المساهمات الوطنية المعتزمة وال ُمحدَّدة )على المستوي الوطني(
الخاصة بالمملكة العربية السعودية
ضمن مظلة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغ ُّير المناخي
الرياض 26 ،محرم 1437هـ الموافق  8نوفمبر 2015م
يسرُّ ُّالمملكة ُّالعربية ُّالسعودية ُّأن ُّتق ِّدم ُّمساهماتها ُّالوطنية ُّالمعتزمة ُّوالمُح َّددة ُّعلى ُّالمستوى ُّالوطني ُّإلى ُّأمانةُّ
القراريْنُّ(/1مُّأُّ)19-و(/1مُّأُُّّ.)20-
اتفاقيةُّاألممُّالمتحدةُّاإلطاريةُّبشأنُّالتغيرُّالمناخيُّ،بموجبُّ
َ
ترتكزُّالمساهماتُّالوطنيةُّالمعتزمةُّوالمُح َّددةُّالخاصةُّبالمملكةُّعلىُّالمبادئُّالواردةُّفيُّالمادةُّ(ُّ)3منُّاتفاقيةُّ
األمم ُّالمتحدة ُّاإلطارية ُّبشأن ُّالتغير ُّالمناخيُّ ،والنهج ُّالمُح َّدد ُّفي ُّمبادرة ُّالتنويع ُّاالقتصادي ُّالتي ُّتم ُّتبنيها ُّفيُّ
قرار ُّاتفاقية ُّاألمم ُّالمتحدة ُّاإلطارية ُّبشأن ُّالتغير ُّالمناخي ُّرقم ُّ(/24م ُّأُّ )18-في ُّالدوحة ُّفي ُّعام ُُّّ.2012
وستشاركُّالمملكةُّبإجراءاتُّوخططُّتهدفُّإلىُّنهجُّالتنويعُّاالقتصاديُّوتحقيقُّالمنافعُُّّالمشتركةُُّّالمتمثلةُّفيُّ
تجنبُّانبعاثاتُّالغازاتُّالمسببةُّلالحتباسُّالحراريُّوالتكيفُّمعُّاآلثارُّالناجمةُّعنُّظاهرةُّالتغيرُّالمناخيُّ،إلىُّ
جانبُّالحدُّمنُّآثارُّتدابيرُّاالستجابةُّوإجراءاتُّمواجهةُّهذهُّالظاهرةُّ.وسيساعدُّذلكُّالمملكةُّفيُّتحقيقُّأهدافهاُّ
فيُّمجالُّالتنميةُّالمستدامةُّ ،وعلىُّهذاُّاألساسُّ،فإنُّالمملكةُّالعربيةُّالسعوديةُّترغبُّفيُّالمشاركةُّالفاعلةُّفيُّ
مفاوضات ُّاتفاقية ُّاألمم ُّالمتحدة ُّاإلطاريةُّبشأن ُّالتغير ُّالمناخي ُّلزيادة ُّالفوائد ُّبعيدةُّالمدى ُّوتقليل ُّاآلثار ُّالجانبيةُّ
السلبيةُّالمحتملةُّعلىُّالمملكةُّ.
موجز
تهدف ُّاالجراءات ُّوالخطط ُّالواردة ُّفي ُّهذه ُّالوثيقة ُّإلى ُّتحقيق ُّ ُّمنافع ُّمشتركة ُّوطموحة ُّفي ُّمجال ُّتخفيف ُّآثارُّ
ظاهرة ُّالتغير ُّالمناخيُّ ،وتتمثل ُّ ُّفي ُّتخفيف ُّانبعاثات ُّالغازات ُّما ُّيصل ُّإلى ُُّّ 130مليون ُّطن ُّمن ُّمكافئ ُّثانيُّ
أكسيدُّالكربونُّسنويًاُّبحلولُّعامُُّّ،2030وذلكُّمنُّخاللُّاإلسهاماتُّفيُّمجاليُّالتنويعُّاالقتصاديُّوإجراءاتُّ
مرهونة ُّباستمرار ُّنمو ُّاقتصاد ُّالمملكة ُّوزيادة ُّتنوعه ُّوتحقيق ُّإيراداتُّ
ًُّ
ولكن ُّهذه ُّالطموحات ُّتظلُّ ُّ
التكيفَُّّ ُّ .
الصادرات ُّالنفطية ُّإسهامات ُّقوية ُّفي ُّاالقتصاد ُّالوطنيُّ ،بشرط ُّأال ُّتمثل ُّاآلثار ُّاالقتصادية ُّواالجتماعيةُّ
لسياساتُّوتدابير ُّاالستجابة ُّوإجراءات ُّمواجهة ُّالتغير ُّالمناخي ُّالعالمية ُّعب ًئاُّغير ُّمتناسب ُّأوُّغير ُّطبيعي ُّعلىُّ
اقتصاد ُّالمملكةُّ .وهذا ُّيتفق ُّتمامًا ُّمع ُّالفقرة ُّ(ُّ )2من ُّالمادة ُّ(ُّ )3والفقرتين ُّ(-8ح) ُّو ُّ(ُّ )10من ُّالمادة ُّ(ُّ )4منُّ
اتفاقيةُّاألممُّالمتحدةُّاإلطاريةُّبشأنُّالتغيرُّالمناخيُّ.
وسيتمُّتطويرُّمستوىُّمرجعيُّأساسيُّ(خطُّاألساس)ُّيتسمُّبالفعاليةُّ(الديناميكية)ُّويجمعُّبينُّتصورينُّ،أحدهماُّ
يفترض ُّحدوث ُّتنويع ُّاقتصادي ُّمع ُّإسهامات ُّقوية ُّمن ُّإيرادات ُّالصادرات ُّالنفطيةُّ ،فيما ُّيرتكز ُّالتصور ُّاآلخرُّ
على ُّتنامي ُّوتيرة ُّالتنمية ُّالصناعية ُّالمحلية ُّبفضل ُّاالستفادة ُّالمتواصلة ُّوالمستدامة ُّمن ُّجميع ُّالموارد ُّالمحليةُّ،
بماُّفيهاُّالنفطُّوالغازُّوالمعادنُّ.
