املساهامت احملددة واملعزتمة عىل الصعيد الوطين
دولة الكويت – نوفمبر2015

الـهـدف :
تنفيذاً لمقرر مؤتمر األطراف التاسع عشر  1/CP.19وبناء على المعلومات الواردة في مقرر مؤتمر األطراف
العشرون  1/CP.20لالتفاقية والذي يقضي بدعوة الدول األطراف لتقديم مساهماتها المحددة والمعتزمة على
الصعيد الوطني لما بعد عام  ،2020قامت دولة الكويت بإعداد هذه الوثيقة وتقديمها لسكرتارية االتفاقية لتشارك
دول العالم مسيرة الحد من ظاهرة تغير المناخ بنا ًء على خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني
حتى عام . 2035
تسعى دولة الكويت إلى التكيف مع اآلثار والتبعات السلبية لظاهرة تغير المناخ  ،كما انها تعمل من أجل االنتقال
إلى نظام اقتصادي منخفض اإلنبعاثات من الكربون المكافئ بنا ًء على توقعات إنبعاثاتها المستقبلية في أنماط
العمل كما المعتاد للفترة ما بين  2035-2020وذلك من خالل جهودها الرامية لتحقيق األولويات التنموية
اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في سياق التنمية المستدامة  ،لذلك تولي دولة الكويت إهتماما ً كبيراً بتنويع
مصادر إنتاج الطاقة في البالد مما يسهم في تجنب إزدياد غازات الدفيئة بحلول عام . 2035

املقكمـدمة:
تعتبر دولة الكويت من الدول السباقة في التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ فقد
انضمت لالتفاقية بتاريخ  1994/12/28ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ  ،1995/3/28كما تبعها انضمام دولة
الكويت لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ بتاريخ  ،2005/3/11ودخلت
حيز التنفيذ بتاريخ  ،2005 / 6 / 9حيث تشاطر دولة الكويت هاجس المجتمع الدولي بالحد من اآلثار السلبية
لظاهرة التغير المناخي ،وتقر بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى إمكانيات التعاون من جميع دول
العالم والمشاركة في استجابة دولية فاعلة بتطبيق بنود اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ UNFCCC
وفقا ً لمسؤولياتها المشتركة ولكن المتباينة كما ورد في الفقرة األولى من المادة الرابعة والتي تنص
على " :يقوم جميع األطراف ،واضعين في االعتبار مسؤولياتهم المشتركة ،وإن كانت متباينة وأولوياتهم
وأهدافهم وظروفهم اإلنمائية المحددة على الصعيدين الوطني واإلقليمي" .

1

وفي هذا اإلطار سيتم مراعاة معايير التنمية المستدامة لدولة الكويت  ،كونها من الدول النامية وذات مصدر
وحيد للدخل كما أقرت االتفاقية في المادة الرابعة الجزء الثامن والذي ينص على  " :لدى تنفيذ االلتزامات
الواردة في هذه المادة يولي األطراف االهتمام التام التخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب االتفاقية ،بما فيها
اإلجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا لتلبية االحتياجات واالهتمامات المحددة للبلدان النامية
األطراف الناشئة عن اآلثار الضارة لتغير المناخ و/أو أثر تنفيذ تدابير االستجابة لتغير المناخ" والفقرة (ح)
والتي تنص على أن " البلدان التي يعتمد اقتصادها اعتماداً كبيراً على الدخل الناشئ عن إنتاج وتجهيز وتصدير
و/أو استهالك أنواع من الوقود األحفوري والمنتجات كثيفة الطاقة المرتبطة به".

 .1الظروف الوطنية دلوةل الكويت
تقع دولة الكويت في الشمال الشررقي لمنطقرة الشررا األوسرش وشرمال أفريقيرا برين خطري عرر

"30 o28

و  "5 o30وخطي طرول  "33 o46و  "30 o48فري الشررا ،وتبلر مسراحتها الكليرة  17818كليرو مترراً مربعرا
متضمنة تسع جزر غير مأهولة في منطقة الخليج العربري ،وتعتبرر حكومرة دولرة الكويرت دسرتورية حيرث يعتبرر
دستورها ذو طابع ديمقراطي يقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية .

