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 )وطنيال المستوي على( ةُمحدَّدوال المعتزمة الوطنية ساهماتالم

 السعودية العربية بالمملكة لخاصةا

  المناخي التغيُّر بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية مظلة ضمن

 

  م2015 نوفمبر 8 الموافق هـ1437 محرم 26 الرياض،

مُّأنُّالسعوديةُّالعربيةُّالمملكةُّيسر ُّ دوالُّالمعتزمةُّلوطنيةاُّمساهماتهاُّتقدِّ ُّأمانةُّإلىُّالوطنيُّالمستوىُّعلىُّةُمحدَّ

 ُُّّ(.20-أُّ/م1و)ُّ(19-أُّ/م1)ُّالقراَرْينُّبموجبُّالمناخي،ُّالتغي رُّبشأنُّاإلطاريةُّالمتحدةُّاألممُّاتفاقية

دوالُّالمعتزمةُّالوطنيةُّالمساهماتُّترتكز ُّقيةاتفاُّمنُّ(3)ُّالمادةُّفيُّالواردةُّالمبادئُّعلىُّبالمملكةُّالخاصةُّةُمحدَّ

دالُّوالنهجُّالمناخي،ُّالتغي رُّبشأنُّاإلطاريةُّالمتحدةُّاألمم ُّفيُّتبنيهاُّتمُّالتيُّاالقتصاديُّالتنويعُّمبادرةُّفيُُّمحدَّ

ُّ.2012ُّعامُّفيُّالدوحةُّفيُّ(18-أُّم/24)ُّرقمُّالمناخيُّالتغي رُّبشأنُّاإلطاريةُّالمتحدةُّاألممُّاتفاقيةُّقرار

ُّفيُّالمتمثلةُُّّالمشتركةُُّّالمنافعُّقيوتحقُّاالقتصاديُّنويعالتُّنهجُّإلىُّتهدفُّوخططُّجراءاتبإُّالمملكةُّوستشارك

ُّإلىُّالمناخي،ُّالتغي رُّظاهرةُّعنُّالناجمةُّثاراآلُّمعُّوالتكي فُّالحراريُّلالحتباسُّالمسببةُّالغازاتُّانبعاثاتُّتجن ب

ُّدافهاأهُّتحقيقُّفيُّالمملكةُّذلكُّوسيساعدُّ.الظاهرةُّهذهُّمواجهةُّوإجراءاتُّاالستجابةُّتدابيرُّآثارُّمنُّالحدُّجانب

ُّفيُّالفاعلةُّالمشاركةُّفيُّترغبُّالسعوديةُّالعربيةُّالمملكةُّفإنُّاألساس،ُّهذاُّوعلىُّالمستدامة،ُّالتنميةُّمجالُّفي

ُّالجانبيةُّاآلثارُّوتقليلُّالمدىُّبعيدةُّالفوائدُّلزيادةُّالمناخيُّالتغي رُّبشأنُّاإلطاريةُّالمتحدةُّاألممُّاتفاقيةُّمفاوضات

 ُّالمملكة.ُّعلىُّالمحتملةُّالسلبية

  موجز

ُّآثارُّتخفيفُّمجالُّفيُّوطموحةُّمشتركةُّمنافعُُّّتحقيقُّإلىُّالوثيقةُّهذهُّفيُّالواردةُّخططوالُّاالجراءاتُّهدفت

ُّثانيُّمكافئُّمنُّطنُّمليون130ُُّّإلىُّيصلُّماُّالغازاتُّانبعاثاتُّتخفيفُّفيُُّّتتمثلوُّ،المناخيُّالتغي رُّظاهرة

ُّإجراءاتوُّاالقتصاديُّالتنويعُّليمجاُّفيُّاإلسهاماتُّخاللُّمنُّوذلكُّ،2030ُّعامُّبحلولُّسنوًياُّالكربونُّأكسيد

عهُّوزيادةُّالمملكةُّاقتصادُّنموُّباستمرارُّمرهونةًُُّّتظل ُُّّالطموحاتُّهذهُّولكنَُُّّّالتكي ف. ُّإيراداتُّوتحقيقُّتنو 

ُّواالجتماعيةُّاالقتصاديةُّاآلثارُّتمثلُّأالُّبشرطُّالوطني،ُّاالقتصادُّفيُّقويةُّإسهاماتُّالنفطيةُّالصادرات

ُّعلىُّطبيعيُّغيرُّأوُّمتناسبُّغيرُّعبًئاُّالعالميةُّالمناخيُّالتغي رُّمواجهةُّاءاتوإجرُّاالستجابةُّوتدابيرُّلسياسات

ُّمنُّ(4)ُّالمادةُّمنُّ(10)ُّوُّ(ح-8)ُّوالفقرتينُّ(3)ُّالمادةُّمنُّ(2)ُّالفقرةُّمعُّتماًماُّيتفقُّوهذاُّالمملكة.ُّاقتصاد

 ُّالمناخي.ُّالتغي رُّبشأنُّاإلطاريةُّالمتحدةُّاألممُّاتفاقية

ُّأحدهماُّ،تصورينُّبينُّويجمعُّ(الديناميكية)ُّبالفعاليةُّيتسمُّاألساس(ُّ)خطُّيأساسُّمرجعيُّمستوىُّتطويرُّوسيتم

ُّاآلخرُّالتصورُّيرتكزُّفيماُّالنفطية،ُّالصادراتُّإيراداتُّمنُّقويةُّإسهاماتُّمعُّاقتصاديُّتنويعُّحدوثُّيفترض

ُّ،لمحليةاُّالمواردُّجميعُّمنُّوالمستدامةُّالمتواصلةُّاالستفادةُّبفضلُّالمحليةُّالصناعيةُّالتنميةُّوتيرةُّتناميُّعلى

