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–1985منـذ نشـأته عـام -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلـس الـوزراء المصـري 

الت؛ لُيواكــب التغيــرات التــي مــرَّ بهــا المجتمــع المصــري ألولــى فقــد اخــتص فــي مرحلتــه ا. عــدة تحــوُّ

وجيــا ثــم كــان إنشــاء وزارة االتصــاالت وتكنول. بتطــوير البنيــة المعلوماتيــة فــي مصــر) 1985-1999(

ل رئيسة في مسيرته؛ لُيؤدي دوره كُمؤسسة فكر ) 1999(المعلومات عام  ) Think Tank(نقطة تحوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية

خـاذ القـرار ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز األكثر تميًزا فـي مجـال دعـم ات

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع المــواط ن فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ي صـنع المصري الذي يَُعدُّ غاية التنمية وهدفها األسمى؛ األمر الذي يؤهلـه لالضـطالع بـدور أكبـر فـ

.جهود التنمية وفعاليتها، وترسيخ مجتمع المعرفةالسياسة العامة، وتعزيز كفاءة

عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



308

خـذي وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـون داعًمـا لكـل مت

وحتـــــــى يتســـــــنى لـــــــه ذلـــــــك، فإنـــــــه يســـــــعى باســـــــتمرار ألن يكـــــــون أحـــــــد أفضـــــــل مؤسســـــــات الفكـــــــر. القـــــــرار

)Think Tank (جـوهري وقـد واكـب ذلـك اعتـراٌف إقليمـيٌّ ودولـيٌّ بـدوره ال. على المستوى المحلي واإلقليمـي والـدولي

ــا فــي فــوز المركــز بعــدة جــوائز، منهــا جــائزة : كمؤسســة فكــر، وهــو مــا ظهــر جلي""SAG Award األمريكيــة الممنوحــة

ألـف مؤسسـة دوليـة حـول العـالم وذلـك فـي يونيـو 100مـن بـين نحـو " وصف مصر بالمعلومـات"لإلصدارة الرقمية 

بريـل العالمية الُمعلن عنها فـي أ" ستيفي أووردز"جوائز برونزية ضمن مسابقة مؤسسة ) 4(، وجائزة ذهبية و2022

ــر مــن 2022 ــين أكث ــق متنــافس مــن 700مــن ب ــا17فري ــة فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقي كمــا ظهــر هــذا . دول

 Think Tanks and Civil Societies)برنــامج مراكــز الفكــر والمجتمعــات المدنيــة "االعتــراف الــدولي فــي نتــائج 

Program, TTCSP)ــر " بجامعــة بنســلفانيا األمريكيــة ــي تــم اإلعــالن عنهــا فــي فبراي ــم اختيــار مركــز 2021الت ؛ حيــث ت

" 19-كوفيـد"مركز فكر علـى مسـتوى العـالم اسـتجابًة لجائحـة 20المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون ضمن أفضل 

مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب 64مــن بــين 21، وفــي المرتبــة )ال يوجــد ترتيــب ُمحــدد للقائمــة(2020لعــام  

، أخـًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أي مركـز فكـر مصـري آخـر 2020أفضل فكرة أو نموذج جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار
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اذ القرار هي إحدى اإلصدارات العلمية التطبيقية التي تصدر بدورية ربع سنوية عن مركز المعلومات ودعم اتخ

ُملحـة تسـتقي هـذه المجلـة أهميتهـا مـن األولويـة ال. التابع لمجلس الوزراء المصري بجمهورية مصر العربية

ــا عــن الوجــود اإلنســاني وا ــة الوطنيــة والدوليــة، دفاًع ألمــن التــي يحتلهــا العمــل المنــاخي علــى األجنــدة التنموي

ر المناخي وأحداث الطقس القاسي .البشري في مواجهة تداعيات التغيُّ

مجلة آفاق المناخ 

ى نُهـــدي المجلـــة لكـــل متخـــذ قـــرار، بمـــا فـــي ذلـــك صـــانع السياســـة العامـــة، والفريـــق التنفيـــذي، باإلضـــافة إلـــ

المؤسســات العامــة والخاصــة، والمــواطن الــذي يرغــب فــي الحصــول علــى معلومــات ومعــارف موثوقــة، بمــا 

.الئقيسهم في تطوير تصورات ومعارف المجتمع بالكامل، وتغيير سلوكياته في اتجاه العمل المناخي ال

جميـع اآلراء الـواردة بالمجلـة تُعبـر عـن رأي مؤلفيهــا، وال تعكـس بالضـرورة وجهـة نظـر مركـز المعلومــات
. ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ر المباشـرة ولما كانت قضايا المناخ تتسم بكونها متعددة األبعاد وعالمية الهوية، تفرض تأثيراتها المباشـرة وغيـ

اتها علــى جميــع منــاحي التنميـــة، وفــي ُمحاولــة لرســـم مالمــح التغيــرات الحاضـــرة والمســتقبلية، واكتشــاف تـــداعي

تحليليـة القتناص الفرص ومواجهة التحديات، جاءت مجلة آفاق المناخ لتكون بمثابة منصة ُمتجددة لطرح الـرؤى ال

. وإطالق األفكار والمبادرات وتحليل التجارب والخبرات، إلثراء العمل المناخي الوطني واإلقليمي والدولي

مجلة آفاق المناخ 

ــة فــي نــوفمبر  ــأتي تدشــين العــدد األول مــن المجل لمــؤتمر األمــم المتحــدة "، علــى هــامش استضــافة مصــر 2022ي

ــر المنــاخ مــن الشــهر ذاتــه بمدينـة شــرم الشــيخ المصــرية، تأكيــًدا 18إلـى 6خــالل الفتــرة مــن  (COP27)"المعنـي بتغيُّ

وزراء بوصــفه مركــز الفكــر الحكــومي التــابع لمجلــس الــ–لألهميــة التــي يوليهــا مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار 

.وتأصيًلا للمهمة الرئيسة التي يضطلع بها المركز، بأن يكون داعًما لكل متخذي القرار-المصري 
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لن نتراجع عن "
التزاماتنا في مواجهة 

"تغير المناخ

ناخ، من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في االجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير الم
.2022سبتمبر 21للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك بالواليات المتحدة، 77خالل أعمال الدورة الـ 

يعبد الفتاح السيس

الرئيس المصري

6-18
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ك بــــدأنا بتقليـــــل االنبعاثـــــات الناتجــــة مـــــن اســـــتهال

ي، الطاقــة التقليديــة مــن البتــرول والوقــود األحفــور 

ونتجـــه بقـــوة الســـتخدام الغـــاز الطبيعـــي والطاقـــة

الجديـــــــدة والمتجـــــــددة، وتغييـــــــر نوعيـــــــة الطاقـــــــة 

المســـــتهلكة؛ لزيـــــادة اســـــتخدام المصـــــادر األقـــــل 

طن انبعاثًا للكربون، وزيادة الطاقـة المولـدة فـي مـو

.استهالكها نفسه

مدبوليمصطفى.د

رئيس الوزراء المصري

الحكومة المصرية تتحرك في

:عدة مسارات رئيسة

مــن كلمــة  الــدكتور مصــطفى مــدبولي، رئــيس مجلــس الــوزراء خــالل الجلســة النقاشــية التــي حملــت عنــوان
باب والمنعقدة ضـمن  فعاليـات منتـدى شـ) لمواجهة التغير المناخي.. إلى شرم الشيخجالسكوالطريق من (

.العالم السابق
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رئيس المركز

مساعد رئيس مجلس الوزراء

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أسامة الجوهري. السيد

المحـــــــررون

داليا محمد . د

-أستاذ مساعد بقسم االقتصاد 
-ية كلية االقتصاد والعلوم السياس

جامعة القاهرة

محمد بهناسي. د

ادي المجلس االقتص-خبير بيئي أول 
المغرب-(ESEC)والبيئي واالجتماعي

رامي مجدي. د

-ة مدرس بقسم العلوم السياسي
-ية كلية االقتصاد والعلوم السياس

جامعة القاهرة

أمـــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــي. أ
عمـــــــــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــــــــدان. أ

دينـــــــــــــــــــــــــا حلمـــــــــــــــــــــــــي. أ
دعـــــــــــــــــــــــــــاء جبـــــــــــــــــــــــــــر. أ

الفريق البحثي

ــــــــــــــــــــــــري. د ــــــــــــــــــــــــورا الب ن
محمــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــام. أ
ــــــــــــــــــــل. أ إيهــــــــــــــــــــاب جبري

ـــــــــد حلمـــــــــي. أ عبـــــــــد الحمي
نـــــــــــــــــــــدى المـــــــــــــــــــــوجي. أ

مراجعة اإلدارة العامة للجودة

محمــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــادل. أ

إخـــــــــراج فنـــــــــــــــي

رئيس التحرير

مستشار رئيس المركز للسياسات العامة

رشا مصطفى عوض. د

محمد بهناسي. دداليا محمد . درامي مجدي. د

إيمـــــــــــــــــــــــان رجـــــــــــــــــــــــب. أ
ـــــــــــــــــــــدا محمـــــــــــــــــــــد. أ هوي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

مساعد رئيس التحرير

شكر وتقدير

ة الخبــراء المــؤلفين علــى إســهاماتهم القيمــة، والســاد: يتقــدم رئــيس التحريــر بخــالص الشــكر والتقــدير لكــلٍّ مــن
لكـلٍّ والشـكر موصـول كـذلك. رامـي مجـدي/ الذين قاموا بتحكيم األوراق البحثية، وفريـق عمـل المجلـة، والـدكتور

ة للجودة، هبة أبو الوفا مدير اإلدارة العام/ أماني فاروق رئيس اإلدارة التنفيذية للمركز، واألستاذة/ األستاذة: من
.سارة العشري/ رجاء الوكيل، واألستاذة/ هشام علي، واألستاذة/ األستاذ: وكلٍّ من
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 Ralph Waldo)"إمرســونرالــف والــدو "يُعلمنــا الكاتــب والُمفكــر األمريكــي المرمــوق 

Emerson)- بــدون طمــوح لــن يبــدأ  المــرء "أنــه –)1882–1803(الــذي عــاش فــي الفتــرة

، فإن الجائزة لن تصل. شيًئا، وبدون جهد لن يستطيع أن يُنجز أمًرا ونحن . إليهومن ثَمَّ

". علينا الفوز بها

–"آبـل"الشـريك المؤسـس لشـركة -)  (Steve Jobs"سـتيف جـوبز"ونُضيف إلـى ذلـك خبـرة رائـد األعمـال الُمبـدع 

لعــالم، إن األشــخاص الــذين يحملــون قــدًرا كافًيــا مــن الجنــون للتفكيــر بــأنهم قــادرون علــى تغييــر ا: "حينمــا قــال

".أولئك فقط هم من يستطيعون فعل ذلك

األديب والمفكر المصـري الـذي ُيعـد أحـد أهـم ُكتـاب القـرن العشـرين، وعـاش فـي–" عباس محمود العقاد"أما 

ـأ ل: "فقد أرسى لنا مبـدًأ راسـًخا فـي مقولتـه–)1964-1889(الفترة  لعمـل طالـب المجـد المخلـوق للنجـاح الُمهيَّ

".يصنع التجارب وال يقولها، ويمشي الطريق إلى الغاية وال يرتسم ُخطاها ويقيس أبعادها

ا أننا بحاجة ماسة إلى قدر هائـل مـن الجنـون ا لرشـيد، في ضوء هذه اإلطالالت، التي ال يهدمها تقادم، يبدو جلي

لـى حيـاة الذي يجعلنا نطمح في تغيير العالم لألفضـل، وإنجـاز مسـتهدفات اتفاقيـة بـاريس للمنـاخ، حفاًظـا ع

ن علينـا أن وحتى يتسنى لنا ذلك، فإن طموحنـا ال ينبغـي أن يقـف علـى أعتـاب الرغبـة، بـل يتعـي. أوالدنا وأحفادنا

.نمزجه بالتصميم والمثابرة، واإلرادة الحقة بأننا قادرون على التغيير

نحيـا فـي رحابهـا، بأن نصنع تجاربنا الذاتية في حربنا إلنقاذ األرض التـي–وال أستثني أحًدا–إننا ُمطالبون جميًعا 

ـ ـذ مـا نُخطـط لـه، ونتتبَّ ع نتائجـه وأن نستفيد من رصيد هائل لتجارب وخبرات تموج بهـا قـارات العـالم، وأن نُنفِّ

.ونُقيِّمها، لنضمن أننا على الطريق الصحيح، وفي مسارنا نحو األفضل

الـوزراء لذلك، تُطل علينا اإلصدارة الجديدة التي ُيدشنها مركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار التـابع لمجلـس

، على هامش فّعاليات مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم 2022المصري في شهر العمل المناخي للعام 

ونطمــح أن تكــون هــذه . الُمنعقــد فــي مدينــة شــرم الشــيخ المصــرية) 27كــوب (المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ 

ن وُصـناع اإلصدارة منصة حيوية لكل فكر ُمتجدد بشأن العمـل المنـاخي؛ لُتصـبح خيـر عـون لجيـوش المـواطني

ر المناخي . القرار قي حربنا ضد التغيُّ

كلمة رئيس التحرير
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،وال غرو أنه يحدونا األمل
ــــا ــــىويملؤن ــــا سنحصــــل عل اليقــــين، بأنن

الجـــائزة فـــي نهايـــة الطريـــق، لنبـــدأ بعـــده
. مساًرا جديًدا أكثر إشراًقا وازدهاًرا
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ــــــــــــــات مــــــــــــــؤتمر  أولوي
األطراف التنفيذي

ينبغـــي أن تهـــدف الرؤيـــة الشـــاملة إلـــى
حمايــة حيــاة المــواطن لــيس فقــط مــن 

ن تهديدات أزمات المناخ، ولكن أيًضـا مـ
.رالجوع والفق: أعداء البشرية القدامى

3

محمود محيي الدين. د

المبعــــوث الخــــاص لألمــــم 
ـــل ـــي بتموي المتحـــدة المعن

للتنميـــــــــــــة 2030أجنـــــــــــــدة 
المســــــتدامة منــــــذ فبرايــــــر 

2020.

رائد المنـاخ للرئاسـة المصـرية 
)(COP27



4

ـــاخ  ـــر المن ـــوفمبر ) COP27(تستضـــيف مصـــر مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة لتغي ـــد 2022خـــالل شـــهر ن ، وتُع

والتعبيـر االستضافة اإلفريقية لمؤتمر األطراف فرصـة إلعـادة التفكيـر فـي أولويـات العمـل المنـاخي،

لـي عن مطالب دول العـالم النـامي، واألمـر األكثـر أهميـة هـو تحويـل التعهـدات المناخيـة إلـى تنفيـذ فع

.على أرض الواقع

صــورة شــديدة ) (IPCCهــذا وترســم التقــارير الســنوية للفريــق الحكــومي الــدولي المعنــي بتغيــر المنــاخ 

يلفتـون لكـنهم. الوضوح لتأثيرات التغيـر المنـاخي علـى كوكـب األرض وحيـاة األجيـال الحاليـة والقادمـة

المعاصـرة انتباهنا أيًضا إلى الظلم الكبير الذي يميـز أزمـة المنـاخ؛ حيـث تُظهـر اإلحصـاءات التاريخيـة و

كيـف أن التغيــر المنــاخي هـو، فــي المقــام األول، نــاجم عـن عوامــل خارجيــة نشـأت فــي الــدول المتقدمــة

ويظهـــر ذلـــك بوضـــوح مـــن خـــالل أرقـــام . الفقـــراء واألغنيـــاء: ويـــدفع ثمنهـــا مواطنـــو الكوكـــب جميًعـــا

ارة تَُعــد قــ: فعلــى ســبيل المثــال. انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري لمختلــف دول ومنــاطق العــالم

كيـة، فقط من إجمالي انبعاثات العالم، بينما ينبعث من الواليات المتحـدة األمري% 3إفريقيا مصدًرا لـ 

. من اإلجمالي العالمي لالنبعاثات% 12.5التي يبلغ عدد سكانها ربع سكان إفريقيا تقريًبا، 

وفـــي هـــذا الصـــدد، فـــإن إيجـــاد حـــل عـــادل ومســـتدام ألزمـــة التغيـــر المنـــاخي يتطلـــب التنفيـــذ الفـــوري 

تـوازن إلجراءات التخفيف والتكيف، مـع الحـرص علـى العدالـة المناخيـة؛ فلـيس مـن السـهل تحقيـق ال

. بين هذين الجانبين

ازن وفيما يلي أدرُج خمَس أولويات للعمل المناخي، والتـي تهـدف بشـكل جمـاعي إلـى مثـل هـذا التـو

. الحاسم

4
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قلل من هي اعتماد نهج شامل للتغير المناخي، وهذا يعني االمتناع عن النهج االختزالي، الذي ياألولوية األولى 

لحـل، إال وفي حين أن هذه هي العناصر الرئيسة ل. العمل المناخي إلى الحد األدنى، والتخفيف من إزالة الكربون

أهميـة أنه ال ينبغي نسيان المهمـة الكبـرى؛ فالتمويـل والتكيـف ومواجهـة الخسـائر واألضـرار هـي علـى األقـل ب

. التخفيف نفسها

و أمـر باإلضافة إلى ذلـك، فـإن جـدول األعمـال األكثـر شـموًلا للتنميـة المسـتدامة مـن منظـور الـدول الناميـة هـ

ولــيس مـن الــواقعي الــدعوة إلــى العمــل المنــاخي دون النظــر فــي . وجـودي ومهــم مثــل العمــل المنــاخي نفســه

ومعالجــة مشــكالت الفقــر والجــوع، والبطالــة، وتمكــين ،)SDGs(الســياق الكامــل ألهــداف التنميــة المســتدامة 

.المرأة

ر ال إن مســؤولية الــدول المتقدمــة فــي قيــادة األعمــال المتعلقــة بالعمــل المنــاخي والتكنولوجيــا الخضــراء أمــ

ــرى  ــه؛ حيــث ي ــل، أن الــدول ،)(Michael Spence" ســبنسمايكــل "جــدال في ــى جــائزة نوب االقتصــادي الحــائز عل

قليـل كثافـة المتقدمة يجب أن تقود مسار العمل المنـاخي باسـتخدام التكنولوجيـا واالسـتراتيجية العالميـة لت

ألنهـا وهـذا مـن شـأنه أن يمهـد الطريـق لالقتصـادات الناميـة التبـاع مسـار مسـتدام. الكربون في اقتصـاداتها

ن للتحـول يجـب أن تكـواألولوية الثانية وفي هذا السياق، أزعم بدوري أن. تنتقل إلى مستويات أعلى في الدخل

.من المزيد من التعهدات والوعود إلى التنفيذ الفعلي واالستثمارات المناخية

وعــدت الــدول الغنيــة ،)(COP15قبــل ثالثــة عشــر عاًمــا، فــي مــؤتمر األمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ فــي كوبنهــاجن 

لمســاعدتها علــى التكيــف مــع 2020مليــار دوالر أمريكــي ســنويا إلــى الــدول األقــل ثــراًء بحلــول عــام 100بتوجيــه 

رة بطيئـة ومع ذلـك، فحشـد التمويـل اتسـم بالتقـدم بـوتي. التغير المناخي والتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة

والذي ؛ حيث كانت األرقام اإلجمالية أقل بكثير من المبلغ الذي تم االلتزام به،2015منذ اتفاقية باريس في عام 

ا مقارنة باحتياجات التمويل الفعلية للدول النامية أو إذا تم قياس ه كنسبة مئوية ُيَعد في حد ذاته منخفًضا جد

).من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي% 0.12(من الناتج العالمي 

. والفقيـرةإن الدول المتقدمة تعترف بمثل هذا النقص في الوفاء؛ األمر الذي يقّوض الثقة بين الدول الغنيـة

يـث بالفعـل، يجـب اتخـاذ إجـراءات فعليـة بح" مؤتمر األطـراف للتنفيـذ"بمثابة )COP27(ولكي تكون قمة المناخ 

.يتم تعبئة التمويل، وتوقع األفكار الواعدة، وتكرار المبادرات الحالية وتوسيع نطاقها

5
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تفـاهم ، فالعمـل المنـاخي يزدهـر مـن خـالل التعـاون والتنسـيق والاألقلمـةللعمل المنـاخي هـي األولوية الثالثة 

ــا واقت ا المتبــادل؛ إذ يضــمن العمــل المشــترك اإلقليمــي أن تكــون إجــراءات سياســة المنــاخ مجديــة تقنيصــادي

ا وسياسيا ق مـن خـالل كما أنه شرط ضروري لالنتقال العادل الذي تشـتد الحاجـة إليـه، والـذي يتحقـ. واجتماعي

نتيجــة . يةالنظـر بشــكل مناســب فــي التحــديات االجتماعيــة واالقتصــادية اإلقليميــة والمواصــفات الجيوسياســ

طــوير لــذلك، فــإن إضــفاء الطــابع اإلقليمــي علــى العمــل المنــاخي هــو آليــة فّعالــة لتبــادل التجــارب والخبــرات، وت

ا وتجنُّب التفاوتات والتوترات َمة إقليمي .األهداف الُمصمَّ

بـين ؛ فـالنظر فـي عـدم التجـانساألولويـة الرابعـةإلى الحديث على مستوى الدولة، وهياألقلمةبدورها تأخذنا 

ــ: البلــدان، وداخلهــا أيًضــا، أمــر حاســم لتحقيــق انتقــال عــادل؛ فالخصــائص الديموغرافيــة المحليــة، مثــل دخل ال

اسـبة؛ مـا والتعليم والصحة، وكذلك الخصائص البيئية، هي المحددات الرئيسة لمسارات العمل المناخي المن

دن مثــل المــ(أو العــام ) مثــل الشــركات والمجتمعــات(يــدعو إلــى دور أكبــر لالعبــين المحليــين، والقطــاع الخــاص 

".شراكة مراكش"في أجندة المناخ، والتي تمثل محوًرا رئيًسا لعملي هذا العام مع ) والمحافظات

ـا، الـدين هـو األداةاألولوية الخامسة  الرئيسـة هي التمويل، والتي بدونها لن يكون أي ممـا سـبق ممكًنـا؛ فحالي

المزيـد مـن إننا بحاجة إلى رؤيـة. المستخدمة لتمويل المناخ في البلدان النامية، وهذا ليس مستداًما وال عادًلا

. ديونهـااالستثمارات والتمويل بشروط ُميسـرة، خاصـة لالقتصـادات الناميـة التـي وصـلت، بـل تجـاوزت، حـدود

مــن البلــدان منخفضــة الــدخل معرضــة اآلن لخطــر كبيــر مــن ضــائقة % 60فوفًقــا لصــندوق النقــد الــدولي، فــإن 

ثـر ضـعًفا وهذا يتطلب تعزيز  القدرة على الصمود في البلـدان األك. الديون، أو تعاني بالفعل من ضائقة الديون

شـاء في العالم دون زيادة ديونها؛ األمر الذي يدعو إلـى االبتكـار فـي أدوات التمويـل، ومـزج التمويـل المنـاخي وإن

.أسواق الكربون الدولية

ة، فالواقع أن ال ينبغي أن تتعارض المعركة ضد التغير المناخي مع االحتياجات التنموية للبلدان الناميوختاًما، 

أن يكــون ُيشــير إلـى أن التمويـل المنــاخي يجـب" الهيئـة الحكوميــة الدوليـة المعنيـة بتغيــر المنـاخ"أحـدث تقريـر لـــ

ا، وليس على حساب أهداف التنمية المستدامة ايـة حيـاة هذا وينبغي أن تهدف الرؤية الشاملة إلى حم. إضافي

.الجوع والفقر: المواطن ليس فقط من تهديدات أزمات المناخ، ولكن أيًضا من أعداء البشرية القدامى
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نايجل توبينج.أ

ــى جالســكومــن  إل
شرم الشيخ

وممثل األمـم المتحـدة فـي
ـــة مـــؤتمر األطـــراف التفاقي

األمــــم المتحــــدة اإلطاريــــة 
 (COP26)حول تغير المناخ 

رائد المناخ البريطاني 

ـــــاء مجتمـــــع عـــــالمي مـــــن أبطـــــال  بن
المنـــــــاخ لخفـــــــض االنبعاثـــــــات إلـــــــى 

.2030النصف بحلول عام 
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ر المنـاخ أشارت بلدان العالم في  جالسـكوفـي مدينـة )  (COP26مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة لتغيُّ

ر المنـاخي، مـن خـالل ز  ا بالحاجة إلى التصدي ألزمة التغيُّ يـادة التزامهـا األسكتلندية، إلى أن هناك شعوًرا حقيقي

اذ لتجنب أسوأ اآلثار المناخية، وتأكيد التزامها باتخ2030بحلول عام % 45بتقليص االنبعاثات الكربونية بنسبة 

. تدابير لبناء المرونة وضمان التدفقات المالية على نطاق واسع

، وللمــرة األولــى، كانــت هنــاك مشــاركة كبيــرة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك مــدن وأقــاليم

ر وشــركات ومؤسســات ماليــة، والتــي يقــع علــى عاتقهــا دور رئــيس ينبغــي أن تؤديــه فــي مواجهــة ظــاهرة التغيــ

بــل اثنــين مــن رواد. المنــاخي
ِ
العمــل إنهــا الشــراكة التــي تــم التنســيق لهــا فــي مدينــة بــاريس الفرنســية مــن ق

شـراكة "ي ، اللتين تعمـالن مـع مئـات الشـركاء فـ)توبيانا، ولورانس الحيطيحكيمة (المناخي رفيعي المستوى 

".مراكش للعمل المناخي العالمي

قبــل هـذا التصــور للـدور الرائــد الـذي يمكــن أن تؤديــه تلـك الجهــات غيـر الحكوميــة، تــم تسـليط الضــوء عليـه مــن

)  (COP21مجموعة كبيرة من البلدان األكثر عرضة لخطر التغيـر المنـاخي فـي الفتـرة التـي سـبقت مـؤتمر المنـاخ

ا في  اتفاقية باريس للمناخ"في باريس، وال سيما الدول الجزرية الصغيرة، وتم تدشينه رسمي."

الث ففـي ظـل الجهـود المبذولــة لحشـد الجهـات غيـر الحكوميــة لـدفع الطمـوح وتسـريع العمــل عبـر الركـائز الــث

مويــل الــالزم التخفيـف للوصــول إلـى صــافي انبعاثــات صـفرية، والتكيــف لبنـاء عــالم مـرن، والت: التفاقيـة بــاريس

اء الحركـة بإنش) توبيانا، ولورانس الحيطيحكيمة (لتحمل تكلفة كل هذا، قام اثنان من أبطال العمل المناخي 

 Marrakech Partnership for Global Climate)"شـراكة مـراكش للعمـل المنـاخي العـالمي"المعروفـة باسـم 

Action)،ـر المنـاخ ن عنها في مؤتمر األطراف التفاقية األمـم المتحـدة لتغيُّ
ِ
الـذي استضـافته )  (COP22التي ُأعل

.2016المغرب عام 

"السـباق نحـو المرونـة: "وقد تم تنظيم هـذا العمـل فـي ثـالث حمـالت جريئـة لمواجهـة التغيـر المنـاخي، وهـي

)Race To Resilience (السباق نحو الصفر"و"Race To Zero) (المالي الجديد من أجل صافي جالسكوتحالف "و

.Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ)"(انبعاثات صفري
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ــز الحمــالت الــثالث جميعهــا علــى تســريع اإلجــراءات قصــيرة المــدى الزمنــي الالزمــة لمســاعدة البلــدان علــى تُركِّ

ر المناخ "انتهاج المسار الصحيح لتحقيق أهداف  حيث تركز ؛ 2030بحلول عـام " 2015اتفاقية باريس بشأن تغيُّ

األكثر (مليارات من المواطنين األكثر ضعًفا 4على اإلجراءات الالزمة لتعزيز قدرة " السباق نحو المرونة"حملة 

ــاخي ــر  المن ــى الســواحل، وصــغار ) عرضــة لخطــر التغيُّ ــذين يعيشــون عل فــي مــدن العــالم، وال ســيما هــؤالء ال

) The Race To Zero" (السباق نحو الصفر"فيما تشمل حملة . المزارعين وسكان المستوطنات غير الرسمية

آالف مدينــة ومؤسســة ماليــة وجامعــة وشــركة التزمــت جميعهــا بخفــض انبعاثــات كــل سلســلة 10أكثــر مــن 

. علـى أقصـى تقـدير2050القيمة الخاصة بها إلى صافي الصفر الكربوني، في أقـرب وقـت ممكـن، وبحلـول عـام 

. 2050هــذا باإلضــافة إلــى تأديــة دورهــا فــي خفــض االنبعاثــات العالميــة مــن الكربــون إلــى النصــف بحلــول عــام 

وبــذلك حــدد جميــع أعضــاء الســباق أهــداًفا علميــة، والتزمــوا بنشــر مــدى التقــدم فــي إحرازهــا كــل عــام؛ لضــمان

جموعـة م" شـراكة مـراكش"وللمساهمة في توجيه المسارات المختلفة للسباق العالمي، نشرت . الُمساءلة

ة في درجة مئوية، والتي تحدد اإلجراءات الرئيسة التي تبنتها جميع الجهات الفاعل1.5من مسارات انبعاثات الـ 

.النظام البيئي كل قطاع اقتصادي على حدة، ضمن النظام االقتصادي

–"2030أهـداف "لتبسيط هذه المسارات حتى يسهل فهمها، والتركيز بوضوح على جهود تنفيذها، تـم إطـالق 

: ثـالعلـى سـبيل الم. وهي مجموعة من األهداف الواضحة لنشر الحلول الالزمة للوصول إلى المسار الصـحيح

مصــنع 100مــن وقــود الطــائرات مــن مصــادر مســتدامة وتخضــير نحــو % 10هنــاك حاجــة لجلــب مــا ال يقــل عــن 

ــول عــام  وهكــذا تتــيح هــذه األهــداف الواضــحة لجميــع المشــاركين فــي . 2030يعمــل فــي صــناعة الحديــد بحل

دى التقـدم كمـا تُـوفر للجهـات المعنيـة أيًضـا إمكانيـة تتبـع مـ. سالسل القيمة فهم الدور المنوط بهم وتأديته

القيام به جنًبا إلى جنب مع الوكالـة (UN Climate Champions)الُمحرز، وهو أمر ُطلب من رواد العمل المناخي 

 International)والوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة (International Energy Agency)الدوليـــة للطاقـــة 

Renewable Energy Agency) . قـد التزمـت 2021عـام جالسـكوجدير بالذكر أن البلدان التـي اجتمعـت فـي مدينـة

. أيًضا بهذه األهداف الرائعة

ستتم توسعة هذا الهيكل الناجح إلطالق أهداف المرونة مرة أخـرى؛ ،)COP27(وفي الطريق إلى مؤتمر المناخ 

: في مختلـف المجـاالت، بمـا فـي ذلـك2030بحيث تكون واضحة وقابلة للقياس لما ينبغي تحقيقه بحلول عام 

الوصـول إلــى الطاقـة النظيفــة، ومواقــد الطهـي المســتخدمة لهـا، وإعــادة تأهيــل األراضـي المتــدهورة، وإعــادة 

ــات  ــات صــفري جالســكوتحــالف "هــذا ويعمــل . المــانجروفزراعــة غاب "جفــانز–المــالي مــن أجــل صــافي انبعاث

The Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ) ( تريليـون دوالر أمريكـي مـن األصـول 130على تحويـل

روعات إلــى تـدفقات لتمويـل مشــ-الـذين انضـموا جميًعــا إلـى حملـة الســباق نحـو الصـفر-التـي يـديرها أعضــاؤه 

. العمل المناخي
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ــل الخــاص فــي االقتصــادات الناشــ ــدفقات التموي ــادة ت ــى زي ــا فــي الحاجــة إل ــز هن ئة ويتمثــل أحــد مجــاالت التركي

ا تريليون دوالر أمريكـي مـن التمويـل اإلضـافي سـنوي 2والنامية؛ حيث تُظهر األبحاث ضرورة حشد ما يقرب من 

بـرى مـن هـذا ، وأن النسـبة الك)في بلدان األسواق الناشئة والبلدان النامية باستثناء الصين(2030بحلول عام 

وإلـى جانـب التـزام المزيـد مـن ).Private Finance(ينبغي أن تأتي من مصادر تمويل خاصـة %) 70نحو (التمويل 

ــة والمتعــددة األطــراف، يتعــين مــزج تلــك األمــوال المحــدودة بمــوارد ماليــة محل يــة صــناديق االســتثمار الثنائي

ـــل ـــة: ضـــخمة، مث ـــى تصـــميم . الســـندات الخضـــراء، وصـــناديق التقاعـــد، والمـــدخرات المحلي هـــذا باإلضـــافة إل

ذا األمـر، للمسـاعدة فـي تعزيـز هـ. السياسات التمكينية الصـحيحة لحشـد الكثيـر مـن مصـادر التمويـل الخاصـة

ــ"أبطــال العمــل المنــاخي"قــام  ــر المن ــة األمــم المتحــدة لتغيُّ اخ ، بالتعــاون مــع رئاســة مــؤتمر األطــراف التفاقي

)COP27 ( ن الموائـد واللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لهيئة األمم المتحـدة، بتنفيـذ سلسـلة مـ2022لعام

؛ المستديرة المالية اإلقليمية بحضـور جمـع مـن أصـحاب المشـروعات ومقـدمي التمويـل مـن القطـاع الخـاص

ك اقتــراح وقــد نــتج عــن ذلــ. لحــل القضــايا المعنيــة بكيفيــة هيكلــة تلــك المشــروعات؛ لجعلهــا قابلــة لالســتثمار

).COP27(مجموعة كبيرة من المشروعات، وسيتم تقديم أفضلها خالل مؤتمر المناخ 

ــر المنــاخ وأخيــًرا،  بدايــة لعمليــة التقيــيم العــالمي، ) (COP27ُيعــد مــؤتمر األطــراف التفاقيــة األمــم المتحــدة لتغيُّ

ر المنـاخ"والتي حددتها  لمرجـو خـالل ، لتقيـيم مـدى التقـدم الُمحـرز، وتحديـد المسـار ا"اتفاقية باريس بشأن تغيُّ

المرحلة القادمة؛ حيث يعمل أبطال العمل المناخي بجد لدعم عمل األمم المتحدة وتزويدها بمعلومـات حـول

. ما هو فّعال وما يجب إيالؤه مزيًدا من التركيز

لرغم مـن أن وطبيعة التغيير التكنولوجي يعطياننا سبًبا للتفاؤل الحذر؛ ذلك أنـه بـا2030إن وضوح أهداف عام 

ــا علــى االنخفــاض الهائــل فــي تكــ اليف العــالم ال يــزال بعيــًدا عــن مســاره، فقــد رأينــا فــي الســنوات األخيــرة دليًل

ــ: التقنيــات الجديــدة وارتفــاع معــدالت انتشــارها، الواحــدة تلــو األخــرى، ومنهــا كمثــال اح توليــد الطاقــة مــن الري

ين والطاقــة الشمســية، وأنظمــة تخــزين طاقــة البطاريــات، والمركبــات الكهربائيــة، باإلضــافة إلــى الهيــدروج

ـف واآلن، نحتاج إلى رؤيـة المسـتوى نفسـه مـن التركيـز علـى ا. األخضر، والشحن األخضر، والطيران األخضر لتكيُّ

ات الوطنيـة والمرونة، وخلق زخم الستثمار جميع الحلول المطلوبة، وسيتطلب ذلك تعاونًا جذريا بين الحكومـ

،)Nick Stern" (سـتيرننيـك "كما يـذكرنا خبيـر اقتصـاد المنـاخ الشـهير . والحكومات المحلية واألعمال التجارية

 من الكربون هو قصة النمو الوحيدة فـي القـرن الحـادي والعشـ
ٍ
. رينبأن بناء انتقال عادل إلى اقتصاد مرن خال

تنامًيـا ونظًرا ألن أعداد القادة الشباب والشركات والبنوك والجامعات والمدن الملتزمة بهـذا االنتقـال تشـهد

 على أننا دخلنا أخيًرا عصر التنفيذ في مؤتمر المناخ 
ٍ
).(COP27متسارًعا، فإن ذلك ُيمكن تفسيره كدليل
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ًرا في األرض؟ كيف أحدث البشر تغيُّ
ــادة درجــة الحــرارة بمقــدار  ذوبــان كــل األنهــار : درجــة منــذ مــا قبــل العصــر الصــناعي فــي1.5تســببت زي

يـة الجليدية، وانهيار الجليد البحري في القطـب الشـمالي،  وحـدوث موجـات جفـاف قياسـية وأحـوال جو
فماذا ستفعل الدرجات الست المتوقعة؟.. قاسية، وعدم استقرار الغذاء

يؤكــد البــاحثون أن النحــل الطنــان فــي انخفــاض حــاد علــى"
."  نطاق قاري جراء التغير المناخي

األمريكية " فيرمونت"، جامعة "براونجوشاو"

أمريكــــــي مليــــــون دوالر 175" نيويــــــورك"تخصــــــص واليــــــة "
."الطاقة المتجددةلمشروعات 

، خدمة إخبارية عامة"هامنيا"

كثيفـة تحدث خمسة ماليين حالة وفاة كـل عـام بسـبب تلـوث الهـواء والجـوع والمـرض نتيجـة لتغيـر المنـاخ واالقتصـادات
، إذا اســتمرت األنمــاط الحاليــة 2030الكربــون، ومــن المــرجح أن يرتفــع هــذا العــدد إلــى ســتة ماليــين ســنويًا بحلــول عــام 

.الستخدام الوقود األحفوري
"رويترز"، "كستنينيا"

Source: climate change awareness and action, “Infographic Poster: How human change the earth.” 
(Accessed: November 1, 2022).
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الواليـة األمريكيـة مشـروع قـانون يطالـب صـناديق معاشـات المـوظفين العامـة ب" كاليفورنيـا"أقر المشروعون في والية "
." بالتخلي عن الفحم

اإلخباري األمريكي " بروجرسسينك "، موقع "فالنتينيمكيت "

عن خطط للتحول إلى مصـادر الطاقـة المتجـددة بنسـبة " 500فورتشين"شركة بقائمة 500أعلنت تسع شركات من أكبر "
."٪، واالنضمام إلى مجموعة متنامية من الشركات التي تدرك مخاطر التغير المناخي100

األمريكية" تايم"، مجلة "وورالندجاستن "

صـيف تسببت موجـات الحـر فـي عـدة قـارات هـذا ال. كانت درجات الحرارة العالمية في يوليو هي األكثر سخونة على اإلطالق
.في مقتل آالف األشخاص

"نيويورك تايمز"، "جيلزجاستن "
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ـــان ـــون عـــن المب ـــة الكرب ـــت الورقـــة قضـــية إزال يتبن
ي فـ-باعتبارها مصدًرا جوهريـا الرتفـاع درجـة حـرارة-

ي ظـل النهضـة العمرانيـة التـي تشـهدها الدولـة فـ
.الوقت الراهن

إزالــــــــــة الكربــــــــــون عــــــــــن 
ــــــة .. المبــــــاني ــــــة واجب غاي

المنال

ت مستشـــار رئـــيس المركـــز للسياســـا
مركز المعلومات ودعـم اتخـاذ -العامة 

القرار بمجلس الوزراء المصري

ع المـــدير التنفيـــذي الســـابق لمركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار التـــابرشا مصطفى عوض. د
عاًمــا فــي صــنع السياســة 25لمجلــس الــوزراء المصــري، خبــرة تزيــد علــى 

العامــــة، تغطــــي العديــــد مــــن القضــــايا التنمويــــة فــــي مصــــر والمنطقــــة 
ــوراة الفلســفة فــي االقتصــاد، مــن ك. العربيــة ــى درجــة دكت ــة حاصــلة عل لي

.  االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

مـن انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون، % 47إن المباني التي نعيش ونتعلم ونعمل ونلهو بها مسؤولة عـن نحـو 

تتسـبب ومن ثَمَّ فإنها تَُعد مصدًرا جوهريا الرتفاع درجة حرارة سطح األرض وظاهرة االحتباس الحراري، التـي

يل فـي ولمـا كانـت المبـاني هـي سـبب أصـ. في تغير المناخ وأحداثه القاسية الُمشاهدة في جميع أنحاء العالم

تتطلــب حتًمــا معالجــة هــذا الســبب 2015ذلــك، فــإن بلــوغ مســتهدفات اتفاقيــة بــاريس للمنــاخ الُموقعــة فــي 

. األصيل، وإال فلن تصل البشرية إلى ما تصبو إليه

ــــــان  ــــــدأت بتبي ــــــث ب ــــــاني؛ حي ــــــون عــــــن المب ــــــة الكرب ــــــت الورقــــــة قضــــــية إزال ــــــه، تبن ــــــاني"وعلي "مفارقــــــة المب

Building Paradox)(، ـــدور التنمـــوي للمبـــاني والحاجـــة الُملحـــة لمواجهـــة لتأكيـــد عـــدم وجـــود تعـــارض بـــين ال

ثــم انتقلــت . 2030االنبعاثــات الصــادرة عنهــا، األمــر الــذي يــدعم إنجــاز العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 

مكن التوافق الورقة بعد ذلك إلى التعريف المقصود بإزالة الكربون عن المباني، والمعايير االسترشادية التي يُ 

.بشأنها إلنجاز تلك المهمة

ا لرؤية مفادها أن تكـون جميـع المبـاني الجديـدة ُمحايـدة  ـاالحًقا، قدمت الورقة إطاًرا مرجعي حلـول عـام بكربوني

ا خالية من الكربون بحلول عام 2030 مع ترجمتـه إلـى هيكـل للنظـام البيئـي 2050، وجميع المباني القائمة حالي ،

. الُمقترح، ليكون نواة لخطط تنفيذية متكاملة ومتسقة

المستخلص
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بـاني، التـي وللتدليل على أن كثير من الحلول واآلليات ُمتاحة بالفعـل، تطرقـت الورقـة لعـدد مـن نظـم تقيـيم الم

. ُيمكن االعتماد عليها لقياس أدائها وتخطيط مسارات تخليصها من الكربون

لتـزام الفعلـي ، دعت الورقة إلى تبني نهج شامل إلزالة الكربون عن المباني، يتمثَّل وقوده الرئيس فـي االوأخيًرا

ــا كــان دورهــم فــي الحيــاة لمكافحــة كربــون المبــاني، واإلرادة التــي يت بــل جميــع البشــر أي
ِ
عــين أن واألخالقــي مــن ق

. ي تتسارعتتحول إلى منظومة إلدارة التغيير المرجو، أخًذا بعين االعتبار أن الوقت ينفد، ووتيرة المناخ القاس

ر المناخ فـي مصـر  ، اقترحـت الورقـة 2050وعلى المستوى الوطني، وفي ظل إطالق االستراتيجية الوطنية لتغيُّ

عـي المقتـرح، أن يتم تصميم استراتيجية وطنية منفصلة إلزالة الكربون عن المباني، مسترشدة باإلطار المرج

يـع الفئـات مع تحديد مستهدفات مناخية للمباني، وتطوير خطة تنفيذية تفصـيلية وفـق نهـج تشـاركي مـع جم

مبـاني هذا باإلضافة إلـى أهميـة االنضـمام إلـى المؤشـرات الدوليـة ذات الصـلة باسـتدامة ال. أصحاب المصلحة

اوتحييدها  مع التفكير في توطين بعضها على مستوى محافظات الجمهوريةكربوني ،.

