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أكنن   مصننر أن ال مننل بلنن  اسننحمرا  الدننوا  بنني  

ين  ال ول المحق م  والنامي  هو الدل األمثنل لحوف

.أوجت الح اون  يما يح لد بق ايا المناخ

بل  تأ ير الحغير المناي 
اآل ا  المصري 

باحث سياس  واسحراتيج  
وس ير مناخ

أحم  حماةي. أ

حاحااال علااااى الاااادورال الرميسااااة الاااأالث لكليااااة الاااادفا  الااااوينيو ودورة

راتيجية فتااالي  الفكاار والدراتااال المسااميبلية بمرمااز الدراتااال ادتاام

.لليوال المسلةة بسماديمية ناحر العسكرية العليا

ًةا وانطالً ننا منن  هنناا الوضنن ، أولنن  ال ولنن  المصننري  ملننف الحغيننر المننناي  اهحماًمننا بالًغننا، و ونن   لننت جاننو

  ياونن  ومننر رف؛   منن   إلنن  تن يننا سياسننا  وإجننراما  وفنينن  للدنناق بركننب مواجانن  الحغيننر المننناي  بلنن

لجاننوة المسننحوى الننوفن ، وت ايننا أوجننت الح نناون بلنن  المسننحوى ا  ليمنن  والنن ول ؛ للحنسننيد المحبنناةل ل

.الم ني  بالقطابا  المبحل   المحأ رف بالحغير المناي  وياو  الحراث الحا يب 

الحغير المناي  واآل ا  المصري 

تنر ر بل  مر ال صو  واجا  اآل ا  المصري  ال  ي  م  الحد يا  الناجم  ب  الظواهر الطبي ين ، والحن  لن 

لحن  تنر ر باا بساول ، ول   م  المدحمل أن تُد ث هاه الظواهر مسحقبًلا ب ى الحل ينا  أو الحا ين ا  ا

لحغينر واآلن، تواجنت اآل نا  المصنري  تدن ًيا ج ينً ا وهنو ا. بل  مصير األ ر يالل المراحل الامنين  ب ين ف المن ى

   ن  المناي ، والاي ا ت    ح ف تأ يراتت الح     ينرةي اسنحمرا ها إلن  يسنائر  ن  المجناة  كا ن ، وياون

ا كحراث إنسان  للبشري  .اآل ا  المصري  الح  يح  تو يقاا بالميًّ

رى؛ منا ج لنت بمثابن  يقيًنا أ َّر الحغير المناي  بل  اآل ا  والحراث ال الميْي  تأ يًرا محبايًنا م  ةول  ألين

يواجنت تا ي  بالم  للحراث، ول  ت   اآل ا  المصري  بمنأى بنت؛  ا  جام م  الحراث ال نالم  الناي

.ت ابيا  الحغير المناي 
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 جنا  الدنرا ف    هاا السياق، تحمثل أه  الح ابيا  السلبي  للحغير المناي  بلن  اآل نا  المصنري   ن  ا ت ناع ة

  ب ملينا  والرفوب  وا ت اع مسحوى سطح البدر، والح     ترةي إل  تلف الموا ن  األ رين ؛ حينث تحنأ ر األحجنا

. الحم ة واةن ما ،    حي  يا ة ا ت اع سطح البدر بغرق ب ى اآل ا  بايحالق  حراتاا الحا يبي 

، والح  م  المحو   أن ترت   إل  %80   السياق ذاتت، يالَح  أن ا ت اع نسب  الرفوب     مصر بما يصل إل  

بن ة يرةي إلن   انو  ب ن   طنري وب حينري بلن " الايت  ال ام  ل  واة الجوي "، و ًقا لحداير 2030بام % 90

منن  اآل ننا  ال  ننوي  منن  البشننب والنسننيج؛ مننا يننر ر بلنن  ألننوان اآل ننا  واأللينناق المصنننوب  مناننا، أمننا اآل ننا 

.الم  ني   حد ث لاا بملي  و أ

ان  نن  كننال ، تحسننبب مينناه األمطننا  المحسننرب  ببننر جنن  ان المبننان  األ رينن   نن  ن نناذ األمننالم لمسنناما  الجنن   

  أيطنر المنافد األ ري  الحن  تح ابنل من  بنامل  الرفوبن  والدنرا ف ب  نل  ناهرف الحجمن  والحبلنو   حصنبح أحن