(أ) تأثريات تغري املناخ عىل الكويت
تتعر

دولة الكويت بحكم موقعها الجغرافي وظروفها المناخية وطبيعتها الجيولوجية وخصائص تربتها

وسمات غطائها النباتي وأنماط استخدام أراضيها للعديد من التحديات البيئية منها ارتفاع معدالت درجات
الحرارة ،وارتفاع نسب الغبار العالق واألتربة المتساقطة وزيادة العواصف الرملية وقلة األمطار الموسمية
ومحدودية مصادر المياه وزيادة التصحر وانحسار الغطاء النباتي.
علما بأن هذه التحديات البيئية قد تفاقمت بشكل كبير مع بداية القرن العشرين نتيجة تغير المناخ العالمي،
حيث تعاني دولة الكويت من ارتفاع في متوسش درجات الحرارة  ،فمن المتوقع زيادة المتوسش السنوي لدرجات
الحرارة بمقدار  1.6درجة سيليزية خالل الفترة من  2010الى  2035لتصل إلى أعلى متوسش لها والبال
 28.7درجة سيليزية ،حيث تصل الحرارة العظمى في أشهر الصيف والذي يمتد من شهر مايو وحتى أكتوبر
ألكثر من  50درجة سيليزية في الظل ( الشكل رقم – . ) 1
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شكل (  : ) 1متوسط درجات الحرارة السنوية المتوقعة خالل الفترة 2035 - 1962

ويصاحب االرتفاع المتزايد في متوسش درجات الحرارة ندرة وشح في هطول األمطار حيث بل معدل
تساقش األمطار السنوي  116ملم ومن المتوقع أن تتناقص مستويات هطول األمطار بمعدل  2ملم سنويا ً
بالسنوات القادمة ،مما سيتسبب في انخفا

مستوى المياه الجوفية في دولة الكويت ( الشكل رقم – . ) 2

شكل ( : ) 2متوسط كميات هطول األمطار السنوية المتوقعة خالل الفترة 2035 - 2006

وتؤدي جميع العوامل السابقة إلى زيادة نسبة الجفاف والتصحر في دولة الكويت مما يؤدي إلى شدة تواتر
العواصف الترابية في الدولة ،حيث بل معدل تساقش األتربة فيها ما يعادل  55طن/كم 2بالسنة بمجموع كلي
يقارب مليون طن من األتربة المتساقطة سنويا ً على دولة الكويت  ،ومن المتوقع أن تزداد شدة تواتر العواصف
الترابية على دولة الكويت نتيجة اآلثار السلبية لظاهرة تغير المناخ .فقد بدأت آثار تغير المناخ تظهر بشكل
ملموس على هيئة تحديات حضرية حيث أصبحت العواصف الرملية أكثر تواتراً مع ارتفاع موجات الحرارة
و انخفا

نسبة األمطار المتساقطة في فصل الشتاء.
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وتعتمد دولة الكويت اعتماداً كامالً على عملية تحلية مياه البحر في الحصول على المياه العذبة حيث
يأتي  %93من إمدادات المياه من تحلية مياه البحر بينما تأتي النسبة المتبقية من استخراج المياه الجوفية غير
المتجددة نتيجة قلة األمطار ،حيث تعتبر عملية تحلية مياه البحرعملية ذات استهالك عال للطاقة وتؤثر سلبا ً
على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية .
ونظراً لطبيعة الكويت الساحلية والمنخفضة فإنها عرضة للخطر الناجم عن ارتفاع منسوب البحار المرتبش
بتغير المناخ ،فبارتفاع مقداره ( 2 –0.5متر) في منسوب البحار ،يمكن أن تفقد الكويت  % 3-1.4من
أراضيها الساحلية ،مما يؤثر على  %5من ناتجها المحلي اإلجمالي ،ووفقا للفريق الحكومي الدولي المعني
بتغير المناخ قد ترتفع مناسيب البحار العالمية بمقدار  3-1أمتار خالل هذا القرن.
بل التعداد السكاني لدولة الكويت  3.368572نسمة في عام  2013بزيادة مطردة خالل العقدين الماضيين
بنسبة نمو تقارب  ، %4.1ومع االستمرار المتوقع في زيادة النمو السكاني ،واقتران هذا النمو السكاني بالتنمية
الحضرية السريعة وتوفير الخدمات األساسية للسكان ،وفي ظل االنخفا