 ُّوالمعادن.ُّوالغازُّالنفطُّفيهاُّبما
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:   الوطنية الظروف أوًلا

ُّيخصُّوفيماُّواالجتماعية،ُّواالقتصاديةُّالطبيعيةُّالعواملُّعلىُّبناءُّالمناخيُّبالتغي رُّماُّدولةُّتأثرُّدرجةُّتتحدد

ُّالبالد،ُّساحةمُّأغلبيةُّتمثلُّالعربيةُّالجزيرةُّشبهُّفصحراءُّالعوامل.ُّهذهُّكلُّفيُّكبيرةُّالتأثرُّدرجةُّفإنُّالمملكة

ُّشبهُّبينُّماُّالمناخيةُّالظروفُّتتراوحوُّ،العربيةُّالجزيرةُّشبهُّمنُّمربعُّكيلومترُّمليون2.2ُُّّنحوُّتشغلُّحيث

ُّفيُّالسنةُّفيُّملم150ُُّّمنُّ)أقلُّاألمطارُّهطولُّمعدالتُّفيُّشديدُّتدن ُُّّمعُّجًدا،ُّكبيرةُّبدرجةُّوقاحلُّقاحل

ُّجزًءاُّفإنُّالبعيد،ُّالمدىُّوعلىُّالمياه.ُّفيُّشح ُُّّمنُّذلكُّإليهُّيؤديُّوماُّالتبخرُّمعدلُّوارتفاعُّ،المناطق(ُّمعظم

ُّأماُّالبحار.ُّمستوىُّارتفاعُّحالةُّفيُّللخطرُّمعرضةُّتكونُّربماُّالسواحلُّعلىُّالموجودةُّالتحتيةُّالبنيةُّمنُّكبيًرا

ُّإلىُّالرملية،ُّوالعواصفُّالحرُُِّّّموجاتُّبسببُّلمخاطرُّأيًضاُّتتعرضاُّأنُّفيمكنُّيةوالخدمُّةيالتجارُّالتعامالت

 ُّوالخدمات.ُّالسلعُّمنُّوالوارداتُّالصادراتُّأسعارُّتقلباتُّتشملُّأخرىُّاطرمخُّأوجهُّجانب

ُّثم ًُُّّومنُّ،واستدامتهُّدولةُّأيُّفيُّاالقتصادُّنموُّاستقرارُّعلىُّيؤثرُّأساسًياُّعاماًلُُّّاالقتصاديُّالتنويعُّيعتبرُُّّ(1

ُّتوىمسُّعلىُّالمحافظةُّعلىُّالدولةُّتلكُّقدرةُّيعرِّضُّواحدُّدخلُّمصدرُّعلىُّماُّدولةُّاقتصادُّاعتمادُّفإن

ُّاالقتصاديةُّاألنشطةُّتمثلُّوتصديرهُّومعالجتهُّالنفطُّإنتاجُّأنُّومعُّللمخاطر.ُّالبعيدُّالمدىُّعلىُّالنمو

ُّوالمعادنُّللغازُّخاللهاُّمنُّيمكنُّمتاحةُّافرصًُُّّهناكُّأنُّإالُّالسعودية،ُّالعربيةُّالمملكةُّفيُّاألساسية

 ُّالمملكة.ُّاقتصادُّفيُّإسهاماتُّتقديمُّومشتقاتهما

ُّالوطنيةُّللتنميةُّخمسيةُّخططُّعشرُّتاريخهُّوحتىُّم1970ُّعامُّمنذُّالسعوديةُّةالعربيُّالمملكةُّوضعتُُّّ(2

ُّاالقتصاديُّاالستقرارُّوتحقيقُّالمملكةُّتنميةُّفيُّبهاُّلالسترشادُّ(،2019-1970ُّالفترةُّ)تغطي

ُّسياسةُّهوُّالخططُّهذهُّجميعُّفيُّالمحوريُّالعنصرُّوكانُّوالبعيد.ُّالمتوسطُّيينالمدُّعلىُّواالجتماعي

ُّوتقليلُّالسعوديةُّالعربيةُّللمملكةُّالوطنيُّالدخلُّمصادرُّلتنويعُُّصمِّمتُّالتيُّاالقتصادي،ُّالتنويع

ُّاألخرىُّاإلنتاجيةُّالقطاعاتُّحصةُّزيادةُّخاللُّمنُّواحدُّمصدرُّمنُّالمتحققةُّاإليراداتُّعلىُّاعتمادها

ُّذاتُّومشتقاتهاُّالطاقةُّوصناعاتُّالتصنيعيةُّاألنشطةُّالقطاعاتُّهذهُّوتشملُّالمحلي.ُّالناتجُّإجماليُّفي

 ُّالمعلومات.ُّوتقنيةُّوالسياحةُّوالتعدينُّالصلة

ُّثالثُّإلى2030ُّ-2000ُّللفترةُّاألساسيةُّالمرجعيةُّالمستوياتُّتحديدُّفيُّالمستخدمانُّالتصورانُّينقسمُُّّ(3

ُّتوف رُّفيهاُّتمُّالتيُّسنةالُّألنها2000ُُّّسنةُّوُتستخدمُّ،2015-2000ُّالسنواتُّأوالهاُّتغطيُّزمنية،ُّفترات

ُّبتغي رُّالمعنيةُّالدوليةُّالحكوميةُّالهيئةُّإرشاداتُّباستخدامُّجمعهاُّتمُّلتياُّجردالُّقوائمبُّالخاصةُّمعلوماتال

ُّأماُّالثانية(.ُّالوطنيةُّالتقارير)1996ُُّّلعامُّالحراريُّاالحتباسُّلغازاتُّالوطنيةُّالجردُّقوائمُّحولُّالمناخ

0203ُّ-2021ُّالسنواتُّالثالثةُّالفترةُّتغطيُّفيماُّ،2020-2016ُّالسنواتُّفتغطيُّالثانيةُّالزمنيةُّالفترة