. ال وامل الما ةف لحماس  أجاام البنايا  األ ري 

من  إجمنال  انب ا نا  ال نال ؛ % 0.6و ف  أن انب ا ا  فازا  اةححباس الدرا  ي الح  تص   ب  مصر ة تحجاوز 

ة جنا  متوين   ن  ا سنن ن  ي  3.5ة جنا  متوين   نن  أسنوان، و5.6ممنا يننحج بننت ا ت ناع ة جنن  الدنرا ف بمقن ا  

  بدلنول ، من  المحو ن"الايت  الد ومي  ال ولين  الم نين  بحغينر المنناخ"،  إنت و ًقا لحق يرا  2090بدلول بام 

ننا، وهننو مننا يحننرك تنن ابيا  2100بننام  حنن وث ا ت نناع  نن  محوسنن  ة جنن  الدننرا ف  نن  ه  ننالث ة جننا  متوينن  بالميًّ

قا ، نحيجن  سلبي  بل  اآل ا  المصري  بظاو  تلف وايح نام األلنوان واون را ، با ضنا   إلن  الشنروخ والحشنق

وق تحنناب  بمليننا  الحمنن ة واةن مننا  الناتجنن  بنن  الحغيننرا  المسننحمرف لنن  جا  الدننرا ف بسننبب األشنن    نن

.البن سجي 

الش ل 

2100المحو   بدلول بام ( متوي)م  ل ا ت اع ة جا  الدرا ف 

1

2017 او  السياسا  المنايي ، نو مبر : المص  

إذا ل  تحبا الن ول
أي إجنننننننننننننننننننننننراما  

ة جا 4.5

ة جا 3.5

ة ج 2.5

باتبننننننننننناع الننننننننننن ول 
السياسنننننننننننننننننننننننا  
الدالينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

إذا أو ننننن  الننننن ول 
بح انننننننننننننننننننننننننن اتاا 
الدالينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
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ال ي  الوديال الممةدة ال ند روتيا اليابان البرا يل إيران إندونيسيا  مندا المكسيه

الش ل 

ال ول المنحج  ألكبر كميا  م  فازا  اةححباس    ال ال 

م  اةنب ا ا  ال لي % 60ال ول ال شر األكثر إنحاًجا لالنب ا ا  الغازي  مسرول  ب  

2

الش ل 

2030بدلول بام "  ا ق اةنب ا ا "انب ا ا  الغازا  المسبب  لالححباس الدرا ي، و

3

ولن ي  مركا البدوث المشحرك الحاب  للم وضي  األو وبي ، وكال  بدوث البيت  الا: المص  
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إذا طبقتتك كتتل التعهتتدات 

غيتتر المشتتروطة التتتي وُعتتد

بها في باريس

إذا طبقتتك كتتل التعهتتدات 

ا المشتروطة التتتي وُعتد بهتت

في باريس

قبتتتتتتتتتتل –نقطتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتفر 

الشتتتروع باتختتتاذ اإلجتتتراءات 

كلة الكفيلة بمعالجة المش

درجة مئوية 2

المجال المستهدف

درجة مئوية 1.5

المجال المستهدف

2018تقرير األم  المحد ف حول  ا ق اةنب ا ا  : المص  
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اآل ا  المصري  المحأ رف بالحغير المناي 

