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:  أنه أن אلجمهور يتفق مع אلخبرאء يفאلعאشر " أفد"وجد تقرير 
אلتدهور  رغم بعض אلجوאنب אملضيئة، אستمر وضع אلبيئة يف

خالل אلسنوאت אلعشر אألخيرة



אلرأي אلعאم

يعتقدون أن وضع אلبيئة يف % 61
بلدאنهم ترאجع

يه يعتقدون أن حכومאتهم ال تقوم بمא ف% 95
אلכفאية لرعאية אلبيئة

بلدًا عربيًا  22يف  2017سنة " أفد"أظهر אستطالع للرأي אلعאم أجرאه 
مقلقةنتאئج ألفًا،  20وشאرכ فيه أכثر من 



אملشאכل אلبيئية אلرئيسية 
 :אلجمهوروفق 

 אلنفאيאت אلصلبة-

 ضعف אلوعي אلبيئي-

 אملوאرد אملאئية-

 אلصنאعي אلتلوث-

 تغيّر אملنאخ-

אلرأي אلعאم



أهم أسبאب אلتدهور אلبيئي وفق 
 :אلجمهور

 سوء אإلدאرة אلبيئية-

 يةعدم אاللتزאم بאلتشريعאت אلبيئ-

 ضعف أجهزة حمאية אلبيئة-

 ئةضعف אملوאزنאت אملخصصة للبي-

אلرأي אلعאم



دفع ضرאئب 
لحمאية אلبيئة

25%

27%

24%

17%

7%

אملشאرכة يف 
 حمالت توعية

אاللتزאم 
بאلتشريعאت

 אلعمل אلتطوّعي
 אألهلي

دفع تبرعאت لصندوق 
حمאية אلبيئة

 :ـאلقبول ب –אلعمل אلشخصي 

 يةאملشאرכة يف حمالت توع-

بאلتشريعאت אاللتزאم -

 אلعمل אلتطوّعي אألهلي-

ئةאلبيدفع ضرאئب لحمאية -

אلرأي אلعאم



:مضت ملشכلة تغيّر אملنאخ مقאرنة بعشر سنوאتאلوعي زيאدة يف % 6: تغيّر אملنאخ

شريتغيّر אملنאخ نאجم عن אلنشאط אلب%: 95 تغيّر אملنאخ مشכلة خطيرة يف بلدي%: 90

אلرأي אلعאم



אلسيאسאت وאلحوכمة

يאت عشرאت אالسترאتيج: جאمعة אلدول אلعربية-
يف  تنسيق. وאالعالنאت حول אلبيئة وאلتنمية

 طبيقضعف فعאلية يف אلت. אملفאوضאت אلدولية
رכة مجلس وزرאء אلبيئة אلعرب، אللجنة אملشت-

ملستدאمة إدאرة אلتنمية א: وأخيرًا للبيئة وאلتنمية،
 يف אلجאمعة אلعربية אلدوليةوאلعالقאت 

 אت تقوية אملؤسس: אملستوى אلوطنيىلع
 אلبيئية

ز אلتصدي אلفعאل للرכאئقدرة محدودة ىلع -
جتمع وאملאالقتصאد : אلثالث للتنمية אملستدאمة

 وאلبيئة



אلسيאسאت وאلحوכمة

دאمة يف אملستللتنمية  אسترאتيجيאت
 بلدًا عربيًا 12

 دعم أسعאر إعאدة אلنظر بأنظمة
 אلطאقة وאمليאه

 أهدאف، خطط عمل، : אلطאقةכفאءة
ق مقאييس لألدאء، تصنيف אألجهزة وف

 אلخضرאءאلכفאءة، معאيير אألبنية 

 ية جميع אلدول אلعرب: تغيّر אملنאخ
אريس وقّعت אتفאقية ب) مא عدא سورية( 22אلـ

دولة صאدقت عليهא حتى  15אملنאخية، 
دولة قدمت אلالئحة אألولى  13אليوم، 

 بאاللتزאمאت אلوطنية אلطوعية
 



אالقتصאد אألخضر

   אملرتبطة  أכبر للبنى אلتحتيةموאرد مאلية
 بאلبيئة

ألخضر تتضمن אالقتصאد א אسترאتيجيאت
جزאئر، يف אلسعودية، אإلمאرאت، אملغرب، تونس، אل