 ُّ.التواليُّعلى

ُّ،ومشتقاتهُّالنفطُّتصديرُّإيراداتُّمنُّقويةُّإسهاماتبُّمصحوبُّاقتصاديُّتنويعُّ:1ُّرقمُّالتصورُّ(3-1

ُّالقيمةُّمنُّكبيًراُّقدًراُّتحققُّالتيُّالقطاعاتُّفيُّاالستثماراتُّإلىُّالصادراتُّإيراداتُّتوجيهو
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ُّرفعُّوتقنياتُّلمتجددةاُّالطاقةُّومصادرُّوالتعليمُّوالسياحةُّوالطبيةُّالماليةُّالخدماتُّمثلُّالمضافة

ُّتقريرُّفيُّالواردةُّالطموحاتُُّوِضعتُّوقدُُّّ.االقتصاديُّالنموُّتعزيزُّبهدفُّالطاقة،ُّاستهالكُّكفاءة

دالوُّالمعتزمةُّالوطنيةُّالمساهمات  ُّ.التصورُّهذاُّبموجبُّةُمحدَّ

ُّاللاستغُّفيُّواالستدامةُّاالستمرارُّبفضلُّالمحليةُّالصناعيةُّالتنميةُّوتيرةُّارتفاعُّ:2ُّرقمُّالتصورُّ(3-2

ُّمصدر ُُّّأوُّكلقيمُّالمحليةُّالنفطيةُّالمواردُّالستغاللُّثقيلةُّصناعاتُّقاعدةُّإنشاءوُّ،والغازُّالنفط

ُّفيُّالمعادنُّوإنتاجُّوالتعدينُّواألسمنتُّالبتروكيميائياتُّقطاعاتُّإسهاماتُّزيادةوُّ،طاقةلل

ُّعبالصُّمنُّسيكونُّكماُّ،التصورُّهذاُّفيُّبكثيرُّأبطأُّاالقتصاديُّالنموُّوسيكونُّ.الوطنيُّاالقتصاد

دوالُّالمعتزمةُّالوطنيةُّمساهماتهاُّفيُّالواردةُّالطموحاتُّتمويلُّالمملكةُّعلى ُّخاللُّمنُّةُمحدَّ

دالوُُّّالمعتزمةُّالوطنيةُّالمساهماتُّهذهُّتعديلُّسيتمُّالحالة،ُّهذهُّوفيُّالمحلية.ُّالموارد ُّبماُّةُمحدَّ

 ُّ.التصورُّهذاُّمعُّيتناسب

ُّإماُّالمنتجُّالنفطُّتخصيصُّفيُّاسييناألسُّالمرجعيينُّالتصورينُّبينُّاألساسيُّالفارقُّيتمثلُّ(3-3

رُّالنفطُّأنُّحينُّوفيُّللتصدير،ُّأوُّالمحليُّلالستهالك ُّالمملكةُّانبعاثاتُّزيادةُّفيُّيسهمُّلنُّالُمصدَّ

ُّالمملكة.ُّفيُّاالنبعاثاتُّهذهُّمنُّسيزيدُّالمحليُّاالستهالكُّفإنُّالحراري،ُّاالحتباسُّغازاتُّمن

ُّهذينُّبينُّالمزجُّعلىُّبناءُّيتحددُّألساسياُّالمرجعيُّالمستوىُّفإنُّالُمسبقة،ُّللتقديراتُّوبالنسبة

-2016ُّالسنواتُّيخصُّوفيماُّمنها.ُّكلُّفيُّالتصورينُّزناوتُّمعدلُّفيُّتختلفُّبصورُّالتصورين

ُّحولُّالتفاصيلُّمنُّالمزيدُّإضافةُّفيُّبالحقُّلنفسهاُّتحتفظُّالسعوديةُّالعربيةُّالمملكةُّفإنُّ،2020

دالوُّالمعتزمةُّالوطنيةُّمساهماتها ُّوسيتمُّ.التصورينُّهَذْينُّلتوضيحُّالوثائقُّمنُّالمزيدُّوتقديمُّةُمحدَّ

ُّالمعتزمةُّالوطنيةُّالمساهماتُّسريانُّفترةُّعلىُّالسابقةُّالفترةُّخاللُّاألساسيينُّالتصورينُّتنقيح

دالو  ُّ.ةُمحدَّ

ا:   اآلثار تخفيف إلجراءات المشتركة المنافع تحقيق مع اًلقتصادي التنويع في اإلسهام ثانيا

ُّمنُّالمتحققُّالدخلُّعلىُّالكبيرُّاعتمادهُّمنُّوالحدُّاقتصادهاُّلتنويعُّطموحةُّططخُّالسعوديةُّالعربيةُّالمملكةُّلدى

ُّالمستقبليةُّالسياساتُّفيُّدمجهُّسيتمُّالمناخُّمجالُّفيُّالطموحاتُّتحقيقُّيفُّاإلسهامُّفإنُّوعليه،ُُّّ.واحدُّمصدر

دُمحالوُّالمعتزمةُّالوطنيةُّالمساهماتُّوراءُّالمحركُّالعاملُّفإنُّ،هناُّومنُّالخطة.ُّهذهُّتعزيزُّأجلُّمن ُّهوُّةدَّ

ُّالتصور)ُّأعاله1ُّ-3ُّالفقرةُّبموجبُّاالقتصاديُّالتنويعُّإجراءاتُّوتيرةُّترفعُّتدابيرُّتنفيذُّفيُّالمتمثلُّالهدف

ُّفيُّوتسهمُّاآلثارُّتخفيفُّإلجراءاتُّالمزدوجةُّالفوائدُّتحقيقُّإلىُّالتاليةُّوالخططُّاإلجراءاتُّوستؤديُّ(.1ُّرقم

