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:مقدمة عامة 

مطرا وةقضوي يإرتفاعأسعارالمواادالذااييوةاتزايودتكواليمالمعيشوةأ و   فالتزايدمشكلة
تسوواماميإقت وواد "علوواالمسووتاعالعووالميراتهيووركووامالمشووكلةميوواامأطلوو علي وواتسوومية

أنكوواماايوواهتشوو داا ودممووناسوواأمايووا الذوولحفويالتوواريتال وودي رف وودشوو د ".إمسوامي
 يا  ال  ابرالتيتعدع بغااحالف وراحرقفوزا قياسوي لوهتشو دكااسعارالماادالذاايي

ال شووري يوولقال وورنالمم وورهااهوول موورا كوويا ووانال وور يينالعووالميتينااالووااالهاميوو ا
.يلقال دم المفطي ااالافيس عيما ال رنالماضي

:ر يمسةعاامقاقدعزعال مكالداليظاكرةإرتفاعاألسعارالمستم
 :التأهيرا الممايية .1

ممواط إمتواكك يورمهوقأسوترالياااي و دم ي انالمماخالسيحفيمماط كام فويالعوا
.عاه111أيزاحمم اأساأمايةيفاممما

 :دعهإمتاكالاقادال يا  .2

ااهريواحريواعايريودام اطعاموال وهراألمرالا س بإمتواكالسوا لتذايوةسوا الطاقوة
.يريدام ااقادالسيارات ه

 .إرتفاعأسعارالمفط .3

 .يادةإست لكال راتيما منالل اهاالدااينراكامايتطلبإمتاكالمزيدمنال  ابز .4

زيادةال ماكالمركزيةمنمستايا اإل تياطاللزمةلدعال ماكلممع دا أزمةااشت ام  .5
 .تعامل الماليةاآليلةالمرت طة األغايةإيتمانرإتي  األمااقإلاال


المتعلووو  التوووأهيرا المماييوووةراسووويتهالتطووور اسوووم اهيووولقكوووامالارقوووة وووالتركيزعلووواالياموووب

يرعألم ايمكنف قتلكاألس ابعن عض اال عضرإاأنالم  لةالم اييةلألس اباا
.ةمسبالف راالف راحزيادةأسعارالماادالتمايميةا التاليزياد
















رتفاع األسعارالمناخي المحتمله  تأثيرات التغير                   على اإلقتصاد العالمي وا 
 للمواد التموينية األساسية


إكتماهعإنماضاعالتذيرا المماييةااإلرتفاعال ادفيأسعارالماادالتمايميةأ  حماض

عكفووو كهيووورمووونالوووداقعلوووادراسوووةالتوووأهيرا المماييوووةالتوووي وووده معظوووهداقالعووواله يووو 
ااألسوووو ابالتوووويأد لووووالكر اإلضووووافةللتووووأهيرا السوووول يةالمايمووووةراقوووودش ووووكل ليووووانعلميوووووة
متي  ووةلاضووعسوويمارياكا التذيوورا المماييووةال ادمووةااضووعالم تر ووا لمااي ت ووااالتووأقله

تأهيرات وواعلووايووديووي قووا أا لسووتيداهأسوول ةفتاكووةاامع ووارألموو ايمكوونمااي ت ووااكوو ح
 وووقإلووواكوووقزاايوووةمووونزاايووواالعوووالهرإنتوووأهيرالتذيووورا المماييوووةت. ااسوووطةأيووودالاييامعيموووة

.ا التاليييبأنتتضافركقي ادالعالهمنأيقمااي ت ا


كتموواهرإاأنال  ضوويةاألكهوورسوويامةااألكهووركموواكالكهيوورموونال ضوواياال يييووةم ووقدراسووةاا 
إل ا ًاعلاالميتمعالدالي اليًاكويقضويةتذيورالممواخراالوكلموال وامونتواهيرا اتوداعيا 
مسوووت  ليةيطيووورةلووويفأقل وووايفوووام عوووضاألم ووواراغووور أيوووزاحشاسوووعةمووونالممووواط السوووا لية