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ا
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تتحدد ُّدرجة ُّتأثر ُّدولة ُّما ُّبالتغير ُّالمناخي ُّبناء ُّعلى ُّالعوامل ُّالطبيعية ُّواالقتصادية ُّواالجتماعيةُّ ،وفيما ُّيخصُّ
المملكة ُّفإن ُّدرجة ُّالتأثر ُّكبيرة ُّفي ُّكلُّهذه ُّالعواملُّ .فصحراء ُّشبه ُّالجزيرة ُّالعربية ُّتمثل ُّأغلبية ُّمساحة ُّالبالدُّ،
حيث ُّتشغل ُّنحو ُُّّ 2.2مليون ُّكيلومتر ُّمربع ُّمن ُّشبه ُّالجزيرة ُّالعربيةُّ ،وتتراوح ُّالظروف ُّالمناخية ُّما ُّبين ُّشبهُّ
قاحل ُّوقاحل ُّبدرجة ُّكبيرة ُّ ً
جداُّ ،مع ُّتدنُّ ُّشديد ُّفي ُّمعدالت ُّهطول ُّاألمطار ُّ(أقل ُّمن ُُّّ 150ملم ُّفي ُّالسنة ُّفيُّ
معظم ُّالمناطق)ُّ ،وارتفاع ُّمعدل ُّالتبخر ُّوما ُّيؤدي ُّإليه ُّذلك ُّمن ُّشحُّ ُّفي ُّالمياهُّ .وعلى ُّالمدى ُّالبعيدُّ ،فإن ُّجزءًاُّ
كبيرً اُّمنُّالبنيةُّالتحتيةُّالموجودةُّعلىُّالسواحلُّربماُّتكونُّمعرضةُّللخطرُّفيُّحالةُّارتفاعُّمستوىُّالبحارُّ.أماُّ
الحر ُّوالعواصف ُّالرمليةُّ ،إلىُّ
التعامالت ُّالتجارية ُّوالخدمية ُّفيمكن ُّأن ُّتتعرضا ُّأيضًا ُّلمخاطر ُّبسبب ُّموجات ُّ ُِّّ
جانبُّأوجهُّمخاطرُّأخرىُّتشملُّتقلباتُّأسعارُّالصادراتُّوالوارداتُّمنُّالسلعُّوالخدماتُّ.
ثمُّ
عامالُّأساسيًاُّيؤثرُّعلىُّاستقرارُّنموُّاالقتصادُّفيُّأيُّدولةُّواستدامتهُّ،ومنُّ ًُّ
ُّ ُّ)1يعتبرُّالتنويعُّاالقتصاديُّ ً ُّ
فإنُّاعتمادُّاقتصادُّدولةُّماُّعلىُّمصدرُّدخلُّواحدُّيعرِّضُّقدرةُّتلكُّالدولةُّعلىُّالمحافظةُّعلىُّمستوىُّ
النمو ُّعلى ُّالمدى ُّالبعيد ُّللمخاطرُّ .ومع ُّأن ُّإنتاج ُّالنفط ُّومعالجته ُّوتصديره ُّتمثل ُّاألنشطة ُّاالقتصاديةُّ
فرصا ُّمتاحة ُّيمكن ُّمن ُّخاللها ُّللغاز ُّوالمعادنُّ
األساسية ُّفي ُّالمملكة ُّالعربية ُّالسعوديةُّ ،إال ُّأن ُّهناك ُّ ًُّ
ومشتقاتهماُّتقديمُّإسهاماتُّفيُّاقتصادُّالمملكةُّ.
ُّ ُّ)2وضعت ُّالمملكة ُّالعربية ُّالسعودية ُّمنذ ُّعام ُّ1970م ُّوحتى ُّتاريخه ُّعشر ُّخطط ُّخمسية ُّللتنمية ُّالوطنيةُّ
(تغطي ُّالفترة ُُّّ ،)2019-1970لالسترشاد ُّبها ُّفي ُّتنمية ُّالمملكة ُّوتحقيق ُّاالستقرار ُّاالقتصاديُّ
واالجتماعي ُّعلى ُّالمديين ُّالمتوسط ُّوالبعيدُّ .وكان ُّالعنصر ُّالمحوري ُّفي ُّجميع ُّهذه ُّالخطط ُّهو ُّسياسةُّ
صمِّمت ُّلتنويع ُّمصادر ُّالدخل ُّالوطني ُّللمملكة ُّالعربية ُّالسعودية ُّوتقليلُّ
التنويع ُّاالقتصاديُّ ،التي ُّ ُ
اعتمادها ُّعلى ُّاإليرادات ُّالمتحققة ُّمن ُّمصدر ُّواحد ُّمن ُّخالل ُّزيادة ُّحصة ُّالقطاعات ُّاإلنتاجية ُّاألخرىُّ
في ُّإجمالي ُّالناتج ُّالمحليُّ .وتشمل ُّهذه ُّالقطاعات ُّاألنشطة ُّالتصنيعية ُّوصناعات ُّالطاقة ُّومشتقاتها ُّذاتُّ
الصلةُّوالتعدينُّوالسياحةُّوتقنيةُّالمعلوماتُّ.
ُّ ُّ)3ينقسم ُّالتصوران ُّالمستخدمان ُّفي ُّتحديد ُّالمستويات ُّالمرجعية ُّاألساسية ُّللفترة ُُّّ 2030-2000إلى ُّثالثُّ
فتراتُّزمنيةُّ،تغطيُّأوالهاُّالسنواتُُّّ،2015-2000و ُتستخدمُّسنةُُّّ2000ألنهاُّالسنةُّالتيُّتمُّفيهاُّتوفرُّ
المعلوماتُّالخاصةُّبقوائمُّالجردُّالتيُّتمُّجمعهاُّباستخدامُّإرشاداتُّالهيئةُّالحكوميةُّالدوليةُّالمعنيةُّبتغيرُّ
المناخ ُّحول ُّقوائم ُّالجرد ُّالوطنية ُّلغازات ُّاالحتباس ُّالحراري ُّلعامُّ(ُّ 1996التقارير ُّالوطنية ُّالثانية)ُّ .أماُّ
الفترة ُّالزمنية ُّالثانية ُّفتغطي ُّالسنوات ُُّّ ،2020-2016فيما ُّتغطي ُّالفترة ُّالثالثة ُّالسنوات ُُّّ2030-2021
علىُّالتواليُّ.