 ُّ:االقتصاديُّالتنويع

ُّتحقيقُّإلىُّالراميةُّاإلجراءاتُّوتساندُّوتشجعُّتعززُّومبادراتُّتدابيرُّتنفيذُّ:الطاقة استهالك كفاءة (1

ُّالسعوديُّالبرنامجُّتقويةوُّ،الطاقةُّاستهالكُّكفاءةُّمجالُّفيُّاآلثارُّتخفيفُّإلجراءاتُُّّالمشتركةُّالمنافع

ُّقطاعاتُّثالثةُّعلىُّالحاليُّالوقتُّفيُّالبرنامجُّهذاُّيركزُّحيثُّتركيزه،ُّنطاقُّوتوسيعُّالطاقةُّلكفاءة
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ُّمنُّ%90ُّمنُّأكثرُّعلىُّمجتمعةًُُّّتهيمنُّالتيُّالقطاعاتُّوهيُّ،والنقلُّوالمبانيُّصناعةالُّهيُّرئيسة

ُّإدخالُّمثلُّ،األثرُّواسعةُّمشتركةُّمنافعُّتحققُّالتيُّالمبادراتُّمساندةفُّالمملكة.ُّفيُّالطاقةُّعلىُّالطلب

ُّنشآتالمُّمختلفُّفيُّالطاقةُّاستهالكُّكفاءةُّرفعُّتدابيرُّوتنفيذُّوالنقل،ُّالمبانيُّقطاعيُّفيُّكفاءةُّمعايير

ُّبنظامُّتعملُّمحطاتُّإلىُّالواحدةُّالدورةُّذاتُّالكهرباءُّمحطاتُّتحويلُّمشاريعُّتشجيعُّكذلكوُّ،الصناعية

 ُّ.بتنفيذهاُّوالتعجيلُّالمركبةُّالدورة

ُّإسهامهاُّلزيادةُّالمتجددةُّالطاقةُّمصادرُّمجالُّفيُّطموحةُّبرامجُّفيُّاالستثمارُّ:المتجددة الطاقة مصادر (2

ُّالشمسيةُّوالطاقةُّالشمسيةُّالكهروضوئيةُّالطاقةُّالبرامجُّهذهُّنطاقُّويشملُّ،وتنفيذهاُّالطاقةُّمزيجُّفي

ُّوهناكُُّّ.الطاقةُّإنتاجُّفيُّالمخلفاتُّاستخدامُّوأنظمةُّاألرضيةُّالحراريةُّوالطاقةُّالرياحُّوطاقةُّالحرارية

ُّالطاقةُّمصادرُّمجالُّفيُّتنافسيةُّعطاءاتُّلطرحُّوالتقييمُّاإلعدادُّقيدُّإجراءاتُّالحاليُّالوقتُّفي

 ُّالمتجددة.

ُّتخططُّ.وتشجيعهاُّالمجالُّهذاُّفيُّاإلجراءاتُّتحفيزُّ:الكربون أكسيد ثاني واستخدام وتخزين فصل  (3

ُّأكبرُّلبناء-ُّالمواردُّاستدامةُّعلىُّبالمحافظةُّالخاصُّبرنامجهاُّإطارُّفيُّ-ُّالسعوديةُّالعربيةُّالمملكة

ُّثانيُّنمُّطن1500ُُّّوتنقيةُّحجزُّإلىُّتهدفُّمبادرةُّضمنُّالكربون،ُّواستخدامُّلحجزُّالعالمُّفيُّمعمل

لُّكماُّأخرى.ُّبتروكيميائياتُّمعاملُّفيُّلالستخدامُّاليومُّفيُّالكربونُّأكسيد ُّأساسُّعلىُّ-ُّالمملكةُّستشغِّ

ُّالنفطُّاستخالصُّمعدالتُّتحسينُّفيُّالكربونُّأكسيدُّثانيُّالستخدامُّتجريبًياُّمشروًعاُّ-ُّتجريبيُّاختباري

ُّمفيدة،ُّأخرىُّتطبيقاتُّوأيُّطالنفُّمكامنُّفيُّواستخدامهُّالكربونُّأكسيدُّثانيُّفصلُّجدوىُّتقييمُّأجلُّمن

ُّفيُّوحقنهاُّومعالجتهاُّالكربونُّأكسيدُّثانيُّمنُّاليومُّفيُّقياسيةُّمكعبةُّقدمُّمليونُّأربعينُّحجزُّسيتمُّحيث

ُّالمراقبة،وُّالرصدُّمجالُّفيُّكبيرةُّخطًطاُّالتجريبيُّالمشروعُّهذاُّويتضمنُّالنفطي،ُّالعثمانيةُّمكمن

ُّالتعاملُّفيُّالمملكةُّطموحاتُّتحقيقُّفيُّنامجالبرُّهذاُّمساهمةُّمدىُّالتجريبيُّالمشروعُّنجاحُّوسيحدد

 ُّالمناخي.ُّالتغي رُّظاهرةُّمع

ُّكبيرةُّزيادةُّتحقيقُّأجلُّمنُّوإنتاجهُّالطبيعيُّالغازُّعنُّالتنقيبُّفيُّاالستثماراتُّتشجيعُّ:الغاز استغالل (4

ةُّالمزدوجةُّالفائدةُّتحقيقُّفيُّالنجاحُّسيعتمدُّالوطني.ُّالطاقةُّمزيجُّفيُّمساهمتهُّفي ُّمجالُّفيُّالمرجوَّ

 ُّوتطويره.ُّالطبيعيُّالغازُّعنُّالتنقيبُّفيُّالنجاحُّعلىُّالجانبُّهذاُّفيُّاآلثارُّتخفيف

ُّالمواردُّاستخدامُّوإعادةُّأجلُّمنُّإجراءاتُّاتخاذُّسيتمُّ:الغاز حرق من والحد الميثان استخالص (5

