م الج المناخ ببر ناج
مال ج ي
ينننننالل منننننرتمر المنننننناخ ( ،(COP27سنننننوق نجحمننننن
للبدننث ب ن وسننائل لحمويننل إوننالم ال ننر الننناج
بننن الجانننل و صنننر النظنننر للثنننو ف الصننننابي ةون
إ الس ال ول أو الشركا .

ة .ماي ل جاكسون
مان س مي اني
األمري ي

ت ل

بمل

حاحاال علااى درجااة الاادمموراة ع ا فيروحااة بعنااوان "معيااار نيااد مااامي:
فيروحااة اقم ااادية" فااي عااام  .1995درس وهااو فااي الأالأااة عشاارة ماا
عمااار فاااي برناااام ) (Great Booksبكلياااة "فناااابوليس تاااانت جاااون"
) (St. John's Collegeاألمريكياااةو برعاياااة مااا "مؤتساااة مااااك آرثااار"
)(MacArthur .Foundation

البدري

تغير المناخ

يرةي الج ل ال ائر بشأن المناخ إل ح وث انقساما

يما بيننا؛ مما ير ر سلبًا بل الد

ا ف ا نسناني  ،ألننت

يج لنا نحو ف بن ال منل .إنننا نحجناةل يمنا بينننا بشنأن منا إذا كنان الحغينر المنناي حقيقن أم ة .هناا ويُشنير
الوا

إل أن الحغير المناي ُي َ

اهرف ش ي ف الح قي  ،سوام أكان حقيقي أم ة .لقن أة

إل إضرا النظام البيتن ب جن كبينرف .وبالحنال

نإن الد نا

الثنو ف الصننابي

بلن الحنوازن ا ي ولنوج أو إونالحت يحطلنب تبنن

جاوة ب ي ف بل ندو محاام .
ننايا الحلننوث والد ننا

بل ن الطبي ن

وة شنن أن الداج ن ماس ن إل ن تدقينند ذلنن ؛ حيننث إن األمننر يحبط ن
"مرشنر وند المجحمن " (Community Health
البالب  .ذل أن ال ال ن بني ا شن اليا ا ي ولوجين ُتقنو
) .Indexكما َّ
أن حل إش اليا الحغير المناي ُي َ أمرًا بالغ األهمي ح ا ً ا بلن "الديناف ،والدرين  ،والبدنث بن
الس اةف".
بشننأن الحغيننر المننناي نن تسننا ل م نناةه :كيننف سننن بر األمننوال للح امننل منن هنناه
يحمثننل الجنن ل الننرئي
ب ون حل الجن ل الن ائر بشنأن الحموينل ،تُصنبح جمين األفروحنا األينرى ةون مغناى .ومن َن َّ ،
المش ال
إن الباحث يا ق إل تق ي نموذج ا حصاةي مسحقر ،ومسح ام ،ويم
المرجو لحنظيف البيت .
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الحنبر بت ،ويسنحو

الطلنب المنال

و

تق يرا

أشا

"البن

أكحوبر  2019إل أن حجن اةسنحثما ا

ال ول " الصاة ف

الالزمن لم الجن

المناخ ومواجان مشن التت سنيبلغ ندنو  90تريلينون ةوة أمري ن بدلنول بنام  .2030كمنا تشنير تقن يرا
"األم المحد ف" و"منظم الح اون اة حصاةي والحنمي " إل أن حج هاه اةسحثما ا
ةوة أمري

 6.9تريليونا

سنويًّا حح بام .2030

بي أننا نُطالب ك ًّلا م الشركا
المالي  .ويم
إل أن البيانا
هاه الم

والد وما

اةسح ةل بل ذل
تشير إل

سحصل يمحت إل

م وا

أن تقوم بحمويل إجراما
البيانا

تنظيف المناخ

الباو با ت اع مسحويا

صو مسحوى الحق م المُ درز

ل فياب الموا ة

ال ي الوفن  ،با ضا

إنجاز أه اق الحنمين المسنح ام  .لنال  ،نإن

ل الحمويلي تثير الج ل بشأن ما إذا كان الحغير المناي حقيقيًّا أم ة.

