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٪لمييالتقتييارملتقماإلييالت اميياقالتق يياقماللييالتقوبييملتقايياقا لوبيتمييال 80لُروقيي لتقميي اليبيييالتقريريييرلتا -
تسيييرت لملموتر عيييالتبيييرلتقرييياريالمنتييياالتموعيييالميييال يييرحلتقرنيييتيس لراييير لعييي  لتقمراإلييي لميييالتقروسيييسل

تقسكاالتق ياليت ل والإقىلتقم البسيب لتققييرلوتقارمياالليالتقرييشملوي يمحللتق مرتتالمت ت لكبيرةلما
عييي تلتقرايييوحلإقيييىلحتقتميييولكماييير لقإلمييي احلرييي تتياملتمييييي لر تيييالإالتقتيييا لعييي لتقييي يالياريييااوالإقيييىل

 .تقم يت  لواللراراجلتقم يت لإقىلتقتا 
ملالتقميي الااقيييا لتقيي يالي ي ييوالليي٪لمييالسييكاالتق يياق لل54يمنإلييواللمإليييارتمل يي  ل4ي يييحلاييوتقال -

مإلييييارلباإليييوحلتيييا لل2 لو2030مإلييييارلباإليييوحلتيييا لل1رروبيييسلت مييي لتقمراييي ةلر تيييي لعييي تلتق ييي  لبميييي ترل
%لليييملمييالتقمسيياا ل2٪لمييالسييكاالتق يياق للييالتقميي املبيي لر يي حلتقميي ال66 لوايتهيالسييي يحل2050
ناتالموكسي لب اناملتت%لمال70مالاميسلتقموتر لوروق للل إليا لل%75 لإاللإتهالرسرهإل لقإليابس لتقكإلي 

 يي ماملتقيي يالتتريإلييوتلقإل يييحللييالتقميي التقييىلتقكيياربوالب ييكحلتقمبا ييرملسييياراجلعيي الالتقسييكاالتقايي  ل
مساسي لمنحلتقمييا لوتقمابي لوتقنيرشلتقنياالوتق ي تالوتقسيكا لل ير لتيالتقروعييشلوتقر إليي لوتقنيالي ل

  الا؟مإليارل   لإل2وتقررليهملوعتالترسااحلمالعولت نرلتق يلسي يقهل
مإلييارلميته لل2م1ليكواميالسيكاالتقمي التقاي   لسي مإلييارل2رغ لمالتقرا يلمكبرلمال قي مللميالبييال -

مايي و ةلورييي  لوب ييكحلميي مالبوتتيي لإيييرت تملعيي  لتقميي الل رمرإلييلملرييييياممإليييوالمييالل800ميياليسيييا لو
 ييي مامل يييتيإل لاريييىل وقتييي لتقييي يالي ي يييوالليهيييالباقق يييحملوميييسلتييي  لوايييو لتميييولتبرنيييا يلميريييرال
بمسييياعم لماقيييي لميييالعييي تلتق ييي  لتقا يييي لميييالتقسيييكاا لكييييشليمكيييالقإلمييي الرموييييحلتالسيييرنمارلتق ييي  ل

تقي  ح للق لررمكالع  لتقم التقرالرتمولبسرت لمالرمويحلتقسهالمال يرحللأاتقممإلو لالسري ابه ؟ل
 .وت  تلق لرساع لتقاكوماملتقمرك ي لباقم ي  للإالرم لتقماحليا لماليأرالمالتق ارج

بييأالتقرييي يرتملل2016تقنييا رللييالر ييريالت وحل لتقرارييي لقإلتمييوقإلبتييىل Citi GPS ور للييالريرييير -
الماللإرريإلييوال والر لل6م58سييكوالل2040ا تقاقلتق اقمالتإلىلتقبتي لتقراريي لاريىلتيا لبتق ان ل



واييو لتقميي الاللير إلييقلباقبتييي لتقرارييي لتقما ييي لليييم لبييحلرر إلييقلباقب يير لوباقريياقالعتييا للرنيي لكبيييرةل
 .قألتقاقلتالارماتال ممانإل

 ليبيالع تلتقريريرلحتق موتملتقسب  لقإلم التقمسر تم حلتقرالر ر لكيشليمكالقإلمي المالرسيرقي لوم يرت ل -
حلإقييىلبيي رلمكبييرلمييالتقرمويييحلبوتسييم لبتييي لماقييي لإقييىلمبنييىلايي لمييالت مييوتحلتقرييالرمإلكهييا لوتقونييول

الرييييو لتقاكومييياملتقمرك يييي  لوتقنيييتات  لوتقمارميييسلمرير يييالعييي  لتق ميييوتملتقسيييبسلل.ا يييي ةلمبركيييرة
تقماقا لوتقم الامي ا لب ورعاللالم اقا لوتا ةلميالمكبيرلتقراي ياملليالتق ييو لتقيا مي  لايي ليرمإلي ل

  ق لبتاالتقبتىلتقراري مل
ق يتالتققرن ل تا ةلر كيحلتقمسريبح لمال رحل إلقلمي المسير تم لا يي ةليمكيال ري   لبتاا لتإلىلما -

مالر محلمرةلم رىلكيلحمتارتمل وتي لحلإقىلتق اق  لمولت علعر لتقرا يرلغييرلتقم ميملقيهلقيسيرمرل
ليييالتالمرييي ت ملقييي تليتب يييالمالركيييوالمييي التقمسيييريبحلمتيييارتمل يييوتي  لوقيسيييملماييير لمتيييامقلمكرعييي ل

ل.باقسكاا

 