ُّ )1-3التصور ُّرقم ُُّّ :1تنويع ُّاقتصادي ُّمصحوب ُّبإسهامات ُّقوية ُّمن ُّإيرادات ُّتصدير ُّالنفط ُّومشتقاتهُّ،
وتوجيه ُّإيرادات ُّالصادرات ُّإلى ُّاالستثمارات ُّفي ُّالقطاعات ُّالتي ُّتحقق ُّقدرً ا ُّكبيرً ا ُّمن ُّالقيمةُّ
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المضافة ُّمثل ُّالخدمات ُّالمالية ُّوالطبية ُّوالسياحة ُّوالتعليم ُّومصادر ُّالطاقة ُّالمتجددة ُّوتقنيات ُّرفعُّ
كفاءةُّاستهالكُّالطاقةُّ،بهدفُّتعزيزُّالنموُّاالقتصاديُُّّ.وقدُّوُ ضِ عتُّالطموحاتُّالواردةُّفيُّتقريرُّ
المساهماتُّالوطنيةُّالمعتزمةُّوالمُح َّددةُّبموجبُّهذاُّالتصورُّ.
ُّ )2-3التصور ُّرقمُُّّ :2ارتفاعُّوتيرة ُّالتنمية ُّالصناعية ُّالمحليةُّبفضل ُّاالستمرارُّواالستدامة ُّفي ُّاستغاللُّ
النفط ُّوالغازُّ ،وإنشاء ُّقاعدة ُّصناعات ُّثقيلة ُّالستغالل ُّالموارد ُّالنفطية ُّالمحلية ُّكلقيم ُّأو ُّمصدرُُّّ
للطاقةُّ ،وزيادة ُّإسهامات ُّقطاعات ُّالبتروكيميائيات ُّواألسمنت ُّوالتعدين ُّوإنتاج ُّالمعادن ُّفيُّ
االقتصادُّالوطنيُّ.وسيكونُّالنموُّاالقتصاديُّأبطأُّبكثيرُّفيُّهذاُّالتصورُّ،كماُّسيكونُّمنُّالصعبُّ
على ُّالمملكة ُّتمويل ُّالطموحات ُّالواردة ُّفي ُّمساهماتها ُّالوطنية ُّالمعتزمة ُّوالمُح َّددة ُّمن ُّخاللُّ
الموارد ُّالمحليةُّ .وفي ُّهذه ُّالحالةُّ ،سيتم ُّتعديل ُّهذه ُّالمساهمات ُّالوطنية ُّالمعتزمة ُّ ُّوالمُح َّددة ُّبماُّ
يتناسبُّمعُّهذاُّالتصورُّ.
ُّ )3-3يتمثل ُّالفارق ُّاألساسي ُّبين ُّالتصورين ُّالمرجعيين ُّاألساسيين ُّفي ُّتخصيص ُّالنفط ُّالمنتج ُّإماُّ
لالستهالك ُّالمحلي ُّأو ُّللتصديرُّ ،وفي ُّحين ُّأن ُّالنفط ُّالمُص َّدر ُّلن ُّيسهم ُّفي ُّزيادة ُّانبعاثات ُّالمملكةُّ
من ُّغازات ُّاالحتباس ُّالحراريُّ ،فإن ُّاالستهالك ُّالمحلي ُّسيزيد ُّمن ُّهذه ُّاالنبعاثات ُّفي ُّالمملكةُّ.
وبالنسبة ُّللتقديرات ُّالمُسبقةُّ ،فإن ُّالمستوى ُّالمرجعي ُّاألساسي ُّيتحدد ُّبناء ُّعلى ُّالمزج ُّبين ُّهذينُّ
التصورينُّبصورُّتختلفُّفيُّمعدلُّتوازنُّالتصورينُّفيُّكلُّمنهاُّ.وفيماُّيخصُّالسنواتُّ-2016
ُّ ،2020فإن ُّالمملكة ُّالعربية ُّالسعودية ُّتحتفظ ُّلنفسها ُّبالحق ُّفي ُّإضافة ُّالمزيد ُّمن ُّالتفاصيل ُّحولُّ
مساهماتهاُّالوطنيةُّالمعتزمةُّوالمُح َّددةُّوتقديمُّالمزيدُّمنُّالوثائقُّلتوضيحُّ َ
هذيْنُّالتصورينُّ.وسيتمُّ
تنقيح ُّالتصورين ُّاألساسيين ُّخالل ُّالفترة ُّالسابقة ُّعلى ُّفترة ُّسريان ُّالمساهمات ُّالوطنية ُّالمعتزمةُّ
والمُح َّددةُّ.