مرتمر األم المحد ف ألفراق ات ا ي المناخ ( )COP27سوق نجحم م ً نا للبدنث بن وسنائل تموينل
تب يف ال
سينظر

ر الناج ب ب م اةنحبناه لحن ابيا
سبل تو ير ذل

الثنو ف الصننابي و صنر النظنر بشنأناا ،كمنا أن المنرتمر

الحمويل ةون الحسبب

إ الس األم ومرسسا

األبمال؛ إذ ي م الدل

ن ة اس ن الحغ ُّيننر النناي ح ن ث ن النظننام اة حصنناةي ال ننالم ) ،)Global Economic Modelن أوائننل
سب ينيا

القرن الماض .
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نموذج مال ج ي
بام  ،1971أناينا بملي الحبل ب " اب ف الاهب" ) ،)Gold Standardو ُي اى ذل
أن ال ال لي
هاا ،و

ل يت ما ي

يم اة حصاة الد يث ،والد نا

م ذهب لحغطي

الحوجت
بلن

أةى فياب " ابن ف النقن ال ولين " إلن وجنوة م ينا نقن ي ي نان من إجنراما

وحننروب بُ ْمننال  ،وحنناة

من ب ن م اةسننحقرا نننحج بناننا تقلبننا

جامد ن

األساس إلن

يمن بملين لل ُ ْملن .
ا حصناةي فينر سنليم ،

ن األسننواق؛ يُطلنند بلياننا " قابننا

السوق" ))Market Bubble
ة ج ن ال ن أن وزا ا

الباان ن (المالي ن ) والبنننوك المركاي ن بداج ن إل ن م الج ن هنناه المش ن ال  ،كمننا يدحنناج

النظام البيت إل حل تمويل  .و
و د ناج يحبط ال لس

هاا الص ة ،يُصبح بإم اننا حل هاه المش ال

السياسي القائم حاليًّا .وه ناا يصنبح تطبيند السياسن النق ين -الحن بإم انانا

إ سام اةسحقرا وإم اني الحنبر اللاي ُي َ ان ضرو يي للد ا
البيتي ال المي – أمرًا يُم

إذا منا بح ريف "ال ملن "

إنجازه .و

بلن اة حصناة ال نالم ومواجان الحدن يا

ل نموذج ا حصناةي ج ين للبنين الحدحين الباون بالميناه والصنرق

الصد  ،يُصبح بإم اننا تدقيد هاا الطلب.
يُم

القول بأن الطبي

-و د م حق ات

الشبصي حول نشأتاا -تُقن م لننا ونيغ جبرين بسنيط  ،يُم نننا
نل الحموينل :أة وهن "القيمن المُ طلقن ").)Absolute Value

اةسحناة إلياا للو ام بجمي اححياجاتنا لدل م
إناا ُت َ بمثاب حقيق ياضي بسنيط اكحشن اا "كنا ل ايرشنحراس" ن بنام  ،1841والناي يُطلند بلينت "أبنو
الحدليل الد يث" ()Father of Modern Analysis؛ حينث يُدنوَّ ل النر

السنالب إلن

ن موجنب ،ألن يمحنت – ن

ال ال الدقيق – ينبغ أن ت ون مُ وجب .
تنطبند "القيمن المطلقن " ( )Absolute Valueبلن البنين الحدحين الم نين ب نل من الميناه والصنرق الصند .
ولدس الطال  ،نا ش

"األم المحد ف" هاه الق

 292 /64الاي يُقر حد ا نساني
القرا
ُ
وابحبن َر نحيجن الحصنوي
واةمحناع ب الحصوي ؛

ي الجوهري  ،ووا ق

 122ةول من الن ول األب

المياه والصرق الصد  ،وانقسم
انحصنا ًا لمرين ي

نام بلن

 41ةول منا بني الم ا ضن

ني القيمن المطلقن  .نإذا اسنحب منا

"القيم ن المُ طلق ن " ن النظننام المُ داسننب الم ن ن بالمينناه والصننرق الصنند  ،يُصننبح بإم اننننا الننحبلص م ن
ال لس
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م سوق ال مل  ،وتو ير الحمويال
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ال

رو ي لمواجا "الحغير المناي ".