.ةلل شريةاام درةات دقيريطةمماط اإلمتاكالزراعيفيالعالهاغيرالكممااطاق



 :أسباب التغير المناخي وتداعياته 


فويالكوانر ود اهللإنماتش دماألرضمونتذيورا مماييوةأمورط يعوياسومةمونسومن
سا  ًااي د  اليًااسي د فيالمست  قرالكنالمؤسميدًاأنيزًحك يرًامماتش دماألرض

كوامالظوااكرالمماييوةالميتلفوةمونيفوامافياضواما اأعا ويرر فعوقاإلمسواناأنكوا الياً
سوواعداإلمسووان فعووقت وورفات الذيوورم سووا ةعلووازيووادةتلووكالكوواار ر يوو أنمعوودا غوواز
هاميأكسيدالكر انفيتزايدمستمرا التاليتكانالمتييوةالعلميوةلوالككويإرتفواعدريوة ورارة

اكموواا وودموونااشووارمالوواالت ريوورةاإلم  ووافال وورار رسووطحاألرضاكوويالتوويتعوورم طوواكر
%01ال ادرعنالليم اامريكي للتذيورا المماييو ر يو اشوار واناامسوانمسوؤاق مسو  



فعلاسو يقالمهواقفولنأارا واشو د إرتفاعوًافويدريوا ال ورارةرممواعن رارمارتفاعالكان
ك وودأدمووافووي%21يووقإم عووا غووازهوواميأكسوويدالكر ووان مسوو ةدفووعإت ادكووا لتيووااقوورارًا ت ل

غضانالهلهةعشرعامًاال ادمةراكاماليطاةيعت ركاالكهيرمنالعلماحامراكزال  و  أم وا
ت اا ااأارا االكهيرمنغيركافيةعلاالرغهأم ايطاةلألماهراالس بفيالكييبأن

أمريكار ي أم هيؤكدانأنر وعغوازهواميأكسويدالكر وانالوا الداقال ماعيةاعلارأس ا
.ياي ل اإلت اهفيقضيةاإلم  افال رار كامنإمتاكأمريكالا دكا


اال  ي ووووةأنظوووواكرةاإلم  ووووافال وووورار ال اعوووو األك وووورعلوووواموووواي وووود موووونتذيوووورممووووايير

اإلمسوووان ووولكووواادةتت ووواعدلتتركوووزفووويفاإلم عاهوووا االذوووازا ال وووماعيةالضوووارةالتووويي وووده ا
الذلماليا مس  ةإم  افال رارةفيال يزاليوا ال ريوبمونسوطحاألرضمموايوؤد إلوا
إرتفاعدرية رارةكااال يز شكقمل اظامتماٍهراكاا دارميوؤد إلوازيوادةمعودا الت يور

سو اطاألمطواراتاقي رتازيعامسبههزيادةكميا الس بعنمعدات اا التاليتذيمنا
فيالعالهكمايؤد إلاتذيرا ك يرةفيالضذطاليا امونهوهتذيورمسوارا الريوااالسوايدةر
اكاايعميزيادةاليفاماالت  رفيمماط م ددةمنالعالهدانايرعرايعميم صالمواارد

. أيرعالماييةاميامالشربفي عضالمماط امماحكافيمماط
ا التالييترتبعلاالكتذيوريارطوةاإلمتواكالزراعوياالذوااحالعوالميرالويفمونالمسوت عدأن

امتييوةيتطاراألمرإلا ورابمسول ةامزاعوا إقليميوةمتييوةتزايودال وراععلواموااردالميوام
كووواموووناليلفوووا التووويستفرضووو اال يووورا اليماعيوووةالماشووويةعووونالمياعوووا االفيضووواما اغير

إضافةلالكفلنإرتفواعممسوابالميوامفويال  وارسوامتتسو بفويغور أيوزاحك يورة.األزما 
منالساا قا التاليغر أكهورالممواط ي وا ةامونأكهركواغموا الم وايدالسومكيةايا وة

رافووويدراسووو لل ييووو الداليووو ال كاميووو لت وووايهالتذيووورالممووواييفووويممووواط الووودلتااا ال  ريوووة
44را ظ تأهيرارتفاعممسابال  اراالم يطوا علوا2112 در فيش اطمنعاه