العالمي في أسعار النفش وارتفاع

تكلفة نسبة الدعم في الطاقة والمياه واإلسكان ،فإن دولة الكويت تواجه العديد من التحديات اإلنمائية بما في ذلك
تنويع وتعزيز فرص العمل التي توفر بيئات عمل آمنة للمواطنين والمقيمين  ،والتخطيش الحضري واإلسكاني
والبنية التحتية وتعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ خطش التنمية ورصدها.
والجدير بالذكر أن دولة الكويت تعتبر دولة ذات مصدر وحيد للدخل فهي تعتمد في موازناتها العامة على
لمخاطر تقلبات أسعار النفش في العر

استخراج وبيع النفش وبالتالي فإن اقتصاد الدولة معر

والطلب،

وترتكز قاعدة الكويت الصناعية حول استخراج وتكرير وتصدير النفش حيث تبل عائدات التصدير أكثر من
 %90من اجمالي العائدات ،وتمثل قيمة مساهمة النفش في الناتج القومي المحلي  ، %55-51كما تعتمد الكويت
بشكل كلي على الوقود األحفوري إلنتاج الطاقة بنسبة  % 83.5من النفش السائل و %16.5من الغاز
الطبيعي.

(ب) تـوزيــع انبـعاثـات غــازات الـدفيـئــة
مساهمة قطاع أنشطة الطاقة يوضحها الشكل ( )3بما يعادل  %95من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
المكافئ من اجمالي االنبعاثات الوطنية ،ويتبين أن العامل الرئيسي النبعاثات دولة الكويت هو االعتماد الكبير
على الوقود النفطي السائل في معظم القطاعات ،كما تعتمد المصادر الحالية إلنتاج الطاقة في دولة الكويت على
النفش بنسبة  %90والغاز الطبيعي بنسبة  ، %10وتستهلك محطات إنتاج الكهرباء والماء  %70من النفش
ومشتقاته بينما تأتي  %30المتبقية من الغاز الطبيعي ،كما يعتمد قطاع المواصالت على المشتقات النفطية
السائلة بنسبة . % 100
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شكل ( : ) 3توزيع نسب إنبعاث غازات الدفيئة على حسب النوع والقطا ع عام 1994

 .2املسـاهـامت احملـددة واملعـزتمـة عـىل الصـعيـد الـوطنـي
(أ) التـخـفيـف:
يتمثل طموح دولة الكويت في التحول إلى اقتصاد منخفض من الكربون المكافئ وتجنب إزدياد انبعاثات
غازات الدفيئة مقارنة بأنماط العمل كالمعتاد  BUSINESS AS USUALوذلك بنا ًء على خطش ومشاريع التنمية
في الدولة  ،وتعمل على تحقيق هذا الهدف بشكل طوعي من خالل تنفيذ بعض المشاريع وسن القوانين والتشريعات
بحسب ظروفها الوطنية ،بشرط توافر الدعم المالي والفني والتكنولوجي من خالل آليات االتفاقية على أن يتم تقدير
كمية الخفض الناتجة عن المشاريع المقترحة الحقا ً .