بالميًّا ،يح حاليًّا تشغيل كل م أنظم البني الحدحي للمياه والصرق الصد بموجب نظام ا حصاةي ،يمناج
سننوم المسننحب م م ن ال

ننريب الد ومي ن الم بوم ن  .هنناا وت ننوق الح ل ن الدالي ن أكثننر م ن  2تريليننون ةوة
الصلب  .وبل الرف من ضنبام هناا المبلنغ؛ ة

أمري سنويًّا لقطابا  :المياه ،والصرق الصد  ،والن ايا
تاال أنظم البني الحدحي ُت ان م مش ال المو و ي  ،والجوةف ،والووول إلياا؛ وذل

نحيج بجا تمويل .

الناج الج ي *
بن ما ت ون  = y + xالمياه
إذن نننننننننننننإن |w| = y + x
*إن للمينناه يم ن مُ طلق ن يُم ن إ باتاننا بلم ًّي نا .ب ن ة
وديح موجب .إناا ابل للحطبيد من ينالل وابن
السياةف ( )Sovereigntyواة حصاة.
| = |wالقيم المطلق للمياه

ما أول الرأسمالي

المياه

كنان آةم سنميث –ا حصناةي أسن حلن ي بنا

ن القننر ن

الثام بشر و ُي نرق ب وننت "أبنو الرأسنمالي " (Father of
) -Capitalismننن حينننرف مننن أمنننره بشنننأن يمننن الميننناه
ضنننم "محنا

ننن القيمننن ") .(Paradox of Valueو ننن

نااي المطاق ،ا حرم "سميث" أن الجش كنان لنت يمن
أبظ لال حصاة ،مقا ن بقيم الداج إل الميناه للبقنام
بل

ي الدياف .المياه -كما أك "سميث"– كان
اة حصاة ،و

القيم
المصر

منا ذل

ب يم

سخ هاا اةبحقاة ن النظنام

الدي .

م ظ أ جام ال ال  ،بن ما كنان إجمنال ت ن اة السن ان
القرن الثام بشر
بالطب  ،كان المياه و يرف
أ ل ب ثير مقا ن بالح ن اة الدنال  ،وكنان الناهب و ينرًا أي ً نا .هناا ،واسنحب "سنميث" أي ً نا النسنيج األيال ن
الاي تُبن بلينت الد نا ف .بين أن الطاوين  ،والمسنيدي  ،والان وسني  ،والياوةين  ،والبوذين  ،وا سنالم -بغنى
ُّ
تدث بل تق ي
النظر ب الطوائف والمااهب -جمي اا
هاه الثقا ا  ،وم تق منا ن السن  ،نحبنا نرا ا

الميناه .وبلن النرف من أنننا وُ لن نا وتربربننا وسن

مالين تنحان

هناه المبناة األيال ين الحن تربيننا بليانا..

وه اا ينشأ ا هاب.
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الش ل 1
ُي الحد
اندراق

مش ل مياه ،أكثر م كوناا مش ل فق

ة ج حرا ف كوكب األ

ة ج حرا ف سطح البدر سنويًّا *2012-1880

محوس

0.2

أبوام 2010 - 1981

اةيحالق

0.6
0.4
0.0
-0.4
-0.6
-0.8
-1.2

الدرا ف

-1.0

محوس ة جا
( ارنااي )

-0.2

-1.4

2010

2000

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

1900

1890

1880

-1.6

source: Climate.gov Media, "Yearly sea surface temperature anomaly 1880-2012." July 30, 2013.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

تُ بملي تسبي المياه أكثر ب ً
بالدرا ف ل حرف أفول.
ُطتا مقا ن بالاوام ،ل ناا تدح
تدحاج المياه إل أ ب أمثال الطا لر ة ج حرا تاا بمق ا ة ج متوي مقا ن بالاوام.
وديح.
ال
الغازا ال يت
الحد
فازا اةححباس الدرا ي بم رةه م شأنت أن يج لنا نسحغرق بقوةًا لحغيير المناخ القا ي لل وكب.
الحد
ُ
بالحاام م حماي الغالق الجوي.
سحسرِّع ال و ف الاي ولوجي المحوازن بملي تثبي ة ج حرا ف األ