ا      ل هاا الحغير المناي ،  إن هناك ب ًةا م  اآل 

جمن  المصري  الح  أوبد  أكثر برض  للمبنافر النا

ب  الحغير، و   هاا الص ة، يم   اسنح ر  أبرزهنا

:كاآلت 

ذلننن  الم بننن  األ نننري الننناي يقننن  بلننن  : م بننن  ال رنننن 

 صننر، ال ن   الشننر ي  لناننر النيننل، تد يننً ا بم يننن  األ

ا؛ إذ والنناي ُي نن  أحنن  أكثننر الموا نن  األ رينن  زيننا ًف وإ باًلنن

يالَحنننن  أن أشنننن   الشننننم   نننن  تسننننبب   نننن  تلننننف 

ر ألواناا . م ظ  الج  ان وتغيُّ

  ا ت اع ة جا  الدرا ف  : هياكل الجراني     أسوان

نننا  الصننيف يبنن و أيً ننا وكأنننت يحننرك بصننماتت بلنن  لَ 
 
ب

ا  ب ى الموا   األ ري     أسوان؛ حيث ترت   ة جن

ة ج ، ما    ير ر بنب م بلن  40الدرا ف أحيانًا أكثر م  

ال  يننننن  مننننن  هياكنننننل الجرانيننننن  النننننو ةي؛ إذ يحمننننن ة 

ش الجرانينن   نن  الشننم   نن  أ نننام الناننا ،  نن  يننن م

.بي  بشي  وضداها    ة جا  حرا ف أ ل

ال  ي  م  ال  اسا أشا  

نن  األ ري  والبيتي  إل  أن م ي

أسننننننوان، وم ظنننننن  المنننننن ن السنننننناحلي  

والمطل  بل  نار النيل، م  المدحمل أن

، ت ننون أكثننر برضنن  لبطننر الحغيننر المننناي 

وهننو مننا يننر ر بلنن  الموا نن  األ رينن  باننا؛ 

ي  تباي  المياه  ن  المنطقن 
 
من  حيث يُا

مبننافر الحغيننر المننناي ، وا جانناة المننائ  

رب  الاي سينج  بنت إح اث يلبل     الح

.األ ري ، والنظ  البيتي 

160



أن يبن و كنال : المبان  الق يم  من  الطنوب الطينن 

؛ أكبنننر األضنننرا  المناييننن  تدننن ث ينننالل  صنننل الشنننحام

حيننث ينننرةي هطننول األمطنننا  بشنن ل كبينننر إلنن  تننن مير 

ر المبنننان  الق يمننن  مننن  الطنننوب الطينننن ، الحننن  اسنننحم

. م ظماننا ل حننرف فويلنن  بسننبب األمطننا  المدنن وةف

ير ، كان لل واوف الحرابي  واألمطا  تنأ 1994    بام 

ا  سننلب  كبيننر بلنن  األمنناك  األ رينن ؛ حيننث فر نن  متنن

المقابر، بما  ن  ذلن  ال  ين  من  مقنابر واةي الملنوك

، كما األول إل  بديرف" م ب  سيح "والمل ا ، وتدول 

اناننننا   متننننا  المنننننازل الحقلي ينننن  المصنننننوب  منننن  

. الطوب الطين 

َين   ن  بن:  ايحباي ل   
 
م  1477ام تل  القل   الح  ُبن

ضن     ا سن ن  ي ، والحن  تُ ن  من  أكثنر المننافد بر

ا  لبطر الحغير المناي ؛ حينث امحن   األمنواج والحينا  

القويننننن  الناجمننننن  بننننن  ا ت ننننناع مسنننننحوى البدنننننر إلننننن  

أساسننننناتاا، و ننننن  مواجاننننن  ذلننننن ، بمننننن   ال ولننننن  

ا المصنننري  إلننن  تثبيننن  سلسنننل  فويلننن  مننن  الدنننواج

  البدرينن  البرسنناني  المرئينن  منن  الواجانن  البدرينن   نن

". ال و نيش"وس  الم ين ، والم رو   باس  

رينن  تح ننم  الجباننن  أ نن م مقننابر أ : جباننن  الشننافب 

با سننننن ن  ي ، ويبننننن و أنانننننا ُشنننننيَِّ   ب ننننن  تأسننننني 

م؛ حيننث كننان ُيقننام  ياننا .ق332الم يننن  مباشننرف بننام 

الطقننننوس الجنائاينننن ، وتح ننننر  هنننناه الجباننننن  هنننن  

األمر األيرى ألضرا ، نحيج  ا ت اع مسحوى مياه البدر،

.  الاي يقلل م     ف تدمل الصبو 

ننَئ بننام :  صننر الجننوهرف
 
،  نن   ل نن  وننالم 1814أنش

ن منن  بنن ف ك حننل النن ي  األيننوب  بالقنناهرف؛ حيننث يح ننوَّ

ئي ،  ئيسنن  تح ننون منن  فبقحنني  تبنن أ بالمنن يل الننر

ينن  وبلنن  يسننا  هنناا المنن يل أبنينن  كثيننرف ت لوهننا أبن

" سننراي ال نن ل"أيننرى تسننوةها البسنناف ، وتحصننل بننن

ين  ، أمنا الطبقن  الثان"مدمن  بلن  باشنا"الح  أنشنأها 

را  ويم نن    ينن  أ ننر الحغينن.  ح لننو جنننام اةسننحقبال

المنايينننن   نننن  المقحنيننننا  البشننننبي  واأل نننناث ومننننا

 حرينا، أواباا م  تاكل نحيج  ت رضناا للرفوبن  والب

ومنننا لدننند بالمقحنينننا  الم  نيننن  مننن  تغينننر واضنننح، 

. با ضا   إل  وجوة تشققا     الج  ان

م ُشننيِّ  هنناا القصننر  نن  بننا:  صننر البنن يوي تو ينند

 نننننن انًا، وفننننننراز م مننننننا ي 24، بلنننننن  مسنننننناح  1888

نا    ن  كالسي   يح ح  يت الحأ ر بمبان  بصر ال

: أو وبنننا، و ننن  ت نننر  القصنننر ل ننن ف تل ينننا ، منانننا

ب اةناينننا ا  ال ايليننن  نحيجننن  ت نننرا  الدرائننند بسنننب

ة جننننا  الدننننرا ف المرت  نننن ، با ضننننا   إلنننن  حنننن وث 

.تشققا     المبن ، وتل يا     األيشاب

وو ًقننننا للايتنننن  الد ومينننن  ال ولينننن          

 مننننننن  ،الم نيننننننن  بحغينننننننر المنننننننناخ

 ناع المدحمل أن تح ر  م ين  ا سن ن  ي  ة ت

مسنننحوى سنننطح البدنننر الننناي ينننرةي إلننن  تاكنننل 

السننواحل وال ي ننانا ؛ مننا سننيرةي بنن و ه إلنن  

وافئ تنننأ يرا  كبينننرف بلننن  البنيننن  الحدحيننن  والشننن

.وموا   الحراث الثقا    ياا
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بل  1946ُشيِّ   بام : اسحراح  المل   ا وق بالارم

