚ ٢األطؿةةاٍ اؾةةظ٤
األنرب َٔ ٖش ٙايتأثريات ناؾ.١

نةةشيو أظٗةةضت ْتةةا٥ر ايزصاعةة ١عةةٔ فةةش ١األطؿةةاٍ قبةةٌ
املزصع ١اؿنةاْ )١إٔ ْغةب ١األَةضاض بغةبب املٓةاذ متجةٌ
أعًْ ٢غب ١بني األطؿاٍ يف املةز ٣ايعُةض 4-3 ٟعةٓٛاتٚ .قةز
تعهػ ٖش ٙايؿضٚم اؿكٝك ١اييت تك ٍٛإٔ األطؿاٍ ر ٕٚعٔ
ايجاْ ١ٝىضدَ ٕٛةٔ َٓةاطهلِ قًةٝالًٚ .ناْةت ٖٓةاى ؾةضٚم
راي ١إسقةاٝ٥اً بةني األطؿةاٍ قبةٌ عةٔ املزصعة ١عًة ٢أعةاؼ
سذِ األعضٚ ٠اؾٓغٚ ١ٝيٝػ عً ٢أعاؼ ايٓٛع.
ٚتؤنةةةز ْتةةةا٥ر ايزصاعةةة ١عةةةٔ األَةةةضاض بغةةةبب ايػةةةشا ٤إٔ
األَضاض املٓكٛيَ ١ةٔ ايػةشا ٤تٓتؾةض أنجةض يف اؾة ٛاؿةاص يف
ايبشضٚ .ٜٔيف ظٌ إصتؿاع رصدات اؿةضاص ٠يف ؽةٗٛص ايقةٝـ
بغبب تػري املٓاذ ،ؾةإٕ ٖةشا ميجةٌ ْتٝذةٖ ١اَة ١قةز تٛدة٘
خطط ايتهٝـ بعز سيو.

ٚيٓةةزصٚ ٠قًةة ١املعًَٛةةات عةةٔ ايقةةش ١ايبٝ٦ٝةة ١ايةةيت ميهةةٔ
تٛظٝؿٗا ٚاإلعتؿارَٗٓ ٠ا يف تكٝة ِٝتةأثري تػةري املٓةاذ عًة٢
فةةش ١اإلْغةةإ ،ؾكةةز صنةةظت رصاعةة ١اآلثةةاص عًةة ٢ؼزٜةةز
ٚتٓظٚ ِٝؼً ٌٝايبٝاْات ايكاعزٚ ١ٜاألعاعة ١ٝسات ايقةً،١
ٚاييت قز تعترب َعًَٛات َٚزخالت َُٗ ١إلدضا ٤تكُٝٝات
ٚرصاعةةات يف املغةةتكبٌ عةةٔ ت ةأثري تػةةري املٓةةاذ عًةة ٢فةةش١
اإلْغإ يف املًُهٚ .١يف ٖشا اإلطاص مت تطٜٛض قٛاعةز بٝاْةات
َٓٗذٝةةَٓٚ ١ظُةةٚ ١ؼًًٝةةٗا يبشةةح تةةأثري املٓةةاذ يف عةةت
فاالت عً ٢فش ١اإلْغإْ :غب ١األَضاضٚ ،فةش ١ايعُاية١
ايٛاؾزٚ ،٠فش ١األطؿاٍٚ ،األَضاض بغةبب ايػةشاٚ ،٤سةاالت
اـضٚز َٔ املغتؾؿٝاتَٚ ،عزٍ ايٛؾٝةاتٚ .ميهةٔ تٛظٝةـ

ْ َٔٚتا٥ر ايزصاع ١عٔ ساالت اـةضٚز َةٔ املغتؾةؿٝات إٔ
ايضبةةٚ ٛاإلنظميةةا ٚإيتٗةةاب اؾًةةز ٚطؿةةح اؾًةةز ٖةة ٞأنجةةض
األَةةضاض املٛسٝةة ١يف ايٛقةةت ايةةش ٟال تٛدةةز ؾٝةة٘ عالقةة١
باملٛعِ يف األَضاض األخضٚ .٣ميهٔ تؿغري عزّ ٚدٛر ٖشٙ
ايعالق َٔ ١خالٍ اعتدزاّ ساالت اـضٚز َةٔ املغتؾةؿٝات
نُؤؽض عً ٢أعباب األَضاض بزالً َٔ ايبٝاْةات عةٔ سةزٚخ
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اجملتُةع ايعًُة ٞيف ايبشةض ٜٔعًةة ٢أْٗةا ْظةِ ٚأدٗةظَُٗ ٠ةة١
دزاً أل ٟخطط عٌُ قارَ ١يًتهٝةـ َةع تػةري املٓةاذٖٚ ،ةٞ
َٓةةةاطل ػُةةةع احملةةةاصٚ ،ايطشايةةةبٚ ،ايقةةةدٛص ايبشضٜةةة١
ٚػُعات املٓػضٚفٚ ،ايغٗ ٍٛايطٚ ،١ٝٓٝاملغتٓكعات املاؿة١
ٚايهجبإ ايضًَ ١ٝايغاسً.١ٝ