ثان ايا :اإلسهام في التنويع اًلقتصادي مع تحقيق المنافع المشتركة إلجراءات تخفيف اآلثار
لدىُّالمملكةُّالعربيةُّالسعوديةُّخططُّطموحةُّلتنويعُّاقتصادهاُّوالحدُّمنُّاعتمادهُّالكبيرُّعلىُّالدخلُّالمتحققُّمنُّ
مصدر ُّواحدُّ ُّ.وعليهُّ ،فإن ُّاإلسهام ُّفيُّتحقيق ُّالطموحات ُّفي ُّمجال ُّالمناخ ُّسيتم ُّدمجه ُّفي ُّالسياسات ُّالمستقبليةُّ
من ُّأجل ُّتعزيز ُّهذه ُّالخطةُّ .ومن ُّهناُّ ،فإن ُّالعامل ُّالمحرك ُّوراء ُّالمساهمات ُّالوطنية ُّالمعتزمة ُّوالمُح َّددة ُّهوُّ
الهدف ُّالمتمثل ُّفي ُّتنفيذ ُّتدابير ُّترفع ُّوتيرة ُّإجراءات ُّالتنويع ُّاالقتصادي ُّبموجب ُّالفقرة ُُّّ 1-3أعاله ُّ(التصورُّ
رقم ُُّّ .)1وستؤدي ُّاإلجراءات ُّوالخطط ُّالتالية ُّإلى ُّتحقيق ُّالفوائد ُّالمزدوجة ُّإلجراءات ُّتخفيف ُّاآلثار ُّوتسهم ُّفيُّ
التنويعُّاالقتصاديُّ:
)1

كفاءة استهالك الطاقةُّ :تنفيذ ُّتدابير ُّومبادرات ُّتعزز ُّوتشجع ُّوتساند ُّاإلجراءات ُّالرامية ُّإلى ُّتحقيقُّ
المنافع ُّالمشتركة ُّ ُّإلجراءات ُّتخفيف ُّاآلثار ُّفي ُّمجال ُّكفاءة ُّاستهالك ُّالطاقةُّ ،وتقوية ُّالبرنامج ُّالسعوديُّ
لكفاءة ُّالطاقة ُّوتوسيع ُّنطاق ُّتركيزهُّ ،حيث ُّيركز ُّهذا ُّالبرنامج ُّفي ُّالوقت ُّالحالي ُّعلى ُّثالثة ُّقطاعاتُّ
3

مجتمعة ُّعلى ُّأكثر ُّمن ُُّّ %90منُّ
ًُّ
رئيسة ُّهي ُّالصناعة ُّوالمباني ُّوالنقلُّ ،وهي ُّالقطاعات ُّالتي ُّتهيمن ُّ
الطلب ُّعلى ُّالطاقة ُّفي ُّالمملكةُّ .فمساندة ُّالمبادرات ُّالتي ُّتحقق ُّمنافع ُّمشتركة ُّواسعة ُّاألثرُّ ،مثل ُّإدخالُّ
معايير ُّكفاءة ُّفي ُّقطاعي ُّالمباني ُّوالنقلُّ ،وتنفيذ ُّتدابير ُّرفع ُّكفاءة ُّاستهالك ُّالطاقة ُّفي ُّمختلف ُّالمنشآتُّ
الصناعيةُّ،وكذلكُّتشجيعُّمشاريعُّتحويلُّمحطاتُّالكهرباءُّذاتُّالدورةُّالواحدةُّإلىُّمحطاتُّتعملُّبنظامُّ
الدورةُّالمركبةُّوالتعجيلُّبتنفيذهاُّ.
)2

مصادر الطاقة المتجددةُّ:االستثمارُّفيُّبرامجُّطموحةُّفيُّمجالُّمصادرُّالطاقةُّالمتجددةُّلزيادةُّإسهامهاُّ
في ُّمزيج ُّالطاقة ُّوتنفيذهاُّ ،ويشمل ُّنطاق ُّهذه ُّالبرامج ُّالطاقة ُّالكهروضوئية ُّالشمسية ُّوالطاقة ُّالشمسيةُّ
الحرارية ُّوطاقة ُّالرياح ُّوالطاقة ُّالحرارية ُّاألرضية ُّوأنظمة ُّاستخدام ُّالمخلفات ُّفيُّإنتاج ُّالطاقةُّ ُّ .وهناكُّ
في ُّالوقت ُّالحالي ُّإجراءات ُّقيد ُّاإلعداد ُّوالتقييم ُّلطرح ُّعطاءات ُّتنافسية ُّفي ُّمجال ُّمصادر ُّالطاقةُّ
المتجددةُّ.

)3

فصل وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربونُّ :تحفيز ُّاإلجراءات ُّفي ُّهذا ُّالمجال ُّوتشجيعهاُّ .تخططُّ
المملكة ُّالعربية ُّالسعودية ُُّّ -في ُّإطار ُّبرنامجها ُّالخاص ُّبالمحافظة ُّعلى ُّاستدامة ُّالموارد ُّ-لبناء ُّأكبرُّ
معمل ُّفي ُّالعالم ُّلحجز ُّواستخدام ُّالكربونُّ ،ضمن ُّمبادرة ُّتهدف ُّإلى ُّحجز ُّوتنقية ُُّّ 1500طن ُّمن ُّثانيُّ
أكسيد ُّالكربون ُّفي ُّاليوم ُّلالستخدام ُّفي ُّمعامل ُّبتروكيميائيات ُّأخرىُّ .كما ُّستش ِّغل ُّالمملكة ُُّّ -على ُّأساسُّ
اختباريُّتجريبيُُّّ-مشروعًاُّتجريبيًاُّالستخدامُّثانيُّأكسيدُّالكربونُّفيُّتحسينُّمعدالتُّاستخالصُّالنفطُّ
من ُّأجل ُّتقييم ُّجدوى ُّفصلُّثاني ُّأكسيد ُّالكربونُّواستخدامه ُّفي ُّمكامن ُّالنفط ُّوأيُّتطبيقات ُّأخرى ُّمفيدةُّ،
حيثُّسيتمُّحجزُّأربعينُّمليونُّقدمُّمكعبةُّقياسيةُّفيُّاليومُّمنُّثانيُّأكسيدُّالكربونُّومعالجتهاُّوحقنهاُّفيُّ
ً
خططا ُّكبيرة ُّفي ُّمجال ُّالرصد ُّوالمراقبةُّ،
مكمن ُّالعثمانية ُّالنفطيُّ ،ويتضمن ُّهذا ُّالمشروع ُّالتجريبي ُّ
وسيحدد ُّنجاح ُّالمشروع ُّالتجريبي ُّمدى ُّمساهمة ُّهذا ُّالبرنامج ُّفي ُّتحقيق ُّطموحات ُّالمملكة ُّفي ُّالتعاملُّ
معُّظاهرةُّالتغيرُّالمناخيُّ.

)4

استغالل الغازُّ :تشجيع ُّاالستثمارات ُّفي ُّالتنقيب ُّعن ُّالغاز ُّالطبيعي ُّوإنتاجه ُّمن ُّأجل ُّتحقيق ُّزيادة ُّكبيرةُّ
المرجوة ُّفي ُّمجالُّ
في ُّمساهمته ُّفي ُّمزيج ُّالطاقة ُّالوطنيُّ .سيعتمد ُّالنجاح ُّفي ُّتحقيق ُّالفائدة ُّالمزدوجة ُّ
َّ
تخفيفُّاآلثارُّفيُّهذاُّالجانبُّعلىُّالنجاحُّفيُّالتنقيبُّعنُّالغازُّالطبيعيُّوتطويرهُّ.