و ن حنال اسنحمرا ناننج المسنا الالأيال ن الناي وننافت "سنميث" للنظنام المصننر
يالل القنرن الثنام بشنر ،لن نقن

بلن مواجان ا هناب ال نالم  ،الناي أو نت القنرن

ال شنننرون للقنننرن الدننناةي وال شنننري  .لقننن بننن أ ال نننال يحبلننن بننن هننناا المنظنننو
الالأيال ننن المحمثنننل ننن األنانيننن والجشننن ننن القطننناع المصنننر  ،حينمنننا ُألغيننن
ال بوةي الح جاةل "سميث" أي ً ا للق نام بليانا .لنال  ،ةبوننا نسنحمر ن تصنديح
 ،مننن ينننالل تغيينننر

أيطنننام أجننن اةنا ،وتغيينننر المبننناة األساسننني للنظنننام المصنننر
السياس النق ي ال المي  ،واألسلوب الاي نُد ة بموجبت يم ال مل .

يم ال مل

تد ي

إذا منا بحد ي
ماهي أ
ل ي
وم ن

يم ال مل

ل فريق لح ريف يم ال مل  .بل النقيى ،إذا يّمنا يم ال مل بالاهب؛ دينما تن
إة ال قر بل الندو الموضح

المياه

را األم المحد ف .292 /64

َ ن َّ  ،ينبغ ن أن نُص ن َّر بل ن أن ُي ن ك "وننن وق النق ن ال ن ول " أن يم ن المينناه والصننرق الصنند تُ ّ ن " يمً ننا

مطلق " ،وأن يوو بابحماة تل
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مُ قابل [محوس

جَ ْا إنحاج المياه وإةا تاا وه ها] ،إنن أفرم تسا ًلا ب

المناجي المداسبي .
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تُ َ ن المينناه شن ً
نرفا أساسنيًّا ةسننحمرا الدينناف وبقننام البشننر النناي ينحجننون ندننو  2مليننا فن ن ايننا

يننالل بننام

 ،2019حسنب منا ذكنره ) )Global Waste Indexمنا ُةمننا ا ت
بل مب أ أن "جمي البشر ُيلقوا محساويي " ،وند ة يمً ا للبن الحدحي مُ ساوي لح ل حاا .ومن
ةبونا ندا
َ َّ  ،ل مسحوى البني الحدحي للمياه والصرق الصد  ،سوق نجن أنانا تحمحن بقيمن مطلقن بنن الدن يث
نينا وضن

ب إسااماا

الد

يمن ةوة ين للميناه والصنرق الصند ،

ا ف ،كما أن وتاا –م حيث الدج – تحس بق ف تام بل ةب اة حصاة ال الم .

الش ل 2
حج الن ايا

المنحج والمحو

السنوا

إنحاجاا بالميًّا

()2050 - 2030 – 2016

714
602

661

800
700

468

392
440
490

334

269

400

174

129
177

300

السن

231
290
369

500

255

289
342
396

466

516

مليون ف

600

200
100
0

فوروبا ووتط
ارق آتيا
آتيا
والمةيط ال ادا

جنو

آتيا

فمريكا الشمالية فمريكا الالتينية
والكاريبي
2050

2030

إفريييا جنو
ال ةراء

الشرق األوتط
وامال إفريييا

2016

Source: World Bank, "What a waste 2.0. A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050." 2018.