ٚإْتؾةةةاص األَةةةضاضٚ .يتشكٝةةةل ٖةةةزف ايعالقةةة ١ايكاعزٜةةة١
ٚاألعاعةة ،١ٝتٛفةةًت ايزصاعةة ١إ ْتٝذةةَ ١ؿارٖةةا إستُةةاٍ
ٚدةةٛر عالقةة ١بةةني املٓةةاذ ٚايضبةةٚ ٛإيتٗةةاب اؾًةةز ٚايطؿةةح
اؾًزٚ ،ٟاييت ميهٔ عجٗا يف املغتكبٌ.
ْ َٔٚتا٥ر ايزصاع ١عٔ أْٛاع ايٛؾٝات أْ٘ ميهٔ ايتٛفٌ إ
سكٝكٖ ١اَٚ ١صٝ٥غ ،١عً ٢أعاؼ ايبٝاْات اجملُعٚ ١احملًً،١
 ٖٞٚإٔ رصدات اؿضاص ٠ايؾزٜز ٠دزاً يف ؽٗٛص ايقةٝـ ٖةٞ
عاٌَ َغاِٖ نبري يف َعزٍ ايٛؾٝات يف ايبشضَٚ .ٜٔع ٖةشا،
ؾٗةةةشَ ٙغةةةأي ١سضدةةة ١هةةةب عجٗةةةا يف رصاعةةةات ؽةةةاًَ ١يف
املغتكبٌ.

اإلؼار ايعةامل ٞيقة ٕٛايطبٝعةْٛ 30 ١عةاً يف
ٜقٓـ
ايبشةةض ٜٔمةةُٔ ؾ٦ةةات األْةةٛاع املعضمةة ١يًدطةةض إ املٗةةزر٠
باإلْكضاضُٜٚ .قٓـ ْٛع ٚاسز عً ٢األقٌ َٔ ٖش ٙاألْةٛاع،
ٖٚةة ٛعةةًشؿا ٠ايبشةةةض اإلعةةتٛا ،١ٝ٥مةةةُٔ األْةةٛاع املٗةةةزر٠
باإلْكضاض بؾزٜٚ ،٠أت ٞسٛٝإ األطة ّٛمةُٔ ؾ٦ة ١األْةٛاع
املٗزر ٠باإلْكضاضٚ ،طا٥ض ايػام مُٔ ؾ ١٦األْٛاع املعضمة١
يًدطةةضٚ .الؽةةو بةةإٔ االٖتُةةاّ األعاعةة ٞيف خطةةط ايتهٝةةـ
املٓةةاخ ٞيف ايبشةةض ٜٔيف املغةةتكبٌ ايكضٜةةب تهُةةٔ يف تعظٜةةظ
قزصٖ ٠ش ٙاألْةٛاع عًة ٢ؼُةٌ ايةتػريات املتٛقعة ١يف ايب٦ٝة١
ايبشضَ ١ٜجال :طٜةار ٠رصدة ١سةضاص ٠املٝةاٚ ،ٙتكًٝةٌ ْغةب١
املًٛس.)١

بةةضطت عةةزْ ٠تةةا٥ر َةةٔ ايزصاعةةات ايغةةابكٖٚ ١ةة ٞمةةضٚص٠
فةةٝاغٚٚ ١مةةع اعةةرتاتٝذ ١ٝؽةةاًَ ١يةةتػري املٓةةاذ َةةٔ أدةةٌ
فش ١اإلْغإ يف ايبشض .ٜٔأٚالٜ ،غِٗ املٓةاذ نةجريًا يف َعةزٍ
ايٛؾٝات يف ايبشض .ٜٔثاْٝةاً ،ميجةٌ األطؿةاٍ أعًةْ ٢غةبَ ١ةٔ
ايغهإ األنجض عضم ١يعَةضاض بغةبب املٓةاذ .ثايجةاً ،متجةٌ
ايعُاي ١األدٓبْ ١ٝغب ١ايغهإ ايةشٜ ٜٔتعضمة ٕٛيعَةضاض
بغبب املٓاذ ،خاف ١أَةضاض اؾٗةاط ايتٓؿغة .ٞصابعةاً ،متجةٌ
ْغب ١اإلفاب ١باألَضاض املٓكٛيَ ١ةٔ ايػةشا ٤أعًةْ ٢غةب ١يف
ؽٗٛص ايقٝـٚ .أخريآًٖ ،ةاى عالقة ١قتًُة ١بةني املٓةاطل
احملٝط ١بايتًٛخ اؾٚ ٟٛبني األَضاض املتعًك ١باملٓاذ.

مت يف ٖشا ايتكضٜض ؼزٜةز ايهآ٥ةات ايةيت صمبةا قةز تتعةضض
ألنرب تٗزٜز ٚخطةض دةضا ٤تػةري املٓةاذ ٚاعتُةز سيةو أعاعة ًا
يرتتٝب األٚيٜٛات يًكٝاّ بزصاعات ٚتكُٝٝات املداطض ٚٚمع
أْؾط ١خطط ايتهٝـ يف املغتكبٌ َٔٚ .بةني ٖةش ٙاملٓةاطل
ايغةةةاخ ١املعضمةةة ١يًدطةةةض َغةةةتٜٛات املدةةةظ ٕٚايغةةةُه،ٞ
ٚايقةةدٛص ايبشضٜةةٚ ،١ػُعةةات أؽةةذاص املٓػةةضٚفَٚ ،ةةظاصع
ٚأصام ٞايٓد ٌٝايغاسًٚ ،١ٝايطٛٝص املٗادض.٠