.اريس للمناخاتفاقية ب-نظم تقييم المباني -بيئة البناء -متناقضة المباني -إزالة الكربون : الكلمات الدالة

ــــــق   ــــــاء األخضــــــر ال يتعل إن البن

.فرادبالمباني، وإنما يرتبط باأل
)(Sandy Wigginsويجينزساندي 

 ومجتم
ٍ
عات رئيس شركة استشارية وطنية لبناء مبان

ا، والرئيس ا واجتماعيا واقتصادي مستدامة بيئي

.المؤسس لمعهد شهادات المباني الخضراء

14



2022نوفمبر -العدد األول -آفاق المناخ 15

الشكل 

لطبيعية بها وفًقا للعوامل االُمتنبأتطور متوسط التغير السنوي في درجة حرارة سطح األرض الُمسجل والمساحة 
درجة مئوية–) 2020–1850(فقط، والعوامل الطبيعية والبشرية خالل الفترة 

1

ُمقدمـــــــــة

نُّ األرض بما رُحَبـت مـن ارتفـاع درجـة حرارتهـا بمقـدار 
ِ
درجـة مئويـة، مقارنـة بمتوسـط درجـات حرارتهـا بـين 1.1تئ

ألـف عـام، أي منـذ فتـرة مـا قبـل العصـر الجليـدي 125، لُيصبح معدل االرتفاع هو األعلى منذ 1900–1850عامي 

ال –ط ويشـير أحـد التقـارير الحديثـة إلـى أنـه فـي حـال اسـتمرار انبعاثـات غـازات الدفيئـة بمعـدل متوسـ. الحديث

. درجات مئوية3.5–2.1فإن درجة حرارة األرض سوف ترتفع ما بين –يختلف كثيًرا عما يشهده الواقع الراهن

؛ 2015ال جــدال فــي أن هــذا المعــدل أعلــى بكثيــر ممــا تعهــدت بــه بلــدان العــالم فــي اتفاقيــة بــاريس للمنــاخ عــام 

، األمــر الــذي يتطلــب Tollefson, 2021)(1درجــة مئويــة 2.0–1.5التزاًمــا منهــا بــأال ترتفــع درجــة حــرارة األرض عــن 

، وبلـوغ الحيـاد الكربـوني بـأن تسـجل انبعاثـات 2030خفض انبعاثات االحتبـاس الحـراري إلـى النصـف حتـى عـام 

.2050الكربون صافي صفر بحلول عام 

170، الذي ُيصور التغير السنوي الفعلي في درجة حـرارة سـطح األرض علـى مـدى الــ )1(كما يظهر الشكل رقم 

ن وتُشــير النتــائج إلــى أ. ، أن اإلنســان هــو مــن صــنع ظــاهرة االحتبــاس الحــراري)الخــط األســود(عاًمــا الماضــية 

ـر الفعلـي النـاتج عـن العوامـل الطبيعيـة فقـط  ـأونطاقـه المحتمـل ) الخـط األخضـر(التغيُّ المسـاحة (ه بـالُمتنبَّ

ـــا فـــي األســـاس النشـــاط الشمســـي والبركـــاني، والمســـاحات ) الُمظللـــة فـــي الحـــدود اآلمنـــة، والمقصـــود هن

ة متصـاعدة، في الُمقابل، سجلت التغيُّرات الفعلية الناجمة عن العوامـل البشـرية والطبيعيـة وتيـر. الخضراء

.خاصة في السنوات األخيرة، جراء األنشطة الحياتية للبشر

Source: Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2021: The Physical Science Basis, IPCC Sixth 
Assessment Report, August 6, 2021, https://bit.ly/3SMienu

ـــــأالٌمسجل ـــــه فـــــي ظـــــل العوامـــــل المتنب ب
البشرية والطبيعية

ــأ ــه فــي ظــل العوامــلالمتنب ب
الطبيعية فقط

1850 1900 1950 2000 2020
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غـت رقًمـا واكب ذلك ارتفاعات سنوية ُمطردة فـي انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون فـي الغـالف الجـوي، والتـي بل

ا جديًدا في عام  جـزًءا فـي المليـون 414.72، ُمسجلة 2021قياسيParts Per Million, PPM)(، كمـا يوضـح الشـكل

؛ حيـث إلنتـاج الطاقـة) الفحـم والـنفط والغـاز(ُيعَزى ذلـك فـي غالبيتـه إلـى اسـتخدام الوقـود األحفـوري ). 2(رقم 

مليارات طن كربون سنويا في المتوسط 3ارتفعت االنبعاثات السنوية الناتجة عن حرق الوقود األحفوري من 

األمـر الـذي رفـع كميـة انبعاثـات . 2021مليارات طن كربون في عام 9.5خالل ستينيات القرن العشرين إلى نحو 

Rebecca, 2021.(2(مليار طن خالل الفترة نفسها 35مليار طن إلى 11ثاني أكسيد الكربون من 

الشكل 

)2021–1960(تطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي خالل الفترة 
2

ــد عنهــا مــا يقــرب مــن ن ــا، تُشــير اإلحصــاءات إلــى أن بيئــات المبــاني تولَّ صــف هــذه وبــاقتراب أكثــر تحليًل

؛ إذ يُعـد تشـغيل )3(، كما يُبين الشكل رقم %)47(على مستوى العالم 2020االنبعاثات الكربونية في 

ــاني مســؤولًا عــن  ــة % 27المب ــاني الســكنية، و% 17(مــن إجمــالي االنبعاثــات الكربوني مــن % 10مــن المب

ــر الســكنية ـــ )المبــاني غي ــاء % 20، فــي حــين أن ال بــل أنشــطة التشــييد ومــواد البن
ِ
األخــرى نتجــت مــن ق

مـــن إجمـــالي % 43وقـــد جـــاءت هـــذه االنبعاثـــات جـــراء اســـتهالك ). الخرســـانة والصـــلب واأللومنيـــوم(

UNEP and Global ABC, 2021.(3(االستهالك العالمي من الطاقة 

Source: Lindsey, Rebecca, Climate Change: Atmospheric Carbon Dioxide, Climate.Gov, June 23, 2022, 
https://bit.ly/3ybXZYm

2020201020001990198019701960

280

300

320

340

360

380

400

420

ن 
بو

كر
 ال

يد
س

أك
ي 

ان
ة ث

مي
ك

)
ن

يو
مل

 ال
ي

 ف
اء

جز
أ

(



2022نوفمبر -العدد األول -آفاق المناخ 17

الشكل 

لـى المسـتوى نسبة المباني والتشييد في االستخدام النهائي للطاقـة وانبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون ذات الصـلة ع
)2020(العالمي 

3

Source: United Nations Environment Programme and Global Alliance for Buildings and Construction, 2021 Global 
Status for Buildings and Construction, https://globalabc.org/our-work/tracking-progress-global-status-report

ظـم النصـيب النسـبي لقطـاع المبـاني فـي انبعاثـات الكربـون، فإنـه ُيَعـد األكثـر أولويـة ل
ِ

جهـود تحييــده ونظـًرا لع

ــا للطاقــةالوكالــة الدوليــة"ويــدعم تلــك الفرضــية أن . ، فــي ســباق إنجــاز أهــداف اتفاقيــة بــاريس للمنــاخكربوني"

(The International Energy Agency) مــن انبعاثــات % 87أكــدت مــؤخًرا أنــه ُيمكــن تخلــيص المبــاني مــن نحــو

، من خالل تـوطين تقنيـات متـوفرة بالفعـل، مـن شـأنها 2050الغازات الُمسببة لالحتباس الحراري بحلول عام 

. تعزيز كفاءة استخدام الطاقة واالعتماد على الكهرباء النظيفة

إذا -ت صـلةرغم انطالق عـدة مبـادرات ذا–َبْيد أن الواقع الفعلي يحمل حقيقة ُمغايرة للتركيز على تلك األولوية 

يرات ذلـك أن التقـد. تمت مقارنة الجهد المبذول والعائـد المتحقـق بقطاعـات أخـرى مثـل المركبـات الكهربائيـة

مـن إجمـالي رصـيد % 1ال تتخطـى ) Building Decarbonization(تشير إلى أن نسبة المباني الخالية من الكربـون 

البلـدان وعليه، ُيمكن القول بأن التقدم في هذا المسار ُيعاني ركـوًدا عنيـًدا وعقبـة كـؤوًدا؛ فـي4.المباني القائمة

.النامية والمتقدمة على حد سواء
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بـون مـن كيـف يُمكـن إزالـة الكر "وعليه، تطرح الورقة على بساط النقـاش إشـكالية رئيسـة مفادهـا 

و الباحـث إلـى ولتحقيـق ذلـك، يصـب" المباني بوتيرة متسارعة لتعزيز مسار اتفاقية بـاريس للمنـاخ؟

طــرح إطــار اســتراتيجي للمســاهمة فــي بلــوغ ذلــك، مــع حزمــة مــن أدوات السياســات العامــة التــي 

م األول جاءت الورقة في خمسة أقسام رئيسة بخالف الُمقدمة؛ حيث اخـتص القسـ. يُمكن تبنيها

قطـاع منها بتناول متناقضة المباني وإزالة الكربون عنها، وأوضـح القسـم الثـاني أهميـة تخلـيص

2050المبـاني مــن الكربــون ومســتهدفاته، وانتقــل القســم الثالـث إلــى طــرح خارطــة طريــق لمبــاني

ــــدخالت ــــا للت ــــاني بوصــــفها نموذًج ــــيم المب ــــنظم تقي ــــع ل ــــات إنفاذهــــا، وتطــــرق القســــم الراب وآلي

.التشريعية، وأخيًرا قدم القسم الخامس مالحظات ختامية

 Building)قـد ُيعـَزى ذلـك فـي جـزء منـه إلـى التباينـات الُمشـاهدة فـي المبـاني الُمسـتهدف إزالـة الكربـون عنهـا

Decarbonization)م، ذات فهي تتنوع بين سكنية وإدارية وتجارية وصناعية، صغيرة ومتوسطة وكبيـرة الحجـ؛

ئمـة مـع الحيـاد مواد بناء متنوعة وتقطن بيئات مناخية مختلفة، باإلضافة إلى أن متطلبات توافق المبـاني القا

بيــد أن ذلــك ال ُيَعــد ُمبــرًرا مقبوًلــا، 5.الكربــوني ُمغــايرة لمــا تحتــاج إليــه المبــاني الجديــدة المســتهدف تأسيســها

. يولكنه يدل على جوهرية تبني تحوالت متسارعة في المشهدين الحالي والمستقبلي لقطاع المبان

باني بوتيرة كيف ُيمكن إزالة الكربون من الم"وعليه، تطرح الورقة على بساط النقاش إشكالية رئيسة مفادها 

تيجي ولتحقيــق ذلــك، يصــبو الباحــث إلــى طــرح إطــار اســترا" متســارعة لتعزيــز مســار اتفاقيــة بــاريس للمنــاخ؟

مسـة جاءت الورقـة فـي خ. للمساهمة في بلوغ ذلك، مع حزمة من أدوات السياسات العامة التي ُيمكن تبنيها

ربون عنها، أقسام رئيسة بخالف الُمقدمة؛ حيث اختص القسم األول منها بتناول متناقضة المباني وإزالة الك

الــث إلــى وأوضـح القســم الثــاني أهميــة تخلــيص قطــاع المبــاني مـن الكربــون ومســتهدفاته، وانتقــل القســم الث

ذًجـا وآليات إنفاذها، وتطرق القسم الرابـع لـنظم تقيـيم المبـاني بوصـفها نمو2050طرح خارطة طريق لمباني 

.للتدخالت التشريعية، وأخيًرا قدم القسم الخامس مالحظات ختامية

18
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ن عن المباني ال تتمثَّل في تأسيس يقين راسخ بأن منطق إزالة الكربونقطة االنطالق بداية، ُيمكن القول بأن 

ــ"يعــوق مســار التنميــة بــل ُيعــززه، بوصــفه المســار األمثــل للتعــاطي مــع مــا ُيطلــق عليــه  " انيمتناقضــة المب

Building Paradox)(منطًقـا التي تنطوي على طرفين رئيسين غير نقيضين، ُيساند كل منهمـا ُحجـة رشـيدة و؛

. أصيًلا إذا تم التعاطي معه بمفرده، وإن كان يبدو للوهلة األولى أنهما ال يستقيمان مًعا

 في حياة شعوب العالم وبلدانهفمن جهة، 
ٍ

 رئيس
ٍ
ا حثيًثـا لذلك، نجـدهم يسـعون سـعيً . تضطلع المباني بدور

، كمــا % 70لتشـييد المزيــد منهــا، األمــر الــذي جعــل أكثــر مــن 
ٍ
 ومبــان

ٍ
مــن الثــروات العالميــة تــأتي فــي هيئــة أراض

ا ى اآلتيويرجع ذلك في األساس إل. تُمثِّل صناعة التشييد واحًدا من أكبر القطاعات االقتصادية عالمي:

عنــدما ُيَعــد قطــاع المبــاني واحــًدا مــن أكثــر القطاعــات التــي يســتخدمها اإلنســان، وأيًضــا مــن أكثرهــا تــأثيًرا

 على مدار الساعة
ٍ
.يتعلق األمر بصحة األفراد ورفاهتهم؛ فالجميع يقطن ويعمل ويلهو في مبان

كن، فضـًلا عـن ُيلبي قطاع التشييد والبناء واحًدا من االحتياجات اإلنسانية األساسية، من خالل توفير السـ

.توفير المباني التعليمية والترفيهية والمرافق للمجتمعات

ر بيئــة أك ــوفِّ ثــر تنافســية تُســهم المبــاني فــي تحســين نوعيــة الحيــاة وخلــق مســتقبل أكثــر ازدهــاًرا، كونهــا تُ

. لألنشطة التجارية واإلدارية، وتُعزز من النشاط االقتصادي، وتخلق المزيد من فرص العمل

طــاع فــي ظــل العالقــات التشــابكية المتعــددة مــع كثيــر مــن األنشــطة االقتصــادية األخــرى، يمكــن اعتبــار ق

كونـه ُيحفـز كثيـًرا مـن األنشـطة االقتصـادية ،)(Leading Sectorالمباني أحد القطاعات االقتصادية القائدة 

.عبر سلسلة توريد متنوعة ومعقدة

من خالل تصميماتها المعمارية الُمتميزة، تَُعد المباني أيًضا تعبيًرا ورمًزا لثقافة المجتمع.

منهامتناقضة المباني وإزالة الكربون: أولًا
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صـاحبه يعكس الطرف الثاني للمتناقضـة االسـتخدام الكثيـف لقطـاع المبـاني للطاقـة، ومـا يُ ومن جهة أخرى، 

. ، ومـن ثَـمَّ التسـريع بـوتيرة التغيـر المنـاخي)3(من انبعـاث غـازات االحتبـاس الحـراري كمـا أوضـح الشـكل رقـم 

ـا فــي جميـع أنحــاء العـالم ســ تظل هـذا، والالفـت لالنتبــاه أن مـا يقــرب مـن ثلثــي مخـزون المبـاني الموجــودة حالي

، الستيعاب موجة 2060أيًضا، من المتوقع أن تتضاعف مساحة المباني بحلول عام . 2040قائمة لما بعد عام 

بعبـارة أخـرى، . مليار متـر مربـع خـالل هـذه الفتـرة230النمو الحضري المتنامية على المستوى الدولي، بإضافة 

 على سطح الكوكـب تُعـادل مسـاحة مدينـة نيويـورك األمريكيـة كـل شـهر حتـى عـ
ٍ
2060ام ُيتوقع تأسيس مبان

)Architecture2030, 2022.(6

، فـال منـاص مـن الحـد مـن انبعاثـات الكربـون التـي تتسـبب فيهـا المبـاني القائمـة والوافـدة علـى نطـاق ومن ثَمَّ

لعـالم تبعـد ، خاصة وأن غالبيـة بلـدان ا"اتفاقية باريس للمناخ"واسع، حتى يستطيع العالم بلوغ مستهدفات 

" يمتعقـــب العمـــل المنـــاخ"فوفًقـــا لنتـــائج . كـــل البعـــد عـــن المســـتهدفات الطموحـــة التـــي حـــددتها االتفاقيـــة

Climate Action Tracker)(، ال يوجــد حتــى تاريخــه) ــوبر ــاريس ) 2022أكت ــة ب ــة متوافقــة مــع أهــداف اتفاقي دول

).4(للمناخ، كما يعرض الشكل 

الشكل 

أكتوبر (م مدى كفاية العمل المناخي للوفاء بأهداف اتفاقية باريس للمناخ على مستوى العال: متعقب العمل المناخي
2022(

4

Source: Climate Action Tracker, October 2022, https://climateactiontracker.org/countries/

يوافق اتفاقية باريس
 تقريًبادرجة مئوية1.5

ٍ
 كاف

ٍ
 للغايةغير كاف

ٍ
 بشكل خطيرغير كاف

ٍ
غير كاف
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، علــى النحـــو 2030الجــدير بالــذكر أن هــذا التوجـــه ســوف ُيســهم أيًضـــا فــي إنجــاز أهــداف التنميـــة المســتدامة 

يــأتي ذلــك فــي ضــوء مــا خلصــت إليــه دراســات عديــدة مــن تأكيــد لُقــدرات ). 1(الُموضــح بإيجــاز فــي الجــدول رقــم 

" دةالميثــاق العــالمي لألمــم المتحــ"قطــاع المبــاني الحيــوي، وتــأتي فــي مقــدمتها الدراســة الصــادرة عــن فريــق 

 ,Royal Institution of Chartered Surveyors)" المؤسســة الملكيــة للمســاحين القــانونيين"بالتعــاون مــع 

RICS) ــل ــز قطــاع األعمــال المســتدام فــي األراضــي والتشــييد واســتخدام "، وتحمــل عنــوان 2018فــي أبري تعزي

ــل الهــدف الــرئيس لهــذه الدراســة فــي 7".جعــل أهــداف التنميــة المســتدامة حقيقــة–واســتثمار العقــارات  تمثَّ

. تبيان أثر هذا القطاع على تحقيق تلك األهداف

الصحة الجيدة والرفاهة: 3الهدف 

مـن وقـتهم داخـل المبـاني؛ لـذلك فإنهـا % 95-% 85تُعد المباني الخضراء مبـاني صـحية، ويقضـي األفـراد نحـو 
.تنعكس إيجابًا على صحتهم ورفاهتهم

المياه النظيفة والنظافة الصحية: 6الهدف 

المة نظـم تُسـهم أفضـل ممارسـات البنـاء المسـتدام والمبـاني الخضـراء فـي تـوفير الميـاه، باإلضـافة إلـى سـ
.إدارة النفايات المرتبطة بها

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: 7الهدف 

مـن اسـتخدامات الطاقـة فـي المبـاني علـى % 20من المرجح أن تخفـض التقنيـات المختلفـة الحديثـة أكثـر مـن 
.األقل

العمل الالئق والنمو االقتصادي: 8الهدف 

ي كــل يعـزز البنـاء األخضـر مـن النمـو االقتصـادي، كمـا يـوفر فــرص عمـل، كونـه قطاعًـا قائـدًا كثيـف العمالـة فـ
.مرحلة من دورة حياة المبنى

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية: 9الهدف 

تكـار لعقـود تُعد صناعة البناء مـن أكبـر الصـناعات عالميـا، ومـن المـرجح أن تكـون المبـاني الخضـراء حـافزًا لالب
.هذا باإلضافة إلى أهمية المبنى األخضر للصناعات األخرى. قادمة

مدن ومجتمعات محلية مستدامة: 11الهدف 

ــر ــي تُســهم فــي مكافحــة التغيُّ ــاني الخضــراء جــوهر المــدن والمجتمعــات المســتدامة الت ــل المب ــاخي تُمثِّ المن
.وتعزيز النمو الحضري السريع

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن: 12الهدف 

ــدائري  ــادئ االقتصــاد ال ــاني الخضــراء علــى مب ــدوير(تعتمــد المب ــى الت ار ؛ ممــا يســاعد فــي عــدم إهــد)القــائم عل
.الموارد، كما أنها أكثر صمودًا وقوة، ما يؤهلها للبقاء لعقود في حالة جيدة

العمل المناخي: 13الهدف 

ــر المنــاخي؛ نظــرًا الرتفــاع النصــيب النســب ي للمبــاني فــي تُعَــد المبــاني الخضــراء جــزءًا أصــيلًا مــن معالجــة التغيُّ
.استهالك الطاقة وانبعاثات الكربون

الحياة في البر: 15الهدف 

؛ خاصـة وأنهـا يُمكن استخدام المباني الخضراء لحماية الغابات، وتوفير موارد المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي
.تعتمد على مواد مستدامة تحترم البيئة المحيطة بالمبنى

عقد الشراكات لتحقيق األهداف: 17الهدف 

ثـال علـى تُسهم المباني الخضراء فـي تأسـيس شـراكات قويـة وعالميـة إلنجـاز أهـداف التنميـة المسـتدامة، م
.(Global Alliance for Building and Construction)" التحالف العالمي للبناء والتشييد: "ذلك

جدول 

أثر قطاع التشييد والمباني على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
1

.قام الباحث بتطوير المحتوى وفًقا لعدد من المصادر: المصدر
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ــال علــى ذلــك،  ــاء واســتخداماتها مــن العوامــل الرئيســمث ة ُيعــد نمــط تخطــيط وتصــميم المبــاني ومــواد البن

لى كـل مـن الُمحددة النبعاثات غازات الدفيئة، ومن ثَمَّ فإن كفاءة وفعالية هذه األمور سوف تنعكس إيجاًبا ع

ك تــوفر الطاقــة النظيفــة بأســعار معقولــة، وتأســيس مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة، وتعزيــز االســتهال

ضــمن ) 13، 12، 11، 7(األمــر الــذي ُيســهم فــي تحفيــف األهــداف . واإلنتــاج المســؤول، والحــد مــن التغيــر المنــاخي

.2030منظومة أهداف التنمية المستدامة 

مستهدفات إزالة الكربون عن المباني: ثانًيا

ـــةبعـــد اليقـــين  ـــاني بوجوبي ـــون عـــن المب ـــة الكرب Buildingمســـار إزال Decarbonization)(، ـــد ـــة تحدي ـــدو أهمي تب

بــاريس والالفــت لالنتبــاه أن بدايــة هــذا المســار كانــت ســابقة علــى تدشــين اتفاقيــة. المقصــود بــذلك صــراحة

Green)" الهندســــــة المعماريــــــة الخضــــــراء"؛ ففــــــي ثمانينيــــــات القــــــرن العشــــــرين، اكتســــــبت 2015للمنــــــاخ 

Architecture)لُمحيطـة بهـازخًما كبيًرا، بوصفها نهًجا للحد مـن اآلثـار السـلبية للهياكـل المبنيـة علـى البيئـة ا .

ر بيئــي إنهــا فلســفة تعتمــد علــى البيئــة كمصــدر إلهــام لبنــاء مســاحات تُحــافظ علــى صــحة البشــر وذات تــأثي

. منخفض، مع قابليتها للتكيف مع البيئة المحيطة بها

Green" (المبـــاني الخضـــراء"وهكـــذا، ظهـــر مصـــطلح  Buildings(، الـــذي يعكـــس اخضـــرار المبـــاني

مـن أمثلـة . عيـةلكونها تُسهم فـي خفـض البصـمة السـلبية التـي تتركهـا المبـاني علـى البيئـة الطبي

Vertical" الغابة العمودية في ميالنو"هذا النوع من العمارة  Forest in Milan)(التي تُمثِّل نموذًجا ؛

وابقـــه؛ للتنــوع البيئـــي الحضـــري؛ باعتبـــار المبنـــى موطًنــا آلالف الشـــجيرات المنزرعـــة فـــي جميـــع ط

Wood, 2022.(8(المتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تشغيل المبنى 

22
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ــَس   ,The U.S. Green Business Council)“مجلــس األعمــال األخضــر األمريكــي"وتوكيــًدا لهــذا التوجــه، ُأسِّ

USGBC)  القيـادة فـي"لُيمثـل عالمـة فارقـة ضـمن مسـيرة الهندسـة المعماريـة الخضـراء، وقـد أطلـق برنـامج

ـا نظـام ،)(Leadership in Energy and Environmental Design, LEED" الطاقـة والتصـميم البيئـي لُيصـبح حالي

ي يعتمـدها جـدير بالـذكر أن المشـروعات التـ. تصنيف المباني الخضراء األكثر استخداًما على المسـتوى الـدولي

، وتحـد تعكس حقيقة كونها توفر األموال وترفع من كفـاءة االسـتخدام...) مباني، مرافق، مدنًا، (هذا البرنامج 

كمــة مــن انبعاثــات الكربــون، وتخلــق أمــاكن أكثــر صــحة لألفــراد، وتُحقــق األهــداف البيئيــة واالجتماعيــة والحو

)USGBC, 2022(، كما يوضح اإلطار رقم)9).1

إطار 

برنامج القيادة في الطاقة والتصميم البيئي
1

األمــوال وتحســن الكفــاءة وتحــد مــن انبعاثــات الكربــون، وتجعــل المبــاني بيئــةLEEDتُــوفر المشــروعات الُمعتمــدة مــن 

كمـة صحية أكثـر لألفـراد، كمـا أنهـا جـزء مهـم مـن معالجـة التغيـر المنـاخي وتحقيـق األهـداف البيئيـة واالجتماعيـة والحو

)ESG Goals(،باإلضافة إلى أنها تعزز من المرونة، وتدعم المجتمعات لتكون أكثر إنصاًفا.

ميـــاه يكســب المشـــروع المؤهـــل نقاًطـــا مــن خـــالل االلتـــزام بالمتطلبـــات الرئيســة ذات الصـــلة بـــالكربون والطاقـــة وال

مراجعـة مـن وتمـر المشـروعات بعمليـة تحقـق و. والنفايات والنقل ومواد البناء والصحة وجودة البيئة الداخلية للمبنـى

بل 
ِ
59–50(، فضـي )نقطـة49–40(ُمعتمـد : كما يتم منحها نقاًطا تتوافق مع مسـتوى الشـهادة الخـاص بهـا،GBCIق

).نقطة أو أعلى80(، وبالتيني )نقطة79–60(، ذهبي )نقطة

ُمعتمد
)نقطة49–40(

فضي
)نقطة59–50(

ذهبي
)نقطة79–60(

بالتيني
)نقطة أو أعلى80(

لــيعكس إدمــاج منطــق ،)(Sustainable Buildings" المبــاني الُمســتدامة"مصــطلح واكــب ذلــك أيًضــا إطــالق 

غيل، فــي جــوهر جميــع مراحــل حيــاة المبنــى، بدايــة مــن التخطــيط إلــى التصــميم والبنــاء، ثــم التشــ" االســتدامة"

ــا وُمــوفرة. أو الهــدم/ وأخيــًرا التحــديث و علــى أن تنطــوي جميــع هــذه المراحــل علــى ممارســات مســؤولة بيئي

ا، دون التـأثير علـى ا لبيئـة المحيطـة بـهللموارد، لتصبح بيئته صحية ومريحة وُمنتجة لفترة زمنية طويلـة نسـبي .

) (Global Sustainable Building Index, GSBIوفي هذا السياق، تم تدشين مؤشر المباني المستدامة العالمي 

ء الـذي ُيصـنف البلـدان المتضـمنة ألربـع فئـات وفًقـا ألدا،)(Baker & McKenzie" بيكـر ومـاكينزي"عن مؤسسة 

.البلدان في مجال استدامة مبانيها

Green)الشـــهادة البيئيــــة : ينطـــوي المؤشـــر علـــى تســــعة معـــايير، يـــتم تــــوفير بياناتهـــا عبـــر مســــح لتقيـــيم

Certification)،ء، وشهادات أداء الطاقة والحد األدنى من معايير الطاقة، وحوافز التحول إلى المباني الخضـرا

خطـيط، ومستهدفات ثاني أكسيد الكربون والطاقـة، والطاقـة المتجـددة، واإلطـار التشـريعي، والتمويـل، والت

-دولـة16الـذي يغطـي –2022ووفًقا لنتائج المؤشر الصادر فـي أغسـطس . واإليجارات الخضراء صديقة البيئة

البلــد –، فــي حــين جــاءت اإلمــارات العربيــة المتحــدة )2(تحتــل ألمانيــا المرتبــة األولــى كمــا يوضــح الجــدول رقــم 

. في المرتبة قبل األخيرة–العربي الوحيد المتضمن بالمؤشر

Source: USGBC, LEED rating system, October 24, 2022, https://www.usgbc.org/leed
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مبــاني "و،)(Building Decarbonization" إزالــة الكربــون عــن المبــاني"الحًقــا، بــدأ تــداول ُمصــطلح 

 تصـدر ،)(Net Zero Carbon Building" الصافي الكربوني الصفري
ٍ
التي يُمكن تعريفها بأنها مبـان

10:في ذلكانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على أساس سنوي تُساوي الصفر، أو قيمة سالبة؛ بما

ه؛ مثـل التدفئـة المرتبط بالطاقة المستخدمة لتشغيل المبنى بعد اكتمال تأسيس: الكربون التشغيلي

.والتبريد وتسخين المياه واإلضاءة والمصاعد واألجهزة الكهربائية

والـتخلص في إشارة إلى المتعلق بمواد البناء وعملية التشييد والهـدف: الكربون المتضمن في المبنى

. من األنقاض
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مؤشر المباني المستدامة العالمي في عدد من البلدان المختارة
2

Source: Baker & McKenzie, Global Sustainable Buildings Index 2nd Edition
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مــل ُمتعقــب الع"فــي ضــوء اتفاقيــة بــاريس للمنــاخ، قــام 

وآخـرون بتصـميم )  (Climate Action Tracker"المنـاخي

ـــاني  ـــة الخاصـــة بقطـــاع المب عـــدد مـــن المعـــايير المرجعي

اته إلزالــة الكربــون عنــه، إلحــداث توافــق بشــأن مســتهدف

11:المناخية، والمتمثلة في التالي

مباني خفض كثافة االنبعاثات الناتجة عن استخدام ال

قارنة م) متر مربع/ كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون(

بحلـول عـام % 95–% 90بنسـبة 2015بمستويات عـام 

.2050بحلول عام % 100–% 95، و2040

خفــض كثافــة الطاقــة الناتجــة عــن عمليــات تشــغيل

–% 20المبـــاني فـــي البلـــدان واألقـــاليم الرئيســـة بنحـــو 

فــي المبــاني % 30–% 10فــي المبــاني الســكنية، و% 30

مقارنة بمـا كانـت عليـه فـي 2030التجارية، بحلول عام 

2015.

يــة جميــع المبــاني الجديــدة يتعــين أن تكــون مبــاني خال

مــن الكربــون اعتبــاًرا مــن اآلن؛ ممــا يعنــي أيًضــا عــدم 

ل الوقــود التوســع فــي شــبكات البنيــة التحتيــة لتوصــي

.شبكات الغاز: األحفوري للمباني، مثل

 مـن رصـيد المبـاني القائمـة % 3.5–% 2.5إعـادة تجهيـز

ــول ــات بحل ــة انبعاث ــتح عنهــا أي ــى ال ين عــام ســنويا؛ حت

2050.

ـــى خارطـــة  ـــة لترجمـــة هـــذه المســـتهدفات إل وفـــي ُمحاول

طريـــق إلزالـــة الكربـــون بالكامـــل عـــن المبـــاني عبـــر دورة 

" دالتحــــالف العــــالمي للمبــــاني والتشــــيي"حياتهــــا، أصــــدر 

(Global Alliance for Buildings and Constructions, 

GABC)، ـــاني والتشـــييد ـــق للمب ، 2050-2020خارطـــة طري

مــن أصــحاب 700والتــي شــارك فــي تصــميمها أكثــر مــن 

انيـة المصلحة وخبراء المبـاني حـول العـالم فـي تحديـد ثم

؛ تتمثـل )3(محاور عمل رئيسة، كما يلخصـها جـدول رقـم 

التخطـــيط الحضـــري، والمبـــاني الجديـــدة، والمبـــاني: فـــي

ي، القائمــة، وعمليــات البنــاء، واألجهــزة واألنظمــة بالمبــان

12.والمواد، والصمود، والطاقة النظيفة
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اإلجراءات المُقترحة)2020(الموقف الراهن المحور

التخطيط
الحضري

ضعف عالقات التكامل بين 
استراتيجيات وقرارات التخطيط

.الحضري

يرةأولوية الترابط في المدن التي تتوسع بسرعة كب

يط تحقيــق تكامــل بــين كفــاءة الطاقــة فــي سياســات التخطــ
ـــة ومحايـــة حضـــرية لضـــمان  الحضـــري، وتطـــوير خطـــط وطني

.التعاون بين مختلف المستويات التنفيذية

المباني
الجديدة

ا في غالبية المباني يتم تشييده
لحد أماكن ال تُطبق كودًا إلزاميا ل

.األدنى ألداء الطاقة

أولوية معايير الكفاءة المرتفعة

اقـة فـي تطوير استراتيجيات إلزالة الكربون، وأكواد إلزاميـة للط
.المباني، وتحفيز األداء المرتفع

المباني
القائمة

ر أداء غالبية المباني القائمة غي
معروف، ونسبة ضئيلة منها 

. اتلقت تحديثات لتصبح كفئً

تشريع خطط تحديث المباني

ني القائمـة، تطوير وتنفيذ استراتيجيات إلزالة الكربون عن المبا
.لةورفع معدالت التحديث، وتشجيع االستثمارات ذات الص

تشغيل المباني
استخدام ضئيل ألدوات قياس 

أداء الطاقة، واإلفصاح عنه، 
.وإدارته

تسهيل إدارة المباني وصيانتها

تــي تطبيــق مســتدام ألدوات أداء الطاقــة، والــنظم والمعــايير ال
تُمكـــــن مـــــن التقيـــــيم، والمتابعـــــة وإدارة الطاقـــــة، وتحســـــين 

.العمليات

األجهزة والنظم
متوسط كفاءة األجهزة والنظم 

المنزلية أقل بكثير من أفضل
.التكنولوجيات المتوفرة

تحفيز الطلب على األجهزة مرتفعة كفاءة الطاقة

عـل مزيد من التطوير لمتطلبات الحد األدنـى ألداء الطاقـة، وج
.وميةكفاءة الطاقة أولوية في المشتريات والمناقصات الحك

المواد

ونية مواد تنطوي على انبعاثات كرب
اتها مرتفعة، وانخفاض الوعي بتأثر

والخيارات الممكنة، وضعف 
.البيانات والمعلومات

الترويج الستخدام مواد منخفضة الكربون

تـرويج تطوير قواعد بيانات النبعاثات الكربـون، ورفـع الـوعي وال
ع للمــواد مرتفعــة الكفــاءة، وتســريع جهــود الكفــاءة فــي قطــا

حيـاة الصناعة التحويلية لخفض الكربـون عبـر كـل مراحـل دورة
.المبنى

الصمود
بعض استراتيجيات التخطيط

ها تراعي الكوارث الطبيعية، ولكن
.ليست متاحة على نطاق واسع

إدماج صمود المباني والمجتمعات

مان تطـــوير تقييمـــات للمخـــاطر واســـتراتيجيات للصـــمود لضـــ
تشـييد تكيُّف المبـاني القائمـة، وإدمـاج الصـمود فـي أنشـطة ال

.الجديدة

الطاقة
النظيفة

استخدام جوهري للهيدروكربون 
.في المباني) الوقود والغاز(

تسريع جهود إزالة الكربون من الكهرباء والتسخين

ـــ ـــة كافي ـــة واضـــحة، وتـــوفير حـــوافز مالي ة، تطـــوير أطـــر تنظيمي
ة وتشــجيع الطاقــة المتجــددة فــي مكــان االســتخدام، والطاقــ

.ينالخضراء، وتسريع النفاذ إلى الكهرباء والطهي النظيف

جدول 

خارطة طريق إزالة الكربون عن المباني
3

Source: Global Alliance for Buildings and Construction, GlobalABC Roadmap for Buildings and Construction 2020 –
2050, July 5, 2020.
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ظـام بتصـميم نمـوذج استرشـادي لهـذا الن" ُمتعقب العمـل المنـاخي"وفي سبيل إنجاز المهمة المأمولة، قام 

بيان الفاعلين الرئيسين ضمنه، كما يوضحه الشكل رقم 
ِ
بمـا –بداية، تؤدي اإلدارة الحكوميـة 14).6(البيئي، مع ت

ربـون؛ مـن دوًرا محوريا في تخليص صـناعة المبـاني مـن الك–في ذلك الحكومات الوطنية، واألقاليم والمحليات

ل خالل أدوات السياسة العامة التي تنتهجها للتـأثير علـى سـلوكيات جميـع الفـاعلين حتـى يتسـنى إ نفـاذ التحـوُّ

:وعليها أن تقوم باآلتي. المرجو

تائجوضع مستهدفات واضحة وُمحددة وطموحة، يرافقها خطط تفصيلية للتنفيذ مع إطار لحوكمة الن .

ألطـراف تصميم حزمة من تدخالت والمبادرات المعنية بتأسيس اإلطار التشريعي الحاكم، وتحفيز جميـع ا

.الفاعلة

ة إلــى تــوفير الخــدمات الالزمــة لتيســير عمليــة التحــول، مــع بنــاء القــدرات ورفــع الــوعي المجتمعــي، باإلضــاف

.ضمان تدفق المعلومات والمعارف الالزمة

مؤشــر "التــي اختارهــا-أكبــر مدينــة فــي واليــة كارولينــا الشــمالية-األمريكيــة -"شــارلوت"مدينــة : مثــال علــى ذلــك

لتكــون ) Husqvarna Urban Green Space Index, HUGSI" (للمســاحات الخضــراء الحضــريةهوســكفارنا

مدينـة فـي 155مـن بـين ،)(Global Green Model City of 2020" 2020النموذج العالمي للمدينة الخضراء لعـام 

قــرار شــارلوت الُمســتدامة والصــامدة "؛ حيــث أقــر مجلــس المدينــة 2018لقــد بــدأت رحلتهــا فــي يونيــو . دولــة60

15:تم اإلعالن عن هدفين واضحينوفي سبيل ذلك، ". 2030بحلول عام 

 ــا(الهــدف األول أن تتحــول جميــع مرافــق المدينــة ومركباتهــا نحــو االعتمــاد علــى مصــادر خاليــة مــن): مرحلي

.2030بحلول عام % 100الكربون بنسبة 

 ا(الهدف الثاني عـن طريـق خفـض 2050أن تصبح المدينة بالكامل ُمنخفضـة الكربـون بحلـول عـام ): نهائي ،

.شخص سنويا/ طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون2انبعاثات غازات االحتباس الحراري إلى أقل من 

2050إنفاذ خارطة طريق مباني : ثالًثا

ـــــا"دولـــــة بإصـــــدار 193قامـــــت  13"المســـــاهمات الُمحـــــددة وطني(Nationally Determined 

Contributions, NDCs)تغير التي تُمثل خطة عمل مناخي لخفض االنبعاثات والتكيف مع تأثيرات

. دولة ذكرت صراحة خفض انبعاثات الكربون بقطاع المباني132منها –المناخ

ها بوصـف؛ "إزالـة الكربـون عـن المبـاني"من المؤكد أن هذه الدول سوف تستفيد من خارطة طريق 

بيــد أن هــذه الرؤيــة ينبغــي تحويلهــا إلــى . 2050رؤيــة متكاملــة وأرضــية مشــتركة لواقــع مبــاني عــام 

ــدابير واإلجــراءا ت ُمخطــط عمــل لنظــام بيئــي متكامــل، يجمــع كــل أصــحاب المصــلحة، ويُنســق الت

. المستهدفة ضمن منظومة متكاملة
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َعت وفي سبيل إنجاز ذلك، 
ِ

" سـتدامةفريق اال"، التي صممها "خطة العمل االستراتيجية بشأن الطاقة"ُوض

نـــة الالفـــت لالنتبـــاه أن مدي. بمشـــاركة جميـــع الفئـــات أصـــحاب المصـــلحة–الـــذي تـــم تشـــكيله لهـــذا الغـــرض–

ل علــى تمريــر القــوانين واللــوائح التنظيميــة لفــرض مســارها تجــاه الحيــاد الكربــون" شــارلوت" ي، ولكنهــا لــم تُعــوِّ

دي ركــزت أكثــر علــى عقــد الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص، واالســتثمار فــي مبــادرات النمــو االقتصــا

. واالستدامة

الشكل 

الفاعلون الرئيسون ضمن النظام البيئي إلزالة الكربون عن المباني

5

مجموعات فكر وطنية

جمعيات قطاع البناء
 ـــــــــة ـــــــــات الصـــــــــناعات المعني الجمعي

بالتكنولوجيات المتطورة

المنظمات الدولية

 ـــــــــــة ألصـــــــــــحاب المجموعـــــــــــات الممثل
المصلحة الرئيسين

خلق المعارف وتشاركها
الرافعة المالية والتمويل المباشر

اإلطار المؤسسي
الفاعلون الرئيسون

بيئة البناء
الفاعلون الرئيسون

التمويل
الفاعلون الرئيسون

المنشآت الصناعية

البائعون

المقاولون

/  المهندسون المعماريون
منشآت التصميم

شركات التشييد

البنوك التجارية

البنوك الخضراء

بنوك التنمية

مؤسسات التمويل 
المرتبطة بالحكومة

الشركات مُقدمة 
خدمات الطاقة

العقاريونالمطورون 

المالكون المقيمون

مالكو العقارات

المستأجرون

مالكو العقارات

المستأجرون
الفاعلون الرئيسون

الحكومة

مستوى المحلياتمستوى األقاليمالمستوى الوطني

مديرو المشروعات

Source: Climate Action Tracker, Decarbonising Buildings: Achieving Zero Carbon Heating and Cooling, March 2022, 
https://bit.ly/3D5zuhr
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ــاءاتصــاًلا، يضــطلع  ــة البن ــالمشــاركون فــي بيئ وني علــى بــدور رئــيس، حتــى ُيمكــن إضــفاء صــبغة الحيــاد الكرب

الجهـود وفي هذا الصدد، يمكن الوقـوف علـى كثيـر مـن. سالسل اإلمداد المعنية بالمباني التي يقومون عليها

تحــالف ُمــالك األصــول العقاريــة ذات الصــافي الكربــوني: "مثــال علــى ذلــك. والمبــادرات الداعمــة ذات الصــلة

الذي أسسته مجموعة دوليـة مـن المسـتثمرين المؤسسـيين، ،)(Net-Zero Asset Owner Alliance" الصفري

الء تنطوي المبادرة على التزام هؤ. تريليونات دوالر أمريكي في أصول عقارية4يمثلون مًعا استثمارات تُقارب 

.2050بتحويل محافظهم االستثمارية إلى صافي صفري من انبعاثات غازات االحتباس الحراري بحلول عام 

ـــن الســـكرتير العـــام لألمـــم المتحـــدة مبـــادرة   خاليـــة مـــن الكربـــون للجميـــ"باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، دشَّ
ٍ
"عمبـــان

(Zero carbon Buildings for All Initiative)، خـالل قمـة العمـل المنـاخي فـي مدينـة نيويـورك األمريكيـة عـام

تحقيـق ؛ لتوحيد القادة عبر القطاعات المختلفة فـي تحـالف دولـي قـوي إلزالـة الكربـون مـن قطـاع البنـاء و2019

17:وتنطوي المبادرة على تأمين التزامات من الجانبين. األهداف المناخية

مبـاني القادة على المستوى الوطني والمحلي؛ لوضع وتنفيـذ سياسـات داعمـة إلزالـة الكربـون عـن جميـع ال

.2050، وجميع المباني القائمة بحلول عام 2030الجديدة بحلول عام 

 2030الشركاء الماليين وفي قطاع الصناعة؛ لتوفير مدخالت الخبراء وتغيير السوق بحلول عام.