)5

استخالص الميثان والحد من حرق الغازُّ :سيتم ُّاتخاذ ُّإجراءات ُّمن ُّأجل ُّوإعادة ُّاستخدام ُّالمواردُّ
الهيدروكربونية ُّواستخالصها ُّوإعادة ُّاستخدامهاُّ ،وكذلك ُّالحد ُّمن ُّحرق ُّالغازوتقليل ُّكميات ُّالغازُّ
المتسربةُّإلىُّالهواءُّالجويُّ ُّ.

4

ثال اثا :اإلسهامات في مجال التك ُّيف
ً
جهوداُّومواردُّكبيرةُّفيُّأنشطةُّتساعدُّفيُّحمايةُّالبيئةُّالطبيعيةُّفيُّ
تستثمرُّالمملكةُّالعربيةُّالسعوديةُّباستمرارُّ
المملكةُّوإعادةُّتأهيلهاُّ،بماُّيشملُّحمايةُّالتنوعُّالحيويُّفيُّالمناطقُّالبريةُّوالبحريةُّوالساحليةُّ.وتفرقُّالمملكةُّ
العربية ُّالسعودية ُّفي ُّإجراءاتها ُّفي ُّمجال ُّالتكيف ُّإلى ُّفئة ُّتتضمن ُّفوائد ُّمزدوجة ُّفي ُّمجال ُّتخفيف ُّاآلثارُّ،
وأخرى ُّتركز ُّبالكامل ُّعلى ُّالتكيف ُّوزيادة ُّالمرونة ُّوالقدرة ُّعلى ُّالتحملُّ .علمًا ُّبأن ُّإجراءات ُّالتكيف ُّيمكنهاُّ
أيضً ا ُّأن ُّتسهم ُّفي ُّالتنويع ُّاالقتصاديُّ .والدافع ُّالمحرِّك ُّللمساهمات ُّالوطنية ُّالمعتزمة ُّوالمُح َّددة ُّفي ُّهذا ُّالمجالُّ
ِّ
المتمثل ُّفي ُّتنفيذ ُّإجراءات ُّتعزز ُّالمرونة ُّوالقدرة ُّعلى ُّالتحمل ُّوترفع ُّوتيرة ُّالتنويع ُّاالقتصاديُّ
هو ُّالهدف ُّ
بموجبُّالفقرةُُّّ1-3أعالهُّ(التصورُّرقمُُّّ.)1
)1

إجراءات التك ُّيف التي تحقق منافع مشتركة في مجال تخفيف اآلثارُّ:يُتوقعُّأنُّتكونُّإلجراءاتُّالتكيفُّ
التالية ُّفوائد ُّمزدوجة ُّكبيرة ُّفي ُّمجال ُّتخفيف ُّاآلثارُّ ،وذلك ُّرهن ُّبالدرجة ُّالتي ُّيتم ُّبها ُّتنفيذ ُّهذهُّ
اإلجراءاتُّ،وتوفرُّالتمويلُّالالزمُّلوضعُّاألنشطةُّالمقررةُّموضعُّالتنفيذُّ.
 )1-1إدارة المياه ومياه الصرف الصحيُّ :تنفيذ ُّإجراءات ُّمن ُّشأنها ُّأن ُّتشجِّ ع ُّوتح ِّفز ُّعلى ُّتقليل ُّالمياهُّ
ومياه ُّالصرف ُّالصحي ُّوإعادة ُّتدويرها ُّوإعادة ُّاستخدامها ُّفي ُّالقطاعات ُّالبلدية ُّوالصناعيةُّ
والتجارية ُّبصورة ُّتقلل ُّمن ُّاستهالك ُّالطاقة ُّومن ُّإنتاج ُّالمياه ُّالم َّ
ُحالة ُّوالتسربات ُّفي ُّباطنُّ
األرضُّ.
 )2-1التخطيط العمرانيُّ :تشجيع ُّاإلجراءات ُّالتي ُّ ِّ
تعزز ُّتطوير ُّأنظمة ُّالنقل ُّالجماعي ُّواستخدامها ُّفيُّ
المناطق ُّالحضريةُّ ،واتخاذ ُّاإلجراءات ُّالضرورية ُّللتعجيل ُّبتطوير ُّشبكة ُّالمترو ُّفي ُّمدينةُّ
الرياضُّ،باإلضافةُّإلىُّمساندةُّوتعجيلُّالتخطيطُّلـشبكتيُّمتروُّفيُّجدةُّوالدمامُّوتنفيذهماُّ.
 )3-1حماية البيئة البحريةُّ:تنفيذُّاستراتيجياتُّحمايةُّالسواحلُّالمُصمَّمةُّللحدُّمنُّتآكلُّالسواحلُّوزيادةُّ
المناطق ُّالبحرية ُّالممتصة ُّللكربون ُّوالمحافظة ُّعلى ُّالبيئات ُّالطبيعية ُّذات ُّالصلة ُّومعالجة ُّماُّ
ينطوي ُّعليه ُّالتغير ُّالمناخي ُّمن ُّتهديدات ُّلحياة ُّالكائنات ُّالبحريةُّ ،ومساندة ُّزراعة ُّشجيرات ُّالقِرمُّ
(المنغروف) ُّعلى ُّسواحل ُّالمملكةُّ ،إلى ُّجانب ُّمساندة ُّبرنامج ُّإعادة ُّتأهيل ُّالشعاب ُّالمرجانيةُّ
وتعزيزهُّعلىُّطولُّالساحلُّالشماليُّالغربيُّللخليجُّالعربيُّ.