(أ )1-املـشــاريــع :
تسعى دولة الكويت بالمساهمة في عمليرة تجنرب إزديراد اإلنبعاثرات عرن طريرق مشراريع وخطرش التنميرة للدولرة
ضمن أكثر القطاعات مساهمةً في انبعاثات غازات الدفيئة وهو قطاع أنشطة الطاقة الرذي يمثرل  %95مرن إجمرالي
انبعاثات الدولة  ،وتتمثل تلك المشاريع في:


تحسين منتجاتها النفطية وذلك بإنتاج الوقود النظيف بمواصفات بيئية لتزويد محطات توليد الطاقة
بالوقود النظيف بحلول عام  ، 2020وهذا المشروع من شأنه خفض االنبعاثات الغازية من محطات
توليد الطاقة والقطاع الصناعي بالدولة بشكل ملحوظ .
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 إنشاء مصفاة جديدة بديلة عن أقدم مصفاة بالدولة والتي ستكون مطابقة للمواصفات البيئية العالمية في
طريقة تشغيلها حيث إن كمية االنبعاثات الناتجة منها تعتبر منخفضة ومنتجات هذه المصفاة ستكون
متوافقة مع المواصفات والمعايير العالمية .
 المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة من النفايات البلدية الصلبة حيث سيتم البدء بتشغيل أول مشروع لها
بحلول عام . 2020
 إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة (الطاقة الكهروضوئية – الطاقة الشمسية الحرارية – طاقة الرياح)
حيث من المتوقع الوصول إلى الطاقة اإلنتاجية القصوى من هذه المشاريع بحلول عام . 2030
 مشروع أنظمة النقل الجماعي (المترو) .
 مشروع سكك الحديد لربش موانئ دولة الكويت لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة لنقل البضائع والركاب
في الكويت وخارجها.

(أ )2-التـرشيعـات والقـوانـني :
بدأت دولة الكويت باإلجراءات الرسمية لدراسة قانون رفع جزء من الردعم الحكرومي عرن البنرزين بردءاً مرن
مطلع عام  2016ودراسة إمكانية رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء والماء مما سيساهم بشكل كبيرر فري ترشريد
االستهالك والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة.
كما أقر مجلس األمة الكرويتي مرؤخراً قرانون حمايرة البيئرة ويحمرل رقرم ( )42لسرنة  2014والمعردل بقرانون
رقم ( )99لسنة  2015حيث يهدف هذا القانون إلى حماية البيئة ومصادرها ،ومكافحة التلروث ،وتنميرة المروارد
الطبيعية ،وحماية المجتمع وصحة اإلنسان والكائنات الحية (قانون حمايرة البيئرة ،الهيئرة العامرة للبيئرة ، )2014
يتكون القانون من  181مادة تتناول قضايا التنمية والبيئة ،وحماية البيئة األرضية والمائية والجوية من التلروث،
والتنوع البيولوجي ،واإلدارة البيئيرة ،والعقوبرات والمسرئولية المدنيرة والتعرويض عرن األضررار البيئيرة ،وأحكرام
عامة ذات عالقة .
يتطرررا قررانون حمايررة البيئررة  2014 / 42فرري بعرض أبوابرره بشرركل مباشررر وغيررر مباشررر إلررى قطرراع الطاقررة،
فذكرت المادة ( )122و ( )123من قانون حماية البيئة ضرورة استخدام أنظمة توفير الطاقة في منشر ت الدولرة
الجديدة كما منع القانون استيراد أي أجهزة أو معدات ال تتطابق مع مواصفات حفظ الطاقة .
كما حث قانون حماية البيئة في المادة (  ) 111جهات الدولة ذات العالقة علرى وضرع اسرتراتيجيات وخطرش
وبرامج عمل بيئية مرتبطة في نطاا أعمالها .
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وتبين مواد القانون اهتمام وتوجه الدولة إلى خفض انبعاث غازات الدفيئة في قطاع الطاقة عن طريق
السعي لتحسين إدارة استهالك الطاقة من خالل إرساء نظم وقواعد كفاءة األجهزة المستخدمة وكفاءة استهالك
الطاقة في المباني (مواد البناء والتصميم  ،نظم تكييف الهواء واإلنارة  ..إلخ) .
.