دال منالعالهالهال ت عاراضي اعلواسواا ق  ريو ر يو ااضو   وانزيوادةم وداركامتور
الوم104فيممسابميامالمسط ا المايي الك رعتؤد الواغمورالميواممسوا  ت ودر م وا

مليانموااطنفويتلوكالوداقالوااييوين فعوق55رممايتس بفيت ايققرا  كيلامترمر ع
.ال يي 


افيدراسةأمريكيةأظ ر أنزيادا دريةال رارةاهاتيأكسويدالكر وانتوؤد لزيوادةمسوتايا 
االوهتتيواتودا يرسووريعة األازانا التواليعطوبالذطواحالم واتيايسوايرلدقت وادالعوالميراا 

ااف وووًاللت اليوووقاإلقت ووواديةفووولنكووواا.عالميووواً%41فسووويترايعإمتووواكالم ا ووويقعالميوووًا مسووو ة



الترايوووعايتوووريهم اشووورةليسوووايرإقت ووواديةرإاسووواميتكيووومالعوووالهموووعاليسووواير تي ي وووي
ا التاليستكانالم  لةيسارةإقت اديةعالميوةأراضيأكهرللم ا يقا التاليتكلفة اكظ 

.منقيمةإمتاكالم ا يق%12-11من
.


اقد يم الدراسةأم  دانقيادعلاإم عا غازا اإل ت وافرسويزيدإ تورا الاقوادفويأريواح
را التووواليسوووتكانالم ا ووويق2111  لوواقعووواه%51العووالهرمسوووتاعاألازانعالميوووًا مسووو ة

.الزراعيةكياألكهرتضررًا


 :ك العالمي والسبات العربي تغير المناخ بين التحر 


إنقضوويةالتذيوورالمموواييقوود لذوو دريووةعظيمووةلووهت لذ وواسووا  ًاأ قضوويةعلميووةمماهلووةر
 يو أنميلووفاألموونالووداليالمعموويأساسووًا   و المزاعووا اال ووراعا الداليووةرأ وو حمعميووًا

كاااإلكتماهالعالميافيتزايد مماقشات اا   تداعيات اراكماتكمنالذرا ة ي أم افيظق
الي ووادال ادفووة ذوورضإم ووااالماقووماالتعامووقمعوو رلووهمسوومععوونأ إيووراحأامشوواطعر ووي
يد اا دي يناممامعميان األمررسااحكانعلامستاعالتيطيطأاالتاعيةرفالمعرامأن

 طن ال ربمم اأاعلامشارف األمكيلامترمنالساا قالممتدةي21الممط ةالعر يةمم ا
موااي ووقعونهلهوويالسوكانالعووربراموعالووكمازالو كموواكمشواريع يايووةاممشو  إسووتراتييية
ت اهعلي اكقياهغيرآ  ين  يهاليسارةالمايمةإااماتعرضو كوامالسواا قليطورالذور 

األراضويادةتيطويطإسوتيداما ف هايعطانأكميةلماضاعالتذيرالمماييأاإلعو.مست  ًل
.الزراعيةالسا لية مايتماسبمعالااقعالمست  ليامتطل ا التممية

كالكاألمرالممط ةالعر يةاتعطيإكتماموًاعلوامسوت  قاإلمتواكالزراعوياعلواإ تيايموامون
يوةمماسو ةاا ال  و المااردالماييةر ي لهت تهالممط ةالعر ية لييادأاتطاير ودايقزراع

.عنس قلتمميةمااردكاالماييةأاترشيدإست لك االمايي
ا سووبإ  وواييا الممظمووةالعر يووةالزراعيووة1041اكموواا وودمووناإلشووارةإلوواأموو افوويعوواه

مليووانككتووار104تشوويرإلوواأناألراضوويالزراعيووةال ووال ةللزراعووةفوويالوواطنالعر وويت لوو 
مليوانككتوارأ مواي واربالر وعرات ودرالموااردالماييوةالمتا وةلألقطوار51طيستذقمم واف و
مليووارمتوور151مليووارمتوورمكعووبرفووي ووينالمسووتذقمم وواايزيوودعوون234العر يووة وواالي

مكعبر معمواان يوهالفوايضالمواييالعر وييعوادق يوهاإليورادالسوما لم ورالميوقرالواتوه