التصحرُّ :اتخاذ ُّإجراءات ُّلتعزيز ُّالتحكم ُّفي ُّظاهرة ُّالتصحرُّ ،ومساندة ُّاإلجراءات ُّالتيُّ
 )4-1الحد من
ُّ
تعزز ُّالمحافظة ُّعلى ُّاستقرار ُّحركة ُّالرمال ُّحول ُّالمدن ُّوالطرقُّ ،مع ُّزيادة ُّطاقة ُّالمناطقُّ
الممتصةُّمنُّخاللُّاستخدامُّاألحزمةُّالخضراءُّكموانعُّ.وتطويرُّوتحسينُّالمناطقُّالريفيةُّالقاحلةُّ
وشبه ُّالقاحلة ُّمن ُّخالل ُّأنشطة ُّمختلفة ُّللمحافظة ُّعلى ُّالمواردُّ ،إلى ُّجانب ُّمبادرات ُّتكيف ُّقائمةُّ
لُّذلكُّفيُّتحسينُّنوعيةُّالتربةُّوالمياهُّ
علىُّالتنوعُّالحيويُّوالبيئاتُّالطبيعيةُّ.ويتمثلُّالهدفُّمنُّك ُِّّ
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والمراعيُّومواردُّالحياةُّالفطريةُّمنُّخاللُّشبكةُّمنُّالمناطقُّالمحميةُّ،ويمكنُّأنُّتتضمنُّالفوائدُّ
المزدوجة ُّفي ُّمجال ُّتخفيف ُّاآلثار ُّما ُّيتعلق ُّبالحد ُّمن ُّتدهور ُّاألراضي ُّوتحسين ُّممارسات ُّإدارةُّ
األراضيُّ،خاصةُّفيُّمجاليُّالزراعةُّوتنميةُّالغاباتُّ.
)2

التعهدات في مجال التك ُّيفُّ:يُتوقعُّلإلسهاماتُّالتاليةُّفيُّمجالُّالتكيفُّأنُّتساندُّجهودُّالمملكةُّفيُّمعالجةُّ
ظاهرةُّالتغيرُّالمناخيُّوزيادةُّالقدرةُّعلىُّتحملُّآثارهُّ:
 )1-2خطط اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحليةُّ :اتخاذ ُّاإلجراءات ُّالضرورية ُّلوضع ُّخطط ُّإدارةُّ
متكاملة ُّللمناطق ُّالساحلية ُّوتنفيذهاُّ ،بحيث ُّتأخذ ُّبعين ُّاالعتبار ُّحماية ُّالبنى ُّالتحتية ُّالساحلية ُّمثلُّ
الطرقُّوالمناطقُّالسكنيةُّوالمجمعاتُّالصناعيةُّومحطاتُّالتحليةُّوالموانئُُّّ..إلخُّ.
 )2-2أنظمة اإلنذار المب ِّكر :تطويرُّوتشغيلُّأنظمةُّإنذارُّمبكرُّتقللُّمنُّدرجةُّالتعرضُّللمخاطرُّالناجمةُّ
عنُّاألوضاعُّالمناخيةُّالقاسيةُّمثلُّالعواصفُّالمطريةُّوالفيضاناتُّوالعواصفُّالترابيةُّمنُّخاللُّ
زيادةُّالمرونةُّوالقدرةُّعلىُّالتحملُّفيُّالبنيةُّالتحتية.
 )3-2الخطط المتكاملة إلدارة المياهُّ :وضع ُّخطط ُّالستغالل ُّمصادر ُّجديدة ُّللمياه ُّالعذبة ُّوتنفيذهاُّ،
وإنشاءُّالمزيدُّمنُّالسدودُّلجمعُّمياهُّالشربُّوإعادةُّتغذيةُّالطبقاتُّالحاملةُّللمياهُّ.
رابعا :معالجة إجراءات اًلستجابة
ا

ستتخذ ُّالمملكة ُّالعربية ُّالسعودية ُّاإلجراءات ُّالضرورية ُّلفهم ُّاإلجراءات ُّالخاصة ُّبالسياسات ُّالدولية ُّلالستجابةُّ
للتغير ُّالمناخيُّ ،وتقييم ُّآثار ُّهذه ُّالسياسات ُّواإلجراءات ُّعلى ُّاقتصادهاُّ ،واتخاذ ُّالخطوات ُّالالزمة ُّلزيادةُّ
مرونتها ُّوقدرتها ُّعلى ُّالتحمل ُّفي ُّمواجهة ُّهذه ُّاآلثارُّ .ويعتبر ُّالتعاون ُّالدولي ُّفي ُّمعالجة ُّإجراءات ُّاالستجابةُّ
مهمًاُّللمملكةُّلتحقيقُّأهدافهاُّفيُّمجالُّالتنميةُّالمستدامةُّوطموحاتهاُّفيُّمعالجةُّالتغيرُّالمناخيُّ،بماُّيشملُّ:
ُّ )1الدراسات ُّالبحثية ُّاالجتماعية-االقتصادية ُّلتقييم ُّآثار ُّإجراءات ُّاالستجابة ُّالمُن َّفذة ُّخارج ُّالمملكة ُّعلىُّ
االقتصادُّالسعوديُّ،بماُّيشملُّجمعُّالمعلوماتُّوتطويرُّأدواتُّلوضعُّالنماذجُّالرياضيةُّ.
ُّ )2أنشطةُّبحثُّوتطويرُّلتوفيرُّتقنياتُّ ِّ
تعززُّالتنافسيةُّاالقتصاديةُّ.وأبحاثُّفيُّمجالُّفهمُّاآلثارُّبعيدةُّالمدىُّ
إلجراءات ُّاالستجابة ُّعلى ُّاستقرار ُّسوق ُّالطاقةُّ ،وتطوير ُّإجراءات ُّيمكنها ُّالمحافظة ُّعلى ُّاستقرار ُّهذهُّ
السوق ُّعلى ُّالمدى ُّالبعيدُّ .وسيتيح ُّالتعاون ُّفي ُّالمجال ُّالتقني ُّعلى ُّأساس ُّاألساليب ُّالواردة ُّفي ُّالفقراتُّ
ُّ 24إلى ُُّّ 29من ُّالقرار ُّ(/5م ُّأُّ )7-تحديد ُّالخيارات ُّالتقنية ُّالمناسبةُّ ،التي ُّتتفق ُّمع ُّاألولويات ُّالوطنيةُّ،
وتحديد ُّالموارد ُّالبشرية ُّوالمالية ُّالمحلية ُّمن ُّأجل ُّتعزيز ُّبيئة ُّتمكين ُّللتنويع ُّاالقتصادي ُّوالتطوير ُّالتقنيُّ
(مثلُّاستخالصُّالكربونُّواستغاللهُّوتخزينه)ُّ.