ننننن هننننناا الشنننننأنُ ،ي ننننن الح سنننننير ال لمننننن للقيمننننن المُ طلقننننن لاننننناه
المرسسا

إلن إجمناع الن ول األب

أمرًا ب يايًّا ،با ضا

نام ن األمن

المحدنننن ف بليننننت .ننننإذا منننننا بحطبينننند "القيمنننن المُ طلقنننن " بلنننن النننننظ
المُ داسبي  ،سننج أنننا نسنحطي تدوينل إن ناق  2تريلينون ةوة أمري ن ،
إل أ بام مسحدق م ضمان اسحرةاة الح ل
بلنن الحسننا ل البننا
ال المي للجمي

بننن"منن سنني

بنسب  .%100يُجيب ذل

ت ل نن المينناه والصننرق الصنند

".

َّ
تحمثل ال ائ ف ال و ي المحدققن جنرام تطبيند السياسن النق ين المسنحن ف إلن القيمن الم

نا

للبنن الحدحين للمينناه والصننرق الصنند  -ن إلغننام الداجن إل ن تطبينند سننوم وت ري ن اةس نحب ام
لحو ير الحمويل؛ مما ياي م ةيل األسرف وت

د ا يراةا

ال

ريبي  .وه اا ،يح حل إش الي "من

أي ن تنشننأ األمننوال " بموجننب سننلط سننياةي ح ومي ن تقننوم بطباب ن وس ن
األوزان والمقايي

النقننوة ،وتد ي ن

يم ن

.
92

اة حصنناة النن ائر ي :تبنناةل نقنن ي للقننرن الدنناةي
وال شري
يد ث الحباةل النق ي بن ما يسنحقبل محلقن الب من
المينناه ،ويننح إزال ن ن اياتننت ،وينحا ن بن ن ما يراج ن ك نل
مننن ال ولننن والبنننن

المركننناي وياانننن ال ولننن  -الحقرينننر

الرب ن السنننوي لحبنناةل الب ن ما
والمَ را نند .ن ذلنن

بنني محلق ن الب م ن

الو ن  ،يُصننرَّم للباان ن بطبابنن
للشنرك مق من الب من

األموال مسحدق ال

ن

الحقريننننر الربنننن السنننننوي الحننننال ؛ ةسننننحب ال الم يننننا
الاهب ول
تب

مان اةسحقرا والمساواف بي ال مال .
الوا

هاه ال ملي

إل ت

يد بناب بنن

ابحبنننا أن الشنننرك مق مننن الب مننن تركننن أن ن قاتانننا
وإيراةاتاا محساويان.
الش ل 3
ت ايا النمو وتم ي ال مل الدر

الر اب المدلي
تدقيد أ بام

الر اب الد ومي
البرنامج الح ليم

ولنننن تقحصننننر بملينننن الحنننن يد بلنننن تحبنننن األمننننوال
دسنننب ،بنننل سنننح مج هي ًلنننا مركا ًّينننا بالم ًّينننا ةا ف
المننوا ة المح امل ن  ،والنناي يُق ن ِّي الجننوةف ،وإم انينن
الر اب الد ومي بل

سوم إنحاج المياه

الوونننننننول ،والمو و يننننننن  ،والسنننننننالم  ،والدمنننننننال
الح ليميننننن المح لقننننن بالمدا ظننننن بلننننن المنننننوا ة
وال

مرا ب مدط المياه

ي م الجوانب األيرى للبيانا

الح سحم ننا

م ن تدقينند الووننول ال ننالم إل ن المينناه والصننرق
الصد  .ويجنب إ ناق هناه الح ناليف بنالحقرير الربن
السنوي وت

اسحاالك المياه

يقاا وإة اجاا

ت ل

الم

قي .

[يواجننت تطبينند هنناه ال ملي ن و ن وبا  ،وذل ن

ألن

أي بنيننن تدحيننن ج يننن ف للميننناه أو الصنننرق الصننند

▪

▪

تحطلنننننننب اسنننننننحثما ًا سنننننننائ ًلا نشنننننننائاا ون قنننننننا

سحصل يم الد األةن من النناتج اةسنم ا جمنال
مننا ي نناةل يمن | ،x+y = |Wوتُ ن تلن القيمن نحيجن

لحشننغيلاا ،حح ن مي نناة س ن اة حننرف ا بننالد األول ن

بملي الحوزي ال امل.