البنيــة باإلضــافة إلــى ذلــك، تَُعــد الجمعيــات والمؤسســات والتحالفــات ذات الصــلة جــزًءا أصــيًلا مــن

ـاالمؤسساتية للنظام البيئي المعني بتحييـد المبـاني  الـة الكربـون عـن إز تحـالف "هـذا ويَُعـد . كربوني

نموذًجا لذلك؛ حيث يضطلع بتوحيد أصحاب (The Building Decarbonization Coalition)"المباني

ومـات المصلحة في صناعة البناء مع كل من ُمقدمي الطاقة النظيفة، والمنظمات األخـرى، والحك

ة والممارسـات جدير بالذكر أن التحالف يقوم على التوعيـة بالتكنولوجيـات الحديثـة النظيفـ. المحلية

ــد  تُ
ٍ
ــان ــا التحــول إلــى مب ار الجيــدة، وإلهــام المســتهلكين مــن خــالل رفــع وعــيهم للوقــوف علــى مزاي

ات هــذا باإلضـافة إلــى المشـاركة فـي صــنع السياسـات العامــة ذ. بالكامـل مـن خــالل طاقـة نظيفـة

16.الصلة، وإجراء البحوث الالزمة لمواجهة التحديات واقتناص الفرص
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الُمشاهدة ومن أمثلة الجهود. تقع المسؤولية أيًضا على عاتق مالكي المباني ومستأجريها، أًيا كانت نوعيتها

تحدة، وهي شركة دولية مقرها الرئيس في المملكة الم–"تيسكو"متاجر في هذا السياق ما قامت به مجموعة 

التـي -" تيسـكو"، افتتحـت 2010ففـي الثـاني مـن فبرايـر عـام . وتعمل فـي مجـال التمـوين ومتـاجر التجزئـة الكبـرى

 مـن الكربـون، ضـمن مسـاعيها ألن تصـبح شـ-ماليين طن مـن الكربـون سـنويا4تضخ نحو 
ٍ
ركة أول متجـر خـال

وتـم تــأطير المتجـر بالخشـب بــدًلا مـن الفـوالذ، مــع االعتمـاد علـى الضــوء . 2050خاليـة مـن الكربـون بحلــول عـام 

18.الطبيعي وأنابيب الطاقة الشمسية لخفض تكلفة اإلضاءة

، كمـا أنهـا باإلضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة أيًضا محطـة مشـتركة للتدفئـة والطاقـة تعمـل بـالوقود الحيـوي

ابهـا بـأخرى أمـا ثالجـات حفـظ األغذيـة، فقـد قامـت بـإحالل أبو. تتيح فائض الكهرباء المتولدة للشبكة الوطنية

َلت علـى ا. موفرة للطاقة، مع استبدال غازات التبريد الضارة
ِ
لمبنـى قـد وبالرغم من أن هذه التعديالت التي ُأدخ

.من إجمالي الطاقة المستهلكة% 50، فإنها وفرت %30رفعت من تكلفة تجهيز المتجر بنحو 

نُظم تقييم المباني نموذًجا: رابًعا

تـدخالت في سياق التدخالت الحكومية للوصول إلى إزالة الكربون عن المبـاني، يمكـن الوقـوف عنـد واحـد مـن ال

ظمـة إصـدار الرئيسة ذائعة االستخدام ضمن فئة األدوات التشريعية على المستوى الدولي، والمتمثلة فـي أن

، كـان 2021ففـي نـوفمبر ).  (Certification Systems to rate buildingsالشـهادات لتقيـيم المبـاني الخضـراء

ـا علـى المسـتوى الـوطني أو دون الـوطني كمـا80هناك  ا أو طوعي يوضـح دولة تفرض كود طاقة المباني إلزامي

ــا علـى جميـع المبــاني، السـكنية وغيـر الســك43، مــن بينهـا )7(الشـكل رقـم  19.نيةدولـة فقــط تُطبـق كـوًدا إلزامي

20:ثجدير بالذكر أنه ُيمكن التمييز أيًضا بين أكواد المباني وفًقا لنطاق استهدافها إلى فئتين؛ حي

تتضــمن معـايير ُمحـددة تفصــيًلا : الفئـة األولـىPrescriptive Standards)(، تـنص علـى معــايير تصـنيع كــل

.مكون أو مادة ضمن المبنى على حدة

تنطوي على معايير لألداء : الفئة الثانيةPerformance Standards)(، بالتركيز على خصائص ُمحـددة ينبغـي

سـتخدام مستويات اإلضاءة، ومعدالت تـدفق الهـواء، وكفـاءة ا: أن تتوفر بالمبنى، منها على سبيل المثال

.الطاقة
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الشكل 

)2021(موقف تطبيق أكواد طاقة المباني على مستوى بلدان العالم 

6

ــا علــى غالبيــة المبــاني مســتنًدا إلــى معــايليتوانيــاتُعــد دولــة  ير األداء؛ حيــث أحــد النمــاذج التــي تُطبــق كــوًدا إلزامي

 Energy Performance)"شــــهادة أداء الطاقــــة للمبــــاني"بإصــــدار " مركــــز التســــجيل العقــــاري"يخــــتص 

Certification of Buildings) .ــة ــيم اســتهالك الطاقــة الحراري ــى عمليــة تقي  Thermal)هــذا ويســتند ذلــك إل

Energy Consumption)،لتحديـد فئـة كفـاءة الطاقـة التـي ينتمـي إليهـا المبنـىA++, A+, A, B, C, D, E, F, G) ( ،

21.والتي تمتد صالحيتها لفترة العشر سنوات

" شهادة أداء الطاقة"على أن إصدار ) 51(جدير بالذكر أن قانون البناء في ليتوانيا ينص صراحة في مادته رقم 

ا في الحاالت اآلتية 22:للمبنى ُيَعد إلزامي

 نـى بعـد ؛ حيـث يتعـين التصـديق علـى أداء الطاقـة للمب)أو أجـزاء منهـا(االنتهاء من تشييد المباني الجديـدة

.االنتهاء من بنائه، وقبل القيام باإلعالن عن إتاحته للجمهور

 أو أجزاء منها(االنتهاء من إعادة بناء أو تجديد أو إصالح المباني.(

أو أجــزاء منهــا؛ حيــث يجــب علــى الُمطــور العقــاري تزويــد المســتأجر الجديــد أو /بيــع أو اســتئجار المبــاني و

.المشتري المحتمل بنسخة من شهادة أداء الطاقة

 ـــة 250المبـــاني التـــي تزيـــد مســـاحتها الداخليـــة علـــى ـــا الُمخصصـــة لألغـــراض الفندقيـــة واإلداري متـــًرا مربًع

ويجـب . ةوالتجارية والخدمية وخـدمات النقـل واألغـراض الثقافيـة والعلميـة والرياضـية والطبيـة والترفيهيـ

وذج نمـ: على سبيل المثال. عرض شهادة أداء الطاقة الخاصة بها في مكان بارز وأن تكون واضحة للعامة

.شهادة أداء الطاقة في المباني في ليتوانيا

حالة كود المباني

Source: Global Alliance for Buildings and Construction, 2021 Global Report for Buildings and Construction: Towards a 
zero-emissions, efficient and resilient buildings, 2021, 

إلزامي
طوعي
في إطار التطوير
غير معروف
جديد أو تم تطويره
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 Excellence in Design)"إيـدجالتميز في التصميم ألجل كفاءات أعظـم، "في سياق ُمتصل، ُيَعد نظام اعتماد 

for Greater Efficiencies, EDGE)ع فقبـل بضـ. نموذًجـا لعمليـات التطـوير التـي يـتم إدخالهـا علـى هـذه الـنظم

فـي % 20بة سنوات، كانت الشهادة تقتصر على عدد من المتطلبـات الرئيسـة؛ تتمثـل فـي تحقيـق خفـض بنسـ

دير بالـذكر جـ. طاقة تشغيل المبنى، واستخدام المياه، والطاقة الُمدمجة في مـواد تشـييد المبنـى: ثالث فئات

اعم، أن هـــذا النظـــام ينطبـــق علـــى المبـــاني التعليميـــة، والســـكنية، والمستشـــفيات وأمـــاكن الفندقـــة والمطـــ

23.والصناعات الخفيفة، والمكاتب، والمستودعات ومحال التجزئة

ف أكثــر َبْيــد أنــه مــع تزايــد الحاجــة الُملحــة إلــى تنفيــذ حلــول ذكيــة للمنــاخ، واعتمــاد الحكومــات والشــركات ألهــدا

يين ؛ حيـث تمـت إضـافة مسـتو)المسـتوى األول(طموًحا، تم إدخال تطويرات علـى نظـام التقيـيم الخـاص بهـا 

24:لتقييم المباني

ــدج: المســتوى الثــاني ــى متطلــب خفــض : الُمتطــورإي ــاه % 20ُيبقــي هــذا المســتوى عل مــن اســتخدام المي

% 40سـبة والطاقة المدمجة في مواد تشييد المبنى، على أن يتم تحقيق وفـر فـي طاقـة تشـغيل المبنـى بن

. على األقل

؛ إمـا مـن %100يتم تحييد انبعاثات الكربون مـن طاقـة المبنـى بنسـبة : الكربون الصفري: المستوى الثالث

ادل خــالل إحــالل مصــادر الطاقــة التــي يعتمــد عليهــا بمصــادر متجــددة، أو القيــام بــبعض الشــواغل التــي تُعــ

).Carbon Offsets(الكربون الصادر عن المبنى 

" 2019لســنة ISO 15392المعيــار الــدولي "بتدشــين ) أيــزو(المنظمــة الدوليــة للمعــايير "وفــي توجــه آخــر، قامــت 

تفـق ُيحـدد المعيـار المبـادئ الم. المبـادئ العامـة-المعنـي باالسـتدامة فـي المبـاني وأعمـال الهندسـة المدنيـة 

ر الـذي مـن األمـ. عليها والُمعترف بها على المسـتوى الـدولي لتحقيـق االسـتدامة خـالل مراكـز البنـاء والتشـييد

يون، المهندسـون المعمـار : شأنه توفير لغة مشتركة لجميـع أصـحاب المصـلحة فـي الصـناعة، بمـن فـي ذلـك

25.، باإلضافة إلى الجهات الُمنظمة والرقابية، والمستهلكينالعقاريونوالمصممون والمطورون 
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توصيات نهائية: خامًسا

متجــره األول الخــالي مــن –تيســكوالــرئيس التنفيــذي لشــركة ) Terry Leahy" (تيــري ليهــي"عنــدما افتــتح الســير 

درجة كبيـرة، وأن يبدو أنه ُيمكنك تغيير مقدار الكربون الذي تستخدمه ل: "الكربون بالمملكة الُمتحدة، علق قائًلا

. شـريةفي إشـارة إلـى إمكانيـة إزالـة الكربـون عـن جميـع المبـاني حفاًظـا علـى اسـتدامة حيـاة الب". تستمر الحياة

بــل جميــع ســكان الكوكــب
ِ
ــا ُمثــابًرا ال يكــل مــن ق علــى اخــتالف لكــن ذلــك يتطلــب التزاًمــا صــلًبا ال يحيــد، وامتثاًل

. موقعهم منه

تكنولوجيـات فبالرغم من توفر تطبيقات كثيرة ألكواد الطاقة في المباني، ونظـم التقيـيم ومـنح الشـهادات، وال

وغيرهـا مـن األمـور الحاسـمة لتحييـد الكربـون عـن المبـاني، )High-efficiency Technologies(مرتفعـة الكفـاءة 

ــا"فــإن غالبيــة  بمعــايير أو مســتهدفات محــددة بشــأن أداء الطاقــة فــ" المســاهمات الُمحــددة وطني 
ِ

ي لــم تــأت

. أو توطين تكنولوجيا كفء في المباني) Energy Performance Standards(المباني 

ا ومع إطالق الكثير من االلتزامات والمبادرات وخطط العمل، تظل الحاجة ماسة إلى أدوات عمليـة مـن شـأنه

مـا هـي األمر الذي يعكس ضرورة تصميم سياسات عامة أكثر جـرأة م". إدارة التغيير"إلى " إرادة التغيير"تحويل 

. عاليـةعليه اآلن، وتأسيس أدوات ُملزمة لها وفق نهـج شـامل، وإنفـاذ تـدخالت ومبـادرات ُمنسـقة تتسـم بالف

بح من هذا وتؤدي البيانات والمعلومات وتبادل المعارف والخبرات دوًرا أصيًلا ضمن هذه المنظومة؛ حيث ُيص

يح األمــر الــذي يتــ. األهميــة بمكــان تحديــد الوضــع المرجعــي بشــفافية واكتمــال، ومتابعــة مــدى التقــدم المحــرز

". 2050مباني "حوكمة األداء والتعلم من النتائج المتحققة إلدخال تحديثات ُمتتالية، وصوًلا إلى 

يبـــــــدو أنـــــــه بإمكانـــــــك "
تغييــــر مقــــدار الكربــــون
الــذي تســتخدمه لدرجــة

ـــــــــرة، وأن تســـــــــتمر  كبي
"الحياة

)  Terry Leahy" (تيري ليهي"

سكوتيالرئيس التنفيذي لشركة 
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ي مصـر االسـتراتيجية الوطنيـة لتغيـر المنـاخ فـ"، ولما كانت مصـر قـد أطلقـت وفيما يخص المستوى الوطني

، سعًيا نحـو الحـد مـن انبعـاث الغـازات الدفيئـة مـن جهـة، والتعامـل مـع التغيـر المنـاخي 2022في يونيو " 2050

ض الُمحتمــل مــن جهــة أخــرى، تمثــل أحــد األهــداف الرئيســة لالســتراتيجية فــي تحقيــق نمــو اقتصــادي ومــنخف

كر والجـدير بالـذ. االنبعاثات في مختلف القطاعات، من خالل عدد مـن المسـارات منهـا تعظـيم كفـاءة الطاقـة

26:أنه كان من بين التوجهات التي أوردتها الوثيقة إلنجاز ذلك المسار اآلتي

ــة الخضــراء فــي المجتمعــات ــة لألبني ــي األكــواد الوطني ــاني، وتبنِّ الجديــدة تحســين كفــاءة الطاقــة فــي المب

.والقائمة

ـــة والصـــناعي ـــادة كفـــاءة اســـتهالك الطاقـــة فـــي المنشـــآت الســـياحية والتجاري ـــرويج للتحـــول نحـــو زي ة الت

.والسكنية

عـن المبـاني وتأسيًسا على ذلك، قد يكون من األهمية تصـميم اسـتراتيجية ُمسـتقلة إلزالـة الكربـون

التــي " متعقــب العمــل المنــاخي"المصــرية، بمختلــف أنواعهــا، فــي ظــل خارطــة الطريــق الصــادرة عــن 

صــحاب اتصــاًلا، هنــاك حاجــة لتطــوير خطــة تنفيذيــة بمشــاركة جميــع الفئــات أ. ســبقت اإلشــارة إليهــا

فصــيلية المصــلحة؛ للتوافــق حــول المســتهدفات المناخيــة بشــأن المبــاني، وتطــوير خطــة تنفيذيــة ت

تطلـب وبالفعل، هناك مبادرات وإجراءات تم تسريع وتيرتها خالل الفتـرة الماضـية، والتـي ي. إلنجازها

مثــال الكــود المصــري(األمــر دمجهــا فــي نظــام بيئــي موحــد، وتحديــد المطلــوب إدخــال تحــديثات عليــه 

عـة وتقيـيم ، مع الوقوف على الفجوات القائمـة لتضـييقها، مـع تصـميم نظـام لمتاب)للتشييد والبناء

.نتائجها

ن باإلضــافة إلــى ذلــك، ينبغــي توليــد إحصــاءات ومعلومــات ومؤشــرات بشــأن انبعاثــات الكربــون مــ

يــر وقــد يكــون مــن المناســب االنضــمام فــي المؤشــرات الدوليــة ذات الصــلة غ. المبــاني، وتطــور أدائهــا

فارناهوسـكمؤشر المبـاني المسـتدامة، ومؤشـر المبـاني الخضـراء، ومؤشـر : المتضمنة لمصر، مثل

ها علـى باإلضافة إلى ذلك، قد يكون من المناسب العمل على توطين. للمساحات الخضراء الحضرية

مســـتوى محافظـــات الجمهوريـــة، لتبيـــان األداء المقـــارن فـــي ســـباق تحييـــد الكربـــون عـــن المبـــاني

.المصرية

، ُيَعــد رفــع الــوعي 2050و2030وفــي ظــل التــزام القيــادة السياســية بشــأن أهــداف المنــاخ وأخيــًرا، 

رانيـة أمـًرا رئيًسـا، خاصـة فـي ظـل النهضـة العم–خاصة بشأن المباني وإزالة الكربـون عنهـا–المناخي 

ــاني الجديــدة والقائ ــراهن، بمــا يضــمن أن تمثــل كــلٌّ مــن المب ــة فــي الوقــت ال مــة التــي تشــهدها الدول

.إضافات قوية للعمل المناخي في كل أرجاء الجمهورية
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ممارسات االقتصاد الدائري في مصر من أجل

ربونتعزيز االقتصاديات المستدامة ومنخفضة الك
شريف محمد غالي . أ
ريقية كلية الدراسات اإلف–باحث دكتوراة سياسة واقتصاد–" جهاز شؤون البيئة-مدير إدارة االقتصاديات "

.   جامعة القاهرة-العليا

المستخلص

جية للتنميــة ســاهمت اإلصــالحات الكليــة والهيكليــة التــي أجرتهــا الدولــة المصــرية إبــان تنفيــذ رؤيتهــا االســتراتي

بشــكل فعـال فــي دعـم اســتقرار االقتصــاد 2015عقــب انتهـاء األهــداف اإلنمائيـة لأللفيــة فـي 2030المسـتدامة 

.واستدامة نموه

نـه نـادًرا مـا كما دعمت األطر السياسية والتشريعية في مصر أنشطة االقتصاد الـدائري بأشـكال مختلفـة، ولك

االزدهــار ، وتأكيــد قيمــة التنميــة المســتدامة كركيــزة أساســية لتحقيــق"االقتصــاد الــدائري"يــتم ذكــر مصــطلح 

.والرفاهية االقتصادية فضًلا عن تحسين جودة الحياة

افة، وعملت وتسعى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية االقتصادية في المستويات المحلية والقطاعية ك

ـا نحـو تحقيـق أهـداف اقتصـاديات مسـت دامة فـي على تعزيـز ممارسـات االقتصـاد الـدائري باعتبـاره توجًهـا عالمي

تهالك وفي هذا السياق، فإن خطة العمل الوطنية لالس. الموارد، وأيًضا أهداف اقتصاديات منخفضة الكربون

المسـتدامة كجـزء مـن اسـتراتيجية التنافسـية"واإلنتاج المستدامين، واسـتراتيجية النمـو المسـتدام واألخضـر 

فهــوم والمبــادرات الوطنيــة والــوعي بأهميــة وقيمــة الم،، والبرنــامج الــوطني إلدارة النفايــات الصــلبة"فــي مصــر

ل برنــامج ريــادة األعمــال، وبرنــامج الوظــائف الخضــراء بقيــادة منظمــة العمــ: الشــامل لالقتصــاد الــدائري، مثــل

.   يالدولية، كل ذلك من شأنه تعزيز ممارسات نحو االنتقال القتصاد دائري على مستوى االقتصاد الكل

إلـى نظـام وال يقتصر نموذج االقتصاد الدائري على الموارد المادية فقط، ولكنه يعمل أيًضـا علـى دعـم االنتقـال

 من االنبعاثات ليكون أكثر انسجاًما مع النظم الطبيعيـة لكوكـب األرض، والتحـول إلـى اال
ٍ
قتصـاديات طاقة خال

مـوارد والحـد المستدامة من خالل االبتكار والتكنولوجيـا، وحمايـة البيئـة مـن خـالل تقليـل االسـتخدام المفـرط لل

ناعية من النفايات ومصادر المـوارد األوليـة للطاقـة، والتنـاغم مـع االتجـاه العـالمي نحـو التحـول إلـى الثـورة الصـ

قـال نحـو ومـردود ذلـك تسـريع االنت. الرابعة، وأيًضا الثـورة الزراعيـة الرابعـة فـي وصـفها بالزراعـة الذكيـة مناخًيـا

.  النمو االقتصادي العالمي المستدام

مة، ويتمثــل هــدف الدراســة فــي التعــرف علــى مقومــات االقتصــاد المصــري فــي التحــول نحــو اقتصــادات مســتدا

تخفيـف وانعكاسات ذلك على البعد البيئي من أجل تحقيـق هـدف التنميـة منخفضـة الكربـون فـي إطـار بـرامج ال

حـة فـي مجـاالت والتكيف لالتفاقية العالمية للتغيرات المناخية، فضًلا عن تعظيم االستفادة مـن المـوارد المتا

.إعادة االستخدام أو التدوير والتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة
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دراسـة تطبيقـات وممارسـات االقتصـاد الـدائري فـي مصـر، وجمـع معلومـات: واعتمدت منهجية الدراسـة علـى

لين ذات طابع نوعي من التقارير الرسمية الصادرة عن مختلف جهات االختصاص، وإجراء مقابالت مع المسؤو

. والخبراء في مختلف القطاعات

اتها وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن الدولــة المصــرية اســتطاعت خــالل الســبعة أعــوام الماضــية أن تنــوع قــدر 

نحــو ومقوماتهــا االقتصــادية، وتــدعم أولوياتهــا وخططهــا التنمويــة المســتقبلية فــي قطــاع الطاقــة والتحــول

دة فـي طاقة نظيفة باعتبارها أحد أهم محاور القطاعات االقتصادية، كما أنها تسـعى إلـى أن تكـون الدولـة الرائـ

دارة العـالم فــي مجــال إعــادة تــدوير الميـاه وتعظــيم االســتفادة منهــا فــي تحقيـق األمــن الغــذائي، وأيًضــا تعزيــز إ

.       تدامالموارد الصناعية من خالل العمليات واألنشطة الدائرية في االقتصاد من أجل التحول نحو اقتصاد مس

بـــون، االقتصـــاد الــدائري، التحــول إلـــى االقتصــاديات المســتدامة، اقتصـــاد مــنخفض الكر : الكلمــات الدالــة

.عالمياالقتصاد الدائري للكربون، الوظائف الخضراء، نهج االقتصاد الدائري، االقتصاد الدائري من منظور

38
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مقدمة 

ــا قامــت دعــائم النظــام االقتصــادي العــال مي تاريخي

علـــى نمـــوذج االقتصـــاد الخطـــي، والـــذي أســـفر عـــن 

نمــــط غيــــر مســــتدام لإلنتــــاج واالســــتهالك، وعلــــى 

الــــرغم مــــن أن هــــذا النمــــوذج ســــاهم فــــي تحقيــــق 

ط االزدهار على أساس اقتصاديات الحجم، فإنه ارتب

ن بممارسات غير مستدامة، خاصة عند التخلص مـ

ة؛ النفايــات؛ حيــث يــتم إعادتهــا إلــى البيئــة المحيطــ

ــًرا علــى البيئــة ومكونا ــًدا خطي تهــا ممــا يشــكل تهدي

.الطبيعية فضًلا عن استنفاد الموارد

ــا وحي"يواجــه العــالم اليــوم تحــدًيا حاســًما  ــابيئي وي" ،

وســـيكون مـــن الضـــروري إجـــراء بعـــض التغييـــرات 

ات الجذريــة مــن أجــل تقليــل إنتــاج النفايــات وانبعاثــ

غــازات االحتبــاس الحــراري؛ حيــث بلــغ عــدد الســكان 

، 2011مليار نسمة، وفـي أكتـوبر 2.6تقريًبا 1950عام 

مليـــارات نســـمة، 7وصـــل عـــدد ســـكان العـــالم إلـــى 

مليـــارات نســـمة بحلـــول عـــام 9.7ويتوقـــع أن تكـــون 

، وأن تـــزداد معهـــم األســـواق الناشـــئة لزيـــادة 2050

.جودة حياتهم

ها وبذلك تعمـل الدولـة المصـرية علـى تحقيـق أهـداف

التنمويـــــة وفـــــق رؤيـــــة شـــــاملة ترتكـــــز علـــــى المجـــــال 

إمدادات طاقـة مسـتدامة وآمنـة "الموضوعي للطاقة 

بطة التحديات المرت: "في إطار ثالث محاور" وتنافسية

أمـــــن إمـــــدادات الطاقـــــة وتحســـــين –بتغيـــــر المنـــــاخ 

". هتعزيــز القــدرة التنافســية متعــددة األوجــ–كفاءتهــا 

ج وقد أسفرت الممارسـات والتطبيقـات لهـذا النمـوذ

ـــل : عـــن اندماجـــه مـــع أفـــرع أخـــرى مـــن االقتصـــاد، مث

ط االقتصـاد التشـاركي؛ حيــث قامـت بعــض الـدول بــرب

ن المنظومـــة التـــي توصـــف بتعـــدد وتنـــوع العالقـــة بـــي

ــــــــــل ــــــــــع األطــــــــــراف، مث مجتمــــــــــع األعمــــــــــال، : جمي

ــي، أو اقتصــا د والمســتهلكين، ووحــدات الحكــم المحل

المعرفـــــة فـــــي مجـــــال االبتكـــــارات ألنظمـــــة الطاقـــــة 

ـــ ـــا، وأيًضـــا تصـــميم العملي ات المتجـــددة واألقـــل تلوثً

ة، الدائريـــة فـــي شـــتى القطاعـــات اإلنتاجيـــة أو الخدميـــ

أو االقتصــاد األخضــر مــن أجــل تشــجيع االســتثمارات

السـندات الصديقة للبيئـة وعبـر آلياتـه التمويليـة مثـل

.الخضراء

ــامج األمــم المتحــدة  يســعى برن

تصادات للبيئة لتسريع وتيرة التحول إلى اق

خضـــــــراء أكثـــــــر شـــــــموًلا وأنمـــــــاط إنتـــــــاج 

واســــتهالك مســــتدامة مــــن خــــالل أربعــــة 

إعـــــادة تصـــــميم : "عناصـــــر رئيســـــة، وهـــــي

االبتكــــــــار وتطــــــــوير –سالســــــــل التوريــــــــد 

ـــــــــا  ـــــــــر فـــــــــي ســـــــــلوك –التكنولوجي التغيي

ات السياســـات والتنظيمـــ–المســـتهلكين 

ى كمــا يســع". التــي تمكــن لهــذه التغييــرات

البرنامج إلـى دعـم قـدرات القطـاعين العـام 

والخــــاص، وتقــــديم المشــــورة فــــي مجــــال 

. معرفةالسياسات للبلدان وتيسير تبادل ال
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ق فــي البحــث عــن ُســبل تحقيــأهميــة الدراســة تكمــن 

تويات التنمية االقتصادية في مصر، على جميع المسـ

ـــة  المحليـــة والقطاعيـــة، مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى البيئ

وترشـــيد اســـتخدام المـــوارد الطبيعيـــة والطاقـــة فـــي

.إطار التحول السريع نحو دعم االستدامة

رد، إلـى تغييـر طريقتنـا فـي إدارة المـواتهدف الدراسة 

ورات واالستفادة من النفايات وإدارتها، ومواكبة التط

أجــل التقنيـة بشـكل مسـتمر فــي شـتى المجـاالت مـن

التحــــول إلــــى اقتصــــاديات مســــتدامة، وأيًضــــا تنــــوع 

ــــادة االســــتثمار فــــي االقتصــــاد، وتحســــين األداء، وزي

عمليــــات إعــــادة التــــدوير واالســــتخدام؛ حيــــث تشــــير 

ى الممارسات المصرية في القطاعات ذات األولوية إل

ل أن هنـــاك اعتراًفـــا متزايـــًدا ونقلـــة نوعيـــة نحـــو التحـــو

يل لالقتصـــاد الـــدائري فـــي المجـــاالت اآلتيـــة علـــى ســـب

قطـــاع المـــوارد المائيـــة، وإنشـــاء مجتمعـــات : المثـــال

عمرانيــــة مســــتدامة ومتكاملــــة، وتنفيــــذ مشــــروعات 

للطاقـــة المتجـــددة، والعمـــل علـــى تنفيـــذ مشـــروعات 

.االقتصاد األخضر وغيرها

: سوتسعى الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤل رئي

ـــل " ـــدائري نظـــام اقتصـــادي قاب هـــل االقتصـــاد ال

امة فــي للتطبيـق ويتناســب مــع التنميــة المســتد

، ، ومنه يمكن صياغة عدة تساؤالت أخرى"مصر؟

: كاآلتي

ما مفهوم االقتصاد الدائري؟

 ـــق مصـــر نمـــاذج االقتصـــاد ـــى أي مـــدى تطب إل

الدائري؟

 إلـــى أي مـــدى يســـاهم االقتصـــاد الـــدائري فـــي

التنمية منخفضة الكربون؟

ــــم تقســــيم  ــــق هــــدف الدراســــة فقــــد ت ولتحقي

:الدراسة إلى التالي

اإلطار المفاهيمي لالقتصاد الدائري  : أوًلا

ر مــن تطبيقــات االقتصــاد الــدائري فــي مصــ: ثانًيـا

أجل التحول إلى اقتصاد مستدام 

مســــاهمة االقتصــــاد الــــدائري فــــي تعزيــــز: ثالًثـــا

التنمية منخفضة الكربون

النتائج والتوصيات: رابًعا

ي  اإلطار المفاهيمي لالقتصاد الدائر : أولًا

 ,Circular Economy)لمفهوم االقتصاد الدائري 

CE) أصــــــول عميقــــــة الجــــــذور، وقــــــد اكتســــــبت

بيــق الممارسـات الفعليـة لــه كنمـوذج قابـل للتط

ـــــات  ـــــل الثمانيني مـــــن أواخـــــر الســـــبعينيات وأوائ

ودمجهـــــــا فـــــــي الـــــــنظم االقتصـــــــادية الحديثـــــــة 

والعمليـــات الصـــناعية، وتُعـــد ألمانيـــا مـــن أوائـــل

ق الدول التي صدقت علـى العمليـات الدائريـة وفـ

.1مفهوم من المهد إلى المهد منذ فترة طويلة
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المـوارد تعتمد فكرة نموذج االقتصاد الدائري علـى إنشـاء اقتصـاد إصـالحي تجديـدي يقـوم علـى تحقيـق كفـاءة

الجتماعيـة، دون أن يقتصر على البعد المـادي فقـط، وبمـا يتناسـب مـع تحقيـق الفوائـد البيئيـة واالقتصـادية وا

مـن CG)(Cradle to Grave2 ," مـن المهـد إلـى اللحـد"بدًلا مـن نمـوذج االقتصـاد الحـالي والـذي يقـوم علـى نمـط 

اليــد ؛ حيــث تســتخرج المــواد الخــام وتســتخدم الطاقــة و"الــتخلص-االســتهالك –اإلنتــاج –االســتخراج : "خــالل

م إلقـاؤه فـي العاملة لتصنيع منتج معين ثم بيعه إلى المستهلك النهائي وبعد توقف العمل بهذا المنتج يـت

. كل جـذريالنفايات، واستمر العمل بهذا النمط من بداية الثورة الصناعية وحتى يومنا، ولـم يحـدث تغييـر بشـ

اقتصـاديات "في كتاب بعنـوان 31959عام تيرمزوقد تبنى هذا الطرح في بادئ األمر كلٌّ من ديفيد بيرس وكيري 

الل إعـادة ، وتسعى العمليات الدائرية في االقتصاد إلى إعادة بناء رأس المال من خ"الموارد الطبيعية والبيئة

نيـــة التـــدوير للمنتجـــات والمكونـــات والمـــواد الخـــام المســـتخدمة بمـــا يضـــمن التـــدفق المســـتمر للمـــواد التق

4.والبيولوجية

. العمالةوظل النمو االقتصادي مدعوًما خالل القرن الماضي بانخفاض أسعار الموارد مقارنة بارتفاع تكاليف

لمتزايـد ونظًرا لوفرة المواد الخام مع تطور اآلالت المستخدمة في عمليات التصنيع كبديل عن عدد العمالة ا

ــق  ــاج؛ زاد اســتخدام مصــادر الطاقــة المتعــددة، وخاصــة منخفضــة التكــاليف، مــن أجــل تحقي فــي عوامــل اإلنت

5.الكفاءة االقتصادية

وراء هــذا المفهــوم تقــوم علــى ) (Circular Compass Design, CCDإن فلســفة التصــميم للبوصــلة الدائريــة  

ة يمكـن اعتبار أن هذا المفهوم تقوم على اعتبار أن جميع المـواد التـي تـدخل فـي العمليـات الصـناعية والتجاريـ

ترتكـز أطـر التقنيـة والبيولوجيـة، كمـا: اعتبارها مغذيات مرة أخرى في دوائر اإلنتاج، وفيها فئتـان رئيسـتان همـا

علــى هــذا التصــميم لتحقيــق الفاعليــة (Cradle to Cradle, CC)العمــل وفــق مفهــوم مــن المهــد إلــى المهــد 

. بية للتجارةوالكفاءة في إدارة الموارد؛ مما يساهم في تحقيق التأثير اإليجابي للمنتجات وتقليل اآلثار السل

مفهوم االقتصاد الدائري

يعمـل علـى مسـتوى جميـع األنظمـة فـي سـبيل تحقيـق " نهـج شـمولي"على أنـه )  (CEُيفهم االقتصاد الدائري

ــا فــي النظــام االقتصــادي الــوطني  تقليــدي مــن المفهــوم ال"التنميــة االقتصــادية، وأيًضــا يعــد تحوًلــا نموذجي

ـــات االقتصـــادية ذات المســـتوى ـــى المفهـــوم المســـتحدث للنمـــوذج الـــدائري فـــي العملي للنمـــوذج الخطـــي إل

دتها إلـى ؛ حيث يساهم في تعزيز إبقاء المنتجات قيد االستخدام ألطول فترة ممكنة وإعا"الشمولي التعددي

. المحيط الحيوي واستعادة رأس المال الطبيعي

المـوارد كما يهدف إلى تحقيق صفرية النفايات والحفاظ على قيمة الموارد؛ مما يتحقـق معـه تحسـين كفـاءة

يًضـا إلـى وإنتاجية المواد، وتحقيق رفاهية المجتمـع، وخلـق فـرص عمـل، وتـوفير االسـتدامة البيئيـة، والتحـول أ

.التنمية االقتصادية منخفضة الكربون على مستوى جميع القطاعات التنموية الوطنية للدول

النفايات المنتجات المواد
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:وفيما يلي أبرز التعريفات

االقتصاد الدائري على أنـه يـوفر (Environmental Impact Assessment, EEA)6تُعرِّف الوكالة األوروبية للبيئة

يــث ويمكــن تطبيــق المفهــوم مــن ح. فرًصــا لخلــق الرفاهيــة والنمــو والوظــائف، مــع الحــد مــن الضــغوط البيئيــة

ذا هــ. المــواد الحيويــة وغيــر الحيويــة، والميــاه، واألرض: المبــدأ علــى جميــع أنــواع المــوارد الطبيعيــة بمــا فــي ذلــك

يـة وغيـر التعريف يتحدث عن الرفاهية، والنمو، والضغط البيئي، وجميع أنـواع المـوارد الطبيعيـة كـالمواد الحيو

.الحيوية والمياه واألرض

Ghisellini)7وآخرونغيزيلينيُيعرِّف  et al)ر االقتصاد الدائري بأنه إعادة التشكيل الجذري لجميع العمليات عب

المـواد أو دورة حياة المنتجات التي تجريها جهات فاعلة مبتكرة لديها القدرة ليس فقط على تحقيق استعادة

أنـه يتحـدث وُيالَحظ علـى هـذا التعريـف. الطاقة، ولكن أيًضا لتحسين النموذج المعيشي واالقتصادي بالكامل

ــع المنتجــات، واالبتكــار، واســتعادة المــواد أو الطاقــة، وتحســين المعيشــة ــات إعــادة تشــكيل جمي ، عــن عملي

.  والنموذج االقتصادي ككل

أن اســتخدام الطاقــة المســتدامة أمــر بــالغ األهميــة فــي االقتصــاد الــدائري، ويتطلــب ) Heck(8"هيــك"ُيوضــح 

تخــاذ االنتقــال إلــى االقتصــاد الــدائري مواجهــة التحــديات المتمثلــة فــي إنشــاء إمــدادات للطاقــة المســتدامة، وا

تـالي وبال. الزراعـة والميـاه والتربـة والتنـوع البيولـوجي: إجراءات حاسمة فـي العديـد مـن المجـاالت األخـرى، مثـل

الزراعة : لفإن هذا التعريف يتحدث عن الطاقة المستدامة واستخدامها والتصدي للقضايا البيئية األخرى، مث

.والمياه والتربة والتنوع البيولوجي

ال يقتصـــر مفهـــوم االقتصـــاد الـــدائري علـــى قطـــاع

اعـات التصنيع فحسب، وإنما يمتد إلى جميع القط

اإلنتاجيــــة والخدميــــة التــــي تــــدخل فــــي العمليــــات 

ــى إعــادة  ــد يقــوم عل ــة، كمــا أنــه منظــور جدي اإلنتاجي

ار مـــن خـــالل االبتكـــ" البشـــري–المـــادي "االســـتثمار 

بــات والتطــوير والتصــميم، أخــًذا فــي االعتبــار متطل

النمــــــو الســــــكاني، والتحــــــول نحــــــو االقتصــــــادات 

وأصــــبح مــــن المؤكــــد أن مســــتقبل . المســــتدامة

كوكــب األرض بــات يعتمــد علــى التحــول مــن نمــط 

االقتصــاد الخطــي إلــى االقتصــاد الــدائري مــنخفض

ـــا وث ـــرتبط ارتباًط ـــون ت ـــون، وأن دورة الكرب ـــا الكرب يًق

حاجـة بالتنمية والنمو االقتصـادي العـالمي، حيـث ال

.إلى موارد الطاقة والغذاء
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الشكل

نموذج االقتصاد الدائري

1

تعرًضـا يتصف نموذج االقتصـاد الـدائري بالمرونـة فـي كونـه يشـتمل علـى إعـادة التخصـيص للمنتجـات، وأقـل

. لمخاطر الطاقة، ويعظم االستفادة من الموارد الحيوية وغير الحيوية

اقتصـاديات "ضـرورة تحقيـق الـدول هـدف 2021سـنة (COP26)وقد أكد مـؤتمر األمـم المتحـدة للتغيـر المنـاخي 

كانـت كميـات ثـاني أكسـيد الكربـون فـي 1860لمعالجـة التغيـر المنـاخي؛ حيـث إنـه قبـل عـام " منخفضة الكربون

دفق الجو معتدلة مع كميتي الكربون في سطح األرض والغالف الجـوي عنـد نقطـة تـوازن طبيعـي، وقـد أدى تـ

وارتفـاع الكربون بكميات كبيرة في الغالف الجوي إلى حدوث اختالل فـي دورة الـنظم الطبيعيـة لكوكـب األرض

.درجة الحرارة، ومن ثم ظاهرة االحتباس الحراري

تطبيقات االقتصاد الدائري في مصر من أجل التحول إلى اقتصاد مستدام: ثانًيا

46د مصر هي واحدة من أوائل الدول في العالم التي لديها ممارسات للعمليات الدائرية؛ حيث تم تسـجيل عـد

تعمل في مجال جمع ومعالجة وإعـادة التـدوير، وبعـد ذلـك تطـورت واتسـعت عمليـات 1960منشأة قبل عام 

وفـي آخـر ثـالث . 2017منشـأة حتـى عـام 5992إعادة التدوير؛ حيث بلـغ عـدد المنشـآت العاملـة فـي هـذا النشـاط 

عــن متوســط % 131، وبنســبة 2014–2010عــن متوســط الفتــرة مــن % 138ســنوات زاد عــدد المنشــآت بنســبة 

اد ؛ ممــا يعنــي أن هنــاك اتجاًهــا تصــاعديا فــي توســيع العمليــات الدائريــة فــي االقتصــ2014–2000الفتــرة مــن 

اع ووفًقــا لمخططــات إدارة النفايــات، تشــكل المــواد القابلــة إلعــادة التــدوير فــي القطــ. لمختلــف القطاعــات

، %43.5، بينمـــا المـــواد العضـــوية القابلـــة إلعـــادة التـــدوير فـــي القطـــاع الزراعـــي نســـبة %24.3الصـــناعي نســـبة 

.9%67.8بإجمالي نسبة القطاعين 

.2018، إيكوالبيلسوان نورديك: المصدر

مواد خام 

تصميم

إعادة تصنيع اإلنتاج

استهالك وإعادة استخدامتوزيع

تجميع

إعادة التدوير

نفايات
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جدول

عدد المنشآت طبًقا لسنة بدء مزاولة النشاط االقتصادي

1

النشاط
االقتصادي

إجمالي عدد 
المنشآت

سنة بدء مزاولة النشاط

20052010201520162017-19902000-19701980-19601960قبل 

جمع ومعالجة 
وتدوير المخلفات

59924620586726371224329437247

. 2018، 10الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد االقتصادي الخامس: المصدر

لكرتـون الـورق وا–الزجاج –البالستيك : "تنوعت مجاالت وأنشطة وعمليات إعادة االستخدام والتدوير لتشمل

والــــداجنيالنبــــاتي والحيــــواني "، ومتبقيــــات القطــــاع الزراعــــي "إلــــخ-الزيــــوت المنزليــــة –األكــــواب المعدنيــــة –

ـــاج ،(Composting)إنتـــاج أســـمدة طبيعيـــة : واســـتخداماتها المتعـــددة علـــى ســـبيل المثـــال" والســـمكي وإنت

ــة، وغيرهــا ــدائري تشــمل جميــ. األعــالف، والكتلــة الحيوي ع وفــي الوقــت الــراهن أصــبحت أنشــطة االقتصــاد ال

. القطاعات االقتصادية التنموية على مستوى االستثمار العام والخاص

حيـث ؛"جمـع ومعالجـة وإعـادة التـدوير"ساهم االقتصاد الدائري في تنوع أشكال االستثمار ألنشطة وعمليات 

– Buildموزعة على مختلف المحافظات تعمل بنظـام 2020مصنًعا إلعادة التدوير لعام 51تمتلك وزارة البيئة 

Operate – Trans.