 مصر، אألردن، قطر

 وאألردنيف لبنאن אلبنوכ אملرכزية 
بير أدت إلى אرتفאع כمאلية سيאسאت : وאالمאرאت

ئية، אلقروض אملصرفية للمشאريع אلبييف 
 خאصة אلطאقة אملتجددة



אالقتصאد אألخضر

 تمويل مشאريع אلتنمية وאلبنى
بليون دوالر  51من אلصنאديق אلعربية אلتحتية 

من مجمل % 57يف عشر سنين، وهو يشכل 
 .سنة 40אلتمويل خالل 

 د سאعأهدאف אلتنمية אملستدאمة إقرאر
 نوعأخضر ومتאقتصאد يف بدאية אلتحول إلى 

بدאعي  طאرئةهل هي تدאبير : ولכن-
 ؟طويلة אألمدאلضرورة، أم خطط 

بليون دوالر إضאيف  57: אملطلوب أضعאف-
 تدאمةسنويًا لتحقيق أهدאف אلتنمية אملس



אمليאه

يف  حصة אلفردאنخفضت אملتجددة אمليאه -
 % 20سنين بمعدل عشر 

 متر مכعب 200دول أقل من  9يف -

 من אلعرب يف فقر مאئي כאمل% 40  -

يعאلج، % 60: معאلجة ميאه אلصرف אملبتذلة-
 أقل من אلنصف يعאد אستعمאله

، يف אلعאلم אمليאه אملحالةمن إنتאج % 50-
ة ولכن ال تכنولوجيאت محلية وال صنאع

 معدאت تحلية محليًا



אمليאه

אدل بشכل عאمليאه تسعير بدאية -
 لوضع حد للهدر وتعزيز אلכفאءة

 جهود يف دول عدة لخفض
.  جددةאمليאه אلجوفية غير אملتאستخرאج 

تدאبير يف دول عدة لخفض אلدعم 
ميאت ومنع אملحאصيل אلتي تحتאج إلى כ

 כبيرة من אمليאه



אألمن אلغذאئي

م رغم تقدّوضع אألمن אلغذאئي تدهور •
 محدود يف حאالت قليلة

 ،منطقة عجز غذאئي يف אلعאلمأכبر •
ي مع אتسאع אلفجوة بين אإلنتאج אملحل

 وאالستهالכ

يف  سنويًاאلفجوة אلغذאئية تضאعفت •
بليون دوالر إلى  18אملنطقة אلعربية من 

 سنينيف عشر بليونًا  34



אلتحديאت

 منخفضةإنتאجية •

 ري غير כفوءةأسאليب •

 يف אملوאرد אلطبيعيةتدهور •

 تغيّر אملنאخمضאعفאت •

نصف אألغذية بين אإلنتאج خسאرة •
 وאالستهالכ

 تهجيرאالستقرאر אلسيאسي، אلنزאعאت، אلعدم •

אلخسאئر وאلهدر، تخفيف : אملطلوب
هالכ، تحسين אإلنتאجية، ضبط أنمאط אالست

 تقوية אلتعאون אإلقليمي

אألمن אلغذאئي



אلطאقة

من אحتيאجאت % 95: אلطאقة אألحفورية-
مليون عربي  50: ومع هذא. אملنطقة אلدאخلية

אصلة يفتقرون إلى مصאدر طאقة حديثة ومتو
 ومضمونة

 يفאألقل כفאءة אلعربية بين אالقتصאدאت -
عאمليًاאلطאقة 

אلفحم  هل تنويع مصאدر אلطאقة يحتم-
 وאلنووي؟



אلطאقة

 3.5%: אلطאقة אملتجددة هאمشيةمسאهمة 

 سنة  مضאعفة אلرقم حتى: אلتوقعאت إيجאبيةلכن
2020 

12 ينهא أعلنت أهدאفًا محددة للطאقة אملتجددة، ب دولة
  مصرאألردن وאملغرب وتونس وאلسعودية وאإلمאرאت وאلجزאئر و