ُّالغازُّكمياتُّالغازوتقليلُّحرقُّمنُّالحدُّكذلكوُّاستخدامها،ُّوإعادةُّواستخالصهاُّالهيدروكربونية

ُُّّالجوي.ُّالهواءُّإلىُّربةالمتس
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ا:   التكيُّف مجال في اإلسهامات ثالثا

ُّفيُّالطبيعيةُّالبيئةُّحمايةُّفيُّتساعدُّأنشطةُّفيُّكبيرةُّومواردُّجهوًداُّباستمرارُّالسعوديةُّالعربيةُّالمملكةُّتستثمر

ُّالمملكةُّتفرقوُّوالساحلية.ُّوالبحريةُّالبريةُّالمناطقُّفيُّالحيويُّالتنوعُّحمايةُّيشملُّبماُّ،تأهيلهاُّوإعادةُّالمملكة

ُّ،اآلثارُّتخفيفُّمجالُّفيُّمزدوجةُّفوائدُّتتضمنُّفئةُّإلىُّالتكي فُّمجالُّفيُّإجراءاتهاُّفيُّالسعوديةُّالعربية

ل.ُّعلىُّوالقدرةُّالمرونةُّوزيادةُّالتكي فُّعلىُّبالكاملُّتركزُّوأخرى ُّيمكنهاُّالتكي فُّإجراءاتُّبأنُّعلًماُّالتحم 

كُّوالدافعُّاالقتصادي.ُّالتنويعُّفيُّتسهمُّأنُّأيًضا دةُّالمعتزمةُّالوطنيةُّلمساهماتلُّالمحرِّ ُّالمجالُّهذاُّفيُّوالُمحدَّ

ُّاالقتصاديُّالتنويعُّوتيرةُّوترفعُّالتحم لُّعلىُّوالقدرةُّالمرونةُّتعززُّإجراءاتُّتنفيذُّفيُّالمتمثِّلُّالهدفُّهو

 ُّ(.1ُّرقمُّالتصور)ُّأعاله1ُّ-3ُّالفقرةُّبموجب

ُّالتكي فُّإلجراءاتُّكونتُّأنُُّيتوقعُّ:اآلثار فيفتخ مجال في مشتركة منافع تحقق التي التكيُّف إجراءات (1

ُّهذهُّتنفيذُّبهاُّيتمُّالتيُّبالدرجةُّرهنُّوذلكُّاآلثار،ُّتخفيفُّمجالُّفيُّكبيرةُّمزدوجةُّفوائدُّالتالية

 ُّالتنفيذ.ُّموضعُّالمقررةُّاألنشطةُّلوضعُّالالزمُّالتمويلُّوتوف رُّ،اإلجراءات

عُّأنُّشأنهاُّنمُّإجراءاتُّتنفيذُّ:الصحي الصرف ومياه المياه إدارة (1-1 ُّالمياهُّتقليلُّعلىُّوتحفِّزُّتشجِّ

ُّوالصناعيةُّالبلديةُّالقطاعاتُّفيُّاستخدامهاُّوإعادةُّتدويرهاُّوإعادةُّالصحيُّالصرفُّومياه

ةُّالمياهُّإنتاجُّومنُّالطاقةُّاستهالكُّمنُّتقللُّبصورةُّوالتجارية ُّباطنُّفيُّوالتسرباتُّالُمحالَّ

 ُّاألرض.

زُّلتياُّاإلجراءاتُّتشجيعُّ:العمراني التخطيط (1-2 ُّفيُّواستخدامهاُّالجماعيُّالنقلُّأنظمةُّتطويرُّتعزِّ

ُّمدينةُّفيُّالمتروُّشبكةُّبتطويرُّللتعجيلُّالضروريةُّاإلجراءاتُّواتخاذُّ،الحضريةُّالمناطق

 ُّوتنفيذهما.ُّوالدمامُّجدةُّفيُّمتروُّلـشبكتيُّالتخطيطُّوتعجيلُّمساندةُّإلىُّباإلضافةُّالرياض،

مةُّالسواحلُّحمايةُّتاستراتيجياُّتنفيذُّ:البحرية البيئة حماية (1-3 ُّوزيادةُّالسواحلُّتآكلُّمنُّللحدُّالُمصمَّ

ُّماُّومعالجةُّالصلةُّذاتُّالطبيعيةُّالبيئاتُّعلىُّوالمحافظةُّللكربونُّالممتصةُّالبحريةُّالمناطق

ُّالقِرمُّشجيراتُّزراعةُّومساندةُّ،البحريةُّالكائناتُّلحياةُّتهديداتُّمنُّالمناخيُّالتغي رُّعليهُّينطوي

ُّالمرجانيةُّالشعابُّتأهيلُّإعادةُّبرنامجُّمساندةُّجانبُّإلىُّ،كةالمملُّسواحلُّعلىُّ)المنغروف(

 ُّالعربي.ُّللخليجُّالغربيُّالشماليُّالساحلُّطولُّعلىُّوتعزيزه

ر من الحد (1-4 ر،ُّظاهرةُّفيُّالتحكمُّلتعزيزُّإجراءاتُّاتخاذُّ:التصحُّ ُّالتيُّاإلجراءاتُّمساندةوُّالتصح 

ُّالمناطقُّطاقةُّزيادةُّمعُّق،والطرُّالمدنُّحولُّالرمالُّحركةُّاستقرارُّعلىُّالمحافظةُّتعزز

ُّالقاحلةُّريفيةالُّالمناطقُّوتحسينُّوتطويرُّكموانع.ُّالخضراءُّاألحزمةُّاستخدامُّخاللُّمنُّالممتصة

ُّقائمةُّتكي فُّمبادراتُّجانبُّإلىُّ،المواردُّعلىُّللمحافظةُّمختلفةُّأنشطةُّخاللُّمنُّالقاحلةُّوشبه