كما يمهد القانون البيئي الطريق لوضع واعتماد وتطبيق استراتيجية وطنية لخفض استهالك الدولة من
الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخاصة زيادة نسبة الطاقات النظيفة ،وذلك لتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو
أمير دولة الكويت الشيخ /صباح األحمد الجابر الصباح ،حفظه هللا ورعاه ،حيث أعلن سموه عن سعي دولة
الكويت لزيادة احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام . 2030

( ب ) التـكيـف
تسعى دولة الكويت إلى االنتقال لنظام اقتصادي منخفض الكربون وقابل للتكيف مع تغير المناخ لتعزيز
وحماية مواردها الطبيعية وتحقيق معايير التنمية المستدامة ،حيث تعمل جاهدة للتكيف مع آثار تغير المناخ من
ارتفاع في درجات الحرارة وشح األمطار وارتفاع في مستوى سطح البحر وقلة مصادر المياه وتزايد شدة
العواصف الترابية .

(ب )1-املـشــاريــع :
 تعزيز نظم المعلومات الساحلية  :إنشاء مراكز التنبؤ والحماية من ارتفاع منسوب المياه ،وذلك عرن طريرق
جمع البيانات وتطوير المعلومات والمتطلبات األساسية لرصد ارتفاع مستوى سطح البحر والتنبؤ به لتعزيز
قدرة التخطيش اإلستراتيجي للتكيف مع هذه الظاهرة بهدف حماية الخش الساحلي.
 التكيـف م ـع العواص ـف التـرابي ـة  :تقلريص نسربة األراضري الصرحراوية المفتوحرة مرن  %75الرى % 51
وزيادة نسبة المناطق المحمية من  % 8الى  ، % 18ومشاريع األحزمة الخضراء في المناطق الصحراوية
األكثر هشاشة .
 األمـن الـغـذائي  :الخطة اإلنمائية لتطوير القطراع الزراعري وتعزيرز دورالقطراع الزراعري وزيرادة معردالت
نموه لرفع نسب االكتفاء الذاتي .
 اس تخدام نظ ام تبري د الض واحي ف ي الم دن اإلس كانية الجدي دة  :هررذه المشرراريع سررتحقق خفررض فرري الطاقررة
الكهربائية المستهلكة في تكييف وتبريد المنازل مما يعزز إمدادات الطاقة في الدولة بطريقة مستدامة .
 التكيـف مـع قـلة مصـادر الميـاه  :عن طريق استخدام أنظمة ذات كفاءة أعلرى مثرل نظرام التناضرح العكسري
في إنتاج المياه  ،وحمالت توعيرة المرواطنين بترشريد اسرتهالك الكهربراء والمراء واسرتخدام التقنيرات الحديثرة
لترشيد االستهالك اآلدمي للمياه وفي أغرا

الزراعة والصناعة .
7

(ب )2-التـرشيعـات والقـوانـني :
مرع إصرردار دولرة الكويررت مرؤخراً قررانون رقرم  2014/42الخرراص بحمايرة البيئررة وذلرك إيمانرا ً منهرا بأهميررة
المحافظة على التوازن البيئي بالدولة لخلق بيئرة صرحية لمواطنيهرا والمحافظرة علرى اسرتدامة مواردهرا الطبيعيرة
لألجيال القادمة ،كما أولى هذا القانون أهمية قصوى في بعض بنوده لمواضيع تتعلق بالتكيف مرع اآلثرار السرلبية
لظاهرة تغير المناخ حيث نظم طرا استخدام واستهالك الموارد الطبيعيرة ففري مجرال حمايرة األراضري البريرة،
فقد تطرقت المادتان  40و  41من القانون لتنظريم عمليرة التخيريم واسرتغالل األراضري البريرة فري الرعري أو أي
أنشطة أخرى قد تضر بالتربة مما يساهم في تقليرل ظراهرة التصرحر وهشاشرة التربرة ،واختصرت المادتران 102
و 103بتنظيم المحميات الطبيعية وذلك للمحافظة على التنوع األحيائي ،أما فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية فقد
بينت المادتان  88و 89أساسات لوضع برنامج إلدارة المياه في البالد واشتراطات وضوابش الحفاظ على الميراه
فيها وذلك للتكيف مع ندرة الموارد المائية بالدولة ،وللتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع وتأثيره على
سواحل الدولة فقد اختصت المادتان  66و 99من القانون بالبيئرة البحريرة وضررورة إنشراء شربكة وطنيرة لرصرد
ومراقبة البيئة البحرية وعمل دراسات لمراقبة مستوى ارتفاع سطح البحر ،ونظراً لتعر