ايتٓٛع ايبٛٝيٛدٞ
ٜػًب عً ٢ايتناصٜػ ايطبٝع ١ٝيف ايبشض ٜٔطابع ايقةشضا٤
ايكاسًةةٚ ١عةةزّ ٚدةةٛر َٝةةا ٙراخةةٌ ٖةةش ٙاملٓةةاطلٚ .ايب٦ٝةة١
ايبشضٚ ١ٜاملا ١ٝ٥ايعشب ١يف ايبشةضَ ٜٔتٓٛعة ١دةزا ٚتؾةٌُ
َغةاسات ٚاعةعَ ١ةةٔ اؿؾةا٥ؿ ايبشضٜةةٚ ،١عةٗ ٍٛطٝٓٝةة،١
ٚفةةدٛص عضٜةةٚ ،١دةةظص بعٝةةز ٠عةةٔ ايؾةةاطٚ .٤٢ملغةةاسات
اؿؾا٥ؿ ايبشض ١ٜايٛاعع ١أُٖٝة ١خافة ١نأصامةَ ٞضاعةٞ
يبعض األْةٛاع املٗةزرَ ٠ةٔ اؿٛٝاْةات َجةٌ سٝةٛإ األطةّٛ
ٚايغًشؿا ٠اـنضا.٤

ٚاتؿل عً ٢إٔ َٔ بني أِٖ املبةار ٤٣األعاعة ١ٝايةيت هةب إٔ
تهةة ٕٛأعاعةةا إلطةةاص خطةةط ايتهٝةةـ يف املغةةتكبٌ :احملاؾظةة١
عًةة ٢ايتٓةةٛع ايبٛٝيةةٛد ٞاملٛدةةٛرٚ ،تكًٝةةٌ تةةأثري األْؾةةط١
االقتقار ١ٜعًة ٢ايةٓظِ اإلٜهٛيٛدٝة ١األعاعةٚ ١ٝايهآ٥ةات
ٚاألْةةٛاع اؿٝةة ١األعاعةةٚ ،١ٝاإلبكةةا ٤عً/٢إعةةتعار ٠ايتٓةةٛع
ايبٛٝيٛدٚ ٞاعتعار ٠املنطضب َٔ ب٦ٝاتة٘ ٚأْٛاعة٘ٚ ،بٓةا٤
ؽةةبهات بٝ٦ٝةةٚ ،١تطبٝةةل ْٗةةر إراص ٠ايةةٓظِ اإلٜهٛيٛدٝةة،١
ٚإرَاز ايتٓٛع ايبٛٝيٛد ٞيف اـطط ٚايكضاصات ايةيت تُتدةش
يف ايكطاعات ٚاألقغاّ ٚاألْؾط ١االقتقار.١ٜ

َٚةةع تػةةري املٓةةاذ ،عةةتٛاد٘ نةةٌ َظةةاٖض َٚعةةا ايتٓةةٛع
ايبٛٝيٛدٚ ٞغريٖا يف ايبشض ٜٔاملظٜز َٔ اينػٚ ٛايتٛتض.
يف ايٛقت ايش ٟػةض ؾٝة٘ أٜة ١منةاسز صٜامة ١ٝبٛٝيٛدٝة١
يتكٝةةة ِٝتةةةأثري املٓةةةاذ عًةةة ٢األْةةةٛاع األعاعةةةٚ ١ٝاملة ةٛاطٔ
األسٝا ١ٝ٥يف ايبشض ;ٜٔإال أْ٘ قز مت مجةع نةٌ ايبٝاْةات عةٔ
ايتٓٛع ايبٛٝيٛدٚ ٞسزرت املٓاطل ايغاخٓ ١اييت قز تتةأثض
بةةايتػري املٓةةاخ ٞيف قاٚيةة ١يتكةةز ِٜاملعًَٛةةات عةةٔ سايةة١
ٚاػاٖ ٙش ٙايهآ٥ات اؿٚ ١ٝتٛدٗٗٝا يف املغتكبٌ.

َٚةةٔ األعُةةاٍ ٚاإلدةةضا٤ات األعاعةة ١ٝايةةيت هةةب إؽاسٖةةا
ٚتٓؿٝةةشٖا يف ايكضٜةةب ايعادةةٌ :تعظٜةةظ تؾةةاصن ١ٝاملعضؾةة،١
ٚطٜةةار ٠ايةةٛعٚ ،ٞتعُٝةةل رصاعةةات ايتةةأثريٚ ،إْؾةةا ٤ؽةةبه١
َعًَٛةةات عةةٔ املٓةةاطل احملُٝةةٚ ،١ايتطٜٛض/ايةةزعِٚ ،إعةةار٠
تأٖٝةةٌ املٓةةاطل اؿغاعةةٚ ١عةةضٜع ١ايتةةأثضٚ ،إْؾةةآَ ٤ةةاطل
ايقةةدٛص ايبشضٜةة ١اإلفةةطٓاعٚ ،١ٝتطةةٜٛض بةةضاَر يتكًٝةةٌ
مةةةةةةةػ ٛايٓؾةةةةةةةاطات ايبؾةةةةةةةض ١ٜعًةةةةةةة ٢ايب٦ٝةةةةةةة.١