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ُّ ُّ)3يتمثل ُّطموح ُّهذه ُّاإلجراءات ُّعلى ُّالمدى ُّالبعيد ُّفي ُّتحقيق ُّنمو ُّفي ُّالصناعات ُّالمحلية ُّيتجاوز ُّما ُّتشهدهُّ
إيرادات ُّالصادرات ُّالنفطية ُّمن ُّتراجع ُّنتيجة ُّالنخفاض ُّاستهالك ُّالوقود ُّاألحفوري ُّواإلجراءات ُّالتيُّ
تؤثر ُّعلى ُّعمل ُّاألسواق ُّمثل ُّضرائب ُّالوقود ُّواإلعانات ُّوالحوافز ُّالمُق َّدمة ُّلجميع ُّمصادر ُّالطاقةُّ
التكميليةُّ.
خامسا :اإلطار الزمني
ا
يغطيُّتقييمناُّلإلطارُّالزمنيُّالفترةُُّّ،2030-2021ومعُّمرورُّالوقتُّ،سيتمُّتوسيعُّنطاقُّهذاُّالتقييمُّحتىُّعامُّ
ُّ .2050وسيتم ُّتعديل ُّالتقديرات ُّوالطموحات ُّوف ًقا ُّلمستوى ُّالتطوير ُّوالتقدم ُّالمتحقق ُّفي ُّالتنويع ُّاالقتصاديُّ
(حسبماُّوردُّفيُّالفقرةُُّّ3أعاله)ُّوالمعلوماتُّالمقدمةُّمنُّقطاعاتُّاالقتصادُّالمختلفةُّ.
سادسا :وسائل التنفيذ
ا
رغمُّأنُّتنفيذُّاإلسهاماتُّالوطنيةُّالمُرت َقبةُّوالمُح َّددةُّالخاصةُّبالمملكةُّالُّيتوقفُّعلىُّتلقيُّدعمُّماليُّدوليُّ،فإنُّ
المملكة ُّترى ُّأن ُّجوانب ُّالتعاون ُّالتقني ُّونقل ُّالتقنيات ُّوبناء ُّالقدرات ُّتلعب ُّدورً ا ُّمهمًا ُّفي ُّتنفيذ ُّاإلسهاماتُّ
الوطنيةُّالمُرت َقبةُّوالمُح َّددةُّ.
ُّ )1تتطلب ُّالطموحات ُّالمذكورة ُّفي ُّهذه ُّالمساهمات ُّالوطنية ُّالمعتزمة ُّوالمُح َّددة ُّللمملكة ُّمساعدات ُّودعم ُّفنيُّ
مع ُّاستمرار ُّجهود ُّبناء ُّالقدرات ُّواالرتقاء ُّبالمهارات ُّعلى ُّمستوى ُّاألفراد ُّواألنظمة ُّمن ُّأجل ُّمساندةُّ
تنفيذُّهذهُّالطموحاتُُّّ.ومنُّهناُّ،فإنُّالمملكةُّتتطلعُّلالستفادةُّمنُّجميعُّالمساعداتُّالمتاحةُّللدولُّالناميةُّ
فيماُّيتعلقُّبأنشطةُّالتمكينُّفيُّإطارُّاتفاقيةُّاألممُّالمتحدةُّاإلطاريةُّبشأنُّالتغيرُّالمناخيُّ.
ُّ )2التعاون ُّفي ُّالبرنامج ُّالبحثي ُّالمتعلق ُّبآثار ُّإجراءات ُّاالستجابة ُّعلى ُّأسواق ُّالطاقة ُّالعالمية ُّواقتصاداتُّ
الدولُّالمصدرةُّللوقودُّاألحفوريُّ،إلىُّجانبُّمعاييرُّالنجاحُّفيُّمبادراتُّالتنويعُّاالقتصاديُّ.وباإلضافةُّ
إلى ُّذلكُّ ،يجب ُّأن ُّيركز ُّهذا ُّالتعاون ُّالدولي ُّعلى ُّتطوير ُّتقنيات ُّمتطورة ُّأقل ُّإنتاجً ا ُّلغازات ُّاالحتباسُّ
الحراريُّونشرهاُّوتداولهاُّ،بماُّفيهاُّالتقنياتُّالخاصةُّبالوقودُّاألحفوريُّ.
ُّ )3فيما ُّيخصُّ ُّالتكيفُّ ،فإن ُّالتعاون ُّفي ُّالتقنيات ُّالتالية ُّيعتبر ُّحيويًا ُّفيما ُّيلي(ُّ :أ) ُّالتوفير ُّفي ُّاستهالك ُّالمياهُّ
وإعادة ُّتدويرها ُّوتجميعها ُّوالري ُّواإلدارة ُّالمستدامة ُّلألغراض ُّالزراعية؛ ُّو ُّ(ب) ُّأنظمة ُّاإلنذار ُّالمبكرُّ
ضد ُّاألوضاع ُّالمناخية ُّالقاسية ُّ(مثل ُّالفيضانات ُّوالعواصف ُّوفترات ُّالجفاف)؛ ُّوُّ(ج) ُّتقنيات ُّالنقل ُّالتيُّ
تتسم ُّبالمرونة ُّوالقدرة ُّعلى ُّتحمل ُّاآلثار ُّالسلبية ُّللتغير ُّالمناخي ُّوفي ُّالوقت ُّنفسه ُّتقليل ُّاالنبعاثاتُّ
الصادرة ُّعن ُّوسائل ُّالنقل ُّأو ُّاحتجازهاُّ .وتهدف ُّالمملكة ُّإلى ُّإقامة ُّعالقات ُّشراكة ُّبعيدة ُّالمدى ُّمعُّ
الجامعاتُّوالمؤسساتُّالبحثيةُّوالقطاعُّالخاصُّمنُّأجلُّإتاحةُّاالستفادةُّمنُّهذهُّالتقنياتُّ ُّ.