ُّوالمياهُّالتربةُّنوعيةُّتحسينُّفيُّلكذُّكلُُِّّّمنُّالهدفُّويتمثلُّالطبيعية.ُّوالبيئاتُّالحيويُّالتنوعُّعلى
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ُّالفوائدُّتتضمنُّأنُّويمكنُّالمحمية،ُّالمناطقُّمنُّشبكةُّخاللُّمنُّالفطريةُّالحياةُّومواردُّوالمراعي

ُّإدارةُّممارساتُّوتحسينُّاألراضيُّتدهورُّمنُّبالحدُّيتعلقُّماُّاآلثارُّتخفيفُّمجالُّفيُّالمزدوجة

 ُّالغابات.ُّوتنميةُّالزراعةُّمجاليُّفيُّخاصةُّاألراضي،

ُّمعالجةُّفيُّالمملكةُّجهودُّتساندُّأنُّالتكي فُّمجالُّفيُّالتاليةُّلإلسهاماتُُّيتوقعُّ:التكيُّف مجال في تعهداتال (2

لُّعلىُّالقدرةُّوزيادةُّالمناخيُّالتغي رُّظاهرة  ُّآثاره:ُّتحم 

ُّإدارةُّخططُّلوضعُّالضروريةُّاإلجراءاتُّاتخاذُّ:الساحلية للمناطق المتكاملة اإلدارة خطط (2-1

ُّمثلُّالساحليةُّالتحتيةُّالبنىُّحمايةُّاالعتبارُّبعينُّتأخذُّبحيثُّوتنفيذها،ُّالساحليةُّللمناطقُّمتكاملة

 ُّإلخ.ُّ..ُّوالموانئُّالتحليةُّومحطاتُّالصناعيةُّوالمجمعاتُّالسكنيةُّوالمناطقُّالطرق

ر: اإلنذار أنظمة (2-2 ُّالناجمةُّللمخاطرُّالتعرضُّدرجةُّمنُّتقللُّمبكرُّإنذارُّأنظمةُّوتشغيلُّتطوير المبكِّ

ُّخاللُّمنُّالترابيةُّوالعواصفُّوالفيضاناتُّالمطريةُّالعواصفُّمثلُّالقاسيةُّالمناخيةُّاألوضاعُّعن

لُّعلىُّوالقدرةُّالمرونةُّزيادة   التحتية.ُّالبنيةُّفيُّالتحم 

ُّ،وتنفيذهاُّالعذبةُّللمياهُّجديدةُّمصادرُّالستغاللُّخططُّوضعُّ:المياه إلدارة المتكاملة الخطط (2-3

 ُّللمياه.ُّالحاملةُّالطبقاتُّتغذيةُّوإعادةُّربالشُّمياهُّلجمعُّالسدودُّمنُّالمزيدُّوإنشاء

ا:   اًلستجابة إجراءات معالجة رابعا

ُّلالستجابةُّالدوليةُّبالسياساتُّالخاصةُّاإلجراءاتُّلفهمُّالضروريةُّاإلجراءاتُّالسعوديةُّالعربيةُّالمملكةُّستتخذ

ُّلزيادةُّالالزمةُّتالخطواُّواتخاذُّاقتصادها،ُّعلىُّاإلجراءاتوُّالسياساتُّهذهُّآثارُّوتقييمُّالمناخي،ُّللتغي ر

ُّاالستجابةُّإجراءاتُّمعالجةُّفيُّالدوليُّالتعاونُّويعتبرُّاآلثار.ُّهذهُّمواجهةُّفيُّالتحم لُّعلىُّوقدرتهاُّمرونتها

 ُّيشمل:ُّبماُّالمناخي،ُّالتغي رُّمعالجةُّفيُّوطموحاتهاُّالمستدامةُّالتنميةُّمجالُّفيُّأهدافهاُّلتحقيقُّللمملكةُّمهًما

ُّعلىُّالمملكةُّخارجُّالُمنفَّذةُّاالستجابةُّإجراءاتُّآثارُّلتقييمُّقتصاديةاال-االجتماعيةُّالبحثيةُّالدراساتُّ(1

 ُّالرياضية.ُّالنماذجُّلوضعُّأدواتُّوتطويرُّالمعلوماتُّجمعُّيشملُّبماُّالسعودي،ُّاالقتصاد

زُّتقنياتُّلتوفيرُّوتطويرُّبحثُّأنشطةُّ(2 ُّالمدىُّبعيدةُّاآلثارُّفهمُّمجالُّفيُّوأبحاثُّاالقتصادية.ُّالتنافسيةُّتعزِّ

ُّهذهُّاستقرارُّعلىُّالمحافظةُّيمكنهاُّإجراءاتُّوتطويرُّالطاقة،ُّسوقُّاستقرارُّعلىُّستجابةاالُّإلجراءات

ُّالفقراتُّفيُّالواردةُّاألساليبُّأساسُّعلىُّالتقنيُّالمجالُّفيُّالتعاونُّوسيتيحُّالبعيد.ُّالمدىُّعلىُّالسوق

ُّالوطنية،ُّتاألولوياُّمعُّتتفقُّالتيُّ،المناسبةُّالتقنيةُّالخياراتُّتحديدُّ(7-أُّم/5)ُّالقرارُّمن29ُُّّإلى24ُّ

ُّالتقنيُّوالتطويرُّاالقتصاديُّللتنويعُّتمكينُّبيئةُّتعزيزُّأجلُّمنُّالمحليةُّوالماليةُّالبشريةُّالمواردُّوتحديد

 ُّوتخزينه(.ُّواستغاللهُّالكربونُّاستخالصُّ)مثل
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ُّتشهدهُّماُّيتجاوزُّالمحليةُّالصناعاتُّفيُّنموُّتحقيقُّفيُّالبعيدُّالمدىُّعلىُّاإلجراءاتُّهذهُّطموحُّيتمثلُُّّ(3

ُّالتيُّواإلجراءاتُّاألحفوريُّالوقودُّاستهالكُّالنخفاضُّنتيجةُّتراجعُّمنُّالنفطيةُّصادراتالُّإيرادات

مةُّوالحوافزُّواإلعاناتُّالوقودُّضرائبُّمثلُّاألسواقُّعملُّعلىُّتؤثر ُّالطاقةُّمصادرُّلجميعُّالُمقدَّ

 ُّالتكميلية.