األداء المباشر لالقتصاد الدائري  1

جدول

عدد المصانع المعالجة وإعادة التدوير

2

2014201520162017201820192020السنة

63636349495251عدد المصانع

.2022مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، آفاق اقتصادية معاصرة، : المصدر

قـــانون تنظـــيم وإدارة المخلفـــات 2019واســـتحدث فـــي عـــام 

وأصـــــبحت بموجبـــــه وزارة التنميـــــة المحليـــــة هـــــي المنوطـــــة 

ات فــي باالســتثمار فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة إلدارة المخلفــ

ي فــ" وال تــزال المشــروعات قيــد التنفيــذ"جميــع المحافظــات، 

ن ممــا يعنــي أ. إطــار الخطــة الوطنيــة إلدارة النفايــات الصــلبة

ـــا فـــي البنيـــة التحتيـــة جنًبـــا إ لـــى جنـــب هنـــاك اســـتثماًرا حكومي

ئـات هـذا وتتنـوع ف. االستثمار الخاص من أجل تبادل المنـافع

فــي القطــاع الخــاص مــا " المــدفوع والمســتثمر"رأس المــال 

. بين مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة رأس المال
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فرصـة 37237تقـدر بنحـو " دائمة ومؤقتـة"وفي قطاع التوظيف ساهم االقتصاد الدائري في توفير فرص عمل 

ــذكور نســبة : (موزعــة وفًقــا للنــوع كــاآلتي2017عمــل لعــام  َعــت %). 16.8، واإلنــاث نســبة %89.2ال فــي حــين ُوزِّ

في حين يمثل كل من –% 82.4أصحاب المنشآت والعاملون بها يمثلون نسبة : (العمالة وفًقا للمهنة كاآلتي

%). 17.6نسبة " المديرين والفنيين والمراقبين واإلداريين"

جدول

عدد المنشآت طبًقا لفئات رأس المال المستثمر

3

النشاط
االقتصادي

إجمالي عدد 
المنشآت

)باأللف جنيه(فئات رأس المال المستثمر 

 >100100-500-1000-5000-10000+

جمع ومعالجة 
وتدوير 

المخلفات
599235612053236126511

. 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد االقتصادي الخامس ، : المصدر

جدول

عدد المشتغلين طبًقا للمهنة والنوع في جمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات

4

أصحاب المنشآت 
والعاملون بها

المديرون
األخصائيون 

والفنيون
المالحظون 
والمشرفون

اإلداريون والكتبة

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

629533822003370432439330

. 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد االقتصادي الخامس، : المصدر

، والــذي يقــرأ %26.14تشــكل نســبة " أمــي"غيــر مــتعلم (وأخيــًرا، توزيــع العمالــة وفًقــا للحالــة التعليميــة نجــد أن 

ن وهـــي النســبة الكبـــرى بـــين الحـــاالت التعليميــة كافـــة، وتمثـــل مرحلــة التعلـــيم أقـــل مـــ% 31.8ويكتــب نســـبة 

%). 24.3، ومرحلة التعليم المتوسط نسبة %17.64المتوسط نسبة 

النشاط 
االقتصادي

إجمالي عدد 
المنشآت

يقرأ ويكتبأمي
مؤهل أقل من 

المتوسط
مؤهل متوسط

جمع ومعالجة 
تدوير المخلفات

5992
إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

6298191978252181441111377019644

جدول

عدد المشتغلين طبًقا للحالة التعليمية والنوع في جمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات

5

. 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد االقتصادي الخامس، : المصدر



46

ي فـ" جمـع ومعالجـة وتـدوير"وفي مجال الجدوى االقتصادية للمشـروعات نجـد أن أنشـطة االقتصـاد الـدائري 

، %83.81بنسـبة " كهربـاء–وقـود ومشـتقاته –خامات رئيسـة ومسـاعدة "مصر يتوافر بها مستلزمات سلعية 

المعـدات تكاليف إيجـارات اآلالت و–األبحاث والتجارب –مستلزمات التشغيل والصيانة "ومستلزمات خدمية 

ــة واإلعــالن–ووســائل النقــل  ــًرا المصــروفات األخــرى %3.94بنســبة " تكــاليف الدعاي إيجــارات العقــارات "، وأخي

%. 12.26بنسبة " فوائد االقتراض–واألراضي 

جدول

)باأللف جنيه(إجمالي قيمة النفقات في جمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات 

6

اإلجمالينفقات أخرىالمستلزمات الخدميةالمستلزمات السلعية

%النسبة القيمة%النسبة القيمة%النسبة القيمة%النسبة القيمة

479294483.812251243.9470088212.265718951100

. 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد االقتصادي الخامس، : المصدر

وارد فضًلا عن مشـاركة االقتصـاد الـدائري لمصـر فـي قطـاع التجـارة الخارجيـة مـن خـالل عمليـات اسـترجاع المـ

كثـر أداًء فـي ، والتي تُعد األ"الزنك-الرصاص –النحاس –األلومنيوم –الحديد "متمثلة في " المعدنية"الطبيعية 

ة الدوليـة تنفيذ أنشطة إعادة االستخدام والتدوير سواء على مستوى العمليات الصـناعية أو فـي حركـة التجـار

. ، باإلضافة إلى نفايات الورق والكرتون وغيرها من الموارد"صادرات وواردات"

جدول

)  القيمة باأللف(2020–2015صادرات وواردات خامات العمليات الدائرية خالل الفترة من 

7

201520162017201820192020العملةالتجارة الدولية

صادرات
286993518345557334892676225219بالدوالر األمريكي

ما يعادل بالجنيه 
المصري

216966552377813649534491434076394935

واردات
11559161328173317211556بالدوالر األمريكي

ما يعادل بالجنيه 
المصري

87311438123718276582791424366

. 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد االقتصادي الخامس، : المصدر

–تركيــا –الهنــد –إيطاليــا : فــي مجــال الصــادرات هــي2021–2015ونجــد أن أبــرز الشــركاء التجــاريين خــالل الفتــرة 

انيا، أمـا فـي ألم–سنغافورة –بريطانيا وشمال أيرلندا –هولندا –المملكة العربية السعودية –بولندا –بلجيكا 

–روسيا –كيا تر–بلجيكا –بريطانيا وشمال أيرلندا –إيطاليا –ألمانيا –أستراليا –إسبانيا : مجال الواردات فنجد

.هولندا–كوريا الجنوبية –فنلندا 
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ألثـر فـي ويحظى قطاع الموارد المائية باهتمام بالغ األهمية في أولويات السياسة الوطنية؛ مـا كـان لـه بـالغ ا

ير إعــادة تــدو: األول(عمليــات إعــادة التــدوير؛ حيــث تخطــط مصــر لتــوفير احتياجاتهــا المائيــة مــن خــالل محــورين 

اسـتيراد الميـاه : ، والثـاني3مليـار م20مراحل لعمليات إعادة التدوير بمقـدار 5المياه بأحدث التكنولوجيات عبر 

هذا وقـد تزايـد عـدد محطـات معالجـة ميـاه الصـرف ). 3مليار م34في شكل منتجات غذائية من الخارج بمقدار 

محطـة فـي عـام 480محطـة، فـي حـين بلـغ 388نحـو 2015؛ إذ إنه كان قد بلغ في عـام 2020–2015خالل الفترة 

؛ وذلــك مــن أجــل %65كمــا بلغــت نســبة الصــرف الصــحي الُمــدار بأمــان %. 123.8بنســبة زيــادة تقــدر بنحــو 2020

ألـف فـدان محاصــيل 670تعزيـز كفـاءة إعـادة االسـتخدام والتـدوير، ومخطـط اسـتخدام هـذه الميـاه فـي زراعـة 

. زراعية بشمال سيناء وغرب الدلتا

جدول

عدد محطات معالجة مياه الصرف في مصر

8

2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/2020

391388416432412421

.2022، )14االقتصاد الدائري، العدد (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، آفاق اقتصادية معاصرة : المصدر
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األداء غير المباشر لالقتصاد الدائري 2

ع الـوعي تقوم وزارة البيئة بتنفيذ مشروعات بيئية وفق أهـدافها متوسـطة األجـل، والتـي مـن شـأنها رفـ

ان؛ حيـث غـاز الميثـإنبعـاثبأهمية االستخدامات المختلفة للمخلفات، وبخاصـة الزراعيـة؛ للتخفيـف مـن 

ن مــع مــن خــالل أدوات تمويلــه بالتعــاو" مشــروع الطاقــة الحيويــة للتنميــة الريفيــة المســتدامة"أطلقــت 

ومرفــق البيئــة (United Nations Environment Programe, UNEP)البرنــامج اإلنمــائي لألمــم المتحــدة 

وبموجب هـذا المشـروع يقـوم جهـاز تنميـة المشـروعات ،)Global Environment Facility, GEF(العالمي 

مـن تكلفـة الوحـدة فـي شـكل % 60المنزليـة بمقـدار البيوجـازالصغيرة والمتوسطة بتمويل بنـاء وحـدات 

المنزليــة التــي تــم البيوجــازوقــد وصــل عــدد وحــدات . تقــدم كمنحــة دعــم% 40–قــرض مــنخفض الفائــدة 

.وحدة1690إلى 3م3بحجم 2021إنشاؤها خالل عام 

48

وأطلقت مشروع تدوير قش األرز وتحويله من مخلفات زراعيـة إلـى أسـمدة وأعـالف واسـتخدامات أخـرى فـي 

تحــول قــش األرز مــن 2020مليــون جنيــه؛ وفــي عــام 300باســتثمارات حكوميــة تقــدر بنحــو 2019–2015الفتــرة 

ته مخلفـــات ذات عـــبء بيئـــي إلـــى ســـلعة ذات قيمـــة تـــدر دخًلـــا مناســـًبا للمـــزارعين باإلضـــافة إلـــى اســـتخداما

ي المتعددة؛ مما ساهم في تحقيق دورات اقتصـادية يقـدر عائـدها بنحـو مليـار جنيـه، وقـد سـاهم المشـروع فـ

.ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خالل الموسم المحصولي26توفير 

متوســطة الكثافــة مــن قــش األرز (MDF)توقيــع وثيقــة إنشــاء مصــنع األلــواح الخشــبية2020شــهد عــام 

لمعدنية وشركة المملوكة لوزارة البترول والثروة ا" بتروجيت"بالتعاون بين الشركة القابضة للبتروكيماويات 

ماليـين يـورو، ويسـاهم اتحـاد بنـوك مصـر فـي تـوفير 210سيدبك األلمانية؛ إذ يقدر رأس مال المشـروع بنحـو 

آالف متر مكعب 205، وتقدر السعة اإلنتاجية للمصنع بـ "استثمارات مصرية"مليون يورو 152تمويل مقداره 

.فرصة عمل للمصريين2000من إنتاجه، وتوفير % 50سنويا، ويستهدف تصدير 
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وعيـة تقوم دعائم االقتصاد الـدائري أيًضـا علـى تحسـين ن

منـع الحياة، وتقليل التلوث، وتوفير المزيد مـن الغـذاء، و

؛ حيـث خسائر التنوع األحيائي وتدهور الـنظم اإليكولوجيـة

ــة للتنميــة المســ تدامة تســتهدف االســتراتيجية العالمي

اني أن يســاهم االقتصــاد الــدائري فــي تقليــل انبعاثــات ثــ

ي ووفًقا للمنتدى االقتصاد%. 50أكسيد الكربون بنسبة 

ري العالمي، فإنه من المتوقع أن يساهم االقتصاد الدائ

تريليونـــات دوالر 4.5فــي تحقيـــق فوائـــد اقتصـــادية بنحـــو 

ر نســبة المحقـق فــي2030أمريكـي بحلــول عـام  ، كمــا تُقـدَّ

ممارســـات االقتصـــاد الـــدائري علـــى المســـتوى العـــالمي 

، وخفــض تكلفــة النظــام الصــحي والغــذائي11%8.6بنحــو 

.  مليار دوالر أمريكي550بنحو 

هــذا وســيجعل االتجــاه العــالمي نحــو الثــورة الصـــناعية 

حقيق الرابعة نموذج االقتصاد الدائري الدافع الرئيس لت

الل مـن خـ" المسؤولية الممتـدة للمنـتج"المبدأ العالمي 

دورات الحيــاة المتعــددة للمنتجــات المصــنعة والمــوارد

المـواد المستخدمة وربط تدفق البيانات الرقمية بتدفق

ورة الماديـــة، بحيـــث يلـــتقط تـــدفق البيانـــات النـــاتج عـــن د

تج مصـدر المـواد وكيفيـة تجميعهـا فـي منـ(حياة المنـتج 

الل مــن خــ) وحالــة المنــتج وملكيتــه فــي أثنــاء االســتخدام

ــتج علــ ــد المنتجــات بجــواز ســفر رقمــي يرافــق المن ى تزوي

ل بيانات جواز سف
ِ
ر المنـتج طول السلسلة، ومن ثَمَّ نُدخ

وهـو " (Internet of Materials, IoM)إنترنـت المـواد"فـي 

،" (Internet of Things, IoT)إنترنـت األشـياء "جـزء مـن 

ات وهــو نظــام المركــزي يــربط البيانــات الخاصــة بالمنتجــ

لــيس هــذا . والمــواد مــن خــالل بروتوكــول اتصــال موحــد

لـول فحسب، بل ستساهم الثورة الصناعية فـي إيجـاد ح

تيات الفرز غير الفعال، واللوجسـ: لبعض التحديات، مثل

وفـق العكسية للنفايات، من خالل روبوتات ذكية تعمـل

لية فرز تقنية االستشعار والذكاء الصناعي لتحسين عم

يات النفايات غير المتجانسة؛ مما سيحدث ثورة في عمل

.فرز النفايات

ــــــون ــــــنخفض الكرب ــــــائز االقتصــــــاد م ــــــوم رك تق

)Low-Carbon Economy( علــى العناصــر األربعــة

–إعــــادة اســــتخدام –خفــــض "لالقتصــــاد الــــدائري 

وقـد ُذكـر هـذا المصـطلح أول ". إزالة–إعادة تدوير 

مـــرة فـــي تقريـــر رســـمي صـــدر عـــن وزارة التجـــارة 

ــــى 2003والصــــناعة البريطانيــــة عــــام  ، ويهــــدف إل

ـــل درجـــة االســـتهالك المـــنخفض للطاقـــة، وتقلي

التلــــوث ونــــواتج الغــــازات الدفيئــــة، وأصــــبح هــــذا 

المصـــــطلح األكثـــــر اســـــتخداًما فـــــي المـــــؤتمرات 

ت العالمية للتغيرات المناخيـة؛ لمـا لـه مـن مميـزا

يش تتمثــل فــي حمايــة التنــوع الحيــوي وســبل العــ

ين خلق فـرص عمـل وتحسـ–والتخفيف من الفقر 

ــز التنافســية بــين الشــركات وت–الــدخل  ــز تعزي عزي

االســـــــــتخدام الفعـــــــــال للســـــــــلع –االســـــــــتثمار 

ة تحســــين الصــــح–والخــــدمات الصــــديقة للبيئــــة 

ـــــات والمـــــواد  العامـــــة مـــــن خـــــالل تقليـــــل الملوث

.الكيميائية

عزيـز مساهمة االقتصاد الدائري فـي ت: ثالًثا

التنمية منخفضة الكربون
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يفةالتصنيف العالمي لمصر في مجال الطاقة النظ

تُعــد مصــر مــن دول العــالم التــي ال يتــوفر فيهــا

حـم إنتاج الطاقة من الفحـم؛ حيـث تبلـغ نسـبة مشـاركة الف

، ويمثـل إنتـاج الطاقـة %صفر2021في إنتاج الكهرباء لعام 

%.11النظيفة كنسبة من إجمالي إنتاج الكهرباء 

جدول

2021لعام الننظيفةالتصنيف العالمي للطاقة 
9

مصرالمؤشر

نسبة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي
إنتاج الكهرباء

%11

ي نسبة إنتاج الطاقة من الفحم إلى إجمال
إنتاج الكهرباء

%0

كثافة االنبعاثات الكربونية من إنتاج
الكهرباء

جرام مكافئ ثاني أكسيد463.2
كيلووات ساعة / الكربون 

). 2022يوليو 15تاريخ االطالع (للطاقة،  EMBERقاعدة بيانات مركز األبحاث العالمي: المصدر

حجم استهالك وإنتاج قطاع الطاقة وفق مصادرها واستخداماتها المختلفة

وتُعـد . خُيقَصد بقطـاع الطاقـة االسـتخدامات المختلفـة للطاقـة فـي مجـاالت البتـرول والكهربـاء والصـناعة إلـ

حتـى يمكـن تحديـد جهـود الدولـة المصـرية نحـو التحـول 2030بمثابة سنة األسـاس لبـدء رسـم رؤى 2015سنة 

. إلى اقتصاديات منخفضة الكربون

جدول

إنتاج واستهالك قطاع الطاقة في مصر 
10

مصرالمؤشر

97.9%2014من إجمالي قطاع الطاقة لعام 12نسبة استهالك الوقود األحفوري

1.5%2014من إجمالي استخدام الطاقة لعام 13نسبة استهالك الطاقة البديلة والطاقة النووية

2.3%2015من إجمالي استهالك الطاقة لعام 14نسبة الطاقة المتجددة والنفايات القابلة لالحتراق

8.26%2015نسبة إنتاج الكهرباء المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء لعام 

5.12%2015نسبة استهالك الطاقة المتجددة من إجمالي االستهالك النهائي للطاقة لعام 

Source: World Bank – Data.Worldbank.org/Indicato
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الطاقة وأهداف التنمية المستدامة

بع أن مــن أجــل التحــول القتصــاديات مســتدامة؛ تضــمنت األجنــدة العالميــة للتنميــة المســتدامة هــدفها الســا

لــى وقــد حققــت مصــر إنجــاًزا فــي نســبة الســكان الــذين يحصــلون ع. تكــون الطاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة

ميـع في ضـوء سياسـات وخطـط الدولـة المصـرية لتحقيـق شـمولية تـوفير الكهربـاء للج% 100كهرباء بنسبة 

وجيـا الطهـي السكان، وأيًضا حققت مصر تقـدًما فـي نسـبة السـكان الـذين يتمتعـون بـالوقود النظيـف وتكنول

.2016، وذلك في عام %97.6بنسبة 

جدول

2018–2015الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة الفترة 

11

2015201620172018المؤشر

100%100%100%99.3%كهرباءعلىيحصلونالذينالسكاننسبة

نظيفالالوقودإلىالوصولبإمكانيةيتمتعونالذينالسكاننسبة
الطهيوتكنولوجيا

ـــــــــــــــــــــــــ%97.3%97.6

اجإنتإجماليلكلوالتدفئةللكهرباءالوقوداحتراقمنCO2انبعاثات
MtCO₂/TWh(15%1.2%1.26%1.24%1.21(كهرباء

).2022يوليو 20: تاريخ االطالع(قاعدة بيانات تقرير التنمية المستدامة أونالين : المصدر

ات يشــير هــذا المؤشــر إلــى تقيــيم اســتدامة سياســ

ـــث  ـــدان مـــن حي ـــة، ومـــدى قـــدرة البل الطاقـــة الوطني

قــدرتها علــى تــوفير الطاقــة المســتدامة مــن خــالل 

17المساواة فـي الطاقـة–16أمن الطاقة(ثالثة أبعاد 

–" إمكانيــة الوصــول والقــدرة علــى تحمــل التكــاليف"

ف ، كما أنه يعد مقياًسا لتصـني)18االستدامة البيئية

األداء العــــــام فــــــي تحقيــــــق مــــــزيج مســــــتدام مــــــن 

إلــــــى أنــــــه األداء A""السياســــــات، ويشــــــير الحــــــرف 

. راألفضل في جودة إدارة الدولـة وفًقـا لهـذا المؤشـ

 World Energy)19ويقـوم مجلـس الطاقـة العـالمي

Council, WEC)بإصدار هذا المؤشر .

للطاقةTrilemmaتريليمامؤشر 
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مصرالمؤشر

62.6)درجة100إلى 0يتراوح بين (Trilemma Scoreتريليمادرجة 

54)دولة127من بين (Trilemma Rankتريليماترتيب 

BBDوفقًا للمؤشرات التالية-Balance Gradeدرجة التوازن 

Energy Security57.6أمن الطاقة 

Energy Storage85.9عدالة توزيع الطاقة 

Environmental Sustainability51.3االستدامة البيئية 

مؤشر االقتصاد األخضر

سـتدامة ُيَعد هذا المؤشر بمثابة أدوات التحول نحـو المشـروعات الخضـراء اسـتناًدا إلـى منهجيـة التنميـة الم

تقـال إلـى ومبادئ االقتصاد الدائري، وبالتالي فإن هذا المؤشر يمثل إحدى األدوات األساسية نحو تسـريع االن

ولـة عبـر ويقدم هذا المؤشر أداء االستدامة في الد. االقتصاد الدائري في جميع القطاعات االقتصادية للدولة

ا، ويستخدم عام 18 البعـد : ، ويهـتم باألبعـاد األربعـة التاليـة20دولـة160عام األساس لعدد 2005مؤشًرا فرعي

انبعاثات –الناتج المحلي اإلجمالي / انبعاثات غازات الدفيئة (تغير المناخ والعدالة االجتماعية ويشمل األول 

قطاع ني البعد الثا، )المساواة بين الجنسين في مكان العمل–المساواة في الدخل –للفرد / غازات الدفيئة 

لبعـد الثالـث االنفايات وكفاءة المـوارد، –النقل -التصنيع والبناء –الكهرباء –المباني : إزالة الكربون ويشمل

ين فــي المســاواة بــين الجنســ-االبتكــار األخضــر -جاذبيــة االســتثمار األخضــر : األســواق واالســتثمار ويشــمل

ـــة ويشـــمل البعـــد الرابـــع ، )الحكـــم ـــوجي –جـــودة الهـــواء –الزراعـــة (الصـــحة البيئي ـــوع البيول –الغابـــات –التن

من االستثمارات 2022حتى % 40وقد وصلت االستثمارات الخضراء إلى نسبة . االجتهاد المائي–المحيطات 

.في مشروعات االقتصاد األخضر واالستدامة البيئية% 50ستصل إلى 2025العامة، وبحلول 

Source : World Energy Council / indicator (Accessed: June 20, 2022).

52
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2021للطاقة لعام  Trilemmaترتيب الدول في مؤشر 
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مؤشر اقتصاد المعرفة

د مؤشر اقتصـاد المعرفـة   ,Knowledge Economic Index)ُيجسِّ

KEI)وجه طبيعة العالقة بين المعرفة والتنمية، وإحدى أدوات الت

هــذا وقــد حققــت الجهــود الوطنيــة. نحــو الثــورة الصــناعية الرابعــة

–2018براءة اختراع على مدار آخر ثـالث سـنوات 1717تسجيل نحو 

32ذ شـــركة لتصـــدير تكنولوجيـــات حديثـــة، وتنفيـــ267، ودعـــم 2021

طـاع حاضنة تكنولوجية، وبلغت االستثمارات العامة الموجهة لق

بمعــدل 2021–2018/2019مليــار جنيــه الفتــرة 150الصــناعة نحــو 

لك مقارنة بالثالث سنوات السابقة، وانعكاسات ذ% 175نمو بلغ 

.على تحقيق اقتصاد مرن ومستدام

جدول

2022لالقتصاد األخضر لعام GGEIمصر في مؤشر 
13

من بين (2022ترتيب المؤشر عالميا لنتائج لعام 
)دولة160

52

يتراوح (2022لنتائج لعام عالميا درجة المؤشر 
)درجة1و0بين 

0.357

ر المؤشر العالمي لالقتصـاد األخضـ: المصدر
)2022التقدير المستحدث، أبريل (

).2021(مؤشر اقتصاد المعرفة : المصدر

مصرالمؤشر

53)دولة154من  بين (التصنيف العام عالميا 

ين يتراوح ب(لمصر على المستوى العالمي درجة المؤشر 
)درجة100و0

52.3

جدول

2021مؤشر اقتصاد المعرفة لعام 
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النتائج والتوصيات : رابًعا

حو تحقيـق توصلت الدراسة إلى وجود تطبيقات لالقتصاد الدائري في مصر، وذلك في ظل توجه البالد ن

ــــون، "االقتصــــاديات المســــتدامة"الهــــدف العــــالمي  ــــة منخفضــــة الكرب ــــق التنمي ــــى تحقي ، والتحــــول إل

ده العـالم وانعكاسات ذلك على االستخدام المستدام للموارد الطبيعية المادية والبيئية، وهو ما ينشـ

العـيش "تحـت شـعار 2050، وأيًضا رؤية واستراتيجية االتفاقية العالمية للتنـوع البيولـوجي 2030لرؤية 

ا يعمل على 2050، واالتفاقية العالمية للتغيرات المناخية "في تجانس مع الطبيعة ؛ إذ بات العالم حالي

نــاخي، تســريع االنتقــال نحــو االقتصــاد الــدائري للحــد مــن اســتنزاف المــوارد، والحــد أيًضــا مــن التغيــر الم

ــز درجــة التــرابط بــين تكنولوجيــا المعلومــات واالقتصــ اد والتحــول نحــو نمــوذج صــناعي مســتدام، وتعزي

وغيرهـا، الدائري، والتوجه لتعزيز تطبيقات الثورة الرابعة في المجال الصناعي والزراعـي والمـدن الذكيـة

. وانعكاسات ذلك على البيئة بمفهومها الشامل

ــذ عــام  ــة المصــرية، من ــة للدول ــات 2015ســعت الجهــود الوطني ــي علــى قمــة أولوي ــى إدراج البعــد البيئ ، إل

العالمي في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وقد بذلت جهوًدا كثيرة على المستوى اإلقليمي والقاري و

استضــافة مــؤتمرات وزراء البيئــة األفارقــة علــى مــدار عــامين: هــذا االتجــاه، ومنهــا علــى ســبيل المثــال

ـا استضـافة المـؤتمر العـ المي للتغيـرات متتالين، واستضافة المؤتمر العالمي للتنوع البيولـوجي، وحالي

.المناخية في ظل ما تفرضه الساحة العالمية من تحديات جيوسياسية وبيئية واقتصادية

يات السابقة تحوًلا نحو الطاقة النظيفة من أجل تعزيز االقتصاد7حققت مصر في غضون السنوات الـ 

سـط منخفضة الكربون واالستثمار في المشروعات الخضراء على نحو ممنهج وذات عائـد قصـير ومتو

ــا فــي 2025وطويــل األجــل، لــيس هــذ فحســب بــل تســتهدف مصــر بحلــول  أن تكــون الدولــة األولــى عالمي

بنــاء إعـادة تـدوير الميـاه وتعظـيم االسـتفادة منهـا لتلبيـة األمـن الغـذائي والمـائي، وقـد أسـهم قطـاع ال

كمــا . والتشــييد فــي مصــر بتحويــل المــدن الســكنية إلــى مــدن الجيــل الرابــع باســتثمارات عامــة وخاصــة

ــا نحــو التصــدير العــالمي ل ا عالمي ــًزا لوجســتي لطاقــة يســتهدف قطــاع الطاقــة المصــري أن يصــبح مرك

النظيفــــة، وأيًضــــا يقــــوم قطــــاع النفايــــات بــــدوره فــــي رســــم الــــرؤى والسياســــات، وإصــــدار القــــوانين 

نولوجيــة والتشــريعات الالزمــة لــذلك، فضــًلا عــن االســتثمارات العامــة والخاصــة للبنيــة التحتيــة والتك

 Zero)" صــفر نفايــات: "واإلنتاجيــة وصــوًلا إلــى تحقيــق المســتهدفات والنتــائج مــن أجــل تحقيــق هــدف

Waste) صــعيد علــى ال" صــحة الكوكــب والــنظم البيئيــة"علــى الصــعيد الــوطني، بــل أيًضــا تحقيــق غايــات

ل العالمي، وكذلك زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وقيمـة األشـياء وحسـن إدارتهـا واسـتغاللها مـن أجـ

. رفاهية المجتمع

54
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غرار مـا يمكن أن تستفيد الدولة المصرية من مقوماتها الحالية تجاه ممارسات االقتصاد الدائري، وذلك على
؛ وذلـك 2015حققته دول االتحاد األوروبي من مستهدفات لخطة عملها فـي مجـال االقتصـاد الـدائري فـي عـام 

تضـافر : لللمضي قدًما نحو اقتصاد دائري أكثر فاعلية، وتحقيق األهداف المناخية، وبناء اقتصاد مرن، من خال
ر المنظمــات غيــ–المؤسســات التمويليــة –المصــنعين –واضــعي السياســات (جهــود جميــع الجهــات الفاعلــة 

تصـاد ، والعمـل علـى توحيـد مفـاهيم االق)المؤسسـات العلميـة والتكنولوجيـة–الـوعي المجتمعـي –الحكومية 
الــــدوار وأنشــــطته، وزيــــادة الــــوعي بقيمــــة وأهميــــة التوعيــــة االجتماعيــــة تجــــاه أنمــــاط اإلنتــــاج واالســــتهالك 

عات المشــرو–الشــركات الكبــرى "المســتدامين، ونشــر ممارســات االقتصــاد الــدائري علــى المســتوى المحلــي 
ق الرقابة ، ودمج االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الرسمي، وتحقي)الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ن علـــى اإلنتـــاج والتصـــنيع والعـــاملين فـــي هـــذا المجـــال، وإنشـــاء كيـــا..." الصـــحية والبيئيـــة"متعـــددة األبعـــاد 
ويــة مؤسســي يضــم جميــع المجــاالت والتخصصــات العلميــة والتنفيذيــة مــن مختلــف قطاعــات الدولــة التنم

ات واالقتصـــادية؛ لمتابعـــة األداء وإصـــدار تقـــارير دوريـــة لقيـــاس مـــدى التقـــدم المحـــرز فـــي التحـــول القتصـــادي
202مستدامة، ووضع معايير ومؤشرات لقياس األداء، وتفعيـل العمـل بقـانون تنظـيم إدارة المخلفـات رقـم 

بشـــكل كامـــل، وجـــذب االســـتثمارات فـــي هـــذا المجـــال، وتـــوفير وخلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة مثـــل 2020لســـنة 
جيـا الوظائف الخضراء، وتعزيز برامج التعـاون اإلنمـائي مـع الجهـات المانحـة مـن أجـل نقـل الخبـرات والتكنولو

نفيــذ كــل هــذه التوصــيات ســوف تــنعكس منافعهــا علــى البعــد البيئــي وتســاهم فــي ت. فــي مختلــف القطاعــات
د من ، والتي ترتكز على تحقيق التنمية منخفضة الكربون والح2050أهداف االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 

.  ظاهرة االحتباس الحراري

التوصيات
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.  التقارير االقتصادية تصدر كل خمس سنوات وليست بشكل دوري كل عام

السـتدامة رئـيس قطـاع العمـل المنـاخي بالمنتـدى االقتصـادي العـالمي إبـان فعاليـات أسـبوع أبـو ظبـي ل–جيويـلأنتونيا 11
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.الطاقة
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رنا إمام. م
مهندسة معمارية عملت بالقطاع الخاص بشركات االستشارات الهندسية والتصميم الداخلي

وء استدامة مواد أغلفة المباني في ض

2030ر رؤية مص: استراتيجية مصر للتنمية المستدامة

المستخلص

غيــر فــي ظــل االســتغالل الجــائر للمــوارد الطبيعيــة والضــغط الهائــل علــى البيئــة، أدى ذلــك إلــى ظهــور الت

ــف مـع التغيـ ر المنــاخي المنـاخي؛ لـذلك ظهـرت الحاجــة إلـى البنـاء األخضــر والمسـتدام كآليـة أساسـية للتكيُّ

يــر مــن المــواد فالمبــاني تســتهلك الكث. وللتخفيــف مــن االنبعاثــات الكربونيــة الناتجــة عــن دورة حيــاة المبنــى

ج كمية هائلة من النفايات الصلبة سـنويا سـواء مـن البنـاء أو اإلشـغال أو التشـ
ِ
غيل أو الهـدم، الخام، وتُنت

المـــوارد انخفـــاض كفـــاءة اســـتهالك: وتمثلـــت المشـــكلة البحثيـــة فـــي. خاصـــًة فـــي تركيـــب أغلفـــة المبـــاني

لًبا على الطبيعية خاصة غير المتجددة، وانخفاض كفاءة تصميم المباني؛ مما أدى إلى ظهور مباني تؤثر س

ى وقــد هــدف البحــث إلــ. صــحة المســتخدمين، وزيــادة اســتهالك الطاقــة لتحقيــق الراحــة الحراريــة الداخليــة

ر والمسـتدام دراسة وتحديد ُسُبل تحقيق استدامة مواد أغلفـة المبـاني كآليـة لتعزيـز انتشـار البنـاء األخضـ

 .2030في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 

) 2030صــر رؤيــة م(واعتمــد البحــث علــى دراســة اآلليــات الُمتَّبعــة باســتراتيجية مصــر للتنميــة المســتدامة 

هـرم األخضـر لتحقيق انتشار أنمـاط البنـاء األخضـر وتفنيـد معـايير اسـتدامة المـواد وفًقـا لتصـنيف نظـام ال

ي وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن أنمــاط البنــاء األخضــر والمســتدام مهمــا تعــددت تقنياتهــا، فهــ. المصــري

اء األخضــر التصــميم الســلبي والتصــميم اإليجــابي، وأن منظومــة البنــ: تنقســم إلــى نمطــين أساســيين همــا

اعيــة، التشــريعية، والمؤسســية، والتقنيــة، واالقتصــادية، واالجتم: تتكــون مــن عــدة جوانــب أساســية هــي

ــر ُمــدَرج بجــدول مراحــل ال تنفيــذ والبيئيــة، وأن برنــامج تحقيــق انتشــار أنمــاط البنــاء األخضــر والمســتدام غي

.  2030باالستراتيجية حتى عام 

دة إلــى وأوصـت الدراســة بأهميـة دور الدولــة فـي تشــجيع وإلــزام التحـول مــن أنمـاط البنــاء التقليديـة الســائ

ه بالهرم األنماط الخضراء والمستدامة، وبضرورة تفعيل البناء األخضر بقانون البناء الموحد وأهمية ربط

.األخضر المصري

.اءأغلفة المباني، البناء األخضر، التغير المناخي، الهرم األخضر المصري، مواد البن: الكلمات الدالة
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مقدمة

مـن سـكان العـالم، ومـع زيـادة % 56أي 2022مليارات نسـمة بالمـدن عـام 4.4وفًقا للبنك الدولي، يعيش نحو 

10مـن كـل 7، سـيعيش مـا يقـرب مـن 2050عدد سكان الحضر إلى أكثر من ضعف حجمهم الحالي بحلول عام 

من انبعاثات الكربون؛ مما يؤدي % 70من استهالك الطاقة ونحو % 78أشخاص في المدن، وتُمثل المدن نحو 

. 1إلى تقويض التنمية المستدامة

إلــى أن معظــم أهــداف التنميــة المســتدامة   World Cities Report)2020" (تقريــر المــدن العــالمي"ويشــير 

ز علـى المجتمعـات بـدًلا مـن العمليـات؛ فوسـائل تنفيـذ الهـدف) (SDGsالعالمية  الحـادي الُمرتبطة بالمدن تركِّ

ذ عشــر الَمعنــي بجعــل المــدن مســتدامة مقيــدة للغايــة؛ حيــث إن غايــات هــذا الهــدف ال تغطــي وســائل التنفيــ

ثــل وســائل تنفيــذ األهــداف الُمرتبطــة بالمــدن 
ِ
اه والطاقــة الميــ(المطلوبــة لتحقيــق التحضــر المســتدام، وبالم

. 2ال تغطي بعض المتطلبات األساسية للمدن) والتصنيع وتغير المناخ
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اســتراتيجية 2016أطلقــت مصــر عــام ،2030وفــي ضــوء التوجــه العــالمي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

، وتضــمنت عشــرة محــاور، وتركــز الدراســة علــى المحــور العاشــر الــذي )2030رؤيــة مصــر  (التنميــة المســتدامة

لعربية لإلسكان كما أنه في ضوء االستراتيجية العالمية لإلسكان واالستراتيجية ا. يختص بالتنمية العمرانية

، وتم 2020تم إعداد استراتيجية اإلسكان المصرية عام،2030ورؤية مصر 2030والتنمية الحضرية المستدامة 

تحقيـق تقسيم سياسات اإلسكان بها إلى أربعة محاور أساسية، وتركز الدراسـة علـى المحـور الرابـع المعنـي ب

.  3)2(المسكن المستدام من خالل بعض اآلليات الموضحة بالملحق 

ل األبنيـة إلـى أبنيـة مسـتدامة وأكثـ ر مرونـة؛ ففي ظل التوجه العالمي إلى العمـل المنـاخي، ظهـرت ضـرورة تحـوُّ

اقـة من إجمالي انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون العالميـة المرتبطـة بالط% 38حيث مثَّل قطاع التشييد والبناء 

ج نفايـات. من االستهالك العـالمي للكهربـاء% 55،  ويستهلك ما يقرب من 20194والعمليات في عام 
ِ
كمـا ُينـت

دافن النفايـات إلـى صلبة هائلة سنويا بمصر خاصًة بتركيب أغلفة المباني؛ حيث وصلت نسبة مواد البناء في م

.  5%9نحو 

إن أغلفــة المبــاني هــي القشــرة التــي تتعــرض

: مباشــــــرًة للبيئــــــة الخارجيــــــة، وتتمثــــــل فــــــي

ــــــة، والمــــــواد  األســــــطح، والحــــــوائط الخارجي

العازلــة، وُأُطــر النوافــذ واألبــواب، ويــؤثر مــدى

لهــا للعوامــل المناخيــة علــى جــودة البي ئــة تحمُّ

الداخليــــــة واســـــــتهالك الطاقــــــة بالمبـــــــاني؛ 

ـــــن المـــــوارد، ـــــر م ـــــاني تســـــتهلك الكثي فالمب

ــــــاء واإلشــــــغال  ــــــن البن ــــــات م ج مخلف
ِ
ــــــت وتُن

والتشــــــغيل والهــــــدم، بجانــــــب االنبعاثــــــات 

لرغم الكربونية وارتفاع استهالك الطاقة، وبـا

بنـاء من ذلك، لم يُنَظر إلى قطـاع التشـييد وال

ى االقتصـاد كُمَتَطلَّب من ُمَتَطلَّبات التوجـه إلـ

.األخضر

ة وُرشـد انخفاض كفاء: وقد تبلورت المشكلة البحثية في

اســــتخدام المــــواد والطاقــــة بالمبــــاني وتأثرهــــا بالعوامــــل 

يــؤثر المناخيــة وتــدهور جــودة البيئــة الداخليــة بالمبــاني؛ ممــا

ــــــال  ــــــة وحقــــــوق األجي ــــــى صــــــحة المســــــتخدمين والبيئ عل

بنــاء المســتقبلية، وعــدم وضــوح ُســُبل ومعــايير تحقيــق ال

.األخضر والمستدام
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الدراسات السابقة

دامة المسـكن، تحليـل نظـم تقيـيم اسـت) دراسة تحليلية لـنظم تقيـيم اسـتدامة المبـاني السـكنية(استهدفت 

، والـذي يحقـق وبيان مدى تحقيقها التوازن بـين عناصـر االسـتدامة البيئيـة واالقتصـادية واالجتماعيـة الثقافيـة

ة بتقيـيم مفهوم االستدامة الحقيقي، وقد اعَتَمدت على تحليل بعض نظم التقييم العالميـة والعربيـة الخاصـ

عظم نظم وقد توصلت إلى أن م. المباني السكنية؛ للوقوف على مدى تحقيقها لمفهوم االستدامة الحقيقية

لحقيقــي، التقيــيم المتناولــة لــم تحقــق التــوازن المطلــوب بــين ركــائز االســتدامة لتحقيــق مفهــوم االســتدامة ا

اليابانيـان، و (CASBEE)ونظـام  (LEED)نظام : وصنَّفت الدراسة أنظمة التقييم إلى أنظمة الجيل األول وهي

(Green Star)األسـترالي، و(The Code for Sustainable Home, CSH)اسـتدامة"البريطـاني، و"(ESTIDAMA) 

والتي تركـز علـى الجوانـب البيئيـة ؛(Green Pyramid Rating System, GPRS)اإلماراتي، والهرم األخضر المصري 

وازن بـين التـ" نظـم تقيـيم المبـاني المسـتدامة"أكثر من الجوانب األخرى، في حين حققـت أنظمـة الجيـل الثـاني 

DGNB.6ركائز االستدامة ومنها نظام التقييم األلماني 

بـادئ توظيف مفردات المعالجات المناخيـة للعمـارة التقليديـة والمعاصـرة لتحقيـق م(كما استهدفت دراسة 

ظيفتهـا رصـد وتصـنيف مفـردات المعالجـات البيئيـة التقليديـة وتطورهـا طبًقـا لو) العمارة الخضراء في مصـر

ــوجي بالعمــارة المعاصــرة، مــن خــالل تحليــل عــدة أمث ــة وتطورهــا مــن الشــكل التقليــدي إلــى الشــكل التكنول ل

ــة، وقــد أوضــحت نتــائج الدراســة أن العمــارة  معاصــرة اســتمدت تصــميماتها مــن مفــردات العمــارة التقليدي

أحـد أهـم االتجاهـات الحديثـة، وهـو مفهـوم جسـدته العمـارة التقليديـة منـذ  (Green Architecture)الخضـراء

ت فـي القدم، وأن المعالجات التقليدية هي أصل فكرة عمل معظم التقنيات الحديثـة، وأن العناصـر التـي نجحـ

باإلضـافة تحقيق مستويات جيدة من التهوية والتبريـد والتدفئـة اعتمـدت علـى مفـردات المعالجـات التقليديـة

فاقـد فـي أحمـال إلى التقنيات الحديثة في توظيف األنظمة عالية الكفاءة وأنظمة التحكم في المبنى لتقليل ال

العاكسـة يـةاأللومنيومالتبريد والتدفئة والـتحكم الكلـي بهـا، وذلـك باسـتخدام األلـواح الشمسـية والسـطوح 

ريـاح مـن واستخدام الكاسرات الرأسية واألفقية المتحركة مع توظيف استخدام الطاقة الشمسية وطاقة ال

م وقـد أوصـت الدراسـة بـأن التصـمي. خالل األنظمة الكهروضوئية؛ مما يعمـل علـى خفـض اسـتهالك الطاقـة

كنولوجيا الجيد للعمارة الخضراء المستدامة يتحقق عبر تكامل مبادئ العمارة التقليدية مع نظم ووسائل الت

7.الحديثة؛ وذلك من أجل عمارة محلية خضراء

ــذلك،  بحــث وتحديــد ُســُبل تحقيــق"هــدفت الدراســة إلــى ول

ــز انتشــار الب ــة لتعزي ــاني كآلي ــاء اســتدامة مــواد أغلفــة المب ن

يــة األخضــر والمســتدام فــي ضــوء اســتراتيجية مصــر للتنم

ــــى عــــدد مــــن " 2030المســــتدامة  ــــم إل ــــيس ُمقسَّ كهــــدف رئ

البنـاء التعـرُّف علـى أنمـاط: األهداف الفرعية التـي تمثلـت فـي

م  األخضـــــر والمســـــتدام، وتوضـــــيح منظومتـــــه، ومـــــدى تََقـــــدُّ

نحـــو تحقيـــق 2030اســـتراتيجية مصـــر للتنميـــة المســـتدامة 

انتشـــار أنماطـــه، وللوصـــول إلـــى الهـــدف المنشـــود اعتمـــدت 

.المنهج الوصفي االستقرائيالدراسة على 
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 Effectiveness of High Energy Efficiencyوقـد اسـتهدفت دراسـة

to Minimize Energy Consumption for Residential Buildings in 

Egypt) (ـــاني الســـكنية باســـتخدام تقن ـــيم أداء الطاقـــة للمب ـــات تقي ي

الســطح البــارد، والســطح األخضــر، والســطح: األســطح المختلفــة

ـــدمج مـــع مـــواد متغيـــرة الطـــور   Phaseالمعـــزول، والســـطح المن

Change Material, PCM)  (في مصر، والتي يمكن أن تؤدي إلـى حلـول

ة على واعتمدت الدراس. مختلفة للسقف لتحقيق أداء مثالي للطاقة

. لفــةمقارنــة أداء الطاقــة للمبنــى باســتخدام تقنيــات األســطح المخت

وقـــد توصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن انـــدماج األســـطح مـــع المـــواد 

ي متغيرة الطور هو أفضل حـل لغـالف المبنـى؛ فهـو فّعـال للغايـة فـ

المبـاني التبريد وتوفير الطاقة عندما يتم تطبيقـه علـى األسـطح فـي

8. ليةالسكنية في مصر، ويمكن أن يقلل الكهرباء ويعزز الراحة الداخ

محاكـاة تحسين األداء البيئي للمبنى من خـالل(باإلضافة إلى دراسة 

اصــر دراســة تطبيقيــة علــى اإلســكان االجتمــاعي بمدينــة ن–الطبيعــة 

والتـــي اعتمـــدت علـــى دراســـة اســـتراتيجيات ) –مصـــر–غـــرب أســـيوط 

تخالص هذه التكيُّف مع البيئة لدى النباتات وخاصًة نبات الصبار الس

اصـر االستراتيجيات ثـم تطبيقهـا علـى النمـوذج المختـار وهـو مدينـة ن

. اكـاةغرب أسيوط، ثم تقييم األداء الحـراري للمبنـى بعـد عمليـة المح

ين األداء واستهدفت الدراسة الوصول إلى اسـتراتيجية بيئيـة لتحسـ

ظم البيئي للمباني خاصة فـي المنـاطق الحـارة عـن طريـق محاكـاة الـن

فراغـات البيولوجية للتأقلم مع البيئة لتخفيف الحمـل الحـراري داخـل

نبـات المباني، من خالل تطبيق منهج محاكاة الطبيعة المباشر على

ــــــاة . الصــــــبار ــــــق المحاك ــــــائج الدراســــــة أن تطبي ــــــد أوضــــــحت نت وق

المناسـبة علـى المبـاني يسـاعد فـي دراسـة (Biomimicry)الطبيعية

حمــال ومعالجــة عناصــر المبنــى بالكامــل، وبالتــالي تــنخفض نســبة األ

9.الحرارية وينخفض استهالك الطاقة

 Analytical study of the causes of material)كمــا أن دراســة 

waste in implementing the construction envelopes in Egypt)

در مـواد استهدفت تحديد األسباب والتـأثيرات الرئيسـة والفرعيـة لَهـ

ي البنــاء أغلفــة المبــاني فــي مصــر لتالفيهــا وتقليــل مخلفــات البنــاء فــ

ت إلــى والتشـييد المصــري، واعتمــدت علــى المــنهج التحليلــي، وتوصــل

أن الفهـــم الجيـــد وإدارة التوقعـــات فـــي جميـــع مراحـــل تنفيـــذ أغلفـــة 

ن يقلـال يمكـن أ) الُمصـمم، الُمنفـذ، الُمسـتفيد(المبنى ودورة الحيـاة 

10.من إهدار المواد
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11 2030استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 

من اللجنة الدولية التي شكلتها األمم المتحدة  (The Sustainable Development)ُعرَِّفت التنمية المستدامة 

فـت بلجنـة 1987عام 
ِ
: علـى أنهـا،(Brundtland Commission)برنتالنـدلدراسة قضايا البيئـة والتنميـة، والتـي ُعر

ـــة اح" ـــى تلبي ـــال المســـتقبلية عل ـــي احتياجـــات الحاضـــر دون المســـاس بقـــدرة األجي ـــي تَُلب ـــة الت تياجاتهـــا التنمي

12".الخاصة

ًدا محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة بمصر وتأكي2030مثلت استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 

ا، ومن ثَمَّ ترتكز التنم ا وبيئي ا وقطاعي ية باالسـتراتيجية علـى اللتزام النظام االقتصادي بالنمو المتوازن جغرافي

راسـة علـى ثالثة أبعاد رئيسة تشمل البعد االقتصادي واالجتمـاعي والبيئـي وتتضـمن عشـرة محـاور، وتركـز الد

).التنمية العمرانية(المحور العاشر 

ة العمرانيـة وفي ظل ارتفاع الكثافات السكانية والبنائيـة واسـتنفاد الحيـز العمرانـي؛ ممـا أدى إلـى تـدهور البيئـ

لة فـي اتخـاذ والتلوث البيئي وتناقص المساحات الخضراء وزيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بدأت الدو

يـة وقـد تبلـورت الرؤ. اإلجراءات الالزمة للخروج من الحيز المعمور الضـيق إلـى المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة

: ثـاني وهمـااالستراتيجية لهذا المحور في تحقيق ثالثة أهـداف رئيسـة، ويـرتبط هـذا البحـث بالهـدفين األول وال

بيئـة زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، واالرتقـاء بمسـتوى جـودة ال

.العمرانية

ــة المنشــودة فــي ــة العمراني ــة؛ ممــا يتط: وتمثلــت تحــديات تحقيــق أهــداف التنمي ــة هائل ــوفير مــوارد مالي ــب ت ل

اســـتحداث آليـــات جديـــدة للتمويـــل، وتشـــجيع مشـــاركة القطـــاع الخـــاص المحلـــي واإلقليمـــي، كمـــا أن اإلطـــار 

ا يــرتبط التشـريعي الحــاكم لمنظومـة التنميــة العمرانيـة فــي مصــر ال يتواكـب مــع التطـوير المنشــود، خاصـًة مــ

وقـانون اإلدارة المحليـة رقـم 1973لسـنة 70وقـانون التخطـيط رقـم 2008لسنة 119بقانون البناء الموحد رقم 