دولة الكويت للعديرد

من األزمات والكوارث الطبيعية كالعواصف الترابية والغبارية وموجات السيول المفاجئرة وضرع القرانون المرادة
 118التي تنص على ضرورة إعداد خطش الطوارئ وخطش إلدارة األزمات والكوارث الطبيعية.
أمرا علرى مسرتوى األمرن الغرذائي فقرد أصردرت الدولررة قروانين تخرتص بحظرر الصريد بشركل مطلرق فري جررون
الكويت للمحافظة على التنوع األحيائي والمخزون السمكي ،وقروانين تخرتص بحظرر الصريد لربعض األنرواع مرن
األسماك والروبيان في المياه اإلقليمية إال في مواسم معينة لمنع استنزاف المخزون السمكي .
كما يسعى المشرع من خالل قانون حماية البيئة رقم  42لسنة  2014والمعدل بعض أحكامة بالقرانون رقرم
 99لسنة  2015لتعزيز الثقافة البيئية في المجتمع الكويتي ونشر المعلومات المتعلقة بالبيئرة علرى العامرة لتغييرر
بعض أنماط السلوك لردى المرواطنين والمقيمرين لزيرادة الروعي العرام بمفهروم إسرتدامة المروارد الطبيعيرة وحسرن
إستغاللها .

 .3عـليـة التخـطيـط والتـطـبيـق
لكي تستطيع دولة الكويت تنفيذ إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ
والوصول إلى معايير التنمية المستدامة فإنها بحاجة إلى توفر الدعم التكنولوجي و المالي من طررف المؤسسرات
القائمرررررة ذات الصرررررلة باالتفاقيرررررة اإلطاريرررررة مثرررررل آليرررررة التكنولوجيرررررا التررررري تترررررألف مرررررن لجنرررررة التكنولوجيرررررا
التنفيذيررة ( )TECومركررز شرربكة تكنولوجيررا المنرراخ ( ،)CTCNفض رالً عررن صررندوا المنرراخ األخضررر ()GCF
وذلررك عم رالً بررنص المررادة  4.7مررن االتفاقيررة اإلطاريررة علررى أن مرردى تنفيررذ البلرردان الناميررة ،ومررن بيررنهم دولررة
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الكويت ،اللتزاماتها بموجب االتفاقية يتوقف علرى قيرام الردول المتقدمرة األطرراف بتروفير الردعم للبلردان الناميرة
األطراف في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا  ،وذلك لضمان إجراء تعاوني عالمي فعال بشأن تغير المناخ.
وستشرررع دولررة الكويررت فرري إعررداد اسررتراتيجية التنميررة منخفضررة االنبعاثررات ( )LEDsوخطررة عمررل التكيررف
وسيوفر كل من مشروع البالغ الوطني الثاني واستراتيجية التنمية (رؤية الكويرت  )2035اإلطرار العرام إلعرداد
هذه الخطش .

وتقوم الهيئة العامة للبيئة حالياً بإعداد الالئحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيئة ( )42لس نة 2014
والمعدل بقانون (  ) 99لس نة  2015وستتض من ه ذه الالئح ة تش ريعات خاص ة بموا يع تغي ر المن اخ م ل
نظام اإلبالغ عن االنبعاثات والتكيف والتخفيف .