ا:   الزمني اإلطار خامسا

ُّعامُّحتىُّالتقييمُّهذاُّنطاقُّتوسيعُّسيتمُّوقت،الُّمرورُّومعُّ،2030-2021ُّالفترةُّالزمنيُّلإلطارُّتقييمناُّيغطي

ُّاالقتصاديُّالتنويعُّفيُّالمتحققُّوالتقدمُّالتطويرُّلمستوىُّوفًقاُّوالطموحاتُّالتقديراتُّتعديلُّوسيتمُّ.2050

 ُّالمختلفة.ُّاالقتصادُّقطاعاتُّمنُّالمقدمةُّوالمعلوماتُّأعاله(3ُُّّالفقرةُّفيُّوردُّ)حسبما

ا:   التنفيذ وسائل سادسا

دةُّالُمرتَقبةُّالوطنيةُّهاماتاإلسُّتنفيذُّأنُّرغم ُّفإنُّدولي،ُّماليُّدعمُّتلقيُّعلىُّيتوقفُّالُّبالمملكةُّالخاصةُّوالُمحدَّ

ُّاإلسهاماتُّتنفيذُّفيُّمهًماُّدوًراُّتلعبُّالقدراتُّوبناءُّالتقنياتُّونقلُّالتقنيُّالتعاونُّجوانبُّأنُّترىُّالمملكة

دةُّالُمرتَقبةُّالوطنية  ُّ.والُمحدَّ

دالوُّالمعتزمةُّالوطنيةُّالمساهماتُّهذهُّفيُّالمذكورةُّالطموحاتُّتتطلبُّ(1 ُّفنيُّودعمُّاتمساعدُّللمملكةُّةُمحدَّ

ُّمساندةُّأجلُّمنُّواألنظمةُّاألفرادُّمستوىُّعلىُّبالمهاراتُّواالرتقاءُّالقدراتُّبناءُّجهودُّاستمرارُّمع

ُّالناميةُّللدولُّالمتاحةُّالمساعداتُّجميعُّمنُّلالستفادةُّتتطلعُّالمملكةُّفإنُّ،هناُّومنُُّّ.الطموحاتُّهذهُّتنفيذ

 ُّالمناخي.ُّالتغي رُّبشأنُّاإلطاريةُّالمتحدةُّاألممُّاتفاقيةُّإطارُّفيُّالتمكينُّبأنشطةُّيتعلقُّافيم

ُّواقتصاداتُّالعالميةُّالطاقةُّأسواقُّعلىُّاالستجابةُّإجراءاتُّبآثارُّالمتعلقُّالبحثيُّجالبرنامُّفيُّالتعاونُّ(2

ُّوباإلضافةُّاالقتصادي.ُّالتنويعُّمبادراتُّفيُّالنجاحُّمعاييرُّجانبُّإلىُّاألحفوري،ُّللوقودُّالمصدرةُّالدول

ُّاالحتباسُّلغازاتُّإنتاًجاُّأقلُّمتطورةُّتقنياتُّتطويرُّعلىُّالدوليُّالتعاونُّهذاُّيركزُّأنُّيجبُّذلك،ُّإلى

 ُّاألحفوري.ُّبالوقودُّالخاصةُّالتقنياتُّفيهاُّبماُّ،وتداولهاُّونشرهاُّالحراري

ُّالمياهُّاستهالكُّفيُّالتوفيرُّأ()ُّ:يليُّفيماُّحيوًياُّيعتبرُّالتاليةُّالتقنياتُّفيُّالتعاونُّفإنُّالتكي ف،ُّيخص ُُّّفيماُّ(3

ُّالمبكرُّاإلنذارُّأنظمةُّ)ب(ُّوُّالزراعية؛ُّلألغراضُّالمستدامةُّواإلدارةُّوالريُّوتجميعهاُّتدويرهاُّوإعادة

ُّالتيُّالنقلُّتقنياتُّ)ج(ُّوُّالجفاف(؛ُّوفتراتُّوالعواصفُّالفيضاناتُّ)مثلُّالقاسيةُّالمناخيةُّاألوضاعُّضد

لُّعلىُّوالقدرةُّبالمرونةُّتتسم ُّاالنبعاثاتُّتقليلُّنفسهُّالوقتُّوفيُّالمناخيُّللتغي رُّالسلبيةُّآلثاراُّتحم 

ُّمعُّالمدىُّبعيدةُّشراكةُّعالقاتُّإقامةُّإلىُّالمملكةُّوتهدفُّ.احتجازهاُّأوُّالنقلُّوسائلُّعنُّالصادرة

ُُّّالتقنيات.ُّهذهُّمنُّاالستفادةُّإتاحةُّأجلُّمنُّالخاصُّوالقطاعُّالبحثيةُّوالمؤسساتُّالجامعات
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ا: دوال المعتزمة الوطنية المساهمات تنفيذ عن والتحقق غواإلبال قياسال  سابعا   الوطني المستوى على ةُمحدَّ

ُّبضمانُّالخاصةُّالوطنيةُّترتيباتهاُّمنُّضرورًياُّعنصًراُّتعدُُّّوالتحققُّواإلبالغُّالقياسُّآليةُُّّأنُّالمملكةُّتدرك