ٜٛدز َٛ 16طٔ َٔ ايب٦ٝات ايبشض ١ٜاملدتًؿة ١يف ايبشةض.ٜٔ
ٖ َٔٚش ٙاملٛاطٔ ٚايب٦ٝات ايبشضٜٛ ،١ٜدز َٓ 6اطل هُةع
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ٚيف ايٛقةةت اؿةةاي ،ٞتُعةةضف اعةةرتاتٝذ ١ٝاالقتقةةار ايةةٛطين
 )2014-2009نؿا ٠٤ايطاقٚ ١ايطاق ١املتذزر ٠بأُْٗا خٝةاصإ
اعرتاتٝذٝإ يتشكٝل انؿاض يف اْبعاثات غةاطات ايزؾ٦ٝة.١
ٚصغةةِ عةةزّ ٚدةةٛر خطةة ١عُةةٌ ٚامةةش ١اآلٕ ،إال إٔ ٖٓةةاى
َبارصات يتؾةذٝع إفةزاص قةاْ ٕٛايطاقة ١املغةتزاََٗٓٚ ،١ةا
ٚمةةةع صؤٜةةة ١اقتقةةةار ١ٜستةةة ٢عةةةاّ ٖٚ ،2030ةةةٚ ٞثٝكةةة١
االعرتاتٝذ ١ٝايؾاًَٚ ،١اييت تًدك فُٛعةَ ١ةٔ عٝاعةات
اإلعةةتزاَٚ ١تٓؿٝةةش عةةزر َةةٔ املؾةةضٚعات ايتذضٜبٝةة ١عةةٔ
نؿةةا ٠٤ايطاقةةٚ .١تٗةةزف ٖةةش ٙاملبةةارصات إ تغةةٗ ٌٝاإلفةةزاص
ايؿعً ٞيكٛاْني ٚتؾةضٜعات ايطاقة ١املغةتزاَ ١يف ايبشةض.ٜٔ
ٜٚةةض ٣اؾُٝةةع إٔ ٖةةش ٙايكةةٛاْني ٚايتؾةةضٜعات مةةضٚص١ٜ
َُٗٚةةة ١دةةةزاً يتؾةةةذٝع ؼغةةةني نؿةةةا ٠٤ايطاقةةةٚ ١ايطاقةةة١
املتذزر ٠عً ٢املغت ٣ٛاحملً.ٞ

ؽؿٝـ ٚتكً ٌٝاْبعاخ غاطات ايزؾ١٦ٝ
ٖٓةةاى عالقةة ١بةةني اْبعةةاخ َعظةةِ غةةاطات ايزؾ٦ٝةةٚ ١بةةني
أْؾط ١اعتدزاّ ايطاق .١ؾؿ ٞرصاعات سغاب دةضر اْبعةاخ
غةةاطات ايزؾ٦ٝةةَٓ ١ةةش عةةاّ ٚ 1994ستةة ٢عةةاّ  ،2000متجةةٌ
االْبعاثات َٔ ايطاق ١م َٔ %85 ٛإمجاي ٞايػاطات املٓبعج.١
َٓٚش عاّ  1990تكضٜبا ،تؾٗز ايبشض ٜٔؼغٓاً َطضراً يف نٌ
َةةٔ نجاؾةة ١ايطاقةة – ١أ ٟاعةةتدزاّ ايطاقةة ١يهةةٌ ٚسةةزَ ٠ةةٔ
فايف ايٓاتر احملًٚ ٞنجاؾ ١ايهضبٕٛ
َبارصات ايطاق ١املغتزاَ١
َةةٔ املتٛقةةع طٜةةار ٠اعةةتٗالى ايطاقةة ١يف ايغةةٓٛات ايكارَةة١
بغةةبب طٜةةار ٠ايغةةهإ ٚطٜةةار ٠ايتطةةٛص ٚايُٓةة ٛاالقتقةةارٟ
ايك ٟٛيف ايبشضٚ .ٜٔيف ْؿػ ايٛقت تؿ ٞايبشض ٜٔبإيتظاَٗةا
ايك ٟٛم ٛايٓظِ املغتزاَ َٔ ١سٝةح اإلْتةاز ٚاالعةتٗالى
نعٓقض َهٌُ يف خًٝط ايطاقةٚ .١تعةز تهٓٛيٛدٝةا ايطاقة١
املتذةةزرٚ ٠نؿةةا ٠٤ايطاقةة ،١ايةةيت قةةز تغةةاعز ايبشةةض ٜٔعًةة٢
تًب ١ٝساداتٗا اؿاي ١ٝبز ٕٚايتأثري عًة ٢سادةات األدٝةاٍ
ايكارَ ،١أَضاً مضٚصٜاً ٚسٜٛٝاً ملغتكبٌ ايطاق ١املغتزاَ.١

َغتكبٌ اْبعاثات غاطات ايهضبٕٛ
يف غٝاب ْؾض اعتدزاَات تكاْات ايطاقٚ ١ايطاق ١املتذزر،٠
تؾةةةري ايتكةةةزٜضات إ إٔ ٖٓةةةاى طٜةةةار ٠نةةةبريٚ ٠عةةةضٜع ١يف
اْبعاثات غاطات ايزؾ ١٦ٝيف قطاع ايطاق ١يف املغةتكبٌ ستة٢
عاّ ٚ .2030نُا ٖةَ ٛةبني يف ايؾةهٌ صقةِ َ ،3ةٔ املتٛقةع إٔ
تقٌ غاطات ايزؾ ١٦ٝاملٓبعج ١إ سٛايًَٝ 46 ٞة ٕٛطةٔ َةٔ
ثاْ ٞأنغةٝز ايهضبة ٕٛعًة ٍٛعةاّ ٖٚ ،2030ة ٞطٜةار ٠تؿةٛم
املغةةتٜٛات يف عةةاّ  2000عةةٛايًَٝ 37 ٞةة ٕٛطةةٔ ،أَ ٚعةةزٍ
طٜار ٠عٛاي %5.6 ٞعٜٓٛاً.