السوووا  ةلا ووول الممط وووةالعر يوووةإلوووادريوووةموووناإلكتفووواحالوووااتي وووقات وووديرإسووتذلقالمووواارد
.الفايضأيضًا


كووالكاألموور المسوو ةلل  وو العلموويرفالممط ووةالعر يووةتشوو دغيووابالمؤسسووا العلميووةامراكووز

.ظاكرةالتذيرالممايي    ال  ا العر يةاا العلقة


ماييووةال اسوويةل وواتأهيرات وواالسوول يةااليطيوورةاالتوويتتفوواقهاتزيوودممواسوو  مسووتمتاأنالتذيوورا الم
إاييوب.يطارت ا لستمراررفمشكلةالتذيرالمماييكيأيطرمايااي الميتمعال شر  اليواً

فويالتعاموقمع وارإات ودرمعودا زيوادةإم عوا غوازميعلاالميتموعالوداليقاط وًةعودهالتواا
ألوم551عنالمس ةالتيشو دكاطوااق%31فيالسماا األي رة االيهاميأكسيدالكر ان

.سمةالماضية
اكموواا وودمووونالعمووقعلوووات ليووقإم عوووا الذووازا موونيوووراحاألعموواقال وووماعيةالتووييمارسووو ا
اإلمسانعلاسطحاألرضراال   عنم ادرطاقةأققيطارةاأقوقمتوايامون يو تأهيركوا

 ييووةرإاأنالفيضوواما ااألعا وويراالووزازقاال ووراكيناظوواكرةاليفوواماالت وو رالسوول يعلوواال
م ووراضالكهيوور رتفوواعممسووابالميووامفوويال  ووارا التوواليإموودهارالكهيوورموونالمموواط السووا ليةاا  اا 

تداعياتووو السوول يةااليطيووورةعلووااإلمسوووانلوو موونالكايمووا ال يوووةاالم اتووا ااألشووويارركووقالوووك
.ااألرض

إضافًةلالكفلنمشكلةمدرةميامالشربسامتتزايدرألنإستمرارالتذيرا المماييةسيس هفي
ا التاليفلنالم صفويميوامالور .تزايدإضطرابمعدا س اطاألمطاراشحالمااردالمايية

اسوويكانتأهيركوواعلوواالووداقالماميووةالم ا وويقالزراعيووةاالشووربسوويؤد إلووايسووايرفاد ووةفووي
مليوانإمسوان451أكهرر ي ي درالعلماح أنأعودادالم وا ين سواحالتذايوةسيتضواعممون

 اليًاإلاالضعمفيالسماا ال ليلوةال ادموةرف ودانقيوادعلواغوازا اإلم  وافال ورار ي ودر
عالميوووًاراكمووواا ووودمووونالتمايووو  وووأناآلهووواراإلقليميوووة%41 وووأنيترايوووعمتووواكالم ا ووويق م وووا

نلووألازانتتفووواا مووونإقلووويهآليوووررفالممووواط المعتدلوووةموووهًلتسوووتفيدمووونتذيووورالممووواخمظووورًاإل
.رتفاعال رارةيطيقماسم االزراعيا
هدالوةفوياأليوا121امنأيقالعمقعلاال دمنكامالظاكرة ااقمسؤالانمونأكهورمون

ال ليلووةالماضوويةالتا ووقإلوواإتفووا يديوود شووأنالمموواخفوويم ادهووا ممظمووةاألمووهالمت وودةفووي
ألماميووواتضووومم يطووواا مهوووقت وووادق  وووصاإلم عاهوووا ازيوووادةالضووورايبلت ليوووقإم عوووا هوووامي

.أكسيدالكر انالتيتس بإرتفاع رارةاألرضمماسيزيدمنتكاليمالطاقة



لتوويع وود فوويرامووااألسوو اعالمم وورهأل وواكهيووران الليمووةفووياإلرتفوواعافوويال مووةاألييوورةا
ال ياسيألسعارالذااحعلاالسياسا المماييوةالتويتودعهإسوتذلقكميوا كايلوةمونم ا ويق

.العالهإلمتاكالاقادال يا 
إ ودا  واا ا التاليفلنالتذيرا المماييةتؤهرعلاالذااح طري تينرإمام اشرةمنيلق