بننن الحبننناةل النقننن ي .وب بنننا ف أينننرى ،نننإن أي نمنننو

تدقد | |Wأ باحً ا تح
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للنظام الج ي سيحطلب بمل و ب ].

ي

ً
هامشنننا يم ننن الحنبنننر بنننت
نننم نظنننام الصنننرق

ل ائ اةسحثما بنامً بل األةام .هاا ويد ة البنن
ً
فبقا لسن ر
المركاي ج ول ال ائ بل اةسحثما
ال ائ ن ف؛ مننا ي

ننم نمننوًّ ا سنننويًّا ن اة حص ناةا
هننناه

المدليننن و روننن لنمنننو السنننوق .سنننحدا

ال مليننن الحدليليننن بلننن الحنننوازن اة حصننناةي بننني
القوى المدلي و وى السوق ،وسيح ر

النظام

ال اشل ل ملي اسحدواذ جبري .

هاا وبل الرف م أن سنن ا
بل ن س ن

الباانن سنح مل

األمننوال المبصص ن للمينناه والصننرق

الصنند  ،ننإن البنننوك المركاينن مُ ل ن بالد ننا
بل ن اة حصنناة .وللقيننام بننال  ،سننحدحاج البنننوك
سنننننننن يننننننننا

المركاينننننننن إلنننننننن
اة حصاةا  ،ومجل

ةا ف تننننننننوازن

م المصر يي وأونداب

المصلد لصياف تمويل فوينل األجنل للصنيان ؛
ل

مان الووول إل المياه والصرق الصد .

يدحننناج اة حصننناة ال نننالم إلننن اسنننحب ال الم ينننا
الننننناهب وإنانننننام النقننننن ا لاامننننن  .وة يوجننننن

ننننن

كما سيدحاج هاا القس البنا

إلن إ نران تنأ ير

ا حصننناةنا حال ًّينننا م اةلننن باةلننن بننني الننن ول الحننن

الحبننناةل النقننن ي مننن سننن ر ال ائننن ف لننن ى البنننن
المركننننناي .وسنننننيُم ِّ يبنننننرام الميننننناه والصنننننرق

اة حصنننناةي النننناي يسنننن ر بنننننت الصننننراع والدننننرب.

الصننننند وا ةا ف البيتيننننن وأونننننداب المصنننننلد

وسننيو ر وض ن القيم ن المطلق ن لم يننا الحبنناةل

المدليننون -البنننوك المركاي ن م ن القيننام ب ملي ن

تحسننننبب نننن نشننننوب حننننروب ال ملنننن والح نننناو

النق ي للمياه والصرق الصد المساواف لجمين
النن ول الحنن تسنن
لمجحم اتاا.

إلنن تدقينند الر اهينن ال امنن

ا

نننران بثقننن  .كمنننا سنننح ون ت ل ننن هننناا القسننن

جننننامً ا ة يحجنننناأ منننن ت ل نننن إةا ف البنينننن الحدحينننن
للمينننناه والصننننرق الصنننند  ،ويم نننن اسننننحرةاةها
ُ
وسننننننننحرا َ ب أوننننننننول أوننننننننداب
بمسنننننننن وكا .
المصنلد المدلينني  ،وسنيُطالبون  -ن المقابننل-
بح ويى وةو

ا ةا ف.

" ما م ش م أكثر ائ ف م المام ،ل نت
ننناة ًا مننا يشننحر ي شن ً
نيتا؛ بال نناة يم ن
الدصننول بلنن أي شنن م مقابلننت .بلنن
النقننيى ،ننإن المنناس لننت يم ن بالي ن
بلننن أ

الوا ننن نحيجننن ن تنننت ،و ننن

نسننننننحب لت  -نننننن كثيننننننر منننننن األحيننننننان-
للدصول بل كميا

كبيرف م السل

األير ى".