ٚيف اؿكٝك ،١أفبشت نؿا ٠٤ايطاق ١أَضاً مضٚصٜا ٚدٖٛضً ٜا
يف تطةةٛص ٚمنةة ٛاقتقةةار ايبشةةض ٜٔاملغةةتزآّٖٚ .ةةاى إرصاى
ٚؾِٗ عاّ بني فةٓاع ايغٝاعة ١بةإٔ تؾةذٝع ٚتعظٜةظ نؿةا٠٤
ايطاقةةٜ ١ؿٝةةز َةةٔ ايٓاسٝةة ١االقتقةةار ١ٜعةةٔ طضٜةةل طٜةةار٠
َقةةارص ايةةٓؿط املتاسةة ١يًتقةةزٜضٚ ،طٜةةارَ ٠قةةارص ايػةةاط
احملًٝةةٚ ،١تعظٜةةظ املٓاؾغةة ١ايقةةٓاع ١ٝيف األعةةٛام ايعاملٝةة،١
ٚتٛؾري ٚظةا٥ـ دزٜةزٚ ،٠ؼغةني ْٛعٝة ١ايب٦ٝةٚ ،١تكًٝةٌ
اْبعةةاخ غةةاطات ايزؾ٦ٝةةٚ .١ؾُٝةةا ٜتعًةةل بايطاقةة ١املتذةةزر،٠
ٖٓاى ٚعَ ٞتظاٜز بةإٔ ٚمةع ايطاقة ١يف ايبشةضٜ ٜٔغةتًظّ
َضادع ١عادً ١يتطٜٛض ٚاعتدزاّ َٛاصر ايطاق ١املتذزر.٠

ٚبايٓغب ١يكطاع ايهٗضبةا ،٤ؾةإٕ أٖةِ اعةرتاتٝذٝات ؽؿٝةـ
اْبعاثات غاطات ايزؾ ١٦ٝتهُٔ يف االعتجُاص يف تهٓٛيٛدٝات
ايطاق ١ايؾُغٚ ،١ٝتكٓٝات ايزص ٠ٚاملضنبة ١يتٛيٝةز ايهٗضبةا٤
باعةةتدزاّ ايػةةاط ايطبٝعةةٚ ،ٞتهٓٛيٛدٝةةا ايطاقةة ١ايٜٓٚٛةة.١
ٚبايٓغةةب ١يًكطةةاع ايتذةةاصٚ ٟاملٓظيةة ،ٞؾُةةٔ أٖةةِ ٚأؾنةةٌ
االعةةرتاتٝذٝات; تهٝٝةةـ اهلةةٛا ٤عةةاي ٞايهؿةةاٚ ،٠٤اعةةتدزاّ
املقةةابٝح عايٝةة ١ايهؿةةاْٚ ،٠٤ؾةةض عةةداْات املٝةةا ٙايةةيت تعُةةٌ
بايطاق ١ايؾُغ.١ٝ

َتٛعط ايطاق ١اإلؽعاع ١ٝايؾُغ ١ٝيف ايبشضَ ٜٔضتؿةع إ
سةةز َةةا ،سةةٛاي 2600 ٞنًٝةةٚ ٛات يهةةٌ َةةرت َضبةةع يف ايغةةٓ،١
ٚايكةةزصات ٚاإلَهاْٝةةات ايؿٓٝةة ١يتٛيٝةةز ايهٗضبةةا ٤باعةةتدزاّ

ٚبايٓغب ١يكطاع ايقٓاع ،١تتنُٔ رصاعات ؽؿٝـ اْبعةاخ
غاطات ايزؾ٦ٝةْ ;١ؾةض املقةابٝح عايٝة ١ايهؿةاٚ ،٠٤اعةتعُاٍ
احملضنةةةات ٚاملنةةةدات عايٝةةة ١ايهؿةةةاٚ ،٠٤اعةةةرتداع ايطاقةةة١
املؿكةةٛر ٠يف ايقةةٓاعٚ ،١ؼغةةني نؿةةا ٠٤االسةةرتامٚ ،طٜةةار٠
اعتدزاّ تكٓٝات ايزٚص ٠املضنب ١يتٛيٝز ايهٗضبةا ٤باعةتدزاّ
ايػةةاط ايطبٝعةة ٞبةةز ًال َةةٔ ايةةزٚص ٠األسارٜةةٚ ،١اإلْتكةةاٍ َةةٔ
َٓتذات ايةبرت ٍٚإ ايػةاط ايطبٝعة ٞس ٚايهجاؾة ١ايهضبْٝٛة١