ردفعووقلت ايووقالم ا وويقالذااييووةإلووااقوواداليفوواماالفيضوواما ااألعا وويررأاموونيوولق
.أققمنال تراق هاميأكسيدالكر انالماتيةعما  يا ألنإم عاه






%45تشيرإ  اييا  مدا الم دالوداليإلواأنأسوعارالذوااحفويالعوالهقودإرتفعو  معودق
مليووارموونال شووررأ أنم وواهلهووي2راأنعوودداليوواعافوويالعووالهيفووا 2112يوولقعوواه

.سكانالعالهيعيشانت  يطالف ر
ليووكريوويفال مووكالووداليأنإرتفوواعأسووعارالمووااداميسووانموونكووااالعوواهقوواقرا وور ز14افووي

.مليانشيصآيرإلا راهنالف ر111يمكنأنيؤد إلاإمزا الذاايية


افووويميووواقمسووواعيالوووداقال وووماعيةم ووواأ ووودم وووادرالطاقوووةال ديلوووةالمتا وووةراكووواالاقووواد
ال يووا الم وومعموونم ا وويقال مووحاالووارةافوواقال وواياردفووعكووامالووداقإلسووتيداهكووامالمووااد

نأردموا  وامعاليوالتمايميةاألساسيةل ياةاإلمسانم اإمتاكالاقادال يا ر ةكامالمعضلةاا 
ت ليووقمعوودا اإلم  ووافال وورار إاأم وواأضوواف إلووامشووكلةالتووأهيرا المماييووةاالعمووقعلووا

ساسويةل يواةال شورإلسوتعماا أيورعغيورالف رأشياحكهيورةاعملمواعلوات ايوقتلوكالموااداا
.الذااحراكااكانل الداراألساسياال يا إلرتفاعأسعارالماادالتمايميةاألساسية


داار421إلووا2112داارفوويمطلووعالعوواه141إرتفعوو أسووعارال مووحموون2112ففوويالعوواه

رتفووعسووعرالووارةإلووا%211أ  زيووادمم ووداركاللطوونفوويممت وومسوو تم رموونالعوواهمفسوو  راا 
ر يوووو ا وووول مسوووو ة%25داارللطوووونراالم ا وووويقالزيتيووووةإرتفعوووو أسووووعاركا مسوووو ة211

مونإيموواليالطاقووةالمسووتيدمةفويالووداقالمت دمووةر يوو %21طاقووةإلوواإسوت دا م ووادرال
قاموو ال رازيووقاكوويأك ووردالووةممتيووةام وودرةللسووكر وواليراكموونالسووا الووداليات ايووقكووق
فايضوو اموونالسووكرإلوواإمتوواكالاقووادال يووا الووا يتكووانمووناإليهوواماقالووا ي وومعموونق ووب

.ال يا الا ي معمنالزيا الم اتيةالسكراال ميراالارةراالديزق



مليوان114إلوا2111ألومطونعواه211اقدزاد  يه ادرا ال رازيقموناإليهواماقمون
يولقعشوور%21ليفوضإسوتيداهال تووراق مسو ةرافوويامريكواكمواكسياسووة2114طونعواه

ركالكاألمورأارا وا%25سماا عنطري إ لقالاقادال يا ازيادةإمتاكاإليهاماق مس ة
.2121أعلم عنيططلزيادةإستيداهالاقادال يا   لاقعاه

امنكماا دمناإلشارةإلاأنكااالتاي فيت ايقالماادالذااييةاألساسويةإلوااقواد يوا 
ي عوووزعإلوووااألسووو اباا علقوووة ال ييوووةا مايت وووااك وووديقلل توووراقالوووا أ ووو حسوووعرممرتفوووعر
االوو عضاآليووري عووز كووااالتايوو ألسوو ابسياسوويةموونأيووقإسووتمراركيممووةالووداقالك وورععلووا

.العالهافرضأ إملحا تتماسباسياسات االياريية


 "المناخ والطاقة الحيوية تحديات تغير"اقدع دفيرامامؤتمراألمنالذااييالعالمي عماان
. ر زيرانمنكااالش5-3الا ع دمن