.1979لسنة 43



64

مت التحديات إلى ثالث مجموعات رئيسة مرتبة وفًقـا لألولويـات والسـهولة النسـبية للـت م فيهـا، وقـد وُقسِّ حكُّ

عض التحديات وجدت التحديات الخاصة بالبناء األخضر ومواد البناء في المجموعتين الثانية والثالثة، وتتمثل ب

معـات عدم وجود سياسات تحفيزية للبناء األخضر والمسـتدام، وعـدم مالءمـة التخطـيط العمرانـي للمجت: في

ــة الخاصــة، مثــل ــدة مــع اعتباراتهــا البيئي ــة الجدي ــ: العمراني ــاخ الصــحراوي، وضــعف التشــريعات واآللي ات المن

رة علــى التنفيذيــة إللــزام القطــاع الخــاص بالمواصــفات الفنيــة فــي التخطــيط العمرانــي، وعــدم التأكــد مــن القــد

ــا؛ ممــا يــؤالتشــييديةاســتغالل المــوارد بالمنــاطق الجديــدة، وضــعف الطاقــة  دي إلــى والقــدرة التنفيذيــة محلي

.ارتفاع تكلفتها لزيادة االعتماد على الخدمات والمواد غير المحلية

، رّكـزت الدراسـة علـى 2030وقد تضـمنت االسـتراتيجية عـدة بـرامج خاصـة بتطـوير التنميـة العمرانيـة حتـى عـام 

، كآليـة لحـل بعـض )1(كمـا هـو موضـح بـالملحق رقـم " تحقيق انتشار أنماط البناء األخضر والمسـتدام"برنامج 

.ناخيتحديات التنمية العمرانية ولتحقيق مرونة واستدامة المباني للتكيف والتخفيف مع التغير الم

أنماط ومنظومة البناء األخضر والمستدام

ع بكفـاءة عاليـة فـي وفًقا لدليل معايير االستدامة البيئية، فإن األبنية الخضراء هي مباني صديقة للبيئة وتتمتـ

حقـق استخدام الموارد الطبيعية، وتعمل على رفع كفاءة استهالك الطاقـة والميـاه والمـوارد بشـكل عـام، وت

: وتنقســم أنمــاط البنــاء األخضــر والمســتدام إلــى نمطــين أساســيين همــا13.بيئــة صــحية وآمنــة للمســتخدمين

، ومــن الممكــن اتبــاع أحــد النمطــين أو الــدمج بينهمــا لتحقيــق الهــدف 14التصــميم الســلبي والتصــميم اإليجــابي

.المنشود

الشكل

التصميم المناخي بتوجيه المبنى وتأثيره على حركة الرياح
1

، "العمارة الخضراء والطاقة واالستدامة البيئية). "2019(حامد، سامح محمد : المصدر
.425، ص 50، العدد 14مجلة جامعة األزهر القسم الهندسي، المجلد 

ويعنـــــــــي التصـــــــــميم الســـــــــلبي 

Passive Design، تقليـــل أحمـــال

المبنـــــى باســـــتخدام السياســـــات

م مــن البيئيــة فــي البنــاء والتصــمي

اســتخدام أنظمــة إنشــائية: خــالل

فة ومواد بناء محلية طبيعية ألغل

المبنــــــــى، واســــــــتغالل التهويــــــــة 

ة، الطبيعيـــة واإلضـــاءة الطبيعيــــ

وزيـــــادة المســـــطحات الخضـــــراء 

ـــــــــى  ـــــــــه المبن والتشـــــــــجير، وتوجي

وتشـــــــكيله كمـــــــا هـــــــو موضـــــــح 

، ونســــــــــب )1(بالشــــــــــكل رقــــــــــم 

.الفتحات إلى الحوائط
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فهـو تصـميم واسـتخدام أنظمـة البنـاء المـوفرة للطاقـة والـتحكم مـن ،Active Designأما التصميم اإليجابي 

ـــب االســــتخدام المفــــرط للصــــلب والزجــــاج واأللومنيــــوم،  خـــالل اســــتخدام مــــواد ذات طاقــــة منخفضــــة، وتجنُّ

ية وطاقـة واستخدام األنظمة الميكانيكية والكهربائية لالستفادة من الطاقـات المتجـددة كالطاقـة الشمسـ

.الرياح، واألجهزة الذكية لمنع الهدر، وتحسين تقنيات اإلضاءة

ــاء األخضــر والمســتدام، فالشــكل رقــم  ــى منظومــة البن ــاء األخضــر ) 2(وصــوًلا إل يوضــح جوانــب منظومــة البن

الدستور المصري حيث : من التشريعات واألكواد ذات الصلة، ومنها15ويتكون الجانب التشريعيوالمستدام، 

علــى الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة ومراعــاة حقــوق األجيــال القادمــة، وقــانون البنــاء ) 32(نصــت المــادة رقــم 

، وعلى الرغم من إصدار بعض أكواد االستدامة بقرار من وزيـر اإلسـكان والمرافـق 2008لسنة 119الموحد رقم 

م، ومــن هــذه األكــواد
ِ
ود الكــ: والمجتمعــات العمرانيــة، فإنــه ال يوجــد قــانون خــاص بالبنــاء األخضــر بشــكل ُملــز

، وكـود تـدوير  المخلفـات الصـلبة 2009لسـنة 190المصري لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المبـاني رقـم 

الــذي طبقــه المركــز 2020، وكــود المــدن الذكيــة لســنة 2017لســنة 440المختلفــة واســتخدامها فــي البنــاء رقــم 

HBRC.16القومي لبحوث اإلسكان والبناء 

الشكل

منظومة البناء األخضر والمستدام

2

ــب التشــريعي الجان

الجانب المؤسسي

الجانـــــــــب التقنـــــــــي

يالجانب االقتصاد

الجانــــــــــب البيئــــــــــي

الجانــب االجتمــاعي

,إعداد الباحث: المصدر

االقتصـــادي(تـــداخل 

)يوالبيئي واالجتماع
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وزارة : المســؤولة عــن البنــاء األخضــر والمســتدام ومنهــاالجانــب المؤسســي وأمكــن حصــر بعــض مؤسســات 

ــوزارة ــات التابعــة لهــا، ومــن مهــام ال رســم :  17اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة، والجهــات والهيئ

سياســات اإلســكان، ودراســة وإعــداد خطــط وبــرامج التنميــة العمرانيــة، ووضــع المعــايير فــي مجــال اإلســكان 

البنـاء والمركـز القـومي لبحـوث اإلسـكان و. وأسس تصـميم وشـروط تنفيـذ األعمـال اإلنشـائية وأعمـال البنـاء
18HBRC،ـــا للبحـــث العلمـــي تابًعـــا لـــوزارة اإلســـكان ومـــن مهامـــه إصـــدار أكـــواد البنـــاء : وُيَعـــد معهـــًدا حكومي

.البناءوالمواصفات الفنية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة للمهندسين والعلماء بقطاع التشييد و

وهــو منظمــة غيــر ربحيــة Egypt GBC،19المجلــس المصــري للبنــاء األخضــر : ومــن المؤسســات غيــر الحكوميــة

ــس عــام  ، وهــو عضــو ناشــئ فــي المجلــس العــالمي لألبنيــة 2012بموجــب قــوانين جمهوريــة مصــر العربيــة ُأسِّ

".ترشيد"لالستدامة، وإنشاء نظام تصنيف محلي 2030دعم رؤية مصر : ومن مهامه،WGBCالخضراء 

ي فهو أنظمة تقييم البناء األخضر والمستدام، ويعرف بأنـه مجموعـة مـن المؤشـرات التـ20،الجانب التقنيأما 

اترتبط بمقومات االستدامة البيئية التي يتبناها كل نظام تقييم على حدة، ومن أهم هذه األنظمة ع نظام : المي

BREEAM) ( ر عــــام
ِ
، ويتبعــــه نظــــام1990البريطـــاني، وُيَعــــد هــــذا النظــــام أول نظــــام لالعتمـــاد األخضــــر، وُأصــــد

(The Code for Sustainable Home, CSH) ـق عـام
ِ
مقيـاس الريـادة فـي تصـميمات الطاقـة LEED، و2007وُأطل

.1998عام  USGBCوالبيئة الذي أصدره المجلس األمريكي لألبنية الخضراء 

من أنظمة ، و"نهج المباني الخضراء"وتَُعد هذه األنظمة الجيل األول للتقييم؛ حيث تعتمد على معايير تسمى 

 The German Sustainable)النظـام األلمـاني ": نهـج تقيـيم دورة الحيـاة"الجيل الثاني للتقييم التي تعتمـد علـى 

Building Council, DGNB)،اســتدامة"نظــام : ومــن أنظمــة تقيــيم الجيــل األول العربيــة "(ESTIDAMA)، ــذي ال

الهـرم (، والنظـام القـومي لتصـنيف البنـاء األخضـر المصـري 2010أصدرته دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة عـام 

ة حيث قام المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء بمشارك؛ (Green Pyramid Rating System, GPRS))األخضر

.  ، وهو ما تركز عليه الدراسة212011المجلس المصري للعمارة الخضراء بإصدار النسخة األولى عام 

ــة األخــرى ــيم المحلي ومــن أنظمــة التقي

، الذي أصـدره المجلـس)ترشيد(نظام 

 Egypt GBCالمصــري للبنــاء األخضــر 

ــــــالتوافق مــــــع المعــــــايير 2015عــــــام  ب

ــــاء  ــــس العــــالمي للبن ــــة للمجل العالمي

تـــــم 2018وفـــــي عـــــام ،WGBCاألخضـــــر 

فر تطويره ليشـمل سياسـة صـافي صـ

Net-Zero Waste.22مخلفات 
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بالجـدول وبالرجوع إلى بنود نظام الهرم األخضـر المصـري لتحقيـق االسـتدامة البيئيـة بالمبـاني كمـا هـو موضـح

نقطــــة ال يــــتم اعتمــــاده، ومــــن 40إذا حصــــل المشــــروع علــــى أقــــل مــــن 23:، يــــتم التصــــنيف كــــاآلتي)1(رقــــم 

نقطــة يحصــل علــى الهــرم الفضــي، ومــن59إلــى 50ومــن ،GPRSنقطــة يحصــل المبنــى علــى شــهادة 49إلــى 40

نقطـة أو أكثـر يحصـل المبنـى علـى تصـنيف الهـرم األخضـر 80نقطة يحصل على الهرم الذهبي، ومـن 79إلى 60

.وهو أعلى تقييم

جدول

بنود تقييم المباني لنظام الهرم األخضر المصري
1

2011الوزن النسبي لنسخة فئات الهرم األخضر

%15استدامة الموقع

%25كفاءة الطاقة 

%30كفاءة المياه

%10المواد والموارد

%10ةجودة البيئة الداخلي

%10اإلدارة

نقاط إضافية)إضافي(االبتكار 

عدد النقاطالمعيار

إلزاميعمل جدول للمواد الرئيسة المستخدمة في المشروع

إلزاميسبستوسالقضاء على تعرض شاغلي المباني للمواد السامة الخطرة مثل األ

3ثر البيئي للنقلللحد من األ) المواد المحلية(ا قليميإالمواد المشتراة 

1استخدام مواد البناء المصنعة والجاهزة في الموقع

3استخدام المصادر المتجددة للمواد

3عادة استخدام الموادإ

4استخدام المواد المعاد تدويرها

1استخدام مواد خفيفة الوزن

1استخدام مواد ذات متانة عالية

3استخدام عناصر البناء الجاهزة

1للمواد في المشروعLCCتحليل تكلفة دورة الحياة 

20إجمالي عدد النقاط

.المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء: مصر). 2011(نظام تقييم المباني الهرم األخضر : المصدر

جدول

معايير تقييم المباني الخاصة ببند المواد والموارد لنظام الهرم األخضر المصري 

2

طاقـة في ضوء أهداف هـذا البحـث سـيتم التركيـز علـى بنـد المـواد والمـوارد لمـا لـه مـن أثـر علـى تحقيـق كفـاءة ال

مـا هـو موضـح وجودة البيئة الداخلية بجانب الحفاظ على موارد البيئة الطبيعية، ويتضمن البند معـايير فرعيـة ك

).2(بالجدول رقم 

.المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء: مصر). 2011(نظام تقييم المباني الهرم األخضر : المصدر
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ـــا فـــي الناحيـــة االقتصـــوصـــوًلا إلـــى الجانـــب االقتصـــادي للمنظومـــة،  ادية؛ فـــإن اســـتدامة المـــواد تـــؤثر إيجابي

ــل التكلفــة الالزمــة لنقــل المــواد مــن مســافات أبعــد، وكــذلك اســتخدام
ِ
المــواد فباســتخدام المــواد المحليــة تَق

الُمعــاد تــدويرها والُمعــاد اســتخدامها يــوفر مــن تكلفــة شــراء مــواد جديــدة، كمــا أن طــوال دورة حيــاة المبنــى 

ا يعـــود يُســـَتخلص مـــن مخلفاتـــه مـــوارد اقتصـــادية تُســـَتخَدم بالصـــناعة أو يَُعـــاد اســـتخدامها كمـــواد بنـــاء؛ ممـــ

مــع وبالتــالي بالمنفعــة بــدلًا مــن االنبعاثــات الضــارة الناتجــة عــن المخلفــات وآثارهــا الســلبية علــى البيئــة والمجت

يساعد علـى  LCCاالقتصاد، ويَنتج عن ذلك سلوك استهالكي ُمستدام، كما أن تحليل تكلفة دورة الحياة للمواد 

.اختيار البديل األقل تكلفة

ي الجيـد فالبناء األخضر يساهم في تحسين جودة البيئة الداخلية مـن خـالل األداء الحـرار أما الجانب االجتماعي، 

ية يسـاهم فـي للمبنى باستخدام المواد المالئمة مناخيا لموقع المبنى، باإلضافة إلى أن استخدام المواد المحل

تصـميم الحفاظ على الطابع المعماري لكل منطقة؛ مما يولد اإلحساس باالنتماء واالرتباط المكاني، كما أن ال

ا يحقــق الســلبي يَُمّكــن مــن االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة المتجــددة مــن إضــاءة وتهويــة طبيعيــة؛ ممــ

.تياجاتهاالراحة الصحية والنفسية للُمستخدم، كما يحافظ على حقوق األجيال المستقبلية في تلبية اح

68

الناتجة سواء وحماية البيئة الطبيعية من االنبعاثاتالجانب البيئي كما يساهم البناء األخضر في الحفاظ على 

خم من عمليات النقل أو من مخلفات البنـاء والهـدم، أو الناتجـة طـوال دورة حيـاة المبنـى مـن االسـتهالك الضـ

ددة، ويرفع من للطاقة نتيجة انخفاض جودة البيئة الداخلية، فُيَرّشد من استخدام الموارد الطبيعية غير المتج

. مرونة المباني وقدرتها على التكيُّف مع التغير المناخي

مــن تكلفــة % 30تــوفير نحــو 24:ومــن فوائــد تطبيــق معــايير األبنيــة الخضــراء بمصــر

فــض القطــاع الســكني نتيجــة تحســين اإلنــارة ومراقبــة تســرب الطاقــة والميــاه، وخ

%.64، وخفض استهالك المياه بنحو %66استهالك الكهرباء بنحو 
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الشكل

ز خامات الصناعات  2030وفًقا لرؤية مصر ) خامات البناء، الخامات الحجرية(التوزيع الجغرافي ونسبة تركُّ

3

.90، ص 2، العدد 22مجلة جامعة أسيوط للبحوث البيئية، المجلد ). 2019(خضر، ياسر محمد عباس : المصدر

مواد أغلفة المباني

مـن معـادن حديديـة وغيـر حديديـة المعـادن25:أمكن تقسيم مواد البناء من حيث خصائصها الفيزيائية، كالتالي

مثــلوالمــواد المركبــة مثــل األخشــاب، والمــواد الطبيعيــة مثــل الزجــاج، والمــواد المصــنعة مثــل األلومنيــوم، 

نية، فـإن الخامـات ووفًقا للطريقة التقليدية األكثر شيوًعا في البناء، وهي الهياكل اإلنشائية الخرسا. األسمنت

وهــذه ،)الطــوب األســمنتي والطفلــي: الخرســانة، وحديــد التســليح، والطــوب ومنــه(األساســية اإلنشــائية هــي 

.الخامات لها أثر بيئي سلبي وفًقا لطريقة تصنيعها

ـز خامـات الصـناعات حـول مشـروعات ) 3(أما البدائل المستدامة فمنها الموارد الطبيعية، ويوضح الشـكل  تركُّ

الجــبس والرمــال (خامــات البنــاء : ، ومــن ضــمن هــذه الخامــات2030تنميــة المنــاطق الصــناعية وفًقــا لرؤيــة مصــر

فــالموارد الطبيعيــة مــن مقومــات 26).الحجــر الجيــري والــزلط والرخــام والجرانيــت(، والخامــات الحجريــة )والطــين

لقائمـة، الطـرق، التجمعـات العمرانيـة الجديـدة وا: (التنمية الصناعية إلى جانب مقومات التنمية المكانيـة وهـي

اســتخدام الحجــر ) 4(وبـذلك يُالحــظ التـرابط بــين الصــناعة والبنـاء، كمــا يوضـح الشــكل رقـم 27).مصـادر الطاقــة

.  الجيري بمصر بالحضارات القديمة

وزارة التجارة والصناعة 

هيئة التنمية الصناعية

مخلفات مواد البناء

التبعية التبعية

وزارة التجارة والصناعة 

هيئة التنمية الصناعية

خامات حجرية
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الشكل

استخدام الحجر الجيري بمخطط تطوير سور مجرى العيون 

4

 International Finance)الـــذي أطلقتـــه مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة (EDGE User Guide)ويشـــير دليـــل

Corporation)ــتم تضــمينها بشــكل كامــل، وذلــك الســتيفاء التصــميم اإل ــى أن المــواد اإلنشــائية ال ي نشــائي إل

فــي حــين أشــار الهــرم األخضــر المصــري إلــى بعــض االشــتراطات الخاصــة بنســب المــواد 28.العتبــارات الســالمة

ترط الُمعــاد تــدويرها والُمعــاد اســتخدامها مــن إجمــالي نســبة المــادة نفســها المســتخدمة بــالمبنى، فمثًلــا اشــ

من إجمالي نسبة مـواد المشـروع، ونسـبة % 25الهرم األخضر عدم تقليل نسبة المواد الُمعاد استخدامها عن 

29. ٪ من إجمالي قيمة مواد المشروع50كونها محلية ال تقل عن 

كاســـتخدام كاســـرات الشـــمس 30هـــذا باإلضـــافة إلـــى توظيـــف مفـــردات العمـــارة التقليديـــة بطـــرق تكنولوجيـــة

ــا وفًقـا التجـاه ال ـا للحمايـة مـن أشــعة الشـمس، وفـتح النوافـذ أوتوماتيكي شـمس حســب المتحركـة أوتوماتيكي

).6(و) 5(الحاجة كما هو موضح بالشكلين رقم 

Source: Cairo construction hub, "PM inspects development work in Magra El-Oyoun Fence and Eyen Al-Sera Lake." Accessed at: 
November 3, 2022.
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الشكل

استخدام الكاسرات الشمسية على النوافذ

5

الشكل

ار بأبو ظبي والتي تحاكي المشربيات تكنولوجيا التصميم البارومتري بأبراج البحَّ

6

.137ص –132، ص 1، العدد 39مجلة االتجاهات الهندسية المتقدمة، المجلد ). 2020(أحمد، محمد عزمي : المصدر

الكاسرات الشمسية
Source: Jacoby, M. “The future of low-cost solar cells.” Chemical & Engineering News Magazine, May 2, 2016.

Source: Tallman, E. "Reflecting on Energy-efficient Building". 
E- magazine. January 8, 2020.

Source: Tallman, E. "Reflecting on Energy-efficient Building". 
E- magazine. January 8, 2020.



الخالصة

فـــي ظـــل األزمـــة المناخيـــة الحاليـــة تبلـــورت الحاجـــة العالميـــة إلـــى

بمــا التحـول األخضـر للوصـول إلــى اقتصـادات منخفضـة الكربـون، و

ة أن قطـــاع التشـــييد والبنـــاء مـــن القطاعـــات المســـتهلكة للطاقـــ

والمــــــوارد، بجانــــــب مســــــاهمته الكبيــــــرة باالنبعاثــــــات الكربونيــــــة

مـا العالمية، كان من الضـروري التحـول إلـى أنمـاط البنـاء األخضـر ل

ـــف مـــع الت غيـــر لهـــا مـــن مرونـــة وتـــأثير فّعـــال فـــي التخفيـــف والتكيُّ

ة المناخي؛ لذلك اعتمدت الدراسة على مراجعـة الدراسـات السـابق

ضــافة للوصــول إلــى البــدائل المســتدامة لمــواد أغلفــة المبــاني، باإل

نميــة إلـى دراسـة آليــات ومراحـل تنفيـذ بــرامج اسـتراتيجية مصـر للت

، ودراسة 2020واستراتيجية اإلسكان المصرية  2030المستدامة 

ري معــايير تحقيــق اســتدامة المبــاني وفًقــا للنظــام القــومي المصــ

 EDGE User Guide)وأيًضـا دليـل ،(GPRS)لتصـنيف البنـاء األخضـر 

IFC, WBG, 2021)ر وذلـــك لتوضـــيح ُســـُبل تحقيـــق البنـــاء األخضـــ؛

م رؤية مصر نحو تحقيق انتشـار هـذا الـنمط 2030بمصر ومدى تقدُّ

ق وقد وجدت الدراسة اتجاهات عديـدة كمحاولـة للتوفيـ. من البناء

ـــأ ـــة الطبيعيـــة والمشـــّيدة، وللحـــد مـــن الت ثيرات بـــين الـــنظم البيئي

. السلبية لعملية البناء

نمـاط وتختلـف هـذه االتجاهـات وفًقـا لإلقلـيم المنـاخي الموجـود بـه المبنـى، كمـا توضـح أن أ

: البنــــاء األخضــــر، مهمــــا تعــــددت تقنياتهــــا، فهــــي تنقســــم إلــــى نمطــــين أساســــيين همــــا

ـــب أهم ـــة اإلدارة اســـتراتيجية التصـــميم الســـلبي، واســـتراتيجية التصـــميم اإليجـــابي، بجان ي

الطاقـة الرشيدة خالل دورة حياة المبنى؛ مما يؤثر بفعالية علـى كفـاءة اسـتهالك المـوارد و

. واستغالل المخلفات الضارة وتحويلها لمورد ذي قيمة يعود بالمنفعة
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:مما سبق توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وهي

 م باتبـاع أنمـاط البنـاء األخضـر2008لسـنة 119أن قانون البناء الموحد رقم
ِ
غيـر ُملـز

ري، والمستدام، والتي يوضـح معـايير وُسـُبل تحقيقهـا نظـام الهـرم األخضـر المصـ

فـإن وبالرغم من إصدار بعض األكواد الخاصة باستدامة المبـاني وإدارة المخلفـات

.يلهذه األكواد ال تتطرق إلى مرحلة التصميم، وإنما تَُرّكز على مرحلة التشغ

 2030وفًقـــا لبـــرامج تطـــوير التنميـــة العمرانيـــة وجـــدول مراحـــل تنفيـــذها حتـــى عـــام

، فــإن برنــامج )1(باسـتراتيجية مصــر للتنميــة المسـتدامة كمــا هــو موضـح بــالملحق 

، 2030عـامتحقيق انتشار أنماط البناء األخضر غير ُمدَرج بجدول مراحل التنفيذ حتى

ــات تحقيــق سياســات اإلســكان باســتراتيجية اإلســكان المصــرية 2020كمــا أن آلي

تتنـاول تحقيـق االسـتدامة علـى ) 2(خاصًة بالمحور الرابع كما هـو موضـح بـالملحق 

دامة المســتوى الحضــري ولــيس علــى المســتوى المعمــاري الَمعنــي بتحقيــق اســت

اء المبـــاني، وممـــا ســـبق أمكـــن اســـتنتاج أنـــه فـــي إطـــار تحقيـــق انتشـــار أنمـــاط البنـــ

خطـوات 2030األخضر والمستدام ال تخطو استراتيجية مصر للتنميـة المسـتدامة 

.واضحة نحو تحقيق انتشار هذا النمط من البناء

:وفًقا لما سبق فقد أوصت الدراسة بالتالي

المنــاخي، االهتمــام بمرحلــة التصــميم باختيــار مــواد البنــاء المناســبة وفًقــا لإلقلــيم

 Biopolymersالبـوليمرات الحيويـة : واالهتمـام باألبحـاث العلميـة ذات الصـلة مثـل

.كبدائل مستدامة ألغلفة المباني

ـــ ا اســتخدام األحجـــار الجيريــة كبـــديل للطــوب؛ فهـــي مــورد طبيعـــي منتشــر جغرافي

ــه الجيــد للحــرارة، كمــا أنــه مــورد يُعــاد اســتخدامه، بجانــب أنــواع بمصــر، بجانــب عزل

التسـخين الطـوب الـوردي الرملـي الـذي يُصـنع ب: الطوب األقل تلويًثا بالبيئة، ومنها

.  فقط والطوب األبيض الجيري

 اســتخدام المــواد الُمعــاد تــدويرها والُمعــاد اســتخدامها كمــا أشــار الهــرم األخضــر

خضر المصري بمعايير بند المواد والموارد، وهو ما يتطلب ضرورة تفعيل البناء األ

ـــالهرم األخضـــر المصـــري  وأيًضـــا ،(GPRS)بقـــانون البنـــاء الموحـــد وأهميـــة ربطـــه ب

مـع إدارة ضرورة التنسيق بين قطاع التشييد والبناء مع باقي القطاعـات، وخاصـةً 

ـــار اســـتخدام المـــواد الُمعـــاد تـــدويرها  المخلفـــات؛ ممـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق معي

وجـه والُمعاد استخدامها، وأيًضـا التنسـيق مـع قطـاع الصـناعة خاصـًة فـي ظـل الت

إلــــى تــــوطين الصــــناعات؛ ممــــا يعــــزز مــــن تحقيــــق انتشــــار أنمــــاط البنــــاء األخضــــر 

ا باإلضافة إلى تقليل الواردات وتنشـي ط الصـناعات باستخدام المواد الُمتاحة محلي

.بجانب خفض االنبعاثات الكربونية والتكلفة
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):1(الملحق رقم 

:2030عام تحقيق انتشار أنماط البناء األخضر والمستدام كأحد برامج تطوير التنمية العمرانية حتىبرنامج 

ع أنمـاط يهدف هذا البرنامج إلى دمج الحفاظ على البيئـة فـي التنميـة العمرانيـة مـن خـالل اتبـا: وصف البرنامج

الفتــرة البنــاء األخضــر، والــذي ُيَعــد مــن أهــم ركــائز التنميــة المســتدامة، ومــن المســتهدف تنفيــذ البرنــامج خــالل

. ، ويعد هذا البرنامج من البرامج ذات التكلفة المتوسطة)2025-2030(

:العناصر األساسية للبرنامج

المختلفـة تطوير دراسات مقارنة لتحديد الطريق األمثل للبناء األخضر المناسب لمنـاطق التنميـة الجديـدة

.سواء في الجانب المعماري أو اإلنشائي أو المواد الخام المستخدمة

التقليديةتطوير أكواد البناء واإلطار التشريعي لتقنين وتنفيذ ممارسات البناء األخضر والمستدام غير.

قـدرات الفنيـة وضع آلية ومعايير محددة لتقييم اآلثار البيئيـة الشـاملة للمنشـآت، وتنفيـذ برنـامج لتطـوير ال

تقييم األثر للكوادر البشرية المختصة بمراجعة المخططات المعمارية واإلنشائية واإلشراف على التنفيذ ل

.البيئي للمنشأة

امة إصـــدار قـــانون يتضـــمن المعـــايير الُملزمـــة للشـــركات، والتـــي تضـــمن أن تكـــون تلـــك اإلنشـــاءات مســـتد

.وصديقة للبيئة

 ج دعــم، بــرام(وضــع سياســات تحفيزيــة لتوجيــه القطــاع الخــاص لالســتثمار فــي البنــاء األخضــر والمســتدام

). وتخفيف عبء ضريبي، وغيرهما
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2020آليات تنفيذ المحور الرابع بسياسات اإلسكان باستراتيجية اإلسكان المصرية ):2(الملحق رقم 

جدول

ستداماآلليات والخطط واإلجراءات لتنفيذ سياسات اإلسكان في تحقيق أهداف المناطق السكنية والمسكن الم
2

النطاقاإلجراءات/التدخالتلسياسةا
اإلطار 
الزمني

الجهات المسؤولةأنواع التدخالت
دأ

مب
ق 

قي
ح

ت
ية

اع
م

جت
ال

ة ا
دال

ع
ال

مراجعة دالئل أعمال 
التخطيط العمراني 
للتأكيد على األسس 
المستدامة والمبتكرة

جميع مناطق 
اإلسكان 
الجديدة 
والقائمة

متوسطة 
المدى

فنية وعمرانية

والمرافقاإلسكانوزارة
العمرانيةوالمجتمعات

للتخطيطالعامةالهيئة
العمراني

وضع ضوابط لتحقيق
العدالة في إمكانية 

الحصول على مسكن 
.بةمناسب بتكلفة مناس

جميع مناطق 
اإلسكان 
الجديدة 
والقائمة

متوسطة 
المدى

مالية وقانونية 
وعمرانية

والمرافقاإلسكانوزارة
العمرانيةوالمجتمعات

الحكوميةغيرالمنظمات

دأ
مب

ق 
قي

ح
ت

ن
كي

م
لت

وا
ة 

رك
شا

م
ال

عمل اجتماعات بين 
القيادة المجتمعية 

ومؤسسات المجتمع 
ين المدني وبين المختص
.ةبالمدينة بجهاز المدين

جميع مناطق 
اإلسكان 
الجديدة 
والقائمة

قصيرة 
المدى

مالية وإجرائية
والمرافقاإلسكانوزارة

العمرانيةوالمجتمعات
الحكوميةغيرالمنظمات

دعم مجالس الشباب 
المحلية وما يشابهها، 

.وتشجيع إنشائها

جميع مناطق 
اإلسكان 
الجديدة 
والقائمة

متوسطة 
المدى

مالية وإجرائية
والمرافقاإلسكانوزارة

العمرانيةوالمجتمعات
الحكوميةغيرالمنظمات

المرحلة األولى
2016-2020

العمرانيةالتنميةوإدارةتخطيطمنظومةوحوكمةالمؤسسيةالبنيةإصالح.
2052القوميالعمرانيالمخططمعشاملاستثماريمخططربط.
العمرانيةالمخططاتوإدارةتنفيذفيالمحلياتدورتفعيل.
لجديدةاالتنميةلمناطقمرافقإمدادفيوالتوسعاألساسيةالمرافقشبكاتوتجديدإحالل.
القائمبالعمرانوالتعدياتالتجاوزاتمنالحد.
اآلمنةغيروالمناطقالعشوائياتظاهرةمكافحة.
اإلسكانقطاعفيوالطلبالعرضبينالتوازنتحقيق.
الجديدةالعمرانيةالمجتمعاتفيالتشييديةالقدرةزيادة.

المرحلة الثانية
2021-2025

العمرانيةالمخططاتوإدارةتنفيذفيالمحلياتدورتفعيل.
اآلمنةغيروالمناطقالعشوائياتظاهرةمكافحة.
اإلسكانقطاعفيوالطلبالعرضبينالتوازنتحقيق.
الجديدةالعمرانيةالمجتمعاتفيالتشييديةالقدرةزيادة.
الجديدةالتنميةمناطقفيالسكانيالتوطينتحفيز.
بالمدنالجماعيالنقلوسائلوجودةاالستيعابيةالقدرةزيادة.

المرحلة الثالثة
2026-2030

اآلمنةغيروالمناطقالعشوائياتظاهرةمكافحة.
اإلسكانقطاعفيوالطلبالعرضبينالتوازنتحقيق.

جدول

2030مراحل تنفيذ برامج تطوير التنمية العمرانية حتى عام 
1
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النطاقاإلجراءات/التدخالتلسياسةا
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climate change research and 
monitoring

تضـــــمين كلمـــــات 
ــــــــدة لوصــــــــف  جدي

الظروف الجديدة

اة تنوع الحي
البريــــــــــــــــــة 
ـــــــات والنبات

وفــــــرة الحيــــــاة 
تاتالبرية والنبا

ن تجاوب المعرفـة المنقولـة بـي
بها األجيال للتغيرات التـي يسـب

المناخ

كيف نتكيف من خالل 
ربط  طرق مختلفة 

للمعرفة؟
التغير المناخي

يؤثر على جميع جوانب األمن الغذائي 
للسكان األصليين وأنماط حياتهم

هل هذا كافي؟

هل نريد أن نأكله؟هل يمكننا الحصول عليه؟

مراعاة جـودة 
الغـــــــــــــــــــــذاء 
وســـــــــــــالمته

ـــــات  ـــــاول الحمي تن
ةالغذائيــة المحليــ

حالـــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــات الحيوان

توزيــع الحيوانــات العوائـــــــــــق 
ةاالقتصادي

ظـــــــروف 
التنقــــــــل

Source: Government of Canada, “Infographic: climate change research and monitoring.” May 30, 2022.
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يتعين على جيل الشباب مواجهة أزمة حقوق اإلنسان الناجمة عن تغير المناخ

ــى إن إدارة الصــحة العامــة فــي المنــاطق الحضــرية، والتلــوث البحــري، والطاقــة، واألمــن الغــذائي، واالفتقــار إل

.النظام القانوني، جميعها عوامل تؤثر بشكل خطير على النمو الصحي لجيل الشباب

وفًقــا إلحصــاءات مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن
حالـــة مـــن الكـــوارث 389مخـــاطر الكـــوارث، وقعـــت 

، نـــتج 2020الطبيعيـــة واســـعة النطـــاق فـــي عـــام 
مليـــار دوالر 171.3عنهـــا خســـائر اقتصـــادية قـــدرها 

. أمريكي

استكشـــــــــــاف ســـــــــــبل 
التنــــــــــاغم المعيشــــــــــي 

ين لإلنسان والطبيعة ب
التنصل والمواجهة

رئيس مؤسسة الصين
العالمية للسالم

روهونجلي . د

ة أســــتاذ بكليــــة إدارة األعمــــال بجامعــــة ألبرتــــا كنــــدا، ورئــــيس كليــــة إدار
.األعمال الهولندية، وأمين متحف بكين بيس جاردن

ز إننــا جميًعــا مواطنــون فــي هــذا العــالم، والشــباب هــم المســتقبل؛ لــذلك علينــا أن نعــز 

. ئـةوعيهم حول تغير المناخ وحماية البيئـة، وأن نسـعى جاهـدين مـن أجـل أسـلوب حيـاة صـديق للبي

ضـارة، وبعد ذلـك، يمكـن للشـباب المشـاركة بنشـاط فـي الحـد مـن الضـباب، وخفـض االنبعاثـات ال

.وصيانة الموارد الطبيعية، وتصنيف القمامة، والنقل األخضر وغيرها من اإلجراءات

ارة فــي حــال كــان المــرء يهــتم بأســرته وبلــده والعــالم، فــال يمكنــه أن يتجاهــل تغيــر المنــاخ، أو أن يــدمر الحضــ

ــا أن نضــع فــي اعت ــذا علين ــا أن البيئيــة بــوعي أو بغيــر وعــي، وفــي الوقــت نفســه يتمتــع بجمــال الطبيعــة؛ ل بارن

".الطبيعة أم الحياة"
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والجــــدير بالــــذكر أنــــه فــــي الوقــــت الحاضــــر 

ين يمثل الشـباب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـ

عاًمــا نحــو ســدس ســكان العـــالم، 24و15

٪ مــنهم فـــي البلـــدان 80يعــيش أكثـــر مـــن 

ف الناميـــة، إال أنهـــم يفتقـــرون إلـــى التثقيـــ

البيئــي، وخــدمات الصــحة العامــة، وكــذلك

يعـــــانون مـــــن التمييـــــز والفقـــــر والعـــــادات 

.المعيشية السيئة

واحي يــؤثر التغيــر المنــاخي وتداعياتــه علــى نــ

الحيــاة كافــة؛ إذ إن األطفــال فــي المنــاطق

فــي المنكوبــة ال يمكــنهم تلقــي المســاعدة

الوقــت المناســب، كمــا يــؤدي الجفــاف إلــى

ضــعف حصــاد الحبــوب؛ مــا يُعــرِّض األمــن 

. رالغذائي لألشخاص والماشية إلـى الخطـ

ى هذا ويؤثر االحتباس الحراري العالمي علـ

هجــرة الطيــور، ويســبب التصــحر وفقــدان

الميــــــاه والتربــــــة، ويقلــــــل مــــــن محتــــــوى 

األكســجين فــي منــاطق واســعة مــن ميــاه 

يـد البحر، وكذلك يقلل من معدل بقاء المز 

".  المنطقة الميتة"من الكائنات داخل 

إن تعمـــيم العلـــم، ونشـــر وســـائل اإلعـــالم 

ـــــة، ـــــة العامـــــة الرقمي التقليديـــــة، والرفاهي

ـــدريب للمعرفـــة ذ ـــيم والت ـــوفير التعل ات وت

الصلة، وضـمان اإلنقـاذ واألمـن فـي حـاالت

الطــــــــوارئ المجتمعيــــــــة، وزيــــــــادة عــــــــدد 

ــــوفير فــــرص ــــرفين، وت المتطــــوعين المحت

ير لتوظيف الشـباب وريـادة األعمـال، وتـوف

اون الكرامة للمعاقين فـي التواصـل والتعـ

تَُعــــــد مســــــؤوليات والتزامــــــات لمختلــــــف 

ــالال زم الثقافــات واألســر واألعمــار للقيــام ب

ر تجــاه مســتقبل أخضــر، كمــا تقــع فــي إطــا

ي حقـوق اإلنسـان التــي نهـتم بهــا ونأمـل فــ

وى تحقيقها للجيـل القـادم الـذي يمثـل القـ

.الجديدة لمكافحة تغير المناخ
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لسـلمي؛ ندرك تماًما أن طريق الحرير القديم هو بوابـة االكتشـافات والتـاريخ والتحـول لألخضـر وكـذلك الحـوار ا

ف التنميـة ففي عصر حماية التـراث الثقـافي والطبيعـي للعـالم، تـرتبط كيفيـة مواجهـة تحـدي تغيـر المنـاخ بهـد

بيعـة هـل يمكـن لإلنسـان والط: المستدامة لجميع البلدان، والتي تطرح علينا مجموعة مـن التسـاؤالت، منهـا

مــاء العــيش فــي وئــام؟ وكيــف يجــب أن نعتــز ببيئتنــا المعيشــية عنــدما نتشــارك أشــعة الشــمس والهــواء وال

ياسـية والمناظر الطبيعيـة الممتعـة للعـين؟ وهـل نهـتم بالطبيعـة ونفيـد اإلنسـان فـي ميـزان الجغرافيـا الس

أخضـر والمصالح؟ وهل توجد آلية فعالة في اإلدارة البيئيـة متعـددة األطـراف؟ وكيـف يمكـن بنـاء تحـالف دولـي

ــة البيئــة ضــمن إطــار طريــق موثــوق وشــامل؟ وكيــف يمكــن صــياغة منصــة خــدمات للبيانــات الضــخمة لحماي

ل مفيـد للجيـل ونترك الثقافة غيـر الملموسـة تنتقـل بشـك" حية"الحرير؟ وكيف يمكننا أن نجعل اآلثار الثقافية 

القادم؟ 

ي بناء حضارة بيئية من خالل التفاعل الثقاف
لطريق الحرير

ق وفًقا لبنود تعهدات الرفاهية العامة الدولية والظروف الوطنية لدول ومناط

طريـــق الحريـــر، يتوجـــب علينـــا إنشـــاء آليـــة ربـــط بـــين الحكومـــات والشـــركات 

دور كما أنه من المهم للغاية إفساح المجال كامًلا لل. والمنظمات غير الحكومية

الفريـــد للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ضـــمن نســـق الحوكمـــة العالميـــة، وتحفيـــز حيويـــة الســـوق

.بالمصداقية األيديولوجية
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تج عنهما التطور السريع لالقتصاد الحضري والخطى البطيئة لحماية البيئة ن

في النظام الصحي للطاقة الحركية" نقص الكالسيوم"

حالـة مـن 389وفًقا إلحصاءات مكتب األمم المتحدة للحـد مـن مخـاطر الكـوارث، وقعـت 

، نــتج عنهــا خســائر اقتصــادية قــدرها 2020الكــوارث الطبيعيــة واســعة النطــاق فــي عــام 

رف وعلـى مـدى العــامين الماضـيين، وبسـبب الطقـس المتطــ. مليـار دوالر أمريكـي171.3

، المتشــابك، والكــوارث الطبيعيــة، وحرائــق الجبــال، ودرجــات الحــرارة المرتفعــة النــادرة

شة وكوارث الفيضانات، واألعاصير وغيرها من الكوارث المتكررة والمدمرة، تعثرت معي

رار النــاس فــي العديــد مــن البلــدان، وتعــرض النمــو االقتصــادي واالســتقرار المــالي ألضــ

ات القواعــد االقتصــادية والظــروف الجغرافيــة والسياســ: وســتكون كــلٌّ مــن. جســيمة

قواســم والتــدابير المختلفــة، والمنافســة غيــر المتكافئــة، وعــدم فهــم التنــاقض بــين ال

تبـادل : لالمشتركة والفردية الدولية، واالفتقار إلى أنظمـة تعاونيـة متعـددة األبعـاد، مثـ

قة المعلومـــات والخبـــرات، والتعـــاون التكنولـــوجي ونقلـــه، وتنظـــيم الســـوق فـــي الصـــدا

لمنطقــة البيئيــة، والتحــول مــنخفض الكربــون، واإلنــذار المبكــر بالمخــاطر، واالفتقــار إلــى ا

خلص العازلة فـي حالـة أزمـة المنـاخ، الستكشـاف قـدرة متجـددة منخفضـة التكلفـة والـت

. موضوع بحثنا المشترك، فجميعنا عالقون في مرض حضري-من الكوارث

يعـــزز الحـــوار بـــين الســـالم " إعـــالن حديقـــة الســـالم"إن 

ــة وتحــت رعا. والثقافــة مــن خــالل تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة ي

تسع اليونسكو والمؤسسة، أشاد المجتمع الدولي باإلصدارات ال

يــا ، والتـي تلعــب دوًرا حيو"مهرجانـات حديقــة الســالم"الماضـية مــن 

امــل للغايــة كمنصــة لتشــجيع النــاس مــن جميــع البلــدان علــى التع

ـــدولي والنظـــام الـــداخلي  ـــاخ، باســـتخدام الســـياق ال ـــر المن مـــع تغي

.رةالدولي للتفاهم والتعلم المتبادل في الممارسات المبتك

يــة إن تكامــل المتــاحف عبــر الحــدود، وعصــر القنــاة الكبــرى، واالســتخدام الرشــيد لمــوارد األراضــي الرطبــة، وحما

الجيدة المقدسات الدينية، والطب التقليدي، والعديد من المشروعات التعاونية األخرى ذات القصص المؤثرة

ة هـذا وقـد أصـدرت مؤسسـ. واالستدامة، تنتظر منا التعاون بشأنها والمضـي قـدًما مـن أجـل االسـتفادة منهـا

تحديد نطاق ؛ حيث تم"إعالن حديقة السالم"الصين للسالم العالمي بالتعاون مع منظمة اليونسكو، في بكين 

ولوجيـا، العلـوم والتكن: بمـا فـي ذلـك" أطلـس التفاعـل الثقـافي لطريـق الحريـر"وهيكل ومحتوى وشكل وأهميـة 

واللغـــة واألدب، والموســــيقى والفـــن، والمالبــــس واألزيــــاء، والطـــب التقليــــدي، والزراعـــة والغــــذاء، والرياضــــة 

.التقليدية، واألساطير والخيال، والدين والروح، واالحتفاء واالحتفال
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ة هــذا وقــد أدى االنكمــاش االقتصــادي العــالمي والصــراعات الجيوسياســية إلــى تبــاطؤ وتيــرة حمايــ

لسـلة في مواجهة النضوب المتزايـد للمـوارد النـادرة والتـدهور البيئـي، مـن الضـروري إنشـاء س. البيئة

.إمداد خضراء مرتبطة بالموارد المشتركة

ق وعلينــا أن نفعــل شــيًئا لجعــل المواهــب والتكنولوجيــا ورأس المــال والمعــدات والمعلومــات تتــدف

.مبسالسة؛ وذلك لتفكيك السياج اإلقليمي وتقصير المسافة بين قلوب الناس وعقوله

ة، هــذا ويجــب علــى الشــعب الصــيني، فــي إطــار عمليــة التنميــة االجتماعيــة والحوكمــ