تكٓٝات ايطاق ١ايؾُغ ١ٝاؿضاصٖ ١ٜة ٞسةٛايٞ
يف ايغٓ ،١أ ٚسٛاي ٞثالث ١أمعاف املغتٜٛات احملًٝة ١اؿايٝة١
يتٛيٝةةز ايهٗضبةةآٖٚ .٤ةةاى بعةةض املؾةةضٚعات ايتذضٜبٝةة١
دةةزٜض ٠باإلٖتُةةاّ عةةٔ ايطاقةة ١املتذةةزر ٠تتنةةُٔ تضنٝةةب
تٛصبٓٝات ايضٜاح يف َضنظ ايتذاص ٠ايعامل ٞيف املٓاَٚ ،١رصاع١
ٚطٓٝةة ١عةةٔ طاقةة ١ايضٜةةاحٚ ،عةةزر آخةةض َةةٔ َؾةةضٚعات
ػضٜب ١ٝيًطاق ١ايؾُغٚ ١ٝطاق ١ايضٜاح.

األقةةةٌٚ ،نةةةشيو أْؾةةةط ١تكًٝةةةٌ
األمل.ّْٛٝٛ
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يف فةةةٓاع ١فةةةٗض

ٜتنةةُٔ اؾةةز ٍٚصقةةِ ًَ 3دق ةاً يٓتةةا٥ر رصاعةة ١سغةةابات
ايتهًؿٚ ١ايعا٥ز ٚاييت أُدضٜت عٔ ايتهًؿ ١اؿزٚ ١ٜعا٥ةزات
تكًٝةةةٌ اْبعاثةةةات غةةةاطات ايزؾ٦ٝةةةٚ ،١أٚيٜٛةةةات ايتشًٝةةةٌ
املغتكبً ٞيبعض ايتهٓٛيٛدٝات ايغابك.١

اؾز ٍٚصقِ ًَ :3دك ْتا٥ر رصاع ١تهًؿٚ ١ؾٛا٥ز خٝاصات
ؽؿٝـ ٚتكً ٌٝغاطات ايزؾ ١٦ٝاملٓبعج.١
ايكطاع

اـٝاصات ٚايبزاٌ٥

َقزص
ايهٗضبا٤

ْغب١
إنؿاض
غاطات
ايزؾ١٦ٝ
املٓبعج١

ايتهًؿ/١طٔ

أٚي١ٜٛ
املتابع١

عًٍٛ
عاّ 2030

ايغهٔ
ٚايتذاص٠

ايقٓاع١

ايؾهٌ صقِ َ :3ؾضٚعات ايػاطات املٓبعج ١ايزؾ ١٦ٝسغب
ايٛقٛر ايعًٚ )ٟٛايكطاع ايغؿً)ٞ
َٛادٗ ١ايعكبات ٚاملعٛقات
ُٜعز ايتػًب عً ٢فُٛعة ١ايعكبةات يف ايغٝاعةات ٚقةزرات
ايغةةةٛم َةةةٔ أٖةةةِ األٚيٜٛةةةات يتؾةةةذٝع إرَةةةاز ٚتهاَةةةٌ
تهٓٛيٛدٝةةات ايطاقةة ١املغةةتزاَ ١يف االقتقةةار ايبشةةضٜين.
ٚاإلدةةةضا٤ات ٚاـطةةةٛات األعاعةةة ١ٝايةةةيت هةةةب إؽاسٖةةةا
ٚتٓؿٝةةشٖا يف ايكضٜةةب ايعادةةٌ ٖةة ٞتؾةةذٝع ٚرعةةِ ايةةٛعٞ
بؿٛا٥ةةز نؿةةا ٠٤ايطاقةةٚ ١ايطاقةة ١املتذةةزرٚ ،٠تط ةٜٛض آيٝةةات
متٜٛةةٌ َٓاعةةب ١ملٛادٗةة ١اصتؿةةاع ايتهةةايٝـ األٚيٝةة ١يتًةةو
ايتكاْاتٚ ،بٓا ٤املعضؾةٚ ١اـةربات احملًٝة ١يرتنٝةب ٚفةٝاْ١
تًةةو ايتذٗٝةةظاتٚ ،نةةشا ايكٝةةاّ باإلفةةالسات اينةةضٚص ١ٜيف
املؤعغات املعٓ ١ٝـًل ب ١٦ٝراعُةَٚ ١غةاعز ٠اإلعةتجُاص يف
فاالت نؿا ٠٤ايطاقٚ ١ايطاق ١املتذزر.٠