دאبير אعتمدت אلدول أنوאعًا متعددة من אلسيאسאت وאلت
 لدعمتعديل أنظمة אلتحسين כفאءة אلطאقة، بمא فيهא 

 فصل زيאدة אلنمو אالقتصאدي عن زيאدة: אملطلوب-
سين אستهالכ אملوאرد وزيאدة אالنبعאثאت، عن طريق تح

 אلכفאءة وאلطאقة אملتجددة



نوعية אلهوאء

ربون אنبعאثאت ثאني أوכسيد אلכ تضאعفت-
 يف عشر سنين

אء زيאدة إنتאج אلכهرب: אلسبب אلرئيسي-
 وتطور قطאع אلنقل

مא أضعאف  10 – 5: مستوى تلوث אلهوאء-
 حددته منظمة אلصحة אلعאملية

 يف وقود  אلכبريتمحتوى אنخفض
 .  אلديزل ومنع אلرصאص يف אلبنزين

 אرتفعتאلنيتروجين أوכسيدאت -



نوعية אلهوאء

אلطאقة : تدאبير אملعאلجة-
 אملتجددة، כفאءة אلطאقة إنتאجًا

 وאستهالכًا، אلنقل אلعאم

بية אلسيאسאت אلضري: مثل אألردن
 أدت إلى אرتفאع نسبة אلسيאرאت
ردة אلכهربאئية وאلهجينة אملستو

 %50حديثًا إلى 



אألبحאث אلعلمية אلبيئية
من % 1.7تسאهم אلبلدאن אلعربية بـ-

 عدد אألبحאث אلعلمية אلبيئية ىلع
 مستوى אلعאلم

 مصر، אلسعودية،: אلכمية אألכبر-
 אملغرب، تونس

 لوثאمليאه، אلصحة، אلت: أبرز אملوאضيع-

 تغيّر אملنאخ: يف אألبحאثאألقل -
 אلبيئيةوאلسيאسאت 

رب אلبאحثين אلعمسאهمאت وفعאلية -
يئية אلعאملين يف אلخאرج يف אلعلوم אلب

لدאن أכبر כثيرًا من אلعאملين يف אلب
 אلعربية



אألبحאث אلعلمية אلبيئية
 :אملطلوب

 مرאכز אألبحאث وאلجאمعאت بאلصنאعة ربط-
 وאملجتمع

ليميًا ، وطنيًا وإقאلتعאون אلبحثيتقوية -
 وعאمليًا

 آليאت אلنشرتحسين وتحديث -

 אلتغيّر אملنאخيتشجيع אألبحאث يف -
 وאلسيאسאت אلبيئية

 ميأכبر للبحث אلعل ميزאنيאتتخصيص -

بאالستثمאر يف عכس هجرة אألدمغة -
 אلعلمي – يאلفכرאلبאحثين ورأس אملאل 

 



خالصة

אنت هنאכ خالل عشر سنين، ولכن כאستمرت אلبيئة אلعربية يف אلتدهور -
 نقאط مضيئة

 رאربאلحروب وאلنزאعאت وعدم אالستقאلتقدم אلبسيط אلذي حصل مهدد -

 لموسةخطط عمل مإلى ترجمة אالعالنאت وאالسترאتيجيאت אلعربية ضرورة -

 אلتعאون אإلقليمي-



خالصة

يف وإدخאلهא  (assets)ىلع אعتبאرهא أصوالً  سعر للموאرد אلطبيعيةوضع -
 אملوאزنאت אلوطنية

وאنين وحوאفز تضع وتحمي سيאسאت مאلية وضريبية مستقرة، قحوכمة قوية -
 خضرאءאللتشجيع אالستثمאر אلوطني وאلخאرجي يف אلبنى אلتحتية سوقية 

אملدى  ضروريאن لتطوير وتنفيذ خطط بعيدةאألمن وאالستقرאر אلسيאسي -
 للتنمية אملستدאمة ورعאية אلبيئة
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