آةم سميث
94
94

ةبونا ننظف البيت
هننن

لننن أنننن

نا ننن تموينننل م الجننن المنننناخ .انننناك

مش ن ل كبيننرف ن الح
ةوة أمري

ننب تحمثننل ن تننو ير تريليننون

كنل بنام .وإذا فناب الحنوازن ن

أس المنال

بطريقنننن مننننا ،سننننوق يناننننا اة حصنننناة .هنننناا ويم نننن
اسنحب ام الداجن المالين لم الجن المنناخ بناةف توجينت
حال الحوازن .وإذا رض

أس المال

ال ول الم ني

يصنننننمً ا ضنننننريبيًّا بنسنننننب  ٪ 100بلننننن جميننننن الح ننننناليف
المرتبطن بدماين البيتن أو الحنظيننف أو م الجن المننناخ،
سنح ون ت ل ن هناه األنشننط ون ري  .وسننيرةي ذلن
د أمنوال

إل اسحثنام أس المال م اة حصاة وم تن
ُّ
تجننننب البسنننائر الماليننن للنننوائح
ال نننرائب .كمنننا سنننيح
البيتيننن ؛ ممنننا ينننرةي إلننن زيننناةف ونننا

النننربح .وسحصنننبح

الم الج ن البيتي ن الطرينند ندننو الننربح ،وسننحرةي يس نا ف
بل ن الح نوازن

ا يننراةا ال ننريبي لال حصنناة إل ن الد ننا
اة حصننننناةي و ًقنننننا لم ينننننا الصنننننرق النقننننن ي الج يننننن .
ح ائ ف المرسس البيرين الحن أنشنأتاا هيتن

وسحح
ا يراةا

ريبي .

ال

إن الطريد إل تدقيد أ صن اسنح اةف هنو حماين البيتن
وم الجحاننا؛ حيننث سننحنمو البن ما

البيتين بشن ل كبيننر

م ن مسننحوياتاا الدالي ن ةون م ا ض ن أو ج ن ال .ويم ن
اةسننح اةف م ن الح نولوجيننا -بغننى النظننر ب ن الح ل ن -
وسحصنننبح ال
لاا .ويم

نننامف وال

اليننن الم ينننا ي األساسنننيي

م الج جوةف تصريف الانوام الصنناب من

يالل إزال حنواجا الح ل ن  .وسنحح حماين مصناة الميناه
النقطي ن وفيننر النقطي ن و/أو م الجحاننا ةون ج ن ال .كمننا

يم ننننن م الجننننن بملينننننا

الح ننننن ي ةون زيننننناةف سننننن ر

 .هننناا وسيشنننا

والغننناز حنننرف

السنننل

انحقالينن لح نن يل األةوا
الب
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رام.

طابنننا النننن

الالزمنن لنن مج أنظمنن الطا نن

بننل وكال ن

ننريب اسننح مال أنشننط حماي ن البيت ن وم الجحاننا وابحماةهننا م ن

بنل المجحم نا

الم الج ج يًّا م

الحمويلي للمناخ

ا ةا ف البيتي ن الج ي ن ف ببص ن ض نريب

ويحطلننب البص ن ال

البيت الد ومي ؛ إذ سيح تلبي اةححياجا

 وسحسننح ي مما سننا، ن جمي ن أندننام ال ننال

والصنننابا

.  بل ت اليف حماي البيت٪100 بنسب
توحي الجاوة أو الج ال حول الحقاب
نايا ال المين ببنر طابنا
أن ال نال بداجن

ين من الق

ا ف؛ ال ش

، ن البننوك المركاين

رون لم الجن ال

ومي الد

ةائمً ا

 إن النموذج اة حصاةي الاي ح ةتُت ُي َ ن،يحامً ا

 هاا وسحظل الداج إل إةا ف المياه والن ايا.ةف

مح

 كمنا أن ت اينا اةسنحقرا، إل إباةف وياف النموذج اة حصاةي للمياه والصنرق الصند

ُ
سنح َ مااينا إضنا ي ؛ إذ
- نريبي

ال

ا ينراةا

قا

 وت اينا كنل من ةينل األسنرف وتن، وتمويل ا والم البيتن

ل م المحد ف أن تقوة بنجام م الج مناينا م يالل تغيير النموذج اة حصاةي للبنين الحدحين للميناه

يم

. والصرق الصد
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