السـعي مـن تعزيز األولوية البيئية بنشاط، وتكييـف التـدابير مـع الظـروف المحليـة، و

اطر ويجـب علينـا دمـج الـوعي بمخـ. أجل الطاقة المتجددة، وحمايـة التنـوع البيولـوجي

توطنات تغير المناخ والقدرة على التكيف في التخطيط التعاوني، وكذلك بنـاء المسـ

إدارة البشــرية، وزيــادة التخضــير اإليكولــوجي، واالهتمــام بالصــحة العامــة، وتحســين

الطــــوارئ، وتعزيــــز الضــــمان االجتمــــاعي، واالعتنــــاء بشــــبكة مراقبــــة الــــرأي العــــام 

ي وفي إطـار تعزيـز الـدورة المزدوجـة لالقتصـاد المحلـي والـدولي فـ. واألنظمة األخرى

".مجتمع كل الحياة على األرض"الصين، لن ينسى الشعب الصيني بناء 

ن والتعــاون متعــدد األطــراف بــي" الجنــوبيالجنــوبي "أعتقــد أنــه فــي الحــوار وختاًمــا، 

رق المناخ في جميع البلدان أن معالجـة تغيـر الم
ِ
نـاخ ال الشمال والجنوب، ستدرك ف

ًضـا حدود لها، وأن حماية الوطن المشترك للبشرية خيار عادل، ويجـب أن يعترفـوا أي

ير يُعـــد عـــدم القابليـــة للتـــدم. بـــأن الكرامـــة والســـالم والتنميـــة واألمـــن هـــي أهـــدافنا

لقــرن المــادي، وتغيــر المنــاخ، والتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة، التــي تغيــرت فــي ا

الماضــي، وحــدة مــن المتضــادات يتفاعــل بعضــها مــع بعــض؛ فهــل نكــافح مــن أجــل 

البقــــاء الصــــعب أم نكــــافح مــــن أجــــل قضــــية مشــــاركة الســــعادة؟ أعتقــــد أن قــــوة 

قبًلا التضــامن المشــترك والثقــة والتســامح هــي وحــدها التــي يمكــن أن تضــمن مســت

.مشرًقا

ـــى ـــون عل ـــاد الكرب ـــَع حي
ِ

فـــي الوقـــت الحاضـــر، ُوض

دولة حول العالم، كما يسـعدنا 100جدول أعمال 

أن نـــرى أن الصـــين تـــدعو المجتمـــع الـــدولي إلـــى 

للتنميـة 2030تسريع تنفيذ خطة األمـم المتحـدة 

ر المســـتدامة، وتعزيـــز تنميـــة عالميـــة أقـــوى وأكثـــ

ذروة انبعاثـــات "اخضــراًرا وصــحة، وطــرح أهــداف 

تحييــــد "و2030فــــي عــــام " ثــــاني أكســــيد الكربــــون

. 2060في عام " الكربون
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ـــــاخ  ســـــوف نجتمـــــع ،COP27)(خـــــالل مـــــؤتمر المن
جم للبحــث عــن وســائل لتمويــل إصــالح الضــرر النــا

عـــن الجهـــل وقصـــر النظـــر للثـــورة الصـــناعية دون 
.إفالس الدول أو الشركات

معالجة المناخ عبر نهج
مالي جديد

رية مهندس ميكانيكي عمل في البح
األمريكية 

ــوان مايكل جاكسون. د ــدكتوراة عــن أطروحــة بعن ــار نقــدي مــائي"حاصــل علــى درجــة ال : معي
درس وهــو فــي الثالثــة عشــرة مــن . 1995فــي عــام " أطروحــة اقتصــادية
ـــامج  ـــة (Great Books)عمـــره فـــي برن ـــابوليس ســـانت جـــون"بكلي "أن

(St. John's College) مؤسســـة مـــاك آرثـــر"األمريكيـــة، برعايـــة مـــن "
(MacArthur .Foundation)

تكلفة تغير المناخ

سـانية، ألنـه يؤدي الجدل الدائر بشأن المناخ إلى حدوث انقسامات فيما بيننا؛ مما يؤثر سلًبا على الحضارة اإلن

ُيشـير هـذا و. إننـا نتجـادل فيمـا بيننـا بشـأن مـا إذا كـان التغيـر المنـاخي حقيقـة أم ال. يجعلنا نتوقف عـن العمـل

صـناعية لقـد أدت الثـورة ال. الواقع إلى أن التغير المناخي ُيَعد ظاهرة شديدة التعقيد، سواء أكان حقيقية أم ال

تطلـب تبنـي وبالتـالي فـإن الحفـاظ علـى التـوازن اإليكولـوجي أو إصـالحه ي. إلى إضرار النظام البيئـي بدرجـة كبيـرة

.جهود عديدة على نحو متزامن

ــى الطبيعــ ــوث والحفــاظ عل ــك؛ حيــث إن األمــر يتخطــى قضــايا التل ــق ذل ــى تحقي ة وال شــك أن الحاجــة ماســة إل

 Community Health)"مؤشـر صـحة المجتمـع"ذلك أن العالقـة بـين اإلشـكاليات اإليكولوجيـة تُقـوض . الخالبة

Index) . لبحـث عـن الحيـاة، والحريـة، وا"كما أنَّ حل إشكاليات التغير المناخي ُيَعد أمًرا بالغ األهمية حفاًظا علـى

".السعادة

ذه كيــف ســندبر األمــوال للتعامــل مــع هــ: يتمثــل الجــدل الــرئيس بشــأن التغيــر المنــاخي فــي تســاؤل مفــاده

، ومـن ثَـ. المشكالت؟ فبدون حل الجـدل الـدائر بشـأن التمويـل، تُصـبح جميـع األطروحـات األخـرى دون مغـزى مَّ

طلـب المـالي فإن الباحث يهدف إلى تقديم نموذج اقتصادي مستقر، ومستدام، ويمكن التنبؤ به، ويسـتوفي ال

.المرجو لتنظيف البيئة
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إلى أن حجـم االسـتثمارات الالزمـة لمعالجـة 2019الصادرة في أكتوبر " البنك الدولي"وقد أشارت تقديرات 

كمـا تشـير تقـديرات . 2030تريليـون دوالر أمريكـي بحلـول عـام 90المناخ ومواجهـة مشـكالته سـيبلغ نحـو 

ته إلىإلى أن حجم هذه االستثمارات ستصل قيم" منظمة التعاون االقتصادي والتنمية"و" األمم المتحدة"

.2030تريليونات دوالر أمريكي سنويا حتى عام 6.9

ا من الشركات والحكومات أن تقوم بتمويل إجراءات تنظيف المناخ في ظل غ ياب الموارد بيد أننا نُطالب كل

، باإلضافة ويمكن االستدالل على ذلك من واقع البيانات الخاصة بارتفاع مستويات الدين الوطني. المالية

ك، فـإن لـذل. إلى أن البيانات تشير إلى قصور مستوى التقدم الُمحرز في إنجاز أهداف التنميـة المسـتدامة

ا أم ال هذه المعضلة التمويلية تثير الجدل بشأن ما إذا كان التغير المناخي حقيقي.

سوف نجتمع مًعـا للبحـث عـن وسـائل تمويـل )COP27(في مؤتمر األمم المتحدة ألطراف اتفاقية المناخ 

مـؤتمر تخفيف الضرر الناجم عن عدم االنتبـاه لتـداعيات الثـورة الصـناعية وقصـر النظـر بشـأنها، كمـا أن ال

من الحل سينظر في سبل توفير ذلك التمويل دون التسبب في إفالس األمم ومؤسسات األعمال؛ إذ يك

ــر الــذي حــدث فــي النظــام االقتصــادي العــالمي  فــي أوائــل ،)(Global Economic Modelفــي دراســة التغيُّ

.سبعينيات القرن الماضي

88
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نموذج مالي جديد

وُيعزى ذلك التوجه في األساس إلـى ،)(Gold Standard" قاعدة الذهب"، أنهينا عملية التخلي عن 1971في عام 

. لُعْملـةأن العالم ليس لديه ما يكفي من ذهب لتغطية قيمة االقتصاد الحديث، والحفـاظ علـى قيمـة عمليـة ل

إلـى وجـود معيـار نقـدي يعـاني مـن إجـراءات اقتصـادية غيـر سـليمة، " قاعـدة النقـد الدوليـة"هذا، وقد أدى غياب 

فقاعــات"وحــروب ُعْمــالت، وحــاالت مــن عــدم االســتقرار نــتج عنهــا تقلبــات جامحــة فــي األســواق؛ ُيطلــق عليهــا 

) (Market Bubble"السوق

والبنــوك المركزيــة بحاجــة إلــى معالجــة هــذه المشــكالت، كمــا يحتــاج) الماليــة(ال جــدال فــي أن وزارات الخزانــة 

" العملـة"ف وفي هذا الصدد، ُيصبح بإمكاننا حل هذه المشكالت إذا قمنا بتعري. النظام البيئي إلى حل تمويلي

ا التـي بإمكانهـا -ة وهكـذا يصـبح تطبيـق السياسـة النقديـ. وفق نهج يتخطى الفلسفة السياسية القائمة حالي

ة التحـديات إرساء االستقرار وإمكانية التنبؤ اللذين ُيَعدان ضروريين للحفاظ علـى االقتصـاد العـالمي ومواجهـ

ميـاه والصـرف وفي ظل نموذج اقتصـادي جديـد للبنيـة التحتيـة الخاصـة بال. أمًرا ُيمكن إنجازه–البيئية العالمية

.الصحي، ُيصبح بإمكاننا تحقيق هذا الطلب

يطة، ُيمكننـا تُقـدم لنـا صـيغة جبريـة بسـ-وفق معتقداتك الشخصية حول نشأتها-ُيمكن القول بأن الطبيعة 

). (Absolute Value"القيمـة الُمطلقـة"أال وهـي : االستناد إليها للوفاء بجميع احتياجاتنا لحل معضـلة التمويـل

أبـو "، والـذي ُيطلـق عليـه 1841فـي عـام " فايرشـتراسكـارل "إنها تَُعد بمثابة حقيقة رياضية بسـيطة اكتشـفها 

ل الـرقم السـالب إلـى رقـم موجـب، ألن قيمتـه )Father of Modern Analysis" (التحليل الحديث فـي –؛ حيـث ُيحـوَّ

.ينبغي أن تكون ُموجبة–العالم الحقيقي

. علـى البنيـة التحتيـة المعنيـة بكـل مـن الميـاه والصـرف الصـحي) Absolute Value" (القيمـة المطلقـة"تنطبـق 

دولة مـن الـدول األعضـاء علـى 122هذه القضية الجوهرية، ووافقت " األمم المتحدة"ولحسن الطالع، ناقشت 

ر حق اإلنسانية في المياه والصرف الصحي، وانقسمت 292/ 64القرار رقم 
ِ
دولة مـا بـين المعارضـة 41الذي ُيق

ـَرت نتيجـة التصـويت انتصـاًرا لمؤيـدي قضـية القيمـة المطلقـة
ِ
إذا اسـتخدمنا فـ. واالمتناع عن التصويت؛ واعُتب

خلص مــن فــي النظــام الُمحاســبي المعنــي بالميــاه والصــرف الصــحي، ُيصــبح بإمكاننــا الــت" القيمــة الُمطلقــة"

".ناخيالتغير الم"الفلسفة السياسية النابعة من سوق العملة، وتوفير التمويالت الضرورية لمواجهة 
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ا تشغيل كل من أنظمة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بموجب نظام ا، يتم حالي اقتصادي، يمـزج عالمي

تريليــون دوالر 2هــذا وتفــوق التكلفــة الحاليــة أكثــر مــن . رســوم المســتخدم مــع الضــريبة الحكوميــة المدعومــة

مبلـغ؛ ال وعلى الرغم مـن ضـخامة هـذا ال. المياه، والصرف الصحي، والنفايات الصلبة: أمريكي سنويا لقطاعات

.عجز تمويليتزال أنظمة البنية التحتية تُعاني من مشكالت الموثوقية، والجودة، والوصول إليها؛ وذلك نتيجة

*النهج الجديد

ــ* عــدد . اإن للميــاه قيمــة ُمطلقــة يُمكــن إثباتهــا علمي
اعـد إنها قابلة للتطبيق مـن خـالل قو. صحيح موجب

.واالقتصاد) Sovereignty(السيادة 

|w| = القيمة المطلقة للمياه

تكون  yعندما   +  x =لمياه ا
إن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف yإذن   +  x =|w|

كان بالطبع، كانت المياه وفيرة في القرن الثامن عشر في معظم أرجاء العالم، عندما كـان إجمـالي تعـداد السـ

ج األخالقـي أيًضـا النسـي" سـميث"هـذا، واسـتبعد . أقل بكثير مقارنة بالتعـداد الحـالي، وكـان الـذهب وفيـًرا أيًضـا

بغـض -م بيـد أن الطاويـة، والمسـيحية، والهندوسـية، واليهوديـة، والبوذيـة، واإلسـال. الذي تُبنى عليـه الحضـارة

ط وعلـى الـرغم مـن أننـا ُولـدنا وترعرعنـا وسـ. جميعها تحثُّ على تقديس الميـاه-النظر عن الطوائف والمذاهب

.. ا عليهـاهذه الثقافات، ومع تقدمنا فـي السـن، نتخـذ قـرارات ماليـة تنتهـك هـذه المبـادئ األخالقيـة التـي تربينـ

.وهكذا ينشأ اإلرهاب

ما أصل الرأسمالية؟ المياه

ن اقتصـادي أسـكتلندي عـاش فـي القــر –كـان آدم سـميث 

 Father of)"أبـو الرأسـمالية"الثامن عشر وُيعـرف بكونـه 

Capitalism)- ـــاه ـــرة مـــن أمـــره بشـــأن قيمـــة المي فـــي حي

وفـــي . (Paradox of Value)"متناقضـــة القيمـــة"ضـــمن 

ة أن الجشع كـان لـه قيمـ" سميث"نهاية المطاف، اقترح 

بقـاء أعظم لالقتصاد، مقارنة بقيمة الحاجة إلى الميـاه لل

يمة كانت عد–"سميث"كما أكد -فالمياه . على قيد الحياة

ظـام القيمة في االقتصاد، وقد رسخ هذا االعتقاد فـي الن

.المصرفي منذ ذلك الحين
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الشكل

يُعد التحكم في درجة حرارة كوكب األرض مشكلة مياه، أكثر من كونها مشكلة طقس

*2012-1880انحراف في درجة حرارة سطح البحر سنويا 

1

تُعد عملية تسخين المياه أكثر بُطًئا مقارنة بالهواء، لكنها تحتفظ بالحرارة لفترة أطول.
تحتاج المياه إلى أربعة أمثال الطاقة لرفع درجة حرارتها بمقدار درجة مئوية مقارنة بالهواء.
العكس صحيح.
 التحكم في الغازات الدفيئة
وكبالتحكم في غازات االحتباس الحراري بمفرده من شأنه أن يجعلنا نستغرق عقوًدا لتغيير المناخ القاري للك.
ع الدورة الهيدرولوجية المتوازنة عملية تثبيت درجة حرارة األرض بالتزامن مع حماية الغالف الجوي .سُتسرِّ

ي للنظـام المصــرف" سـميث"وفـي حـال اسـتمرار نهــج المسـار الالأخالقـي الـذي صــاغه 

خالل القـرن الثـامن عشـر، لـن نقـدر علـى مواجهـة اإلرهـاب العـالمي، الـذي أورثـه القـرن 

لقـــد بـــدأ العـــالم يتخلـــى عـــن هـــذا المنظـــور . العشـــرون للقـــرن الحـــادي والعشـــرين

ـــة والجشـــع فـــي القطـــاع المصـــرفي، حينمـــا ُألغيـــ ـــل فـــي األناني ت الالأخالقـــي المتمث

صـحيح لـذلك، دعونـا نسـتمر فـي ت. أيًضا للقضـاء عليهـا" سميث"العبودية التي جادل 

أخطـــاء أجـــدادنا، وتغييـــر المبـــادئ األساســـية للنظـــام المصـــرفي، مـــن خـــالل تغييـــر 

. السياسة النقدية العالمية، واألسلوب الذي نُحدد بموجبه قيمة العملة
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تحديد قيمة العملة

اؤًلا عن ، فإنني أطرح تس]متوسط َجْهد إنتاج المياه وإدارتها وهدرها[إذا قمنا بتحديد قيمة العملة في ُمقابل 

ندر المياه على النقيض، إذا قّيمنا قيمة العملة بالذهب؛ فحينما ت. ماهية أفضل طريقة لتعريف قيمة العملة

.  292/ 64لن يعم إال الفقر على النحو الموضح في قرار األمم المتحدة 

، ينبغــي أن نُصــرَّ علــى أن ُيــدرك  ــمَّ قيًمــا "ّعــد أن قيمــة الميــاه والصــرف الصــحي تُ " صــندوق النقــد الــدولي"ومــن ثَ

.، وأن يوصي باعتماد تلك المنهجية المحاسبية"مطلقة

source: Climate.gov Media, "Yearly sea surface temperature anomaly 1880-2012."  July 30, 2013.
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فـــــي هـــــذا الشـــــأن، ُيعـــــد التفســـــير العلمـــــي للقيمـــــة الُمطلقـــــة لهـــــذه 

ا، باإلضافة إلـى إجمـاع الـدول األعضـاء فـي ا ألمـم المؤسسات أمًرا بديهي

علــــى الــــنظم" القيمــــة الُمطلقــــة"فــــإذا قمنــــا بتطبيــــق . المتحــــدة عليــــه

تريليـون دوالر أمريكـي، 2الُمحاسبية، سـنجد أننـا نسـتطيع تحويـل إنفـاق 

ُيجيب ذلك %. 100إلى أرباح مستحقة مع ضمان استرداد التكلفة بنسبة 

ي مــن ســيدفع تكلفــة الميــاه والصــرف الصــح"علــى التســاؤل الخــاص بـــ

".العالمية للجميع؟

مـة المضـافة تتمثَّل الفائدة الفورية المتحققـة جـراء تطبيـق السياسـة النقديـة المسـتندة إلـى القي

تخدام فــي إلغــاء الحاجــة إلــى تطبيــق رســوم وتعريفــة االســ-للبنــى التحتيــة للميــاه والصــرف الصــحي

مـن "لية وهكذا، يتم حل إشكا. لتوفير التمويل؛ مما يزيد من دخل األسرة وتدفق اإليرادات الضريبية

مــة بموجــب ســلطة ســيادية حكوميــة تقــوم بطباعــة وســك النقــود، وتحديــد قي" أيــن تنشــأ األمــوال؟

.األوزان والمقاييس

ا الســتمرار الحيــاة وبقــاء البشــر الــذين ينتجــون نحــو  مليــار طــن نفايــات خــالل عــام 2تَُعــد الميــاه شــرًطا أساســي

مـا ُدمنـا ارتضـينا وضـع قيمـة دوالريـة للميـاه والصـرف الصـحي، ) (Global Waste Index، حسـب مـا ذكـره 2019

ومـن . تكلفتها، ونحدد قيًما للبنى التحتية ُمساوية ل"جميع البشر ُخلقوا متساويين"دعونا نحافظ على مبدأ أن 

، فعلى مستوى البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، سوف نجـد أنهـا تتمتـع بقيمـة مطل قـة عنـد الحـديث ثَمَّ

.تتسم بقدرة تامة على دعم االقتصاد العالمي–من حيث الحجم–عن إسهامها في الحضارة، كما أن قوتها 

الشكل
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تبــادل نقــدي للقــرن الحــادي: االقتصــاد الــدائري

والعشرين

لخدمـة يحدث التبادل النقدي عندما يسـتقبل متلقـي ا

ل الميــاه، ويــتم إزالــة نفاياتــه، وينتهــي عنــدما يراجــع كــ

ر التقريـــ-مـــن الدولـــة والبنـــك المركـــزي وخزانـــة الدولـــة

ــين متلقــي الخ ــادل الخــدمات ب دمــة الربــع الســنوي لتب

ــق
ِ
ــة بط. والَمراف باعــة فــي ذلــك الوقــت، ُيصــرَّح للخزان

ي األموال مستحقة الدفع للشـركة مقدمـة الخدمـة فـ

ــــ ــــع الســــنوي التــــالي؛ الســــتبدال المعي ــــر الرب ار التقري

. تالذهبي ولضمان االستقرار والمساواة بين العمال

نـد تخضع هذه العملية في الواقع إلى تدقيق ربـاعي ع

ا اعتبـــار أن الشـــركة مقدمـــة الخدمـــة تؤكـــد أن نفقاتهـــ

. وإيراداتها متساويان

 الي مـن النـاتج االسـمي اإلجمـاألدنيستصل قيمة الحد

x+yمــا يعــادل قيمــة  = |W| ،وتُعــدٌّ تلــك القيمــة نتيجــة

.عملية التوزيع الكامل

تحقق|W| ا، وتؤثر على العمل ا لحرأرباًحا تتدفق محلي

الرقابة الحكومية
البرنامج التعليمي

الرقابة المحلية
تحقيق أرباح

الرقابة الحكومية على رسوم إنتاج المياه

مراقبة محطة المياه

استهالك المياه

ل ولــــن تقتصــــر عمليــــة التــــدقيق علــــى تتبــــع األمــــوا

ـــا إل ـــا عالمي دارة فحســـب، بـــل ســـتدمج هيكًلـــا مركزي

ــة، والــذي ُيقــيِّم الجــودة، وإمكان يــة المــوارد المتكامل

الوصـــــــول، والموثوقيـــــــة، والســـــــالمة، والحمـــــــالت 

التعليميـــــة المتعلقـــــة بالمحافظـــــة علـــــى المـــــوارد 

مكننا والعديد من الجوانب األخرى للبيانات التي ست

مــن تحقيــق الوصــول العــالمي إلــى الميــاه والصــرف

لربـع ويجـب إرفـاق هـذه التكـاليف بـالتقرير ا. الصحي

.نالسنوي وتدقيقها وإدراجها في تكلفة المدققي

يواجــه تطبيــق هــذه العمليــة صــعوبات، وذلــك ألن[

ـــاه أو الصـــرف الصـــح ـــة تحتيـــة جديـــدة للمي ي أي بني

تتطلـــــــب اســـــــتثماًرا ســـــــائًلا إلنشـــــــائها ونفقـــــــات

لــى لتشــغيلها، حتــى ميعــاد ســداد فتــرة اإلبــالغ األو

وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن أي نمـــو . عـــن التبـــادل النقـــدي

].للنظام الجديد سيتطلب عملة صعبة
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الشكل

تعزيز النمو وتمكين العمل الحر
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ـــه يضـــمن نظـــام الصـــرف هامًشـــا يمكـــن التنبـــؤ ب

بنـك هذا ويحدد ال. لعائد االستثمار بناًء على األداء

عر المركزي جدول العائد على االستثمار طبًقا لسـ

ا ســنويا فــي االقتصــ ادات الفائــدة؛ مــا يضــمن نمــو

ســـتحافظ هـــذه . المحليـــة وفرصـــة لنمـــو الســـوق

بـــين العمليـــة التحليليـــة علـــى التـــوازن االقتصـــادي

ام القوى المحلية وقوى السوق، وسيتعرض النظ

.الفاشل لعملية استحواذ جبرية

ار يحتـــاج االقتصـــاد العـــالمي إلـــى اســـتبدال المعيـــ

وال يوجـــــد فـــــي . الـــــذهبي وإنهـــــاء النقـــــد اإللزامـــــي

ـــ ـــدول الت ـــين ال ـــة ب ـــة عادل ـــا معادل ي اقتصـــادنا حالي

تتســــبب فــــي نشــــوب حــــروب العملــــة والتفــــاوت 

. االقتصــــادي الــــذي يســــفر عنــــه الصــــراع والحــــرب

ــا ــار التب دل وســيوفر وضــع القيمــة المطلقــة لمعي

يـع النقدي للمياه والصرف الصحي المساواة لجم

ة الــدول التــي تســعى إلــى تحقيــق الرفاهيــة العامــ

.لمجتمعاتها

هذا وعلى الرغم من أن سـندات الخزانـة سـتعمل 

علــى ســك األمــوال المخصصــة للميــاه والصــرف

فــاظ الصــحي، فــإن البنــوك المركزيــة ُمكلفــة بالح

ــى االقتصــاد ــذلك، ســتحتاج الب. عل ــام ب نــوك وللقي

ــــــــوازن  ــــــــى قســــــــم خــــــــاص إلدارة ت المركزيــــــــة إل

ب االقتصادات، ومجلس من المصرفيين وأصـحا

انة؛ المصلحة لصياغة تمويل طويـل األجـل للصـي

.لضمان الوصول إلى المياه والصرف الصحي

ير كما سيحتاج هذا القسم الخـاص إلـى إقـران تـأث

التبـــادل النقـــدي مـــع ســـعر الفائـــدة لـــدى البنـــك

ن خبـــــراء الميـــــاه والصـــــرف . المركـــــزي وســـــُيمكِّ

الصـــــحي واإلدارة البيئيـــــة وأصـــــحاب المصـــــلحة 

ــام بعمل-المحليــون ــة مــن القي ــة البنــوك المركزي ي

م كمـــا ســـتكون تكلفـــة هـــذا القســـ. اإلقـــران بثقـــة

ــــة التحت ــــة جــــزًءا ال يتجــــزأ مــــن تكلفــــة إدارة البني ي

ــــاه والصــــرف الصــــحي، ويمكــــن اســــتردادها  للمي

وســــــــُتراَقب أصــــــــول أصــــــــحاب . بمســــــــكوكات

بون 
ِ
-قابــلفــي الم-المصـلحة المحليــين، وســُيطال

.بتعويض ودور في اإلدارة

نه ما من شيء أكثر فائدة من الماء، لك"

مكــن نــادًرا مــا يشــتري شــيًئا؛ فبالكــاد ي

علــى . الحصــول علــى أي شــيء مقابلــه

النقــيض، فــإن المــاس لــه قيمــة عاليــة

ـــى أرض الواقـــع نتيجـــة ندرتـــه، وقـــد  عل

-فــــــي كثيــــــر مــــــن األحيــــــان-نســــــتبدله 

لع للحصول على كميات كبيرة من الس

". األخرى
آدم سميث
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دعونا ننظف البيئة 

ـــاخ ـــل معالجـــة المن ـــس هـــدفنا فـــي تموي ـــم أن ـــاك . ل فهن

ــوفير ت ــل فــي ت ــرة فــي التضــخم تتمث ريليــوني مشــكلة كبي

وإذا غـاب التـوازن فـي رأس المـال . دوالر أمريكي كـل عـام

هــــذا ويمكــــن . بطريقــــة مــــا، فســــوف ينهــــار االقتصــــاد

ه اسـتخدام الحاجـة الماليـة لمعالجـة المنـاخ إلعـادة توجيــ

ية وإذا فرضت الدولة المعن. رأس المال في حالة التوازن

ا بنســـــبة  علـــــى جميـــــع التكـــــاليف 100خصـــــًما ضـــــريبي ٪

منــاخ، المرتبطــة بحمايــة البيئــة أو التنظيــف أو معالجــة ال

ذلــك وســيؤدي. فسـتكون تكلفــة هـذه األنشــطة صـفرية

ال إلى استثناء رأس المال من االقتصاد ومن تـدفق أمـو

ـــو. الضـــرائب ـــة لل ـــب الخســـائر المالي ائح كمـــا ســـيتم تجنُّ

ح وستصـــب. البيئيـــة؛ ممـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة صـــافي الـــربح

ارة المعالجــة البيئيــة الطريــق نحــو الــربح، وســتؤدي خســ

وازن اإليــرادات الضــريبية لالقتصــاد إلــى الحفــاظ علــى التــ

ـــــد ـــــار الصـــــرف النقـــــدي الجدي ـــــا لمعي . االقتصـــــادي وفًق

ا هيئـة وستتضح فائدة المؤسسة الخيريـة التـي أنشـأته

.اإليرادات الضريبية

يئـة إن الطريق إلى تحقيق أقصـى اسـتفادة هـو حمايـة الب

بيــر ومعالجتهــا؛ حيــث ســتنمو الخــدمات البيئيــة بشــكل ك

ويمكــن . مــن مســتوياتها الحاليــة دون معارضــة أو جــدال

-لفــةبغــض النظــر عــن التك-االســتفادة مــن التكنولوجيــا 

ين وستصـــبح الكفـــاءة والفعاليـــة المعيـــارين األساســـي

ويمكن معالجة جودة تصريف الهـواء الصـناعي مـن. لها

يـاه وسـتتم حمايـة مصـادر الم. خالل إزالة حـواجز التكلفـة

كمــا . أو معالجتهــا دون جــدال/النقطيــة وغيــر النقطيــة و

ـــــادة ســـــعر  يمكـــــن معالجـــــة عمليـــــات التعـــــدين دون زي

ـــرة . الســـلعة ـــنفط والغـــاز فت هـــذا وسيشـــهد قطاعـــا ال

ة انتقاليــة لتعــديل األدوات الالزمــة لــدمج أنظمــة الطاقــ

.الخضراء
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- Application of the Absolute Value to Water Infrastructure picture: (2011) Jackson M

- Picture(s) 1,2,3: Jackson M (2022) Contaminated Landfill Signage, Luray Cavern, Sunrise at Work

United States Declaration of Independence:   (1776)

- United Raising Ambition Climate Finance (2021) The United Nations Climate Finance  
https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/climate-finance

- What You Need to Know About Concessional Finance for Climate Action (2021) The World Bank 
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/09/16/what-you-need-to-know-about-concessional-finance-
for-climate-
action#:~:text=In%20order%20to%20reach%20net,resilience%20against%20the%20changing%20climate

- The Human Right to Water and Sanitation UN Declaration: Resolution 64/292 
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F64%2F292&Language=E&DeviceType=Mobile&Lan
gRequested=False

- US National Oceanic Atmospheric Administration Climatic Data Center:  Yearly Surface Temperature Chart 
(2010) with axioms of the Laws of Thermodynamics.  https://www.climate.gov/maps-data/dataset/global-
temperature-anomalies-graphing-tool

- What a Waste 2.0 Projected Waste Graph (2018) World Bank https://datatopics.worldbank.org/what-a-
waste/index.html

- United States Constitution:  (1787) Article 1 Section 8 “to Coin money and regulate the value thereof”

Monetary Exchange Audit Flow Chart:  (2011) Jackson M

- Quote: Smith A (1776/1981) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

- Logo:  WE: Water Economics. Personal Brand (2020) Jackson M

الــة ويتطلــب الخصــم الضــريبي اســتكمال أنشــطة حمايــة البيئــة ومعالجتهــا واعتمادهــا مــن قبــل وك

بـل المجتمعـات البيئة الحكومية؛ إذ سيتم تلبية االحتياجات التمويلية للمناخ في المعالجة جديا من ق

ريبي والصــناعات فــي جميــع أنحــاء العــالم، وستســتفيد ممارســات اإلدارة البيئيــة الجديــدة بخصــم ضــ

.٪ على تكاليف حماية البيئة100بنسبة 

توحيد الجهود أو الجدال حول التقاعس

طاعـات فإن النموذج االقتصادي الذي حددتُه ُيَعـد فرصـة لمعالجـة العديـد مـن القضـايا العالميـة عبـر قختاًما، 

حاجـة هذا وستظل الحاجة إلى إدارة المياه والنفايات دائًما في صميم الحضارة؛ فال شك أن العـالم ب. متعددة

مركزيـة، إلى إعادة صياغة النموذج االقتصادي للمياه والصـرف الصـحي، كمـا أن تعزيـز االسـتقرار فـي البنـوك ال

افية؛ إذ سـُتَعد مزايـا إضـ-وتمويل اإلصالح البيئـي، وتعزيـز كـل مـن دخـل األسـرة وتـدفقات اإليـرادات الضـريبية

حتيـة للميـاه يمكن لألمم المتحدة أن تقود بنجاح معالجة مناخنا من خالل تغيير النموذج االقتصادي للبنيـة الت

.والصرف الصحي

المراجع
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ليـة هكـذا جـاءت تقـديرات الهيئـة الحكوميـة الدو. مليون شخص ُعرضة للغرق بحلول نهاية هذا القرن

لتحـذر مـن تـداعيات التغيـر ) The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC(المعنية بتغير المناخ 

يمكن أن يـؤدي المناخي، وتؤكد أن ارتفاع مستوى سطح البحر الُمقترن بعالم أكثر دفًئا بمقدار درجتين مئويتين

.إلى إغراق هذا العدد الكبير من األشخاص حول العالم

ا بعـد ولم يقف األمر عند حد التحـذيرات؛ ففـي الوقـت الـراهن يتـأثر العديـد مـن البلـدان والمنـاطق بـالكوارث عاًمـ

مليون شـخص علـى الفـرار مـن أمـاكن إقـامتهم بسـبب الكـوارث التـي حـدثت 17.2وحده، ُأجبر 2018آخر، ففي عام 

ألف شخص في الصـومال وأفغانسـتان والعديـد مـن الـدول األخـرى بسـبب 764دولة وإقليًما، كما نزح 148في 

.تفاقم الجفاف في هذه المناطق

التــي وهكــذا تــؤثر البيئــات المتــدهورة علــى الهجــرة البشــرية، وهــذا االنتقــال قــد يكــون نتيجــة القــرارات الطوعيــة

ــر عنــه  ــةيتخــذها المهــاجرون؛ رغبــة مــنهم فــي تحســين المســتوى االقتصــادي ويُعبَّ ــالهجرة الطوعي يجــة ، أو نتب

ي والمعـايير وفي القانون الـدول. بالالجئيناإلكراه الخارجي الذي يُجَبر األشخاص فيه على االنتقال ويعرف هؤالء 

علــى 1967بشــأن الالجئــين وتعــديلها لعــام 1951الدوليـة، يُعــرَّف الالجئــون بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحـدة لعــام 

و خــوف مبــرر مــن التعــرض لالضــطهاد ألســباب تتعلــق بــالعرق أو الــدين أو الجنســية، أ"أشــخاص لــديهم : أنهــم

".  االنتماء إلى جماعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي

280

إن النقـــاش حـــول الحقـــوق القانونيـــة لألشـــخاص 
طـة المهاجرين بسبب األحداث أو العمليات المرتب

ل لــيس جديــًدا؛ إذ يعــود الجــدل إلــى مــا قبــ-بالمنــاخ
ه مــن ونشــر" الجئــين بيئيــين"تـاريخ ســك مصــطلح 

فــي" وورلــدواتش"مــن معهــد " ليســتر بــراون"قبــل 
.  السبعينيات

:الالجئــــــــون البيئيــــــــون
إشـــــــــكالية التعريـــــــــف 
وتعقيـــــدات االعتـــــراف 

ونماذج الحماية

-أستاذ العالقات الدولية 
أكتوبر6جامعة 

سوزي رشاد. د.أ

يئــة، وكيــل كليــة االقتصــاد واإلدارة لشــؤون خدمــة المجتمــع وتنميــة الب
ريقيـة وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية، وعضـو الجمعيـة اإلف

.بالقاهرة
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ة والواقــع أن النقــاش حــول الحقــوق القانونيــة لألشــخاص المهــاجرين بســبب األحــداث أو العمليــات المرتبطــ

ليسـتر "ل ونشـره مـن قبـ" الجئـين بيئيـين"ليس جديًدا؛ إذ يعود الجدل إلى ما قبل تاريخ سك مصطلح -بالمناخ

لـى ومـع ذلـك، وحتـى اليـوم، لـم يـتم الوصـول إ. فـي سـبعينيات القـرن العشـرين" وورلدواتش"من معهد " براون

نتيجـة منطقيـة؛ ويرجــع هـذا إلــى عـدم وجــود اعتـراف رســمي أو تعريـف للمصــطلح بموجـب صــك دولـي؛ حيــث إن 

حمايـة التـي ال تحمي ضحايا الكوارث البيئية، ذلك أنها تعاني مـن قيـود كبيـرة سـواء فـي مجـال ال" اتفاقية جنيف"

.توفرها، أو بشأن الصك نفسه من حيث عدم مالءمته بشكل خاص لتلبية الهجرات الجديدة الدولية

ــر فــي االتفاقيــة يــرتبط ارتباًطــا وثيًقــا بــالخوف مــن االضــطهاد ال" االضــطهاد"كمــا أن مفهــوم 
ِ
شخصــي الــذي ُذك

ادلـة، الذي يتجنب االضطهاد العمومي الكامن إزاء الكـوارث والتـدهور البيئـي؛ حيـث يقصـد بـه المعاملـة غيـر الع

ف، وكـذلك الحـال وبالتالي ال يبدو ضحايا تسونامي بمثابة ضحايا لالضطهاد بالمعنى المقصود في اتفاقية جني

.بالنسبة لضحايا الجفاف، والتصحر، وغيرهما

ليهم المهاجرون الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في هذه الوثائق يُطلق ع

.بموجب االتفاقية، بينما يَُعد اآلخرون مهاجرين طوًعا" الجئون"
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: ثالثة أنواع من الالجئين البيئيين على أساس المعيار الزمني، وهم" الحناوي"وقد وصف 

 ــا جهــاد اإل"بســبب الكــوارث ســواء طبيعيــة المنشــأ أو البشــرية التــي أطلــق عليهــا مصــطلح النــازحون مؤقًت

".البيئي

 بسبب التغيرات البيئية الشديدةالنازحون بشكل دائم.

 للظروف البيئية التي يعتبرها فئة محدودةالمهاجرون بسبب التدهور التدريجي.

.وبالرغم من هذا التصنيف المبهم، فإن األدبيات التي تطورت بعد ذلك استعانت به

: ة عـاملينومع أن هذا التعريف متفق عليه لالجئين البيئيـين، فإنـه وغيـره مـن التعريفـات سـتظل غامضـة نتيجـ

عامــل تأكيــد أن البيئــة المحيطــة تحولــت إلــى بيئــة أقــل مالءمــة للوجــود البشــري، وعامــل االعتــراف بــأن هــذه

.الظروف تسبب الهجرة

ورغم هذا، فعلماء االجتمـاع الـذين يدرسـون ظـاهرة اللجـوء البيئـي قـدموا العديـد مـن المراجعـات القيمـة لهـذا 

، وقــــد حافظــــت هــــذه المراجعــــات، بــــل )1992وويســــتنج، 1995وبيــــرأوت، 1996راملوغــــان(األدب الحــــالي مثــــل 

.1985الذي وضعه البرنامج البيئي الوطني المتحد عام" الالجئ البيئي"تمسكت، بشكل أو بآخر، بمفهوم 

باحـــــث فـــــي -"عصـــــام الحنـــــاوي"عـــــرَّف 

ئيـينالالجبرنامج األمم المتحدة للبيئـة، 

لذين أولئك األشخاص ا"البيئيين بأنهم 

، أجبـــروا علـــى تـــرك مـــوائلهم التقليديـــة

ــا أو دائًمــا، بســبب اضــطراب بي ئــي مؤقًت

يعــــرض ) طبيعــــي أو بشــــري(ملحــــوظ 

ر أو يؤثر بشـكل خطيـ/وجودهم للخطر و

ــــــــــاتهم ــــــــــى جــــــــــودة حي ويقصــــــــــد ". عل

عريـف باالضطراب البيئي وفًقـا لهـذا الت

أي تغييـــــــرات فزيائيـــــــة أو كيميائيـــــــة أو

جعلـه بيولوجية في النظام اإليكولوجي ت

ــــر مناســــب  ــــم غي بشــــكل مؤقــــت أو دائ

1.لحياة اإلنسان
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:محاوالت توضيح المفاهيم المتداخلة

البيئيــين، لتوضــيح المفــاهيم المتداخلــة المرتبطــة بالمهــاجرين الطــوعيين أو المهــاجرين البيئيــين أو الالجئــين

سـكاني وضع الدارسون عدة معايير لالسترشاد بها عند الحديث عن أسباب النزوح البيئي، كـان عامـل النمـو ال

بمشكالت البيئة وأطلـق عليـه مصـطلح )  (Norman Myers"نورمان مايرز"العامل المشترك بينها الذي ربطه 

ــر عــن ذلــك بــأن الالجئــين البيئيــين هــ" الضــغط الســكاني" م فــي كعامــل حاســم مــن عوامــل التــدهور البيئــي، وعبَّ

حيث تنبأ بأنهم سيصبحون قريًبا أكبر مجموعة من،)(Population Pressureالحقيقة الجئو الضغط السكاني 

2.مليون الجئ216إلى 2050المهاجرين غير الطوعيين؛ حيث سيصل عددهم بحلول عام 

يتمثـل ، فهـو"التدهور"إلى المعيار األولنزع الملكية، وبالنظر -الكوارث الطبيعية -التدهور : هذه المعايير هي

ضـي الصـالحة تدهور األراضي، والتغير المناخي، نتيجة عجز فـي األرا: في التغيرات البيئية التدريجية بما في ذلك

فقـر مًعـا، للزراعة، والممارسات الزراعيـة السـيئة، وانعـدام البنـى التحتيـة الريفيـة للزراعـة، والنمـو السـكاني وال

ؤدي إلـى وهذه التغيرات عادًة ما تكون نتيجة نشاط بشـري يحـدث فـي فتـرة زمنيـة طويلـة بطريقـة تدريجيـة ويـ

.نزوح غير مقصود أو مخطط من قبل

يـة فهو الكـوارث الطبيعأما المعيار الثاني 

ــــى نطــــاق واســــع، وهــــذه  ــــي تحــــدث عل الت

الكــــــوارث تزيــــــد حــــــدتها مــــــع الضــــــغوط 

منيـة السكانية والفقر، وتحدث خالل فترة ز

ر قصيرة بطريقة حادة وتؤدي إلـى نـزوح غيـ

. مقصود أو مخطط من قبل

ع فهـــو نـــز بالمعيـــار الثالـــث وفيمـــا يتعلـــق 

فـراد الملكية، ويتم من خالله نـزع ملكيـة األ

ـــ ـــة وبن ـــات التنمي ـــازلهم، نتيجـــة عملي اء لمن

تلزم البنية التحتيـة والمشـروعات التـي تسـ

تــرة تغيــر متعمــد فــي البيئــة، وتحــدث فــي ف

زمنيـــة قصـــيرة تـــؤدي إلـــى نـــزوح مقصـــود 

ــه، ويتضــرر مــن خاللهــا ضــحايا  ومخطــط ل

هاد االضــط"ُيطَلــق علــيهم الجئــون بســبب 

فـــــه " البيئــــي " نلونيرجـــــاســـــتيف "الـــــذي عرَّ

)Steve Lonergan ( بأنــــه التــــدمير البيئــــي

ن الناجم عن مشروعات التنمية لإلقلـيم مـ

ـــــة  قبـــــل الســـــلطات التـــــي ال تقـــــوم بحماي

ـــــرض عليهـــــا  ـــــذين مـــــن المفت الضـــــحايا ال

3.حمايتهم
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(Disaster)
حادث كارثي 

غير مقصود يؤدي إلى هجرة 
البشر

(Expropriations)
التدمير المتعمد للبيئة الذي
يجعلها غير صالحة للحياة

) اإلبادة البيئية–التنمية (

(Deterioration)
التدهور التدريجي 

للبيئة الذي يقيد وجود 
اإلنسان

تلوثنضوب أو استنفاد الموارد طبيعي بشري

تقسيم أسباب اللجوء البيئي من خالل أسباب الصراع البيئي

الشكل 

4أسباب اللجوء البيئي وفًقا ألسباب الصراع البيئي

1

Source: Diane C. Bates, Environmental refugees? Population and Environmental, 2002.