محننننًرا مربً ننننا، 513الطننننراز ال ربننننون ، وبلنننن  مسنننناح  

يجن  ونح. واةسحراح  ذا  أ ضي  مرت    ب  الرونيف

تبلننننو  األمننننالم بلنننن  سننننطح المبننننن ؛  اننننر  بنننن ف 

أ ًرا تشققا  بت؛ ذل  أن اآل ا  ال  وي  ه  األسنرع تن

  وت ننرً ا، با ضننا   إلنن   اننو  المينناه الجو ينن  تدنن

.المبن 

   نن  السننياق ذاتننت، ن ننا:  ايحبننايحماينن   ل نن  

وزا ف المنننوا ة المائيننن  والنننري ممثلننن   ننن  الايتننن  

مشنروع هن سن ال ام  لدماي  السنواحل، أكبنر 

"ي ايحبنا ل ن  "بدري مح امل م  نوبت لدماي  

مليون جنيت؛ والاي ُي  267با س ن  ي ، بح ل   

أكبنننننر مشنننننروع لمو ننننن  أ نننننري بلننننن  السنننننواحل 

ال ننام % 95المصننري ، وتنن  اةنحاننام منننت بنسننب  

.  الجا ي

المشنننننننننروبا  ال بنننننننننرى لدمايننننننننن  شنننننننننوافئ 

ل ن ؛ ل  يقحصر األمر بلن  حماين  الق: ا س ن  ي 

ئ حيننث ن ننا  الايتنن  المصننري  لدماينن  الشننواف

المشروبا  ال برى لدماي  شوافئال  ي  م  

969؛ والحننن  يبلنننغ إجمنننال  ت ل حاننناا سننن ن  ي 

.مليون جنيت

وكنننننان لملننننننف حماينننننن  ال ننننننو نيش والشننننننوافئ 

األولوينننن   ياننننا، بانننن ق حماينننن  السننننواحل منننن  

تننن ابيا  الحغينننر المنننناي ، وال منننل بلننن  إيقننناق 

  تراج  ي  الشافئ    المنافد الح  ت نان  من

. بوامل الندر الش ي 

 ي  بل  الص: مشروع الح يف م  الحغير المناي 

وننننن وق المننننناخ "النننن ول ، ت اوننننن  ال ولنننن  منننن  

وينل وبرنامج األم  المحد ف ا نمائ  بحم" األي ر

  ت ايننا الح يننف منن  الحغيننر المننناي   نن"مشننروع 

بن أ الناي" الساحل الشمال  وةلحا النيل    مصر

، وذلنن  2024وسيسننحمر ححنن  بننام 2018 نن  بننام 

. مليون ةوة  أمري  31.4بح ل   

لدن  ويحمثل أح  األه اق الرئيس  للمشروع    ا

منن  مبننافر ال ي ننانا  السنناحلي   نن  السنناحل

   الشمال  لمصر الناجم  ب  اة ت اع المحو  

مسننننحوى سننننطح البدننننر وال واوننننف الشنننن ي ف 

  المح ر ف، م  يالل تركينب حنواجا مرنن  منب  ن

بلنن  الح ل نن ؛ للحب يننف منن  آ ننا  الظننواهر الجوينن 

.البني  الحدحي 

؛ لنن  ت نن  ال ولنن  المصننري  ب ينن ف بنن  هنناه الحنن ابيا 

 ننننالمححب  لسياسنننناتاا يجنننن  أناننننا اتبننننا  إجننننراما  

ير ب ي ف    مواجان  هناه الحن ابيا  المح لقن  بنالحغ

المنننننناي  بلننننن  اآل نننننا ، و فننننن  وننننن وب  حصنننننر هننننناه 