 ي تهمماقشةماضواعتذيورالممواخاالتمواعال يالواييااإلسو اهفويإعودادسياسوةالتكييومموع
تذيرالمماخمن ي  لت  التماعال يالاييااأليطوارالمرت طوة و راالتعواان وينال طاعوا 

ةالزراعووةراالتيطوويطالمتكامووقا موواحال وودرةالتكيفيووةموونيوولقإدارةالتموواعال يالوواييفوويأمظموو
عداديططاسياسا مستميرةلتذيرالمماخلتافيرالماادالييميةمنأيقاألغايةاالزراعة .اا 

رايضااكالكاألمرتهدراسةماضاعالاقادال يا امدعتأهيرالكعلااألمنالذاايي


اليفووووامتووووهمماقشووووةياامووووبتووووأهيرالمموووواخالمت وووولة زيووووادةتكوووورارال ووووااد المماييووووةاشوووودت اك
االفيضوواما االعاا ووماال رايوو ررغووهأموو ا وودموونت  يوو التكامووقمووا ووينال وودمووناأليطووار
االتكيووممووعتذيوورالمموواخفوويال طاعووا المتوواهرة المموواخات سووينإسووتيداهالمعلامووا المماييووة

.اتطايرأمظمةاإلماارالم كر


ممافسوةالتامووة فعوقتفاعوققواعالطلووبالمعورامإقت واديًاأنسوعرأ سولعةيت ووددفويسوا ال
االعرضراكواموايعورم  واعالسوا راالمواادالتمايميوةالعالميوةيت وددسوعركاعالميوًا فعوقكوام

ااإميفضعرض ايرتفعسعركااالعكف و يحالعاامقرفلاازادالطلب .علي ايرتفعسعركااا 
فما الكهإااما  قاإلهمتينمعًا؟

:لسا العالميللماادالتمايميةاألساسيةي ظ رايادكلال التينمايش دما
ف موووواكزيووووادةفوووويالطلووووبعلوووواكووووامالموووواادالتمايميووووةاألساسوووويةألسوووو ابقووووداكرماكوووواق ووووققليووووق

مليارداارلدستهمارفيسياسة5إلستعمال افيإمتاكالاقادال يا ر ي ت اهأمريكا ضت



مليووانطوونموونالووارةر اإلضووافةإلوواالووكفوولنزيووادةالطلووبعلي ووا134الاقووادال يووا مسووتمزفة
مليارمسمة0إلافاا  اييا تتاقعاني قسكانالعالهمايهعنإرتفاععددسكانالعاله

يزيدالتوووأهيرالسووول يعلووواسووويؤد إلوووازيوووادةالطلوووبعلووواالمووواادالذااييوووةاسووواكووواا2121عووواه
 %.51اال  ابسي فزإلااكهرمناألسعاررإاأنالطلبعل

ااايووامااإلعت ووارالسياسوويل ووااالماضوواعفتعت وورأمريكوواكوويالم وودراألاقلل مووحفوويالعوواله اا 
.ا التاليتريدأنتستيدهكااالتفردللتأهيرالسياسيعلاداقالعاله

يووةايا ووة ريطاميوواكووالكاألموورا وودمووناإلشووارةكموواإلوواماضوواعال يممووةاألمريكيووةااألارا 
افرمساألم ات تكرت ميا العمليا الزراعيةافرض ا  ارًاعلاالداقالماميةالتيتعيزعن
تسووديدتكوواليمإسووتيرادكووامالت ميووا رمموواييعووقتلووكالووداقتووت كهفوويعوورضالموواادالتمايميووة

.االت كهفي ااف م ال  هالسياسية
هماميووةفوويالعووالهمت كمووةفوويأ وورزإمتوواكالم ووادرالذااييووةاطالمووا  يوو كموواكسوو عةداقأا

المتعووددةاليمسويا مايوادةفوويكوامالوداقرفمتاقووعأنتتاا وقظواكرةإرتفوواعشوركا الاغال يوة
.األسعار


اكموواكعامووقإضووافيفووييفووضالعوورضالعووالميل ووامالسوولعراكوواسوواحإسووتذلقاألراضوويفووي