ُّتخفيفُّمجالُّفيُُّّمشتركةُّمنافعُّتحققُّالتيُّوالتكي فُّاالقتصاديُّبالتنويعُّالخاصةُّإجراءاتهاُّتنفيذُّفيُّالنجاح

ُّوستكونُّاآلثار. ُّالمعتزمةُّالوطنيةُّبمساهماتهاُّيتعلقُّفيماُّالمملكةُّتطبقهُّالذيُّوالتحققُّواإلبالغُّالقياسُّآليةُّ

دوال ُّآلليةُّالوطنيةُّاللجنةُّجهازُّعليهاُّشرفيُّالتيُّالحاليةُّوالتحققُّواإلبالغُّالقياسُّهياكلُّمنُّأساسًياُّجزًءاُّةُمحدَّ

ُّاإلجراءاتُّتنفيذُّفيُّالمتحققُّالتقدمُّلمتابعةُّوالتحققُّواإلبالغُّالرصدُّنظامُّتطبيقُّموسيتُّ.النظيفةُّالتنمية

دوالُّالمعتزمةُّالوطنيةُّبالمساهماتُّالخاصةُّوالمشاريع  ُّعليها.ُّإدخالهاُّيتمُّمستقبليةُّتعديالتُّوأيُّةُمحدَّ

ا:   ةلاوالعد الطموح ثامنا

دوالُّالمعتزمةُّالوطنيةُّالمساهماتُّترتكز ُّالمتحدةُّاألممُّاتفاقيةُّفيُّعضًواُّباعتبارهاُّ-ُّمملكةبالُّالخاصةُّةُمحدَّ

ُّوُّح(-8)ُّوالفقرت ْينُّ(3)ُّالمادةُّمنُّ(2)ُّالفقرةُّوباألخصُّذاتها،ُّاالتفاقيةُّعلىُّ-ُّالمناخيُّالتغي رُّبشأنُّاإلطارية

ُّكبيرةُّلدرجةُّمعرضةُّإنهاُّوحيثُّالوطني،ُّاقتصادهاُّتنويعُّعلىُّاآلنُّالمملكةُّتعكفوُّالرابعة.ُّالمادةُّمنُّ(10)

ُّاإلجراءاتُّمنُّالعديدُّفيُّستشاركُّفإنهاُّمواجهته،ُّوخططُّوإجراءاتُّالمناخيُّبالتغي رُّالمرتبطةُّالمخاطرُّمن

ُّالمساهماتُّلتركيزُّونتيجةُّاستدامة.ُّأكثرُّلديهاُّالتنمويةُّاألنشطةُّوجعلُّالمناخيُّالتغي رُّبمعالجةُّالخاصة

دوالُّالمعتزمةُّالوطنية ُّمجالُّفيُّمشتركةُّمنافعُّتحققُّالتيُّكي فالتُّوإجراءاتُّاالقتصاديُّالتنويعُّعلىُّةُمحدَّ

ُّالنوعينُّهذينُّتنفيذُّفيُّمنهاُّواالستفادةُّالمشتركةُّالتعاونُّأوجهُّمعُّالتعاملُّللمملكةُّيتيحُّذلكُّفإنُّاآلثار،ُّتخفيف

ُّالمالُّرأسُّمقدارُّارتفاعُّفيُّأيًضاُّالطموحُّهذاُّيتضحُّكماُّالمناخي.ُّللتغي رُّباالستجابةُّالخاصةُّاإلجراءاتُّمن

ُّاالقتصادُّفيُّمطلوبةُّهيكليةُّتغييراتُّهناكُّكانتُّماُّإذاُّخاصةُّاالقتصادي،ُّللتنويعُّالمطلوبةُّواالستثمارات

دوالُّالمعتزمةُّالوطنيةُّالمساهماتُّلتنفيذُّالمذكورةُّواإلجراءاتُّالمشاريعُّوفي  ُّة.ُمحدَّ

ُّتلبيُّنأُّاآلثارُّتخفيفُّمجالُّفيُّالمزدوجةُّالفوائدُّخاللُّمنُّالمتحققةُّالمساهماتُّشأنُّمنُّفإنُّآخر،ُّجانبُّمن

ُّالتيُّاألوضاعُّفيُّكبيرُّتحولُّإلىُّيؤديُّالمساهماتُّهذهُّكلُّأنُّإلىُّبالنظرُّوذلكُّ،ةلاالعدبُّالمتعلقُّشرطال

ُّاالعتمادُّمنُّكبيرةُّبدرجةُّيتسمُّاقتصادُّفيُّالمعتادةُّاألعمالُّاستمرارُّحالةُّفيُّعليهاُّستكونُّاالنبعاثاتُّكانت

دوالُّالمعتزمةُّالوطنيةُّساهماتالمُّهذهُّفيُّالمذكورةُّاإلجراءاتُّوستحققُّوالغاز.ُّالنفطُّعلى ُُّّةُمحدَّ

رُّاآلثارُّتخفيفُّمجالُّفيُّكبيرةُّسنويةُّمشتركةُّمنافع ُّثانيُّمكافئُّمنُّطنُّمليون130ُُّّإلىُّيصلُّقدُّبماُُّتقدَّ

ُّاآلثارُّتخفيفُّمجالُّفيُّالقدراتُّفيُّالتحكمُّعلىُّاإلجراءاتُّهذهُّوتركزُّ.2030ُّعامُّبحلولُّالكربونُّأكسيد

ُّالحتباسلُّلمسببةاُّغازاتالُّمنُّكبيرةُّكمياتُّتصدرُّالتيُّالتحتيةُّبنىللُّ"إغالق"ُّحدوثُّدونُّتحولُّبصورة

ُّالنموُّباستمرارُّالخاصة1ُُّّرقمُّالتصورُّظلُّفيُّإالُّممكنةُُّتعتبرُّالُّالمساهماتُّهذهُّبأنُّعلًماُّالحراري،

 ُّاالقتصادي.

*** 