ا، ا جراما ،  إنت يم   بل  األ ل الحطرق ل  ة منان

: كما هو الدال   

ف تنبا  ال ول  المصري  إل  ضرو "

مواكب  األحننن اث ال المي ، ويناونن  

نلق   يما يح لد بالحغير المناي ، وبل  أ نره أفن

صننر اةسننحراتيجي  الوفنينن  لحغيننر المننناخ  نن  م

، والحنن  تُ نن  البطنننوف الرسننمي  لالنطنننالق2050

ندننننو يلنننند  مننننرف ت نننناون بنننني  مصننننر والنن نننننال  

بشننننننرم ( (COP27واسح نننننا   منننننرتمر المنننننناخ 

.“2022الشيخ    نو مبر 

ا  جاوة ال ول  لدماي  اآل .. سياسا  وإجراما 

: مشروع إباةف األلوان األولي  ألبم ف م ب  ال رن 

ذلنننن   بنننناةف إ اننننا  األلننننوان والنقننننو  وال حابننننا  

الايروفلي ي  بل  ج  ان األبم ف بما يرج انا أل نرب

را  هيتنن  كاننن  بلياننا  بننل أن تحننأ ر بحنن ابيا  الحغينن

.المنايي 
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احل ا ةا ف المح املنن  للمنننافد السنناحلي  للسنن"وضنن   ال ولنن  أيً ننا يطنن  : يطنن  إةا ف المنننافد السنناحلي 

افر بأكملنت،  ةا ف مبنافر الحغينر المنناي  بلن  المن ى الطوينل وت اينا القن  ف بلن  الح ينف من  مبن" الشمال 

لناتجن  ال ي انا  الوشي  ، وذل     إفا  مشروبا  حماين  الشنوافئ الحن  تن ناها ال ولن  لمواجان  اآل نا  ا

.مليا  جنيت200ب  الحغير المناي ، وحماي  منشا  تصل  يمحاا لندو 

الد ا  بل  اآل ا  المصري     مواجا  الحغير المناي  .. مسا ا  موازي 

واجان  بجانب هاه الجاوة السابق ،  م  جاوة موازي  يم   اةسح ان  باا للد ا  بل  آ ا نا وترا نا    م

:هاا الحا ي  ال الم ، وم  بيناا

اا  فنن  الجاننوة المباولنن   نن  الد ننا  بلنن  اآل ننا  والحننراث،  ننإن هنن: الح نناون واةسننح اةف منن  الببننرا  ال ولينن 

ا الحدنن ي الج ينن  يحطلننب مايننً ا منن  الح نناون النن ول  واةسننح اةف منن  الببننرا  ال ولينن   نن  الح امننل منن  هننا

لنوفن ، المحغير الج ين ، وبالحنال  تطبيند منا توونل إلينت ال نال  من  آلينا  محطنو ف  ن  حماين  اآل نا  والحنراث ا

 ن  –ال المين  بجانب اةسح ان  بالببرام ال وليي     ترمي  وويان  اآل ا ،   نًلا بن  مواكبن  أحن ث الحقنينا 

(.تقني  ا نايما –الليا  –تقني  النانو : )مثل-الح امل م  ملف اآل ا  وحمايحاا

اي  اآل ا  م  يم   تش يل لجن  م  الجاا  الم ني  باآل ا  المصري ، تحول  ملف حم: تش يل لجان مبحص 

يانا  ت ابيا  الحغير المناي ، م  يالل حصر المنافد والمبان  األ ري  الم رض  للمبافر م  يالل  اب ف ب