ايطاق ١ايؾُغ١ٝ
اؿضاص١ٜ

عاي١ٝ

عاي١ٝ

عاي١ٝ

ايزٚص ٠املضنب١
بايػاط ايطبٝعٞ

َتٛعط١

َتٛعط١

عاي١ٝ

ايطاق ١ايٓ١ٜٚٛ

عاي١ٝ

عاي١ٝ

َٓدؿن١

ْظِ تهٝٝـ اهلٛا٤
عاي ١ٝايهؿا٠٤

عاي١ٝ

َتزْ١ٝ

عاي١ٝ

املقابٝح املزف١
عاي ١ٝايهؿا٠٤

عاي١ٝ

َتزْ١ٝ

عاي١ٝ

عداْات املٝاٙ
ايؾُغ١ٝ

عاي١ٝ

َتزْ١ٝ

عاي١ٝ

َضادع ١سغابات
ايطاق١

غري
قزر٠

غري قزر٠

عاي١ٝ

املندات/احملضنات
عاي ١ٝايهؿا٠٤

َتٛعط١

َتٛعط١

َتٛعط١

اعرتداع اؿضاص٠
املؿكٛر٠

َتٛعط١

َتٛعط١

َتٛعط١

ايزٚص ٠املضنب١
بايػاط ايطبٝعٞ

عاي١ٝ

َتزْ١ٝ

عاي١ٝ

تػٝري ايٛقٛر

عاي١ٝ

َتزْ١ٝ

عاي١ٝ

يف
تكًٌٝ
فٓاع ١األملّْٛٝٛ

َتزْ١ٝ

عاي١ٝ

َتزْ١ٝ

خطٛات تٓؿٝش اإلتؿاق١ٝ
إٕ قةةٛص اإلعةةتذاب ١ايٛطٓٝةة ١املغةةتُض ٠يةةتػري املٓةةاذ ٖةةٛ
تطةةٜٛض ٚبٓةةا ٤ؽةةضانات إعةةرتاتٝذ ١ٝيًعُةةٌ ايؿعةةاٍ بةةني
املؤعغات اؿهَٓٚ ،١َٝٛظُات ايكطاع اـالٚ ،فُٛعات
اجملتُةةع املةةزْٖٚ .ٞةةشا أَةةض أعاعةةَٗٚ ٞةةِ يةةزَر كةةاطض
ٚتٗزٜزات تػري املٓاذ يف بضاَر ٚخطط ٚمماصعات دزٜز.٠
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َؿاٖ ِٝاإلعرتاتٝذٝات ايبغٝطَ ١جٌ إعار ٠اعةتدزاّ املٝةاٙ
ايعشب ١ايؾشٝش.١

إطاص ايعٌُ
ٖٓاى ثالث ١عٓافض ٚدٛاْب أعاع ١ٝتعترب ايعُٛر ايؿكضٟ
إلعرتاتٝذ ١ٝايبشض ٜٔيتٓؿٝش اإلتؿاق ٖٞٚ ،١ٝطٜار ٠ايةٛعٞ
بتػري املٓاذٚ ،تؾةذٝع فُٛعةَ ١ةٔ اإلدةضا٤ات ٚاـطةٛات
يتدؿٝـ اْبعاثات غاطات ايزؾٚ ،١٦ٝؼزٜةز اإلعةرتاتٝذٝات
ايعًُٚ ١ٝايزاُ٥ة ١يتكًٝةٌ اينةضص َةٔ أثةاص تػةري املٓةاذَ ،ةع
ايرتنٝظ بقؿ ١خاف ١عً ٢تػٝري أمنا اإلعتٗالى.

ٜته ٕٛإفالح ايتعًةَ ِٝةٔ إعةرتاتٝذ ١ٝصباعٝةٚ ;١تتنةُٔ
أٚالً رَةةر َبةةار ٤٣ايتعًةةَ ِٝةةٔ أدةةٌ ايتُٓٝةة ١املغةةتزاَ١
يف َٓةةاٖر ايزصاعةة ١يف املضسًةة ١اإلبتزاٝ٥ةة ١ؼةةت
إؽةةةضاف ٚطاص ٠ايرتبٝةةةٚ ١ايتعًةةةٚ ;ِٝثاْٝةةاً تٛعةةةٝع ٚطٜةةةار٠
َؾاصن ١٦ٖٝ ١مةُإ اؾةٛر ٠يف ايتعًةٚ ِٝايتةزصٜب يٝؾةٌُ
َٛامٝع تػري املٓاذ; ٚثايجاً ايكٝاّ باملضادعات ايبٝ٦ٝة ١عًة٢
َغت ٣ٛايتعً ِٝاإلبتزاٚ ;ٞ٥أخرياً ،تؾذٝع األعةًٛب ايعًُةٞ
ٚايتطبٝك ٞيف ايتعاٌَ َع قناٜا تػري املٓاذ عًَ ٢غةتٜٛات
ايتعً ِٝناؾ.١

فٝاغ ١اإلعرتاتٝذ١ٝ
تةض ٣ايبشةةض ٜٔإٔ فةةٝاغ ١اإلعةرتاتٝذ ١ٝيتٓؿٝةةش اإلتؿاقٝةة١
ٖ ٞصسً ١أنجض َٓٗا دٗ ١يًٛفٚ .ٍٛتتنُٔ عًُ ١ٝفٝاغ١
اإلعرتاتٝذ ١ٝاإلْطالم َٔ اإلعرتاتٝذٝات ٚاـطط طًٜٛة١
املةةزٚ ،٣ايتطًةةع إ ؼكٝةةل صؤٜةةٚ ١امةةشٚ .١تتنةةُٔ أٜنةةا
ؼكٝةةل األٖةةزاف قضٜبةة ١املةةز ٣ينةةُإ ايٓذةةاح يف ؼكٝةةل
األٖةةزاف ايكضٜبةةٚ ١ايبعٝةةز ٠املةةزٚ .٣بؾةةَ ٤ٞةةٔ ايتشزٜةةز
ٚاـقٛف ،١ٝالبز َٔ ايعٌُ عًة ٢ؼكٝةل األٖةزاف قضٜبة١
املزٚ ٣األٖزاف بعٝز ٠املز ٣يف ٚقت ٚاسز .أمـ إ سيةو إٔ
اإليتظاّ بايتػًب عًة ٢تبعجةض ايغٝاعةات ٚمةضٚص ٠تضابطٗةا
ميجةةٌ ؼةةزً ٜا أعاعةةً ٝا أَةةاّ ايبشةةضٚ ،ٜٔالطاٍ َةةٔ األٚيٜٛةةات
املُٗ ١يتشكٝل األٖزاف ايٛطٓ ١ٝيإلتؿاق.١ٝ