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سابعا :القياس واإلبالغ والتحقق عن تنفيذ المساهمات الوطنية المعتزمة وال ُمحدَّدة على المستوى الوطني
ا
تدرك ُّالمملكة ُّأن ُّ ُّآلية ُّالقياس ُّواإلبالغ ُّوالتحقق ُّ ُّتعد ُّعنصرً ا ُّضروريًا ُّمن ُّترتيباتها ُّالوطنية ُّالخاصة ُّبضمانُّ
النجاح ُّفي ُّتنفيذ ُّإجراءاتها ُّالخاصة ُّبالتنويع ُّاالقتصادي ُّوالتكيف ُّالتي ُّتحقق ُّمنافع ُّمشتركة ُّ ُّفي ُّمجال ُّتخفيفُّ
اآلثارُّ .وستكون ُُّّآلية ُّالقياس ُّواإلبالغ ُّوالتحقق ُّالذي ُّتطبقه ُّالمملكة ُّفيما ُّيتعلق ُّبمساهماتها ُّالوطنية ُّالمعتزمةُّ
والمُح َّددةُّجزءًاُّأساسيًاُّمنُّهياكلُّالقياسُّواإلبالغُّوالتحققُّالحاليةُّالتيُّيشرفُّعليهاُّجهازُّاللجنةُّالوطنيةُّآلليةُّ
التنمية ُّالنظيفةُّ .وسيتم ُّتطبيق ُّنظام ُّالرصد ُّواإلبالغ ُّوالتحقق ُّلمتابعة ُّالتقدم ُّالمتحقق ُّفي ُّتنفيذ ُّاإلجراءاتُّ
والمشاريعُّالخاصةُّبالمساهماتُّالوطنيةُّالمعتزمةُّوالمُح َّددةُّوأيُّتعديالتُّمستقبليةُّيتمُّإدخالهاُّعليهاُّ.
ثام انا :الطموح والعدالة
ً
عضوا ُّفي ُّاتفاقية ُّاألمم ُّالمتحدةُّ
ترتكز ُّالمساهمات ُّالوطنية ُّالمعتزمة ُّوالمُح َّددة ُّالخاصة ُّبالمملكة ُُّّ -باعتبارها ُّ
اإلطاريةُّبشأن ُّالتغير ُّالمناخيُُّّ-على ُّاالتفاقية ُّذاتهاُّ ،وباألخص ُّالفقرة ُّ(ُّ )2من ُّالمادة ُّ(ُّ)3والفقرتيْن ُّ(-8ح)ُّوُّ
(ُّ)10منُّالمادةُّالرابعةُّ.وتعكفُّالمملكةُّاآلنُّعلىُّتنويعُّاقتصادهاُّالوطنيُّ،وحيثُّإنهاُّمعرضةُّلدرجةُّكبيرةُّ
من ُّالمخاطر ُّالمرتبطة ُّبالتغير ُّالمناخي ُّوإجراءات ُّوخطط ُّمواجهتهُّ ،فإنها ُّستشارك ُّفي ُّالعديد ُّمن ُّاإلجراءاتُّ
الخاصة ُّبمعالجة ُّالتغير ُّالمناخي ُّوجعل ُّاألنشطة ُّالتنموية ُّلديها ُّأكثر ُّاستدامةُّ .ونتيجة ُّلتركيز ُّالمساهماتُّ
الوطنية ُّالمعتزمة ُّوالمُح َّددة ُّعلى ُّالتنويع ُّاالقتصادي ُّوإجراءات ُّالتكيف ُّالتي ُّتحقق ُّمنافع ُّمشتركة ُّفي ُّمجالُّ
تخفيفُّاآلثارُّ،فإنُّذلكُّيتيحُّللمملكةُّالتعاملُّمعُّأوجهُّالتعاونُّالمشتركةُّواالستفادةُّمنهاُّفيُّتنفيذُّهذينُّالنوعينُّ
من ُّاإلجراءات ُّالخاصة ُّباالستجابة ُّللتغير ُّالمناخيُّ .كما ُّيتضح ُّهذا ُّالطموح ُّأيضًا ُّفي ُّارتفاع ُّمقدار ُّرأس ُّالمالُّ
واالستثمارات ُّالمطلوبة ُّللتنويع ُّاالقتصاديُّ ،خاصة ُّإذا ُّما ُّكانت ُّهناك ُّتغييرات ُّهيكلية ُّمطلوبة ُّفي ُّاالقتصادُّ
وفيُّالمشاريعُّواإلجراءاتُّالمذكورةُّلتنفيذُّالمساهماتُّالوطنيةُّالمعتزمةُّوالمُح َّددةُّ.
منُّجانب ُّآخرُّ ،فإن ُّمن ُّشأن ُّالمساهمات ُّالمتحققة ُّمنُّخالل ُّالفوائد ُّالمزدوجة ُّفيُّمجالُّتخفيف ُّاآلثار ُّأنُّتلبيُّ
الشرط ُّالمتعلق ُّبالعدالةُّ ،وذلك ُّبالنظر ُّإلى ُّأن ُّكل ُّهذه ُّالمساهمات ُّيؤدي ُّإلى ُّتحول ُّكبير ُّفي ُّاألوضاع ُّالتيُّ
كانت ُّاالنبعاثات ُّستكون ُّعليها ُّفي ُّحالة ُّاستمرار ُّاألعمال ُّالمعتادة ُّفي ُّاقتصاد ُّيتسم ُّبدرجة ُّكبيرة ُّمن ُّاالعتمادُّ
علىُّالنفطُّوالغازُّ.وستحققُّاإلجراءاتُّالمذكورةُّفيُّهذهُّالمساهماتُّالوطنيةُّالمعتزمةُّوالمُح َّددةُّ ُّ
منافع ُّمشتركة ُّسنوية ُّكبيرة ُّفي ُّمجال ُّتخفيف ُّاآلثار ُّ ُتق َّدر ُّبما ُّقد ُّيصل ُّإلى ُُّّ 130مليون ُّطن ُّمن ُّمكافئ ُّثانيُّ
أكسيد ُّالكربون ُّبحلول ُّعام ُُّّ .2030وتركز ُّهذه ُّاإلجراءات ُّعلى ُّالتحكم ُّفي ُّالقدرات ُّفي ُّمجال ُّتخفيف ُّاآلثارُّ
بصورة ُّتحول ُّدون ُّحدوث ُّ"إغالق" ُّللبنى ُّالتحتية ُّالتي ُّتصدر ُّكميات ُّكبيرة ُّمن ُّالغازات ُّالمسببة ُّلالحتباسُّ
الحراريُّ ،علمًا ُّبأن ُّهذه ُّالمساهمات ُّال ُّ ُتعتبر ُّممكنة ُّإال ُّفي ُّظل ُّالتصور ُّرقم ُُّّ 1الخاصة ُّباستمرار ُّالنموُّ
االقتصاديُّ.
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