ننئ سننجال  للمبننان(  سنن  البننرائ  بالينن  البيانننا  والحصننو ا   ال ينن  األب نناة)مثننل 
 
  الم رضنن  الحنن  سُحنش

. للبطر، وأنواع المبافر والحا ي ا  الح  تح ر  لاا

يم ننن   ننن  هننناا الصننن ة اسنننحب ام أةوا  وتقنينننا  بلميننن  ج يننن ف، مثنننل نظننن : الحقنينننا  ال لميننن  الد يثننن 

الحراث الم لوما  الجغرا ي  واةسحش ا  ب  ُب  ، با ضا   إل  النماذج المنايي     مرا ب  وإةا ف موا  

نظننر الثقنا   وياون  الموا ن  السناحلي  القيمن ؛  اناه الحقنينا  الج ين ف ليسن  مامن   قن  من  وجان  ال

اب ف  ن  ال لمي ، ول   أيً ا    تو ير الم لومنا  الحن  يم ن  اسنحب اماا  ن  الحبطني  الحنمنوي، والمسن

 ب  إنشام أنظم  إناا  مب ر لحأ يرا  الحغير المناي  وياو  الظواهر الجوين  وال واونف، ومن  شنأناا أن تن

.اتباذ القرا     مجال إةا ف الحراث الثقا  
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  تنا يخ ويم      هاا الص ة، تدويل ب نى هناه المبنان  األ رين  إلن  محناحف لحو يند حقبن  تا يبين  مامن   ن

اح  اةسننحر "بننالارم للنناوا  ل ننر  مقحنياتاننا، و ننحح " اسننحراح  الملنن   ننا وق"مصننر الدنن يث، كننأن يننح   ننحح 

" ينند صننر البنن يوي تو "كمحدننف  ننوم ، كمننا يم نن  اةسننح اةف منن  ب ننى القصننو  مثننل " إسننناالمل ينن   نن  

.وتدويلت إل  اسحراح  لل يوق م  الر سام والملوك الاي  ياو ون مصر فوال  حرف وجوةه 

نا،  نإن هنناك ال : ت يف الحنراث األ نري من  الحغينر المنناي   ين  من   فن  أن الحغينر المنناي  يمثنل تدن ًيا بالميًّ

ير إجننراما  الح يننف والو اينن  الحنن  يم نن  اتباذهننا بلنن  المسننحوى المدلنن ، تنن   ونن ها  نن  ال  ينن  منن  الحقننا  

اة باننا، والحووننيا  الحنن  وضنن حاا منظمنن  اليونسنن و  نن  السنننوا  األييننرف، والحنن  يم نن  اتباباننا واةسحرشنن

 ب  بجانب تو يد الح اون م  المنظم  ال ولي ؛ لل مل    الملف ذاتت بن  فريند إمن اةا  ماةين  وم نوين  لن

.اللجن     حماي  اآل ا  والحراث

، وياون   يمنا يح لند بنالحغير "2030  ين  مصنر "يجب تأكي  حر  ال ول  ال ائ  بل  تدقيد يحاًما، 

" يطنن  بمننل بنننال "، و"ات ا ينن  كيوتننو"، و" ينننو ةي جننانيرو"المننناي ، منن  يننالل تأكينن  مبنناة  إبننالن 

". ات اق با ي  للمناخ"و

بلن  و   سبيل ت ايا الح اون ال ول     مواجا  الحغير المناي ، ةائًما ما أكن   مصنر أن ال منل

ح لند اسحمرا  الدوا  بي  ال ول المحق م  والنامي  هو الدنل األمثنل لحوفين  أوجنت الح ناون  يمنا ي

اي   ن  بق ايا المناخ، م  يالل ترسيخ الح اون ال ول  وا  ليمن  لمواجان  تن ابيا  الحغينر المنن

بم يننن  شننرم  (COP27) بننوع ال ننال  كا نن ، وهننو مننا سننحرك ه ال ولنن  المصننري   نن  مننرتمر المننناخ

.2022الشيخ    نو مبر 

المناي  وض  اسحراتيجي  مبحص  بالح يف م  الحغير

ننننا وتقسننننيماا :  نننن   طنننناع اآل ننننا  يننننح  تد ينننن ها زمنيًّ

منن  ت نننميناا ( ب يننن ف–محوسننط  – ريبننن  )لمراحننل 

.  بوسائل وأةوا  م ني  بالح امل م  هاه الحا ي ا 
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