ٜٚبك ٢ايتٓغٝل بني املؤعغات اؿهٚ ١َٝٛغري اؿه ١َٝٛيف
أْؾطٚ ١ؾعايٝات طٜةار ٠ايةٛع ٞبةتػري املٓةاذ َةٔ ايتشةزٜات
ٚاينةةةضٚصاتٖٚ .ةةةشا ايتٓغةةةٝل َٗةةةِ ٚمةةةضٚصَ ٟةةةٔ أدةةةٌ
املؾاصن ١ايؿعاي َٔ ١قبٌ األعةضٚ ٠فةٓاع ايغٝاعةٚ ١ايكطةاع
اـةةال يف اإلدةةضا٤ات املًُٛعةةَ ١جةةٌ تضؽةةٝز االعةةتٗالى
ٚإعار ٠ايتزٜٚضٚ ،قبةٚ ٍٛتؿعٝةٌ خٝةاصات ٚبةزا ٌ٥ايطاقة١
ٚاألبٓ ١ٝاـنض َٔٚ .بةني املبةارصات األعاعة ١ٝيف املغةتكبٌ
اـةةزَات اإلعتؾةةاص ١ٜاجملتُعٝةةٚ ،١خطةة ٛاهلةةاتـ ٚرعةةِ
اجملتُع املزْٚ ٞتبارٍ املعًَٛات َٚؾاصنٚ ١عا ٌ٥اإلعالّ.
ٜٚتنُٔ بٓةا ٤ايكةزصات ايؿٓٝة ١عكةز ٚصـ عُةٌ تزصٜبٝة١
يًتأنز َٔ تٛاؾض املعًَٛات عٔ تػري املٓاذ بغٗٛيَٚ ١باؽض٠
يقةةٓاع ايغٝاعةةٚ ١اجملتُةةع املةةزْٚ ٞاجملُٛعةةات ايتذاصٜةة١
ٚايكطةاع اـةال .نُةا ٜتنةُٔ بٓةا ٤ايكةزصات ايؿٓٝة ١أٜنةةا
َبارصات َكرتس ١العتؾضاف املغتكبٌ يف فةاالت ايتُٓٝة،١
ْٚكةةٌ ايتهٓٛيٛدٝةةا ٚتطةةٜٛض ايةةزٚاؾع ٚاؿةةٛاؾظٚ ،تطةةٜٛض
األعٛام املالٚ ،١ُ٥بٓا ٤ايؾضانات.

ايضؤ١ٜ
تٓبع صؤ ١ٜايبشض ٜٔيف تٓؿٝش اإلتؿاق َٔ ١ٝأصبع ١عٓافض
َٚهْٛات إعرتاتٝذَ :١ٝؾاصن ١اؾُٗٛصٚ ،إفالح ايتعً،ِٝ
ٚايتٓغٝل بني املؤعغاتٚ ،بٓا ٤ايكزصات.
ؾُٝةةا ٜتعًةةل مبؾةةاصن ١اؾُٗةةٛص ،هةةب عًةة ٢نةةٌ ايكطاعةةات
ٚايؿقا ٌ٥يف اجملتُع ايبشضٜين املؾاصنٚ ١اإلنةضا يف عةح
َٚعاؾ ١تػري املٓاذ بطضم َٓاعبَٚ ١ال ;١ُ٥أ ٟهةب عًة٢
أطٝاف اجملتُع ايبشضٜين مبا ؾة ِٗٝاملكةُٝني ،بػةض ايٓظةض
عٔ ايعُض ،أ ٚاؾٓغ ١ٝأَ ٚغت ٣ٛايتعً ،ِٝأ ٚايعٌُ ،املؾاصن١
ٚاإلنضا ٚاإلٖتُاّ مبغأي ١تػري املٓاذ ٖٞٚ ،ظاٖض ٠عامل١ٝ
تٗزر اؾُٝع.
ٚتتُجةةٌ اإلعةةرتاتٝذ ١ٝاألٚيٝةة ١األعاعةة ١ٝيتؾةةذٝع َؾةةاصن١
ايٓاؼ يف تطٜٛض ٚٚمع فُٛع" َٔ ١أري ١أؾنٌ مماصعات
فابٗة١تػري املٓةةاذ"ٚ .اهلةةزف َةةٔ ٖةش ٙاألريةةٖ ١ةة ٛتعضٜةةـ
املٗتُني ٚأفشاب املقًش ١بأؾنٌ املُاصعات املتعًك ١باؿةز
َةةٔ االْبعاثةةات أ ٚايتةةأقًِ ٚاإلعةةتعزار يةةتػري املٓةةاذٚ ،ؽةةضح
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