 .4الإنصاف والطـمــوح
تولي دولة الكويت اهتمامرا كبيررا للمسراعي األمميرة الراميرة لمواجهرة ظراهرة االحتبراس الحرراري ،وترؤمن برأن
التصدي لهذه الظراهرة هري مسرؤولية مشرتركة برين دول العرالم وإن كانرت بردرجات متباينرة .لرذلك تحررص دولرة
الكويرت علررى رفرع قرردراتها فرري التعراطي مررع القضرايا ذات الصررلة بررالتغير المنراخي ،بشرركل مترزامن مررع جهودهررا
للتكييف مع اآلثار السلبية لهذه الظاهرة وتبعاتها في البعدين االجتماعي واالقتصادي  ،كما ان إجمرالي انبعاثاتهرا
الحاليررة ال يشرركل سرروى  %0.27تقريبرا ً مررن مجمرروع االنبعاثررات العالميررة لعررام  ، 2013وعلررى الرررغم مررن عرردم
مشاركتها في التسبب بهذه الظاهرة فإن موقع دولة الكويت الجغرافي جعلها عرضة آلثار تغير المناخ التي بردت
ظاهرة بشكل كبير في السنوات األخيرة من خالل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وندرة هطرول األمطرار وزيرادة
العواصف الترابية والغبارية التي تتسبب في شل الحياة في الدولة والضرر بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين
مما يساهم بزيادة الخسائر واألعباء االقتصادية على الدولة ،هرذا باإلضرافة إلرى احتماليرة خسرارة الدولرة ألجرزاء
من خطها الساحلي نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر مما يهدد حوالي  174ألف شخص بالخطر !!
وسوف تعاني دولة الكويت من العواقب واآلثار االقتصادية واالجتماعية من اآلثار السلبية لتدابير االستجابة
لظرراهرة تغيررر المنرراخ  ،حيررث تعتبررر الكويررت مررن الرردول الترري يعتمررد اقتصررادها علررى الررنفش والترري سررتتأثر سررلبا ً
باإلجراءات والسياسات الدولية التفاقية تغير المناخ ،فقد أعدت سكرتارية أوبك باإلضافة إلى الكثير مرن البيروت
االستشررارية الدوليررة العديررد مررن الدراسررات الترري أشررارت فرري مجملهررا إلررى أن الرردول المنتجررة والمصرردرة للبترررول
ستت ضرررر بشرركل كبيررر جررراء مررا سررتتبعه الرردول وبرراألخص الرردول المتقدمررة مررن سياسررات وإجررراءات لتخفرريض
انبعاثاتها من غازات الدفيئة (االحتباس الحراري) نتيجة للتركيز المكثف على قطاعات الوقود األحفوري وعلى
وجه الخصوص النفش ومنتجاته.
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ونظررراً للظررروف الوطنيررة لدولررة الكويررت الترري تواجههررا حاليررا العديررد مررن التحررديات االجتماعيررة واالقتصررادية
والبيئية  ،ونظرا لتزايد عدد السكان وتزايد الطلب على الموارد وأهمها المياه والطاقة واالنخفا

الرذي سريقابله

في الدخل القومي نتيجة لسياسات التخفيف مرن الردول المتقدمرة ،ومرع األخرذ بعرين االعتبرار مسرؤولية الدولرة فري
توفير فررص العمرل والسركن والمحافظرة علرى مسرتوى معيشرة المرواطنين فرإن مسراهمات دولرة الكويرت المحرددة
والمعتزمة على الصعيد الوطني تعتبر طموحة جداً وعادلة.

 .5املالحظات العامة والافرتاضات
قدمت دولة الكويت مساهماتها المحددة والمعتزمة على الصعيد الروطني بنرا ًء علرى مشراريع وخطرش التنميرة
للدولة والتي سيتم عرضها الحقا ً على مجلس األمة الكويتي لالعتماد ،وتكرون هرذه المسراهمات مشرروطة بتقرديم
الدعم المالي والفني والتكنولوجي من الدول المتقدمة ضمن آليات االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ  ،وتحتفظ دولة
الكويت بالحق في إعادة النظر في هذه المساهمة بنرا ًء علرى المسرتجدات المسرتقبلية الخاصرة برالظروف الوطنيرة
للدولة والسياسة العامة للدولة وفي حال تم تعديل االتفاقية أو قرارات مرؤتمر األطرراف ذات الصرلة قبرل دخولهرا
حيز التنفيذ على نحو يشمل قواعد أو أحكاما ً تختلف مع االفتراضات التي تم بموجبها تقديم هذه المساهمة.

....
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