ااإلتيووامالعمرامووير اإلضووافةلت وواقداقكهيوورةم ووااألموونإتياكووا غيوورزراعيووةايا ووةم وو
.االتسلح دقمنالتاي م االتمميةالزراعية

كااكل يضامإلاالعاامقالط يعيةالتي  ل االتيست  قفيالمست  قسوااحكامو مون
ميوووة ووومعاإلمسوووانأاغيووورمفووولنالمتييوووةكووويضوووياعيوووزحك يووورمووونالعووورضل وووامالمووواادالتماي

األساسوويةا التوواليإرتفوواعسووعركا يوو تشوويرإ  وواييا  وومدا الم وودالووداليإلوواأنأسووعار
رأمووات ريوورال مووكالووداليموواكر ووأن2112يوولقالعوواه%45الذووااحفوويالعووالهإرتفعوو  معوودق

.يلقهل سماا استزدادفيالمست  ق%43أسعاراألغايةإرتفع  مس ة
علوواأقووق2115دالي ووأنظوواكرةإرتفوواعاألسووعارسووامتسووتمرإلوواعوواه يوو أشووارال مووكالوو

ا التاليفلناألياهال ادمةاقودتكوانالسوماا ال ادموة وع ةللذايوةرفوأااكوانلذايوةاآلن.ت دير
دالةفويالعوالهتشو دإضوطرا ا إيتماعيوة سو بم وصالذوااحرفمواااسويكانال واق33كماك

شارال مكالداليأنالكساميؤد إلواسو  ميوةمليوانشويصفويفيالمست  ق؟؟ ي أ
.داقمميفضةالديقإلاأعما الف ر


ت مووويسياسوووا يام وووةلظووواكرةيوووقالعموووقعلووواأاكمووواا ووودمووونتضوووافردالوووييوووادافعووواقمووون

:ت ميسياسا تتكيماالااقعالمست  ليااإلم  افال رار 



 التوويسووت ده االتذيوورا  وواارالتوويتتماسووباالااقووعالمسووت  ليإسووتيداهال يالاييوواات سووينال
 .الممايي 

 الم افظوووةعلووواال ييوووةراال ووودمووونإم عوووا غوووازهوووامياكسووويدالكر وووانالماتيووو مووونتشوووذيق
الم وووووامعام طوووووا تاليووووودالك ر ووووواحااسوووووايقالم وووووقاالماا ووووول ا ووووور الميلفوووووا ا

توويتعمووقعلوواارتفوواعدريوو  وورارمالذوولمال ووااييااشووياراسووايرالمشوواطا ال شووري اال
 .ال ريبمنسطحاارضاالتيتعرم ظاكرماام  افاااا ت افال رار 

 أعوادمت ووميهالمموواط ال ضووري فوويالسوواا قلمااي و ارتفوواعمسووتايا ال  ووارأضوواف الووا
 .ت ميهممشا دفاعي كال اايزاالسداد

 المستيدمةفيإمتاكالاقادال يا ال  ابعة تايتهتعايضزيادةرقعةات ميةالزرا. 

 اعووادمالمظوورلماضوواعالاقووادال يووا اال  وو عوونم ووادرمظيفوو للطاقوو امتيووددممهووق
 .ااام  ارالار التركيزعلاالطاق الشمسي االطاق ال اايي 

 رام ووواااقوووققتلوووكالعااموووقإسوووتمراردعوووهالوووداقالماميوووةاالف يووورةاالتووويسووويزيدف ركوووا فعووو
 .استعدادااااقققدرمعلامااي  اميا   مياطرااهارتلكالمشكل اليطيرم

 إستذلقالمسا ا الدايليةللداقاالمااردالماييةالذيرمستذلةايا ةفيالمماط العر ية
. 

 ةعلاالداقالمت كمة تكمالايياالزراعةأنت دركاللداقالماميا. 

 اإلماارالم كرتطايرامظم اإل  اييا المماييةات سيناستيداهالمعلاما ا. 

 لمااي ةكامالظاكرةالمتي   امراكزال  ا ال   العلميدعه. 

 اتاسيعرقع الداقالمشارك في ادعهال ييةالداليةال كاميةلت ايهالتذيرفيالمماخ. 




















 