ــدهور أ حــوال وفيمــا يتعلــق بالمفــاهيم الخاصــة باالنتقــال نتيجــة ت

س لـه الـذي لـي-" الهجـرة البيئيـة"البيئة، فقد تم النظـر إلـى مفهـوم 

رحيل من خالل رؤيته كحلقة من حلقات سلسلة ال-تعريف قانوني

خللـه ثـالث أو االنتقال التي تبدأ حلقاتها في شكل خط مستقيم تت

تــه حلقــات موزعــة مــن أقصــى اليمــين إلــى أقصــى اليســار، تبــدأ حلق

يطرة األولى من أقصى اليمين في األطراف الـذين يتمتعـون بالسـ

" مهــــــاجرون"علـــــى قــــــرار الرحيـــــل أو االنتقــــــال، ويطلـــــق علــــــيهم 

(Migrants)،أمــا الحلقــة الثانيــة فــي الوســط وهــم األطــراف الــذين

يتحكمـــون بدرجـــة أقـــل فـــي قـــرار الرحيـــل أو االنتقـــال لمحدوديــــة 

 Environmental)“المهـاجرون البيئيـون"الخيارات، ويطلق عليهم 

Emigrants)،أمــا الحلقــة األخيــرة التــي تمثــل أقصــى اليســار فهــم

ذا األطراف الذين ليس لهم أي سيطرة على قرار الرحيل ويكون هـ

ــــيهم  ــــق عل ــــا، وهــــم مــــن يطل ــــون"القــــرار ال إرادي ــــون البيئي " الالجئ

)Environmental Refugee .( وبالتالي، فـإن اثنـين مـن أهـم سـمات

ــين همــا ــ: الالجئــين البيئي ــة جعلهــا بيئ ة أقــل وجــود تحــول فــي البيئ

مالءمــة للعــيش وللعمــل البشــري، واالعتــراف بــأن هــذا التحــول 

5.البيئي أدى إلى هجرة السكان ما جعلهم الجئين بيئيا
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هت لألدبيات الحاليـة حـول الالجئـين البيئيـين ت لخصـت فـي وبالرغم من هذه المحاوالت، فإن هناك انتقادات ُوجِّ

ــا علــى األقــل، مــن القبــو"ترولــدن"ثـالث مشــكالت رئيســة كمــا بلورهــا  ل غيــر ، وقــد نشــأت هـذه المشــكالت، جزئي

:الغامض لالجئين البيئيين، وتبلورت هذه المشكالت في" الحناوي"النقدي لمفهوم 

كيـز علـى العمـل التحيز اإلقليمي القوي الذي تُظهره الدراسات المتعلقـة بـالالجئين البيئيـين؛ حيـث تـم التر: أوًلا

. ولم يحدث بالمثل في المناطق األخرى-أي إفريقيا وآسيا-في أنحاء معينة في العالم 

ج الالجئين البيئيين: ثانًيا
ِ
. ندرة دراسات الحالة التفصيلية للظروف التي تُنت

ًقـــا مقاومــة العلمــاء الــذين يميلــون إلــى القـــانون الــدولي، والشــواغل األمنيــة، والمســائل األوســع نطا: ثالًثــا

". الجئ"المتعلقة بالهجرة، الستخدام مصطلح 

لمتعلقـة وكمحاولة لتصحيح هذه المشـكلة، يميـز المشـروع الحـالي الالجئـين البيئيـين علـى أسـاس المعـايير ا

جــرة ، ومــا إذا كانــت اله)حــادة أو تدريجيــة(، ومدتــه )طبيعــي أو تكنولــوجي(أصــله : بخصــائص االضــطراب البيئــي

قات وبالتـــالي فتحديـــد االضـــطرابات البيئيـــة، وشـــكل التـــدف). عـــن قصـــد أم ال(نتيجـــة مخطـــط لهـــا لالنقطـــاع 

: المختلفة، مثلالسكانية، يمكن من خالله تحسين المفاهيم لتعبر عن العالقة بين البيئة والتحركات البشرية

.الهجرة، واللجوء
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قــت أطل: صــندوق الالجئــين للحمايــة البيئيــة

ئــين صــندوق الالج"مفوضــية الالجئــين مبــادرة 

؛ بهـــــدف االســـــتثمار فـــــي"للحمايـــــة البيئيـــــة

عمليــــات إعــــادة التشــــجير ذات األثــــر العــــالي؛ 

حيـــــث يســـــعى الصـــــندوق لغـــــرس عشـــــرات 

ماليـــــين األشـــــجار اإلضـــــافية؛ بحيـــــث يكـــــون 

الصـــــــندوق صـــــــلة وصـــــــل بـــــــين الالجئـــــــين 

والمجتمعـــــــات المضـــــــيفة لهـــــــم وأســـــــواق 

الكربــــون العالميــــة، مــــن خــــالل إنشــــاء آليــــة 

ار فــي مبتكــرة ومســتدامة للتمويــل واالســتثم

ة تعزيـــز وتوســـيع اســـتخدام الطاقـــة النظيفـــ

ـــــدى المجتمعـــــات المضـــــيفة فـــــي أوضـــــاع  ل

خي اللجــوء والمعرضــة لتــأثيرات التغيــر المنــا

وســــوف يــــتم تســــجيل األثــــر . حــــول العــــالم

ف الكربــوني لهــذه البــرامج والتحقــق منــه بهــد

إنشــاء أول تصــنيف واســع النطــاق ألرصــدة

ئــون، االنبعاثــات الكربونيــة التــي يفرزهــا الالج

والتــــي سيســــاعد حجمهــــا فــــي إعــــادة تزويــــد 

.الصندوق بالمال

ا مبادرات ومقترحات لحماية السكان النازحين بيئي:

َقت لحماية الالجئين البيئيين، ومنها على س
ِ
بيل المثال ثمة العديد من الجهود والمبادرات الدولية التي ُأطل

: وليس الحصر

شـؤون تعمـل مـن خاللـه المفوضـية السـامية لألمـم المتحـدة ل: تأسيس اإلطار االستراتيجي للعمـل المنـاخي

علـــى تعزيـــز قـــدرة الالجئـــين والنـــازحين ) United Nations High Commissioner for Refugees(الالجئـــين 

ك مـن والمجتمعات المضيفة على الصمود في وجه المخاطر المرتبطـة بالمنـاخ والمخـاطر البيئيـة األخـرى، وذلـ

ـــن والمحلييــــن وتوجيــــه الحلـــول التـــي تركـــز علـــى الحمايـــة، و ـــبكات مــــن الشــــركاء الدولييـ تقــديم خــالل حشــــد شـ

جــال العمــل البيانـات والتحليـالت والدعـم القانونـي والتقنـي والتوجيـه للـدول األعضــاء؛ لالســتفادة منهــا فــي م

.االمناخـي، والحـد مـن مخاطـر الكـوارث، مع إعطاء األولوية لبعض البلدان والمجتمعات واألفراد األكثر ضعفً 

ـــهم فـــي كذلك تقــف المفوضية إلـــى جانـــب الالجئيـــن والنازحيـــن وعديمـــي الجنســـية وتدعـــوهم لتمثيـــل أنفس

مناخيـة منتديــات السياســات والمشـــاركة فـــي القـــرارات التـــي تؤثـــر علـــى قـدرتهم علـى التكيـف مـع المخـاطر ال

ـالل والبيئيـــة، وتهــــدف المفوضيــــة مـــن خـــالل االســـتراتيجية إلــــى تعزيــــز حمايــــة الالجئيــــن ومضيفيهــــم مــــن خـــ

.االسـتثمار فـي اإلجـراءات االسـتباقية للحد من هذه المخاطر وإدارتها
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 Platform)مبادرة منبر النزوح الناجم عـن الكـوارث

on Disaster Displacement) َقـــت فـــي مـــايو
ِ
ُأطل

فـــي جنيـــف، وهـــي ليســـت ســـوى واحـــدة مـــن 2016

ـــات ـــي تحـــاول مســـاعدة الفئ ـــة الت المبـــادرات الدولي

ـــر ضـــعًفا هـــذا ويهـــدف المشـــروع . الســـكانية األكث

دولــــة، مــــن بينهــــا سويســــرا، إلــــى 19الــــذي تقــــوده 

ـــوفير حمايـــة أفضـــل للنـــازحين عبـــر " العمـــل علـــى ت

ر الحــدود فــي ســياق الكــوارث واآلثــار الضــارة للتغيــ

".المناخي

كمــا يهــدف إلــى متابعــة العمــل الــذي بدأتــه مبــادرة

، وتنفيـــذ توصـــيات أجنـــدة الحمايـــة، وهـــي"نانســـن"

مجموعـــــة أدوات لمنـــــع النـــــزوح، واالســـــتعداد لـــــه 

طر بشــكل أفضــل، واالســتجابة للحــاالت التــي يضــ

ر فيهــا النــاس للعثــور علــى مــالذ داخــل بلــدهم أو عبــ

كمـــا يبنـــي المنبـــر شـــراكات بـــين صـــانعي. الحـــدود

السياســــــات والممارســــــين والبــــــاحثين، ويشــــــكل 

منتـــــدى ألصـــــحاب المصـــــلحة المتعـــــددين للحـــــوار 

وتبـــــادل المعلومـــــات وكـــــذلك وضـــــع السياســـــات 

ويقــود هــذه المبــادرة كــلٌّ مــن جمهوريــة . والمعــايير

. جزر فيجي واالتحاد األوروبي

ن وبالرغم مـن هـذه المبـادرات وغيرهـا، فـإن قضـية الجئـي المنـاخ مـا زالـت مـن القضـايا الخالفيـة، والتـي يجـب أ

ن ومــن بــييكــون لهــا حــّل عــالمي شــامل يــتم اقتراحــه ضــمن مــؤتمرات األمــم المتحــدة بشــأن التغيــر المنــاخي، 

: الحلول الفّعالة في هذا الصدد

ي تعـديل يمكن أن يتمثل النهج األسرع واألكثر كفاءة في هذا الصدد فـ: تحسين وتعديل األدوات الحالية: أوًلا

ــر مالءمــة للمشــكلة المطروحــة ــة. األدوات الموجــودة لجعلهــا أكث ــة األمــم المتحــدة اإلطاري ونظــًرا ألن اتفاقي

قبـل الـدول بشأن التغير المناخي هـي االتفاقيـة األكثـر شـموًلا التـي تتنـاول تغيـر المنـاخ، والتـي تـم إنفاذهـا مـن

ًلا أو األعضــاء فــي األمــم المتحــدة، فــإن الخيــار األكثــر منطقيــة هــو تعــديل االتفاقيــة لتشــمل قســًما منفصــ

ن بفعـل إنشاء اتفاقية بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشـأن التغيـر المنـاخي للتعامـل مـع المهـاجري

. المناخ

وبر مـن هدفت هذه المبادرة الحكومية الدولية التي أطلقتها كـل مـن سويسـرا والنـرويج فـي أكتـ: نانسنمبادرة 

لــة ، إلــى تزويــد الــدول بمجموعــة شــاملة مــن التوصــيات لتوجيــه االســتجابات لــبعض التحــديات العاج2012عــام 

.والمعقدة التي يثيرها النزوح في سياق التغير المناخي واألخطار البيئية األخرى
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إطــــار جديــــد أو معاهــــدة جديــــدة لحمايــــة الســــكان : ثانًيــــا

ا ع الـدولي قد يكون مـن المفيـد أكثـر للمجتمـ: المشردين بيئي

ن االتفاق وصياغة إطار جديد لحماية وإعادة تأهيل المهـاجري

بفعـــل التغيـــر المنـــاخي، ويجـــب أن يقـــّر هـــذا اإلطـــار ويحـــدد 

المبـــادئ األساســـية التـــي ســـتحكم هجـــرة األشـــخاص داخـــل 

ع البلدان وخارجهـا عنـدما تـنجم عـن التغيـر المنـاخي، وأن تضـ

المبــادئ مســؤولية واضــحة للــدول المجــاورة وكــذلك الــدول 

ية األعضــاء ذات معــدالت االنبعاثــات العاليــة أو اآلثــار الســلب

علــى المنــاخ، كمــا يجــب أن تشــتمل هــذه األداة علــى المبــادئ

:  التالية

ســــــتكون هــــــذه األداة : اســـــتجابة مبكــــــرة ومســــــتدامة

بب أساسية في معالجة مشكلة تعريف المهاجرين بس

عريًفـا التغير المناخي، وبالتالي يجب أن تضع االتفاقيـة ت

واضًحا للمهـاجرين بسـبب المنـاخ مـع مراعـاة العوامـل 

التـــي تمـــت مناقشـــتها مـــن قبـــل، مـــع تحديـــد االتفاقيـــة

ـــى الهجـــرة أو إعـــادة  ـــؤدي إل ـــي ت المحفـــزات الرئيســـة الت

التــــوطين؛ حيــــث سيســــاعد هــــذا التعريــــف الملمــــوس 

رين وتحديد المحفـزات فـي االسـتجابة للسـكان المتضـر 

. وتخفيف المخاطر على السكان المعرضين للخطر

من المهم أن تعترف: احترام الحقوق الفردية والجماعية

إلـى االتفاقية بأن فقدان األرض وسبل العيش سـيؤدي

. انتهاك حقوق اإلنسان لألفراد وكذلك السكان

غيـر يُعـد الت: نهج عالمي للهجـرة بسـبب التغيـر المنـاخي

المنـــاخي ظـــاهرة عالميـــة، ويجـــب أن يـــؤدي إلـــى حلـــول 

لمنـاخي عالمية؛ حيث إن أكبر البلدان التي تسبب التغير ا

.غالًبا ما تكون بعيدة عن البلدان األكثر تضرًرا

نـاء يجـب توزيـع عـبء تـوفير التمويـل وب: تقاسـم األعبـاء

ل بشك-في الحاالت القصوى-القدرات، أو إعادة التأهيل 

 امنصــف بــين البلــدان المتقدمــة والناميــة واألقــل نمــو .

د تقاسم األعباء بين البلـدان المسـاهمة فـ ي تغيـر فُيحدَّ

لمنـاخ المناخ والبلدان األكثر عرضة لآلثار الضـارة لتغيـر ا

ث يدفع"من خالل آلية تقوم على  حفـز ؛ ممـا ي"مبدأ الُملوِّ

.على تخفيض مستويات االنبعاث
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:التوصيات
ن الضروري في النهاية وبغض النظر عن المصطلح المستخدم للتعبير عن االنتقال بسبب التغير المناخي، م

:االهتمام بعدة إجراءات مختلفة للحد من ظاهرة النزوح البيئي، وذلك من خالل

ـــذا ـــات اإلنـ ـــار آليـ ـــي االعتبـ ـــذ فـ ـــي تأخـ ـــب التـ ر العمــل علــى الحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث، مـــن خـــالل تدابيـــر التأهـ

ــــرة، والتنبــــؤ القائــــم علــــى األدلــــة للتحــــركات المســــتقبلية، وإدراج الالجئ ــــراءات المبكـ ــــر واإلجـ يــــن فــــي المبكـ

.اسـتراتيجيات الحـد مـن مخاطـر الكـوارث

يـــة الشـراكات الدولية والعمـل مـع فـرق األمـم المتحـدة علـى مسـتوى كل بلـد، وخاصــة مــع المنظمـــة الدول

لتي وراء للهجــرة، والمؤسســات الماليــة الدوليــة، وشــركاء التنميــة؛ لمعالجــة الدوافــع المتعلقــة بالمنـاخ ا

ـة النــزوح، وتمكيــن التقــدم نحــو الحلــول الدائمــة، مــع شــمل الالجئيــن وإدمــاج مخاوفهــم فــي خطـط التنميــ

.المسـتدامة والتكيـف مـع التغيـر المنـاخي وسياسـات وخطـط وبرامـج الحـد مـن مخاطـر الكوارث

 العمــــل علــــى دمــــــج المخاطــــــر المتعلقــــــة بالمنــــــاخ فــــــي تحليــــــل وتقييــــــم المخاطــــــر

ـــدوى المتعــددة وتأثيرهــا، وتعزيــز عمليــة التقييــم والوصــول إلــى المعلومــات حـــول ج

واســــتدامة العــــودة والنقــــل المخطــط لهمــا عنــد الحاجــة، مــع مراعــاة مخــاطر المنــاخ 

.والكوارث على فترات زمنية مختلفة

ـــة التحت ـــي والبنيـ ـــتخدام األراضـ ـــط اسـ ـــة وخطـ ـــط الحضريـ ـــاص للخطـ ـــاع الخـ ـــات والقطـ ـــف الحكومـ ـــة تكييـ يـ

والخدمــــات العامـــــة المقاومـــــة للمنـــــاخ؛ لتجنـــــب حصـــــر الالجئيـــــن والمجتمعـــــات المضـــيفة الضـــعيفة فـــي

.  مناطق شديدة الخطورة

 دعــــم تنميــــة قــــدرات الموظفيــــن والشــــركاء بشــــأن دمــــج مخاطــــر المنــــاخ فــــي البرمجــــة وأســــاليب وطــرق

.التأهب المجتمعي والبرمجة الذكية مناخيا في أماكن النزوح

1El-Hinnawi. E. "Environmental Refugees". United Nations Environment Programme. 1985.
2Myers. N. "Environmental refugees in a globally warmed world." Bioscience. Vol 43. No. 11.1993. p18.
3Lonergan. S "The role of environmental degradation in population displacement", Environmental change and 
security project report. Vol 4. No 6. 1998 pp.5-15.
4Bates C. D. "Environmental refugees? Classifying human migrations caused by environmental change". 
Population and environment. Vol 23. No. 5. 2002. pp. 465-477.
5Hugo. G. "Environmental concerns and international migration". International Migration Review. Vol 30. 
1996. pp.105–131.
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بــاه جــذبت الــروابط بــين التغيــر المنــاخي واألمــن انت
العديـــد مـــن صـــناع السياســـات والبـــاحثين ورجـــال

رن الدولـة والخبــراء األمنيــين، وذلــك منــذ أوائــل القــ
الحادي والعشرين، ومنذ ذلك الحـين، تزايـد وصـف

.التغير المناخي بأنه قضية أمنية

ر المناخي واأل : منالتغيُّ
نحــــــــــــو استكشــــــــــــاف 

الروابط

–أستاذ علم االجتماع المساعد 
جامعة سوهاج

خالد كاظم أبو دوح. د

ــا للعمــل فــي مركــز البحــوث األمنيــة فــي جامعــة نــايف العرب يــة معــار حالي
ا أجرى له العديد من البحوث والمؤلفات والترجمات، كم. للعلوم األمنية

عـــددًا مـــن الدراســـات حـــول رأس المـــال االجتمـــاعي، والمخـــاطر البيئيـــة، 
.واألمن اإلنساني، والتغير المناخي
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" ذارجـرس إنـ"يواجه العالم مخاطر غير مسبوقة جراء التغير المنـاخي، وتمثـل كـل منطقـة تـأثرت بـه 

حـدود ونظًرا لحجم حالـة الطـوارئ المناخيـة، لـم يكـن هنـاك مفـّر مـن أن تتجـاوز تـداعياتها.. للبشرية

. المجال البيئي لتمس المجال السياسي واالجتماعي

لمخـاطر؛ ومع أن التغير المناخي نادًرا ما يكون السبب الـرئيس ألي نـزاع، إال أنـه قـد يشـكل عامًلـا مضـاعًفا ل

.مما يؤدي إلى تفاقم موطن الضعف الكامنة وتزايد المظالم القائمة

ة إلدارة لــذا أصـــبح فهـــم المخــاطر األمنيـــة المتصـــلة بالمنــاخ واالســـتجابة لهـــا أولويــة اســـتراتيجية بالنســـب

باينـة حسـب وهذه المخاطر وثيقة الصلة بسياقاتها، فهي تخّلف آثاًرا مت. الشؤون السياسية وبناء السالم

نهـا تـؤثر المناطق والبلدان والمجتمعات المحلية؛ مما يتطلب إجراء تحليالت وبلـورة اسـتجابات متكاملـة أل

. على مختلف طوائف المجتمع بطرق مختلفة

ضـت قـدرة المؤسسـات والمجتم عـات وتزداد حدة المخاطر عندما تكون النزاعات السابقة أو الحالية قـد قوَّ

.على استيعاب الضغوط اإلضافية الناجمة عن التغير المناخي أو التكيف مع البيئة المتغيرة
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دولــة جــذبت الــروابط بــين التغيــر المنــاخي واألمــن انتبــاه العديــد مــن صــناع السياســات والبــاحثين ورجــال ال

منـاخي والخبراء األمنيين، وذلك منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، ومنذ ذلك الحين، تزايد وصـف التغيـر ال

واألمـن، بأنه قضية أمنية، بالرغم أنه ال شيء يقترب مـن اإلجمـاع حـول طبيعـة العالقـة بـين التغيـر المنـاخي

ر وصـحتهم، خاصة أنه إذا كان من المتفق عليه أن التغير المناخي يؤثر تأثيًرا مباشًرا وخطيًرا على حيـاة البشـ

يـة، الهـواء، والميـاه، واإلمـدادات الغذائ: ويهدد المكونات األساسية التي تعتمـد عليهـا حيـاة اإلنسـان، مثـل

لـروابط ودرجات الحرارة المالئمة، فـإن األمـر ال يبـدو كـذلك بالنسـبة ألولئـك الـذين يحـاولون كشـف طبيعـة ا

.بين التغير المناخي واألمن بأبعاده المختلفة

108
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ه اتجـاه يحـاول أصـحاب-في هذا الصدد-وتبلور 

استكشـــــــــــاف طبيعـــــــــــة هـــــــــــذه الـــــــــــروابط 

ومســتوياتها ومســاراتها، وطــرح العديــد مــن 

م األســـئلة المتعلقـــة بـــذلك، ومحاولـــة تقـــدي

مـــا الـــروابط بـــين التغيـــر : إجابـــات عنهـــا، مثـــل

ــؤدي  المنــاخي واألمــن؟ تحــت أي ظــروف قــد ي

التغيــــر المنــــاخي إلــــى تهديــــدات أمنيــــة؟ هــــل 

ات ينبغي تأطير أزمة المناخ من خالل الخطابـ

األمنية؟

ة بناًء على ذلك، يهدف هذا المقال إلى محاولـ

استكشـــــاف طبيعـــــة الـــــروابط بـــــين التغيـــــر

ول المناخي واألمن، وتقديم مناقشة نقدية ح

ــة المتعلقــة بقضــايا الت ــات األمني ــر الخطاب غي

ن المنــاخي وإشــكالياته، وأخيــًرا تقــديم عــدد مــ

ســـاعد التوصـــيات التنفيذيـــة التـــي يمكـــن أن ت

المنــــاخي –علــــى دفــــع هــــذا الخطــــاب األمنــــي 

.لألمام في السنوات القليلة المقبلة

الروابط بين التغير المناخي واألمن

ا خالل اآلونة األخيـرة، بـات هنـاك إدراك متزايـد داخـل العديـد مـن المنظمـات الدوليـة واإلقليميـة، وعلـى رأسـه

مـا األمم المتحدة، لتـأثيرات التغيـر المنـاخي علـى الصـراع والنزاعـات المسـلحة فـي عـدد مـن منـاطق العـالم؛ م

علـى يهدد األمن والسلم، وبالفعل أقر مجلـس األمـن أن التغيـر المنـاخي هـو أحـد العوامـل الرئيسـة التـي تـؤثر

اســتقرار الــدول، ووجــه الــدعوة للمزيــد مــن التحلــيالت والدراســات المتعمقــة؛ للكشــف عــن طبيعــة الــروابط

وتعود مناقشـات السياسـات حـول العالقـة بـين .القائمة أو المحتملة بين التغير المناخي واألمن بشكل عام

التغيــر المنــاخي واألمــن إلــى بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، إال أنهــا نضــجت مــع ســعي مختلــف الحكومــات 

والمنظمـــات الدوليـــة إلـــى تعمـــيم المخـــاوف المرتبطـــة بـــاألمن المنـــاخي، وأدت مراكـــز الفكـــر والـــرأي، بقيـــادة 

 The Center for Climate and" (مركـز المنـاخ واألمـن بالواليـات المتحـدة األمريكيـة: "منظمـات عديـدة، مثـل

Security, CCS(،معهد سـتوكهولم الـدولي ألبحـاث السـالم"و"(Stockholm International Peace Research 

Institute, SIPRI)ا في تكـوين مجتمـع الممارسـة، ودعـم الخطـاب المـرتبط بعالقـ ة في هذا السياق، دوًرا مهم

.التغير المناخي باألمن

، 2022-2020كذلك، فاالستراتيجية الخاصة بـإدارة الشـؤون السياسـية وبنـاء السـالم التابعـة لألمـم المتحـدة 

تحـدة تضمنت التعامـل مـع التغيـر المنـاخي باعتبـاره عامًلـا محفـًزا يقـود إلـى الصـراع، كمـا أن إنشـاء األمـم الم

ة األمـم آللية خاصة باألمن المناخي عبر ثالث هيئات تابعة لها، ودمج اعتبارات المخاطر المناخيـة عبـر منظومـ

.، هو مؤشر قوي على احتماالت تهديد التغير المناخي لألمن والسلم الدوليين2018المتحدة منذ عام 
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ي منطقـة تناولت دراسات عديدة ديناميكيات الصراع األساسية على األرض والموارد الطبيعية فـ: بنجالديش

من واستكشفت كيف أدى الطقس المتطرف إلى تفاقم التوترات وتهديد األ،)(Chittagong"تشيتاجونج"تالل 

.في المنطقة

ى تـم رصـد كيـف أثـرت أنمـاط ومعـدالت هطـول األمطـار المتغيـرة علـى التنـافس والصـراع علـ: نيجيريا وتشـاد

.األراضي في المناطق التي تشهد نزاعات طويلة المد بين كل من المزارعين والرعاة

يا بـين يمكـن النظـر للعالقـة المثيـرة للجـدل بـين الجفـاف النـاجم عـن التغيـر المنـاخي الـذي ضـرب سـور : سـوريا

ـا؛ حيـث أسـهم التغيـر المنـاخي فـي زيـاد2007و2006عامي  ـا وخارجي ة ، وتصاعد مسـارات النـزوح والهجـرة داخلي

كثـر مـن التصحر، وتدمير المزارع وتقليص عدد الماشية، وتشريد العديد من سكان القري، فضًلا عن سـقوط أ

.مليون سوري في دائرة الفقر؛ مما دفعهم للنزوح الداخلي في المدن، أو اللجوء خارج األراضي السورية2

دان ربــط بعـض أعضــاء المؤسســات الدوليـة، خاصــة األمــم المتحـدة، الصــراع فــي إقلـيم دارفــور بالســووأخيـًرا، 

مـن كثيـر مـن بالتغير المناخي، وجادلوا بأن هناك مشكالت بيئية مماثلة تُسبب العنـف بشـكل متزايـد، وتهـدد أ

.البلدان اإلفريقية

وبالرغم من عدم وجـود اعتـراف مباشـر يـربط التغيـر المنـاخي بصـراعات محـددة، فـإن هنـاك اتجاًهـا يميـل 

صـادية داخـل أصحابه إلى استكشاف كيفية تأثير هذا التغير المناخي على الـديناميكيات االجتماعيـة واالقت

:الدول، وهناك العديد من األمثلة الدولية على ذلك االتجاه، ومن بينها
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ــاخي ــه التغيــر المن ــى مــا يحمل ــة التــي تُشــير بشــكل مباشــر إل ــالرغم مــن هــذه األمثل مــن وب

تصـل فيمـا ي" عـدم اليقـين"تهديدات قائمة ومحتملـة لألمـن والسـلم، فإنـه كثيـًرا مـا يظهـر 

ص بالعالقة المباشـرة بـين التغيـر المنـاخي واألمـن؛ لـذلك فـإن هنـاك حاجـة إلـى رصـد وفحـ

ناخي بمثابة العالقات الدقيقة بينهما، والتي يمكن أن تتضح أكثر من خالل اعتبار التغير الم

مما ينعكس على األمـن الشـامل داخـل ؛)(Threat Multiplier" عامل مضاعف للتهديدات"

ــي تعــاني مــن الضــعف والهشاشــة فــي بعــض هياكلهــا االجتماعيــة  ــاطق والــدول الت المن

ـف ك، فمـن كـذل. واالقتصادية والسياسـية، والتـي تحـد مـن قـدراتها علـى المواجهـة أو التكيُّ

ـــدات وأبعـــاد األمـــن  ـــاخي كعامـــل مضـــاعف للتهدي ـــر المن ـــأثيرات التغي ـــين ت ـــربط ب خـــالل ال

.األمناإلنساني، سيكون من السهل كشف الروابط الدقيقة بين التهديدات المناخية و

التداعيات األمنية للتغير المناخي: مخاطر رئيسة7

تـي رصدت التقـارير والدراسـات الناشـئة مجموعـة واسـعة مـن التحـديات األمنيـة للمنـاخ، ال

د مـن تتراوح من اآلثار العملية المباشرة على القواعد العسـكرية لـبعض الجيـوش فـي عـد

لتغيــر البلــدان إلــى التحــديات الوجوديــة للــبعض اآلخــر، إضــافة إلــى مــا تحتلــه الــروابط بــين ا

. المناخي والنزاعات الداخلية من مكانة مركزية في هذه الخطابات

ســـبعة مخـــاطر تـــرتبط بالهشاشـــة المناخيـــة ) 1(وفـــي هـــذا الصـــدد، يوضـــح الشـــكل رقـــم 

أخــرى المركبـة، التـي يمكـن أن تـؤدي إلـى تهديـديات أمنيـة كبيـرة، فـي حـال اقترانهـا بعوامـل

.لهشاشة الدول

الشكل

مخاطر الهشاشة المناخية المركبة

1

التنافس على 
الموارد

اآلثار غير المقصودة 
لسياسات المناخ

ارتفاع مستوى 
سطح البحر

انعدام األمن 
الغذائي

 Woodrow Wilson International Center for)" ويلسـون الـدولي للعلمـاءوودرومركـز "،)International Alert" (ألـرتإنترناشونال "منظمة : المصدر
Scholars)،"معهد االتحاد األوروبي للدراسات األمنية "European Union Institute for Security Studies) 2015..(

إدارة المياه العابرة 
للحدود

أحداث وكوارث 
المناخ المتطرف

تدهور سبل العيش 
والهجرة والنزوح
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وتبـــــدأ إدارة التحـــــديات األمنيـــــة المرتبطـــــة بمخـــــاطر 

ي الهشاشة المناخية بفهم واضح لهذه المخاطر، الت

ــــر  ــــدما يتفاعــــل التغي يمكــــن أن تظهــــر أو تتفــــاقم عن

المنـــــاخي مـــــع الضـــــغوط االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية 

يد من ويمكن إلقاء المز والسياسية والبيئية األخرى، 

:الضوء على تلك الرابطة على النحو التالي

رد مع زيادة الضغط على الموا: التنافس على الموارد

، الطبيعيــة، والتــي قــد تكــون نــادرة فــي بعــض الــدول

يمكـــن أن تـــؤدي المنافســـة إلـــى خلـــق حالـــة مـــن عـــدم 

اب االسـتقرار، قــد تصــل للصــراع العنيـف فــي حالــة غيــ

.الحلول الفعالة للنزاع

من المحتمـل: تدهور سبل العيش والهجرة والنزوح

أن يــــؤدي التغيــــر المنــــاخي إلــــى زيــــادة انعــــدام األمــــن 

علــى اإلنســاني بالنســبة لألشــخاص الــذين يعتمــدون

المــوارد الطبيعيــة فــي معيشــتهم؛ ممــا قــد يــدفعهم 

ـــزوح؛ نظـــًرا ألن ســـبل معيشـــتهم  ـــى الهجـــرة أو الن إل

، تقليــل أراضــي الرعــي: ســتكون معرضــة للخطــر، مثــل

ي وتجفيـــف مصـــادر الميـــاه، وتنـــاقص إنتاجيـــة األراضـــ

.الزراعية أو تلف المحاصيل

ــاخ المتطــرف ســتؤدي األزمــات : أحــداث وكــوارث المن

إلـى ) األعاصير، والفيضـانات: مثل(والكوارث المناخية 

، تفــاقم تحــديات الهشاشــة، وتنــامي جوانــب الضــعف

وتهديـــد ُســـبل العـــيش ومصـــادر الـــدخل لـــدى بعـــض 

. الجماعــات، أو تهديــد مســتويات األمــن الصــحي لهــم

ـــين الكـــوارث والهشاشـــة  ـــا مـــا تعـــزز العالقـــة ب وغالًب

ظـم بعضها بعًضا؛ مما يضع ضغوًطا إضافية على ن

الحكــم، ومثــل هــذا الوضــع يمكــن أن يخلــق حــاالت مــن 

.الفوضى وتنامي االضطرابات السياسية

مــن المــرجح أن يــؤدي التغيــر : انعــدام األمــن الغــذائي

ن المنــاخي إلــى تعطيــل اإلنتــاج الغــذائي فــي العديــد مــ

ـــادة األســـعار وتقلبـــات  ـــؤدي إلـــى زي ـــاطق؛ ممـــا ي المن

السوق، وزيادة مخـاطر االحتجاجـات وأعمـال الشـغب 

.المحلية

ل تقلبــات المنــاخ واألحــو ال تُشــكِّ

ـــا ور  اء المناخيـــة القصـــوى دافًعـــا رئيًســـا كامًن

م، االرتفاع األخير في مستوى الجـوع فـي العـال

، وأحد األسباب المؤدية إلى أزمات غذائية حادة

وعامًلــــا مســــاهًما فــــي مســــتويات التغذيــــة 

المقلقـــــة التـــــي شـــــهدناها خـــــالل الســـــنوات 

حوال كما يؤثر تزايد تقلبات المناخ واأل. األخيرة

خ المناخيـــة القصـــوى المرتبطـــة بتغيـــر المنـــا

ا علــى جميــع أبعــاد األمــن الغــ ذائي تــأثيًرا ســلبي

.والتغذية

2021منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 
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اسـي بـين فكثيـًرا مـا تكـون األنهـار الدوليـة مصـدًرا للتـوتر والصـراع السي: إدارة الموارد المائيـة العـابرة للحـدود

قليـل التي يمكـن أن يـؤدي التغيـر المنـاخي إلـى الت-الدول، ومع نمو الطلب على مصادر المياه خاصة من األنهار 

وتــدهور مســتويات األمطــار أو ضــعف مصــادر الميــاه، فمــن -مــن كميتهــا، بمــا يــؤثر علــى حصــص بعــض الــدول

مـوارد المرجح أن تزداد المنافسة على استخدام المياه، وقـد يخلـق ذلـك تعقيـًدا ونزاًعـا علـى إدارة واسـتخدام ال

.المائية، وبشكل خاص بالنسبة لألنهار العابرة للحدود

غمرهـا سيهدد ارتفاع مستوى سطح البحر المنـاطق المنخفضـة حتـى قبـل أن ت: ارتفاع مستوى سطح البحر

.المياه؛ مما قد يؤدي إلى اضطراب اجتماعي وتيارات للهجرة والنزوح

آثـار سـلبية مع تنفيذ سياسات التكيف مـع التغيـر المنـاخي، قـد تنـتج: اآلثار غير المقصودة لسياسات المناخ

.يفةغير مقصودة، خاصة في السياقات االجتماعية الهشة، أو ذات األوضاع االقتصادية واالجتماعية الضع
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ود باإلضــافة لمــا ســبق، فهنــاك العديــد مــن المحللــين رأوا أن الصــراع فــي ســوريا والظــروف المؤديــة إلــى صــع

ا عن ديناميكيات التغير المناخي، ورأوا أن الفكـرة الناشـبة حـ" داعش"تنظيم  ول تهديـد نفسها، قد نشأت جزئي

لعالقة بين برزت بشكل خاص في تدخالت األمم المتحدة بشأن ا-التغير المناخي لالستقرار اإلقليمي والدولي

ر بـالتغير وفي هذا السياق، ربط برنامج األمم المتحدة للبيئـة الصـراع األهلـي فـي دارفـو. التغير المناخي واألمن

اس وفــي هــذا الصــدد، يمكــن التمييــز بــين أربعــة خطابــات متعلقــة بــالتغير المنــاخي واألمــن، علــى أســ. المنــاخي

:المستوى المتعلق بالخطاب واإلطار المرجعي له، وطبيعة التهديد، والفاعل واالستجابة، كالتالي

ا الحـد يمكن أن يؤدي الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى تحسن الصحة، وال سـيم

وكــل ذلــك يمكــن أن ينــتج حالــة مــن انعــدام األمــن فــي قطاعاتــه . مــن تلــوث الهــواء

.المختلفة، وعلى مستويات محلية وإقليمية وعالمية

اس وهـذه المخـاطر السـبعة المركبـة لهشاشـة المنـاخ ليســت منفصـلة عـن بعضـها الـبعض، ولكنهـا باألســ

ود سـبَل يمكـن أن تعطـل النزاعـات المائيـة العـابرة للحـد: تتشابك وتترابط بطرق معقدة، على سـبيل المثـال

ن العـيش المحليــة والوصـوَل للمــوارد، فــي حـين عــدم اســتقرار األسـواق وزيــادة حــدة التطـرف المنــاخي يمكــن أ

ا على سالسل التوريد العالمية يؤثرا سلبي.

لمنـاخي علـى ، يؤثر التغيـر المنظمة الصحة العالميةوتمتد أيًضا آثار التغير المناخي إلى قطاع الصحة، فوفًقا 

). آلمـنالهواء النقي، ومياه الشرب اآلمنـة، والغـذاء الكـافي، والمـأوى ا(المحددات االجتماعية والبيئية للصحة 

؛ لـــذا ســـتكون 2030مليـــارات دوالر أمريكـــي بحلـــول 4–2وتتـــراوح التكـــاليف المباشـــرة لألضـــرار الصـــحية بـــين 

حصـول علـى أقـل قـدرة علـى التعامـل دون ال-المجاالت التي تفتقر إلى البنية التحتية المتينة فـي مجـال الصـحة

. مساعدة من أجل التأهب واالستجابة

الجدول

خطابات المناخ واألمن 
1

االستجابةالفاعلالتهديدالمرجعالخطاب

الصراع والسيادة الدولة الوطنيةاألمن الوطني
التكيفالدولةوالمصالح االقتصادية

المواطنوناألمن اإلنساني
الحياة، وسُبل العيش، 

والقيم األساسية، 
والممارسات

الدول والمنظمات غير 
الحكومية والمجتمع 
الدولي والمجتمعات 

المحلية

تدابير التخفيف

التخفيف والتكيفالمنظمات العالميةالصراع واالستقرار العالميالمجتمع الدولياألمن العالمي

النظام البيئياألمن البيئي

تحديات التوازن المرتبطة 
بالبنى السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية 
المعاصرة

الوعي السياسي

إعادة التوجيه 
األساسي للنماذج 

والسلوك 
والممارسات 

االجتماعية

Source: McDonald, M. "Climate change and security: towardsecological security?". Cambridge University Press. 2018.
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دوليـة والمالحظ هنا أن االختالفات عبر هذه الخطابات المتعلقة بالمناخ واألمن من الخطابـات الوطنيـة إلـى ال

إلـــى خطابـــات األمـــن البشـــري كبيـــرة، فمـــن الواضـــح أن أصـــحاب هـــذه الخطابـــات يتصـــورون طبيعـــة التهديـــد 

، المطــروح، ومســألة مــن يتعــرض أمنــه للتهديــد بطــرق مختلفــة، ولكــن مــن الناحيــة السياســية والمعياريــة

ن تشــجع فاالختالفــات بــين هــذه الخطابــات مهمــة، ألنهــا تفــرض اســتجابات متباينــة للتغيــر المنــاخي؛ ففــي حــي

خطابــات األمــن اإلنســاني التخفيــف مــن هــذا التغيــر المنــاخي مــن خــالل الحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس

.الحراري، تميل خطابات األمن القومي إلى التوجه نحو التكيف استجابًة لمظاهر التغير المناخي

الروابط بين المناخ والصراع المسلح واألمن

قييمـات ُيشير عدد من الباحثين إلى وجود صلة مباشرة بين ندرة الموارد والصراع المسلح، وترسم معظـم الت

ا إلــى البيئيـة صــورة عالقـة ســببية بينهمـا؛ حيــث تمثـل نــدرة المـوارد، أو وقــوع كارثـة بيئيــة شـديدة، حجــًرا إ ضـافي

هـو جملة األعباء األخرى؛ مما يضاعف مواطن الضعف ومستويات التهديـدات، وبالتـالي فـإن العنـف أو النـزاع

.نتيجة محتملة فقط في المجتمعات التي تعاني بالفعل من علل أخرى
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وفــي هــذا الســياق، فهنــاك خمســة آثــار اجتماعيــة للتغيــر المنــاخي، تعمــل كمحفــزات 

:وسيطة وحاسمة للعنف المنظم، وذلك على النحو التالي

 ــوفير الســلع ــى إعاقــة ت ــدرة المــوارد إل ــاتج عــن ن ــؤدي انخفــاض دخــل الدولــة الن قــد ي

.األساسية

 قــــد تــــؤدي زيــــادة التنــــافس علــــى المــــوارد فــــي

ادة المجتمعات المحلية غير المتجانسة إلـى زيـ

حـــــدة االنقســـــامات االجتماعيـــــة أو الدينيـــــة أو 

.العرقية

 ـــــدرة المـــــوارد فـــــي ـــــؤدي ن مـــــن المحتمـــــل أن ت

مجتمعات اقتصاد الكفـاف إلـى زيـادة معـدالت

ـــــدهور  ـــــة، وفقـــــدان ســـــبل العـــــيش، وت البطال

النشــاط االقتصــادي، وبالتــالي زيــادة معــدالت

.الفقر

ى قــد ُيعتَمــد فــي بعــض المنــاطق واألقــاليم علــ

قضـــــية التغيـــــر المنـــــاخي كمبـــــرر للمزيـــــد مـــــن 

.السيطرة

قــد يجبـــر تـــدهور الظــروف البيئيـــة األفـــراد علـــى

ــادة الضــغط الهجــرة بأعــداد كبيــرة، وبالتــالي زي

ت البيئي في مناطق االسـتقبال، وزيـادة معـدال

ويلخـص. التطرف وخطابـات الكراهيـة العرقيـة

ـــروابط الســـببية المقترحـــة ) 2(الشـــكل رقـــم  ال

.بين التغير المناخي والصراع المسلح

وأوضح مثال على ذلك هو ما حدث في كل من سوريا والـيمن والسـودان؛ حيـث نجـد أن 

ـا وسـط فسيفسـاء مـن أسـباب النـزاع؛ ح يـث التغير المناخي في هـذه الـدول يظهـر جلي

حشــوًدا مــن المــزارعين إلــى التخلــي عــن الزراعــة 2000دفــع الجفــاف فــي منتصــف عــام 

والهجــرة إلــى مــدن تعــاني مــن ضــغط ســكاني، كمــا أدى تراجــع مخــزون الميــاه وارتفــاع 

ن أسعار الغذاء إلى حدوث الفوضى االجتماعية التي أسهمت بدورها في نشوء حالـة مـ

ضها االضطرابات خرجت عن السيطرة فيما بعد، وأدت إلى صور النزاع التي نعايش بع

.حتى اآلن
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الشكل

الروابط السببية بين التغير المناخي وانعدام األمن والصراع المسلح

2

التغير المناخي

ارتفاع مستوى سطح 
البحر ودرجات الحرارة 

والبرودة
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زيادة فرص إنتاج العنف

انعدام األمن وزيادة مخاطر نشوب النزاعات المسلحة

فقدان سبل العيش
البطالة

انعدام األمن الغذائي
تدهور مستويات المعيشة 

والدخل

زيادة عوامل التحريض على العنف

2008البنك الدولي، : المصدر
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ـــــف يمكـــــن تحســـــين اســـــتجابة السياســـــات  كي

للمخاطر األمنية المتعلقة بالمناخ؟

ـــــا  ـــــاخي يشـــــكل عامًل ـــــر المن ـــــا، أن التغي الخالصـــــة هن

ًفا للتهديــد؛ مــا قــد يــؤدي إلــى تفــاقم المخــا
ِ
طر ُمضــاع

مخاطر القائمة على األمن، وال يأتي التهديد وال تنتج ال

ه مـع من التغيـر المنـاخي نفسـه، بـل مـن كيفيـة تفاعلـ

مــع، السـمات المختلفـة للسـياق االجتمـاعي، أو المجت

ـــة ـــاخي . أو الدول ـــر المن ـــل التغي ـــة، يمث وفـــي هـــذه الحال

كاله، تهديًدا مباشًرا أو غير مباشر لألمن بمختلـف أشـ

ســـــواء علـــــى المســـــتويات المحليـــــة، أو الوطنيـــــة، أو 

.العالمية

ويتطلـــب هـــذا األمـــر تحســـين اســـتجابة السياســـات

ر للمخـــاطر األمنيـــة المتعلقـــة بالمنـــاخ، وزيـــادة تطـــوي

ذلـك الجهود المبذولة، والعمل بطريقة أكثر تكامًلـا، و

هـا من خالل عدد من التوصيات التي يمكن العمل علي

ــــــل واضــــــعي السياســــــات والممارســــــين أو  مــــــن قب

و المسؤولين عـن العمـل المنـاخي واألمنـي، علـى النحـ

:التالي

 ـــــين صـــــانعي ـــــق ب ـــــاك ضـــــرورة للتعـــــاون الوثي هن

السياســـــات والممارســـــين والبـــــاحثين مـــــن أجـــــل 

معرفـة منتظمـة وعميقــة بشـأن المخـاطر األمنيــة

المتعلقـــة بالمنـــاخ، كمــــا يجـــب أن تكـــون الجهــــود 

متناســـقة ومتوازيــــة وتعتمــــد علــــى التكامــــل بــــين

منـــاخي التخصصــات البينيـــة ذات الصــلة بـــالتغير ال

ــــة واالجتماعيــــة  ــــي أبعــــاده الجغرافيــــة والمناخي ف

واالقتصـــادية والسياســـية مـــن ناحيـــة، مـــع وضـــع 

ــة  ــاخي مــن ناحي السياســات وإجــراءات الفعــل المن

.أخرى

 ـــى تحديـــد يمكـــن للـــوزارات ذات الصـــلة العمـــل عل

أفضــل الطــرق لجمــع المعلومــات حــول المخــاطر 

م هـذه األمنية المتعلقة بالتغير المناخي، واستخدا

ـــــات لتوجيـــــه االســـــتراتيجية الملموســـــة المعلوم

.لمواجهة هذه المخاطر
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120

 ات الوطنية ، ودمجهما في التشريع"اللجوء البيئي"أو " الهجرة البيئية"يتطلب األمر أيًضا تحديد مفاهيم

شـكالت والدولية؛ حيث سيؤدي هذا إلى تيسير الطريـق أمـام السياسـات واالسـتراتيجيات التـي تعـالج م

ـــا فـــي منظـــور  ـــا وخارجي الهجـــرة القســـرية والنـــزوح، كمـــا أنـــه ال غنـــى عـــن دمـــج سياســـات الهجـــرة داخلي

بابها استراتيجيات التكيف مع البيئـة والتغيـر المنـاخي، وأن تكـون هنـاك قاعـدة بيانـات عـن الهجـرة وأسـ

.تضع التغير المناخي في االعتبار كعامل من عوامل الهجرة

عًفا يجب العمل كذلك على وضع برامج لبناء قدرات الجماعات المحليـة واألسـر فـي المنـاطق األكثـر ضـ

ماعـات على الصمود في مواجهة التغير المناخي؛ ففي حالة وقوع المخـاطر البيئيـة سـتكون األسـرة والج

المحليـــة هـــي خـــط الـــدفاع األول بالنســــبة للعديـــد مـــن المجتمعـــات، كمــــا يجـــب تحســـين الثقـــة بــــين 

المجتمعــــات المحليــــة والحكومــــة، مــــن خــــالل عمليــــات التعــــاون لتبــــادل المعرفــــة وتحديــــد األولويــــات 

محليــين والممارسـات المالئمـة للتكيـف مــع التغيـر المنـاخي، وزيــادة المعرفـة بـه وتأثيراتــه بـين القـادة ال

.لتعزيز آليات حل النزاعات المحلية، خاصة تلك التي يتسبب فيها التغير المناخي
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، الريـاض، مركـز 5خالد كاظم أبو دوح، التحديات البيئية األساسية فـي العـالم العربـي، المجلـة الدوليـة للدراسـات اإلنسـانية، العـدد -

.2021الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 

- Buhaug. H and others. "Implications of Climate Change for Armed Conflict". The World Bank Group. 2010.

- Busby, J. W. "Beyond internal conflict: The emergent practice of climate security". Journal of Peace Research, Vol 58. 

No1. 2021. PP186–194.

- Chougrani. E and Behnassi. M. "The Environment-Climate-Conflict-Displacement Nexus in the Arab Region: 

Implications and Recommended Actions". In: Behnassi. M and others (eds) "The Climate-Conflict-Displacement Nexus 

from a Human Security Perspective". Springer. Cham.2022.

- Day. A. "Climate Change and Security: Perspectives from the Field". United Nations University.2022.

- McDonald. M. "Climate change and security: Towards ecological security?". International Theory. Vol. 10. No. 2. 2018. 

PP 153-180.

- Mobjörk. M and others. "Climate-related security risks towards an integrated approach". Stockholm international 

peace research institute.2016.

- Ru¨ttinger. L and others." A New Climate for Peace: taking action on climate and fragility risks." Adelphi. 

International Alert. Woodrow Wilson International Center for Scholars. European Union Institute for Security 

Studies. 2015.

120



2022نوفمبر -العدد األول -آفاق المناخ 121

إن العـــالم الغنـــي الـــذي بنـــى ثروتـــه وســـلطته مـــن
ــــــم  ــــــا باالســــــتعمار، ث ــــــوب؛ أوًل خــــــالل إفقــــــار الجن

مح بالرأســـمالية، واآلن بـــالتغير المنـــاخي، لـــن يســـ
.للجنوب بالحصول على الوقت للتطور

خطابـــــــــــــات العدالـــــــــــــة 
ي ما لم ُيَقل ف: المناخية

القضية النبيلة

لية مدرس العلوم السياسية بك
-ةاالقتصاد والعلوم السياسي

جامعة القاهرة

رامي مجدي. د

محـــرر مجلـــة آفـــاق المنـــاخ الـــرئيس، متخصـــص فـــي دراســـات النظريـــة 
ة، وهـو السياسية وحقوق اإلنسان وتقاطعـات قضـايا البيئـة والسياسـ

 Review of Economics and Political)أيضًـا نائـب رئـيس تحريـر مجلـة 
Science) المصرية.

غيــر باتـت العدالــة المناخيــة أحــد المطالــب المســتمرة فــي مختلـف النقاشــات والصــراعات التــي تخــص مجــال ت

وعلــى الــرغم مــن أن تغيــر المنــاخ يطــال العــالم بأكملــه، لكنــه ال يــؤثر علــى جميــع الــدول والمجموعــات. المنــاخ

تهـــا األمـــر لـــيس ذلـــك فحســـب، بـــل تختلـــف أيًضـــا المســـاهمة فـــي تكـــوين الغـــازات الدفيئـــة وزياد. بالتســاوي

االحتبـاس واستمراريتها بين البلدان؛ حيث ال تساهم جميع الدول بالتساوي في االنبعاثات العالميـة لغـازات

ـــــــــــدول، تقـــــــــــوم مجموعـــــــــــات . الحـــــــــــراري ـــــــــــى داخـــــــــــل ال ـــــــــــأثًرا"حت ـــــــــــر ت ـــــــــــاطق األكث 1"الشـــــــــــعوب والمن

)Most Affected People and Areas, MAPA ( برفـع دعـاوى خاصـة بالعدالـة المناخيـة؛ إذ يتـأثر التغيـر المنـاخي

ح بنـد كمـا ُطـ. بشكل غير متناسب عبر عدم التكافؤ فيما يخص الدخل والوضع االجتماعي والجـنس والحضـر
ِ
ر

جيـال المناخيـة أو العدالـة بـين األ-آخر ليضاف إلى المعضالت المعقدة للعدالة المناخية؛ وهـو العدالـة الزمنيـة

. التي تأخذ في االعتبار مطالب الشباب ومصير األجيال القادمة

ر إلـى ومع ذلك، من خالل هذه الخطوط المتشابكة من المناقشات، يميل خطـاب العدالـة المناخيـة أكثـر فـأكث

أبطـأ للحـد ولفهم احتياجات البلدان النامية للتطور والتصـنيع، يتطلـب ذلـك خطـوات. نسيان مهمته الرئيسة

ــاخي علــى عكــس العــالم المتقــدم ــة . مــن التغيــر المن ومــع ذلــك، فــإن الخطــاب العــالمي الحــالي بشــأن العدال

المناخيــة يميــل إلــى تجاهــل هــذا المطلــب والضــغط أكثــر مــن أجــل اتخــاذ إجــراء عــالمي متضــافر باســتخدام 

.مطالبات جديدة وصعبة للعدالة المناخية
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الشكل 

من تسبب في تغير المناخ تاريخيا

2011إلى 1850من االنبعاثات في الفترة من % 79يعني تمركز الصناعة والثروات في الدول المتقدمة أنهم مسؤولون عن 

1

 ومواقف بعيدة المنال
ٍ
عدالة المناخ معان

افحـة آثـار يشير مفهوم العدالة المناخية إلى تقاسم المسؤوليات واألعباء والفوائـد فـي السـعي العـالمي لمك

ر فــي ومــع ذلــك، تختلــف صــيغة المشــاركة عنــدما يتعلــق األمــر بمــن ســاهم أكثــ. تغيــر المنــاخ البشــري المنشــأ

لم النـامي وضعنا الحالي لتغير المناخ؛ إذ تشـير اإلحصـاءات إلـى أن العـالم الصـناعي المتقـدم يفـوق بكثيـر العـا

٪ مــن إجمــالي 79فــي تلويــث الكــرة األرضــية ورفــع درجــة حــرارة الكوكــب؛ حيــث تســهم الــدول المتقدمــة بنســبة 

وعندما يتعلق األمر بالدخل، فإن . 2٪ المتبقية21االنبعاثات العالمية، في حين تسهم الدول النامية مجتمعة بـ 

٪ مـن 50٪ من سكان العالم يستهلكون ضعفي كمية الكربـون التـي تعـادل الحصـص المجمعـة ألفقـر 1أغنى 

3.سكان العالم

Source: Center for Global Development4

الدول الناميةالدول المتقدمة
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فـــإن تـــأثيرات التغيـــر المنـــاخي ال ومـــع ذلـــك، 

ظ، تستهدف المساهمين الرئيسـين، ولسـوء الحـ

ا وذوي االمتيــــازات اســــتهدفت أقــــل البلــــدان نمــــو

ول، وغنـي عـن القـ. الضعيفة بطريقة غير متكافئـة

ـــع أنحـــاء  ـــدخل فـــي جمي إن عـــدم المســـاواة فـــي ال

العــــالم يجعــــل األحــــداث المناخيــــة القاســــية مــــن 

ـــؤث ر الـــزالزل والفيضـــانات والعواصـــف والجفـــاف ت

أكثــــر مــــن أي شــــيء آخــــر علــــى الفقــــراء اقتصــــاديا 

ـــا ويرجـــع ذلـــك إلـــى حقيقـــة. والمهمشـــين اجتماعي

ية بســيطة تتمثــل فــي ضــعف مــواردهم االقتصــاد

ذي التي تسمح لهم بإعادة التعويض عن الضرر الـ

.يتكبدونه من األحداث المناخية القاسية

اء كما أن الفقـراء والمهمشـين والملـونين والنسـ

واألشخاص ذوي اإلعاقـة هـم األكثـر تضـرًرا مـن أي

ففـــــي القـــــرن . شـــــخص آخـــــر مـــــن تلـــــك الظـــــواهر

عبـاء اإلفريقي، على سبيل المثـال، يضـع الجفـاف أ

الحة إضافية علـى عـاتق اإلنـاث لتـأمين الميـاه الصـ

ـــ ـــي ال تســـتهلك وقـــتهن فحســـب، ب ل للشـــرب الت

تحـــرم أيًضـــا العديـــد مـــن الفتيـــات الصـــغيرات مـــن

وفــــي 5.التعلــــيم بســــبب ضــــيق الوقــــت والمــــوارد

العــالم الرأســمالي، إذا كــان لــديك المــال، يمكنــك 

يـك شراء الوقت، أما إذا لـم تمتلكـه، فسـيتعين عل

التنـــــازل عـــــن االحتياجـــــات المهمـــــة مثـــــل تعلـــــيم 

.أطفالك

بشـرية على المسـتوى الزمنـي، تؤكـد رؤى جديـدة الظلـم بـين األجيـال المتضـمنة فـي هيكـل التغيـر المنـاخي ال

أي أكثــر مــن-فيمــا تهــدد األجيــال األقــدم مــن المجتمعــات الصــناعية ذات االنبعاثــات الشــديدة اآلن . المنشــأ

. اناتسكان العالم الحاليين بأخطار المجاعات والجفاف وتلف المحاصـيل والعواصـف والفيضـ-وقت مضى

، 2040م باإلضافة إلى ذلك، ستشهد األجيال القادمة، التي ستكون في أوائل العشرينيات من عمرها فـي عـا

فــي حــين ســتتمتع هــذه 6.درجــات حــرارة أعلــى وموجــات حــرارة أعلــى بخمــس مــرات ممــا نشــهد أو أكثــر قليًلــا

رجــة األجيــال نفســها بفوائــد مســتقبلية أفضــل مــن منافعنــا إذا تمكنــا مــن بــذل جهــود أكثــر جديــة لخفــض د

.درجة مئوية1.5الحرارة العالمية بمقدار 

ن العالم من تنسيق وتنظيم توزيع الفوائد واألعباء من خالل حلقات مختلفـة ومع ذلك، كيف تمكَّ

من العمل العالمي ضد تغير المناخ؟
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أعبـاء كانت مسألة كيفيـة توزيـع المسـؤوليات و

العدالــــة المناخيــــة حاضــــرة دائًمــــا فــــي مختلــــف 

. ةمؤتمرات األطـراف والمـؤتمرات الدوليـة للبيئـ

هنـــاك بنـــد ثابـــت علـــى جـــدول األعمـــال يؤكـــد أن 

ـــــدول الصـــــناعية هـــــي األطـــــراف المســـــؤولة  ال

مـا الرئيسة، وأن الدول النامية هـي األقـل ذنًبـا، ك

ي أنه يجب أن توضع ظروفهم فـي االعتبـار فـي أ

.إجراءات مناخية عالمية

ةالتحوالت في مسألة العدالة المناخي

ومـــــع ذلـــــك، فـــــإن مجـــــرد المناقشـــــات وااللتزامـــــات 

ل القانونيــة هــي مفــاهيم مختلفــة تماًمــا؛ إذ ظهــر تحــو

يـو واضح في خطاب االلتزامات التي اتخذت بدًءا مـن ر 

؛ ففــي قمــة األرض الشــهيرة 2021جالســكوحتـى 1992

مــــؤتمر األمــــم المتحــــدة المعنــــي بالبيئــــة (فــــي ريــــو 

) 1992يونيــو 14-3والتنميــة، ريــو دي جــانيرو، البرازيــل، 

ر الطــرف األكثــ(كانــت الرؤيــة واضــحة أن الــدول األغنــى 

ة سـتتخذ إجـراءات جـاد) مسؤولية عن التغير المنـاخي

ــــدول األقــــل تقــــدًما  ــــون، فــــي حــــين أن ال ــــة الكرب إلزال

ســـيكون لـــديها المزيـــد مـــن الوقـــت حتـــى تـــتمكن مـــن 

دبيـات وقد انعكس ذلك أيًضا في أ. التطور والتصنيع

دراســـة المنـــاخ فـــي أوائـــل التســـعينيات والتـــي راعـــت

7.يئيةاحتياجات التنمية بما يتماشى مع الواجبات الب

، تــم النظــر فــي فهــم 1997وفـي بروتوكــول كيوتــو لعــام 

الي، مماثــل للتفــاوت فــي المســاهمات واألعبــاء؛ وبالتــ

ا يجــــب أال يكــــون خفــــض االنبعاثــــات كبيــــًرا وســــريعً 

د بالنســـبة للـــدول المتقدمـــة والـــدول الناميـــة علـــى حـــ

8.سواء

، اتخـــذت لغـــة 2015ومـــع ذلـــك، منـــذ اتفاقيـــة بـــاريس 

االلتـــزام والنشـــاط المنـــاخي منعطًفـــا آخـــر؛ حيـــث بـــدأ

ــــــن  خطــــــاب العمــــــل العــــــالمي المتضــــــافر للحــــــد م

ــدأت العناصــر ذاتهــا التــي ــات فــي الظهــور، وب االنبعاث

. رســيعمل عليهــا نشــاط العدالــة المناخيــة فــي التغيــ

ومع دعوة باريس إلى اتخاذ إجـراءات عالميـة منسـقة 

اتـه، إلزالة الكربون وتقليـل درجـة حـرارة العـالم وانبعاث

ــــى  أصــــبح الفهــــم النــــوعي لحاجــــة البلــــدان الناميــــة إل

ا ا أو منسي التنمية ضبابي .

هذا وبدأ خطاب النشـاط المنـاخي ومعالجتـه للعدالـة

المناخية يقترب من المفهوم من وجهات نظـر أخـرى؛ 

تبـاين إذ لم تعد العدالة المناخية تستلزم النظـر فـي ال

فـــي المســـاهمة فـــي االحتـــرار العـــالمي بـــين البلـــدان 

بطـأ المتقدمة والنامية أو حتى تؤكد الحاجـة إلـى كـبح أ

ا من العالم 9.لالنبعاثات في الجزء األقل نمو
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دواجيـة إن القضايا المصنفة تحت الخطاب العالمي للعدالة المناخية تقترب اآلن من موضوعات أخرى غير االز

صـلية، تأثيرات فئات معينـة مـن المجتمـع كالشـعوب األ: إذ أضحت تتناول موضوعات مثل. النامية/المتقدمة

واألعباء بين األجيال، أكثـر مـن 11، ومعضالت النوع،10والسكان في الموائل الطبيعية، واألشخاص ذوي اإلعاقة

.موضوعات الحاجة إلى التصنيع والتنمية لدول الجنوب العالمي

الشكل

)مجتمعات المواجهة مقابل النامية(خطابات جديدة للعدالة المناخية 

2

Source: Climate Justice Alliance. COP26: The Net Zero COP. 2021. Access date 10/10/2022. URL: https://climatejusticealliance.org/cop26/
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ة، واآلن إن العــالم الغنــي الــذي بنــى ثروتــه وســلطته مــن خــالل إفقــار الجنــوب؛ أوًلــا باالســتعمار، ثــم بالرأســمالي

هــوده بــالتغير المنــاخي، لــن يســمح للجنــوب بالحصــول علــى الوقــت للتطــور، وســوف يســتوعب ويســتهلك ج

من الصحيح أن و. التنموية في متطلبات التخضير واالستدامة، وإبطاء وتيرة التنمية وتحويل أجندته الصناعية

خـر مـن نقول إنه في ضوء نسيان اتفاق باريس للفجوة التنمويـة، فـإن العمـل المنـاخي العـالمي هـو مسـتوى آ

تحـول وقـروض مـن أجـل التخضـير أو مـن أجـلائتمانـاتاالستعمار الجديد والتبعية؛ إذ لن تُمَنح للدول النامية 

، ومـن ثَـمَّ أفضل إلى االقتصـاد المسـتدام؛ وذلـك ألنهـا بحاجـة إلـى التحـول للتصـنيع أوًلـا، ثـم التطـوير الشـامل

ل أعباء االستدامة .تحمُّ

إحيــاء الخطــاب التنمــوي للعدالــة المناخيــة؛ حيـــث

يتعـــين علـــى الـــدول الناميـــة الحفـــاظ علـــى الوقـــت 

.والمساحة لنفسها للتصنيع والتطوير

 أخــــذ التحــــول المنصــــف والعــــادل نحــــو االقتصــــاد

ول احتياجــات تصــنيع الــد-المســتدام فــي االعتبــار

.المتقدمة

ثــات التحــرك العــالمي نحــو الصــفر الصــافي لالنبعا

ا 2050بحلــول عــام  إمــا أن يعفــي أقــل البلــدان نمــو ،

أو يطرح االنبعاثات القادمة من الجنوب مـن خـالل

ة األعمــال واألنشــطة التــي تــديرها الــدول الشــمالي

.والشركات الغربية

 عـــــدم اســـــتخدام االدعـــــاءات المتعلقـــــة بالعدالـــــة

رقلة العرقية والجنسانية والمناخية كمطالبات لع

ـــة فيمـــا  ـــدول النامي ا وال ـــدول األقـــل نمـــو جهـــود ال

يتعلــق بالمشــروعات التنمويــة، والنظــر إلــى هــذه

االدعــاءات بــالتوازي مــع مســؤولية األغنيــاء تجــاه 

.الدول واألمم الفقيرة

ـــر، يتعـــين علـــى 
ِ
فـــي شــرم الشـــيخ أن تتطـــرق إلـــى العديـــد مـــن ) COP27(وبخــالف مـــا ُذك

:القضايا، والتي منها

كـبح جهـود إتاحة تجارة الكربون وتسعيره مجاًلا للدول النامية للتصنيع والتطـوير وعـدم اسـتخدامه كقيـد ل

.التنمية
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ــم تزيــد مــن معرفــة يُعــد التعلــيم البيئــي عمليــة تعلُّ
.ة بهااألفراد ووعيهم بالبيئة والتحديات المرتبط

وة خط.. التعليم البيئي
فّعالــــــــة فــــــــي مســــــــار 
ــــــــــــــر  مواجهــــــــــــــة التغيُّ

المناخي

وم أستاذ الكيمياء المتفرغ بكلية العل
بجامعة القاهرة

يــة ومــديرًا عمــل مستشــارًا ثقافيــا بالســفارة المصــرية بالمملكــة المغربحامد عبد الرحيم عيد. د
المنظمــة للمركـز الثقـافي المصـري بالربـاط، وخبيــرًا فـي مديريـة العلـوم ب

ـــة والعلـــوم والثقافـــة  ـــم ا". اإليسيســـكو"اإلســـالمية للتربي ـــه كمـــا ت نتداب
ــا لقطــاع المراكــز العلميــة بالمكتبــة الوطنيــة المصــرية  ار الكتــب د(رئيسً

.ومديرًا لمركز التراث العلمي بجامعة القاهرة) والوثائق القومية

ر المنـاخي يحمـل فـي طياتـه العديـد مـن التـداعيات السـل بية علـى وال يتوقف األمـر عنـد حـد االقتصـاد؛ فـالتغيُّ

ـَدت حساسـية
ِ

منـابع النيـل التخطيط التنموي في الدولة، كما يمتـد إلـى التـأثير علـى قضـية الميـاه؛ حيـث ُرص

ر المنـاخي، وكـذلك تـدهور السـياحة البيئيـة؛ إذ تشـير التقـديرات إلـى أنـه مـن المت وقـع أن يـؤدي لتأثيرات التغيُّ

.ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية

ان وهما حَّ
ِ
:في ظل هذ األوضاع، فثمة تساؤالن ُمل

 ر المناخي؟ كيف يمكن لمصر أن تتكيف مع التغيُّ

ر المناخي؟ وما الحلول التي يجب إيجادها للتغلب على آثار التغيُّ
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ــر المنــاخي العــالمي وآثــاره علــى التنميــة المســتدامة باهتمــام كبيــر مــ ن الدولــة حظيــت قضــية التغيُّ

ـر المنـاخي؛ حيـث مـ ن المصرية؛ فمصر واحدة مـن الـدول األكثـر عرضـة للخطـر النـاجم عـن هـذا التغيُّ

ي المتوقع أن يؤثر على قطاعات عديدة باالقتصاد المصري، وفي مقـدمتها قطـاع الزراعـة؛ مـا يـؤد

إلــى تــدهور المحاصــيل الزراعيــة والتــأثير علــى األمــن الغــذائي، وذلــك رغــم أن مســاهمات مصــر ال 

ا% 0.6تشكل سوى  من إجمالي انبعاثات غازات االحتباس الحراري عالمي.
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ر المناخي والحد من آثاره، في محاولة لإلجابة عن هذا التساؤلين، وفي إطار جهودها المستمرة لمواجهة التغيُّ

للتغيـر إطـالق االسـتراتيجية الوطنيـة: بذلت الدولة المصرية جهوًدا كبيرة في هذا المسار، جـاء فـي مقـدمتها

ــا، بحيــث تكــون السيالمنــاخي اســات ، والتــي ســتفتح الطريــق أمــام مصــر لتحــديث مســاهماتها المحــددة وطني

ادي واألهداف واإلجراءات المدرجة مكملة لجهود الدولـة التنمويـة؛ حيـث تسـعى الدولـة إلـى تحقيـق نمـو اقتصـ

ــات فــي مختلــف القطاعــات، وتبنــي اتجاهــات للحــد: مســتدام، مــن خــالل مــن تحقيــق تنميــة منخفضــة االنبعاث

ـر المنـاخي العـالمي، و نقـل انبعاثات غـازات االحتبـاس الحـراري، وبنـاء القـدرات فـي مـا يخـص التكيـف مـع التغيُّ

. التكنولوجيا وإدارة المعرفة، ورفع الوعي لمكافحته

ــــر المنــــاخي ؛ كـــذلك اتخــــذت الدولــــة خطــــوات جـــادة لتنفيــــذ نمــــوذج التنميــــة المســـتدامة، والتكيــــف مــــع التغيُّ

% 100و2025بحلـول عـام % 50فالمشروعات الخضراء التي تمولها الحكومة المصرية تهدف إلى الوصول إلى 

مـن مـزيج الطاقـة فـي مصـر، وتعمـل % 20كما أن مصادر الطاقة المتجددة تمثل اليوم نحو . 2030بحلول عام 

بالتزامن مع الترشيد من دعـم الطاقـة، باإلضـافة إلـى إنشـاء 2035بحلول عام % 42الحكومة على الوصول إلى 

.مدن ذكية ومستدامة

ــ رع تقــوم مصــر بتنفيــذ مشــروعات ضــخمة لترشــيد اســتخدامات الميــاه، وتبطــين الت
ًرا ولتمويل هذه المشروعات؛ أصدرت مصـر مـؤخ. والقنوات، واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

. مليون دوالر أمريكي750أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 

التعليم البيئي والتنمية المستدامة 

ــة  ــر المنــاخي علــى الدولــة المصــرية هــو وجــود قــوة عامل ــداعيات التغيُّ رغــم هــذا الجهــد، فمفتــاح الحــد مــن ت

ــا يمكنهــا إجــراء البحــوث الالزمــة وتطــوير حلــول فعالــة إلنشــاء مجتمــع مــرن وقابــل متعلمــة ومــاهرة تقني

نميــة وبالفعــل، تمتلــك مصــر مجموعــة كبيــرة مــن المواهــب البشــرية يمكــن ت. للتكيــف فــي نهايــة المطــاف

.قدراتها واستدامتها من خالل المؤسسات التعليمية العلمية والتقنية الديناميكية

تنيرة، فالتعليم يمكن أن يشجع الناس على تغيير مواقفهم وسلوكهم، ويساعدهم على اتخاذ قرارات مس

من الناحية البيئية، وذلك بالتنسـيقويسهم بدور رئيس في التحول المطلوب إلى مجتمعات أكثر استدامة

كمـا أنـه يصـوغ القـيم ووجهـات النظـر، . مع الجهود الحكومية ومبادرات المجتمع المـدني والقطـاع الخـاص

أو إيقاف ويساعد أيًضا في تنمية وتطوير المهارات والمفاهيم واألدوات التي يمكن أن تستخدم في خفض

.الممارسات غير المستدامة
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ـر المنـاخي ا لالســتجابة لتحـديات التغيُّ السـياق، يمثــل وفـي هـذا. كـذلك تَُعـد المـوارد التعليميـة عنصـًرا أساسـي

ر المناخي مكونًا يضاف إلى التعليم البيئي والتعليم من أجل التنم ية المسـتدامة الـذي التعليم المتعلق بالتغيُّ

ر المناخي، ويشجع على تغيير السلوك نحو االستدامة .يولد المعرفة حول التغيُّ

لمرتبطــة بهــا، ويهـدف التعلــيم البيئــي إلــى إنتــاج مــواطنين علــى درايــة بالبيئــة الفيزيائيــة الحيويــة والمشــكالت ا

لبيئـي فـالتعليم ا. ومدركين لكيفية المساعدة في حل هذه المشكالت، ومتحفزين للعمل مـن أجـل مواجهتهـا

، وكـل هو منهجية يلتقط فيها الناس اإللمام بمحيطهم وتأمين التعلم والقدرات والقيم والخبرات والشغف

.بليةلرعاية الحاضر والقضايا البيئية المستق-بشكل منفصل وإجمالي-ذلك سيمكنهم من التصرف 

باختصـار، . ةلذا، ُينظر للتعلم البيئي على أنه دراسة العالقات والتفاعالت بـين األنظمـة الطبيعيـة والبشـري

ن اإلنسان من فهم العالم مـن حولـه بشـكل أفضـل ومعرفـة كيفيـة االعتنـاء بـه بشـكل التعليم البيئي ُيمكِّ

تشاركية صحيح ليصبح مكانًا أفضل؛ فهو يزود األفراد بالوعي المطلوب لبناء المؤسسات، وخلق منهجيات

تفيد البيئة كل هذه األشياء لن. للتخطيط الحضري، وضمان األسواق المستقبلية لألعمال التجارية البيئية

ي يمكــن فحســب، بــل ســتفيد االقتصــاد أيًضــا بشــكل كبيــر، بحيــث يســتفيد الجميــع مــن تلــك الجهــود، والتــ

. تدريسها في المدارس والجامعات والمجتمعات التعليمية المختلفة
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التعليم البيئي في مرحلة ما قبل التعليم العالي

يـف مـع في الفصول الدراسـية، يمكـن تعلـيم األطفـال والشـباب تـأثير ظـاهرة االحتبـاس الحـراري، وطـرق التك

ن التعليم جميع الناس، والشباب بشكل خاص، على اتخاذ اإلجراءات الال ر المناخي؛ إذ ُيمكِّ زمة؛ فمعرفـة التغيُّ

ن بالعـذاب والكآبـة فـي السـاحة ا وفـي . لعامـةالحقائق تساعد في القضاء على الخوف من قضـية غالًبـا مـا تَُلـوَّ

ه أن هـذا السـياق، اسـتغلت اليونيسـف عقـول األطفـال ومخـيالتهم فـي جميـع أنحـاء العـالم اللتقـاط مـا يعنيــ

ر المناخي السريع .تكون طفًلا يكبر في عصر التغيُّ

لـى في مصر، تعمل الدولة على تقليل التلـوث واسـتدامة رفـع الـوعي البيئـي حـول الحفـاظ ع

البيئــة مــن خــالل تعلــيم األجيــال القادمــة واألطفــال بالمــدارس أهميــة الحفــاظ علــى البيئــة

. كأسلوب حياة

نـاخ، والتنـوع تغيـر الم: وفي هذا السياق، يركز النظام التعليمي المصري على المفاهيم البيئية المختلفة، مثـل

المفـاهيم البيولوجي، واالستدامة البيئية، وخاصة في مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية، بهدف غـرس

وعات التي تهتم البيئية المختلفة؛ حيث إن التربية البيئية، وتعليم مفاهيمها الصحيحة في الصغر، من الموض

.بها الدولة المصرية

يميـة األولـى الفني في رؤيتها من أن سن األطفال في المراحـل التعلوالتعليموتنطلق وزارة التربية والتعليم 

لي هو أفضل سن لغرس هذه المفـاهيم فـي عقـولهم، فضـًلا عـن أن التـأثير سـيكون أقـوى، مؤكـدة ضـرورة تـو

تربيـة اإلدارة العامـة لل"أبنائها الطالب المسؤولية المجتمعية وإدماجهم في خدمة بيئتهم، وهـذا مـا تقـوم بـه 

.بالوزارة" البيئية والسكانية والصحية

بي وتوعوي حول الفني ووزارة البيئة، أكبر برنامج تدريوالتعليمفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التربية والتعليم 

، وذلـك مـن خـالل 2022أغسـطس 11إلـى 8والذي ُعقـد فـي الفتـرة مـن ،ToTمفاهيم قضايا التغيُّرات المناخية 

يرين دعـم مهـارات المعلمـين والمـد"حقيبتين تدريبيتين إحداهما للمعلمـين، واألخـرى للمـديرين، تحـت عنـوان 

".في تنمية الوعي الطالبي بالتغيُّرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة

المناخية، والتنوع التغيُّرات(وتتضمن الحقيبة التدريبية مناقشة مفاهيم البيئة، وقضايا المناخ الرئيسة، مثل 

-بــة ، ومــا تتضــمنه مــن معلومــات، ومعــارف فرعيــة؛ حيــث تشــمل هــذه الحقي)البيولــوجي، واالســتدامة البيئيــة

تطـــوير مهــارات المعلمـــين والمــديرين فـــي بنــاء مجموعـــة مــن األنشـــطة -إضــافة إلــى المعلومـــات المجــردة

المصــاحبة لموضــوعات المنــاهج الدراســية التــي يقومــون بتدريســها أو اإلشــراف عليهــا؛ إلكســاب الطــالب

ــك، تتفــق مــع مــراح ــة نحــو قضــايا البيئــة وحمايتهــا، واكتشــاف طــرق مبتكــرة لتحقيــق ذل لهم اتجاهــات إيجابي

ــين األقــران،  الدراســية، وقــدراتهم، ومهــاراتهم، وأعمــارهم، مــع تطبيقهــا علــى أرض الواقــع، ونشــر التوعيــة ب

معلًمـا ومـديًرا فـي ) 150(كما يستهدف البرنامج فـي مرحلتـه األولـى تـدريب نحـو . واألسرة، والمجتمع المحيط

ـر المنـاخي"جميع المراحل الدراسية، لتأهيلهم كمدربين معتمـدين فـي  بتـدريب ليقومـوا بـدورهم" حقيبـة التغيُّ

م بكـل معلم ومدير على مستوى الجمهورية؛ لنشر التوعية بقضايا البيئة والمناخ، وإعداد معل) ألف350(عدد 

.مدرسة لتحويلها إلى مدارس ومراكز تتبنى تلك القضية، وتنشر الوعي بمجاالتها المختلفة
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ــا بتضــافر جميــع الجهــ ود فــي وتكمــن رؤيــة الــوزارة فــي أن المســتقبل المشــرق لألجيــال القادمــة لــن يتحقــق إلَّ

ــار أن هــذه القضــية تتجــاوز حــدود المحليــة، لمــا لهــا مــن أبعــاد عالميــة  مختلــف القطاعــات، آخــذين فــي االعتب

.جيال القادمةوتاريخية؛ إذ تنعكس عليها ممارسات األجيال السابقة، وتُبَنى عليها النتائج التي ستحصدها األ

ر، لـذا كما تهدف الوزارة إلى تنمية وعي الطالب بهذه القضية المحورية، مـن خـالل تنميـة وعـي المعلـم والمـدي

تلخص فـي وجهت ذلك البرنامج إليهم كفئة مستهدفة وخطوة نحو تحقيق األهداف النهائية للحقيبة، والتي ت

ـرات المناخيـة، مـن أجـل حمايـة حقـوق األجيـال ا . لقادمـةبناء أجيال تعمل على حماية البيئـة، والـتحكم فـي التغيُّ

ر المناخي وزيادة المعارف حولهـا وتغييـر السـلوكيات التـي تحـافظ علـى وإيمانًا منها بأن التوعية بقضايا التغيُّ

قــد تــم البيئــة والمنــاخ، ال تقتصــر علــى مجموعــة مــن التــدريبات وبــرامج التوعيــة التــي نجتمــع بشــأنها اليــوم؛ ف

، فـــي مجـــالي التعلـــيم والتنميـــة 2030تضـــمينها أيًضـــا داخـــل منـــاهج التعلـــيم الجديـــدة، فـــي ضـــوء رؤيـــة مصـــر 

.المستدامة

ر المناخي دور الجامعات والمراكز البحثية في مواجهة التغيُّ

ر المناخي ارتباًطا وثيًقا بالجامعة؛ فالعلماء هم األبطـال الحقيقيـون، لـيس فقـط كأعضـاء ترتبط قضية التغيُّ

ا بصـفتهم في هيئات موثوقة مثل الهيئات الحكوميـة المعنيـة بتغيـر المنـاخ فـي الـدول المختلفـة، ولكـن أيًضـ

المنـاخي، ولكـي يـنجح التعلـيم المتعلـق بـالتغيُّر. ُمبلغين عـن المخالفـات وناشـطين مـن أجـل أهـداف القضـية

. ال بد أن يجد له مكانًا بارًزا في قاعات الجامعات جنًبا إلى جنب مع البحث العلمي
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ـــدرَّس خـــارج الجامعـــات، ســـواء فـــي   ـــرغم مـــن أن الكثيـــر مـــن علـــوم المنـــاخ تُ علـــى ال

ــزال ــة، ال ي ــة مثــل مكاتــب األرصــاد الجوي ــات الحكومي المعاهــد المتخصصــة أو الهيئ

لومـات نظام التعليم العالي هو المكان البـارز لتوليـد المعرفـة والتواصـل والتحقـق مـن صـحة المع

. حول هذه القضية

ــر المنــاخي معقــدة للغايــة؛ فالجامعــات ليســت فقــط مواقــ ع ومــع ذلــك، يبــدو أن العالقــة بــين الجامعــة والتغيُّ

كـوين إلنشاء المعرفة كما في جامعـات الجيـل األول، وإنمـا مؤسسـات للتعلـيم والـتعلم ينصـب هـدفها فـي ت

.المهنيين للخدمات المقدمة للمجتمعات والحكومة، فهي تَُعد مجتمعات واقتصاديات صغيرة

كــأي -ورغــم الــدور المنــوط بالجامعــات، لكــن الواقــع اليــوم، أن مؤسســات التعلــيم العــالي كالجامعــات تواجــه 

اطر لكن من المؤسف أن تلـك المخـ. مخاطر واضحة ومتنامية من االضطرابات المناخية-مؤسسة مجتمعية

تظل وسـ-ليست موزعة بالتساوي؛ حيث توجد أدلة وفيرة على أن تلك المجتمعات ذات الدخل المنخفض هـي 

ــد ــتج أقــل بصــمة-بشــكل متزاي ــرغم مــن حقيقــة أنهــا تن ــى ال ــاخ، عل ــر المتضــررين مــن اضــطراب المن أول وأكث

ــة مــن ــى وراء الحركــة المتنامي ــل بالفعــل الشــرارة األول ــر أســئلة أخالقيــة ضــخمة، وتمث ــة؛ ممــا يثي أجــل كربوني

".العدالة المناخية"

أن تكون الجامعات والمسؤولون عن تلك المؤسسـات علـى درايـة بهـذه المخـاطر-بشكل خاص-ومن المهم 

راكــز باســتخدام مبــادئ المرونــة الكافيــة التــي يمكــن أن تفــتح فرًصــا جديــدة للجامعــات لمراجعــة نفســها كم

ن مجتمعية للقرن الحادي والعشرين مـع روابـط أوثـق بأماكنهـا، وكنمـاذج لقيـادة المجتمـع فـي عصـر جديـد مـ

ر المنـاخي، اإلبداع والتعاون والحيوية؛ وذلك ألن المجتمع المعاصر يواجه الكثير من التحديات المتعلقة بالتغ يُّ

.إلى جانب استراتيجيات التخفيف والتكيف

ويمكن للجامعـات، فـي هـذا الصـدد، 

أن تقــوم بــدور مهــم فــي التكيــف مــع

ــــر المنــــاخي، ألنهــــا تنــــتج رأس التغيُّ

المال البشـري ذا المهـارات العاليـة

ر والمعرفــة الالزمــة للتوعيــة بمخــاط

لـذلك، فـإن الهـدف. المناخ في الغد

ــز  الــرئيس مــن هــذا العمــل هــو تعزي

الــــوعي العــــام كجــــزء أساســــي مــــن 

جهـــــود التعلـــــيم لتعزيـــــز المواقـــــف 

ع والقيم واإلجراءات التـي تتوافـق مـ

.التنمية المستدامة
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دور الدولة في نشر الوعي والتعليم البيئي

ديدة من ناحية أخرى، وبجانب الدور المنوط بالجامعات، تعمل مصر على نشر الوعي البيئي من خالل حمالت ع

بيئـي فــي ، والتــي تُعـد أول حملـة وطنيـة لنشـر الـوعي ال"اتحضـر للمسـتقبل.. اتحضـر لألخضـر"حملـة : مـن بينهـا

.مصر وذلك اتساًقا مع جهود الحكومة للتحول نحو االقتصاد األخضر

، وتسـتهدف تغييـر السـلوكيات "٢٠٣٠مصـر "تأتي المبادرة في إطار االسـتراتيجية القوميـة للتنميـة المسـتدامة 

والمــوارد علــى المشــاركة فــي الحفــاظ علــى البيئــة-وخصوًصــا الشــباب-ونشــر الــوعي البيئــي وحــّث المــواطنين 

. الطبيعية لضمان استدامتها حفاًظا على حقوق األجيال القادمة

الميـة، كما تستهدف المبادرة نشـر الـوعي بالحفـاظ علـى المحميـات الطبيعيـة وإدارتهـا وفـق المسـتويات الع

.ةبما يضمن الحفاظ على توازن النظم اإليكولوجية، وتعظيم فرص التنمية االقتصادية واالجتماعي

ة األسرية وفي السياق نفسه، وقعت وزارة البيئة واألزهر الشريف بروتوكول تعاون مشترك في مجال التوعي

ط لتحويـل والمجتمعية الخاصة بالبيئة على مستوى الجمهورية، وينص البروتوكول على العمـل علـى التخطـي

 صـــديقة للبيئـــة بـــالتركيز علـــى رفـــع كفـــاءة تلـــ
ٍ
ك المبـــاني المبـــاني والمنشـــآت التابعـــة لألزهـــر الشـــريف لمبـــان

ي الســتهالك الطاقــة والميــاه، بمــا يســهم فــي الحــد مــن تغيــر المنــاخ وينقــل رســالة عــن دور األزهــر الســّباق فــ

ابعين لألزهـر المجاالت كافة، هـذا باإلضـافة إلـى تنفيـذ حمـالت توعويـة تُعَنـى بقضـايا البيئـة، وقيـام الوعـاظ التـ

عات الشــــريف بالمســــاهمة فــــي شــــرح القضــــايا البيئيــــة للفئــــات المســــتهدفة وربطهــــا باألحكــــام والتشــــري

زهريـة اإلسالمية، فضًلا عن دمج المفاهيم البيئية ضـمن المنـاهج التعليميـة لطـالب الجامعـات والمعاهـد األ

.وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة

كمـــا يهـــدف بروتوكـــول التعـــاون إلـــى دعـــم وتشـــجيع 

ت طالب الدراسات العليا المتقـدمين بموضـوعات ذا

ــائج الد ــة بنت راســات صــلة بالبيئــة وموافــاة وزارة البيئ

سـلة المتاحة فـي جميـع المجـاالت البيئيـة، وإنتـاج سل

ايا مــن المقــاالت التــي تســاعد فــي رفــع الــوعي بالقضــ

ـــاخ خـــال ـــر المن ـــز علـــى قضـــية تغي ـــة مـــع التركي ل البيئي

ــك مــن خــالل اإلصــدارات الخاصــة  ــى؛ وذل الســنة األول

بــــاألزهر الشــــريف، إضــــافة إلــــى إنتــــاج مجموعــــة مــــن 

ــى تعــديل الســلوكيات تجــ ــي تهــدف إل اه القصــص الت

الصــــادرة عــــن األزهــــر " نــــور"البيئــــة ونشــــرها بمجلــــة 

فــال الشــريف، وتنفيــذ مســابقات عــن البيئــة مــع األط

والشـــباب وأخـــرى للعـــاملين بـــالجهتين، فضـــًلا عـــن

محاضــــرات (تنظــــيم أســــابيع بيئيــــة داخــــل الجامعــــة 

يـــــات ، وتنظـــــيم احتفال)تطبيقـــــات عمليــــة-تثقيفيــــة 

.باأليام البيئية على مدار العام
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ليميـة هذا وتتضمن بنود البروتوكول إتاحة مشاركة طـالب جامعـة األزهـر والطـالب الوافـدين فـي البـرامج التع

ت البيئية التي تنفذها وزارة البيئة، وإقامة ورش عمل تطبيقية للطالب لتنمية المهارات والقدرات في المجاال

ا كمــ). ، وغيرهــاوالبيوجــازرصــد الطيــور، وإعــادة اســتخدام المخلفــات وكيفيــة االســتفادة منهــا، (كافــة، مثــل 

يعيـة تتضمن دعـم األزهـر الشـريف بجميـع المعلومـات والرسـائل والصـور واألفـالم الخاصـة بالمحميـات الطب

ين والتنــــوع البيولــــوجي، والمشــــاركة بــــالبرامج التثقيفيــــة التــــي ينفــــذها األزهــــر الشــــريف مــــن خــــالل محاضــــر 

نفــذها متخصصــين مــن وزارة البيئــة فــي موضــوعات بيئيــة متنوعــة، والمســاهمة فــي حمــالت التشــجير التــي ي

.األزهر الشريف تخفيًفا من االنبعاثات المسببة لتغير المناخ

ر المناخي توصيات ومقترحات لزيادة فعالية التعليم في مواجهة التغيُّ

ر المناخي كواحد من أبرز االهتمامات في جدول أعمـال ا: توحيد الجهود وتنسيقها لتنميـة برز التكيف مع التغيُّ

ظ العلماء والمجتمعات المحلية التغيُّرات التي تطـرأ علـى المنـاخ واألنظ
ِ
مـة البيئيـة العالمية اليوم؛ حيث ُيالح

رية وســتكون الخطــوة الرئيســة إلــى األمـام هــي كيفيــة توحيــد هــذه الخبـرة مــع خبــرة الجامعــات المصــ. وتقلبهـا

لبنــاء مجتمـــع إقليمـــي مـــن القاعــدة إلـــى القمـــة مـــن المعلمــين والبـــاحثين والطـــالب والممارســـين وصـــانعي 

ـــر المنـــاخي وإجـــراء أبحـــاث التك يـــف السياســـات والمجموعـــات المحليـــة المتصـــلين بغـــرض التكيـــف مـــع التغيُّ

لمجتمعـات التطبيقية بعد التخرج في شراكة وثيقة مع الوكاالت الحكومية وغير الحكوميـة المنفـذة، وكـذلك ا

.المحلية

ــي، الطــالب،: العمــل علــى مختلــف المســتويات ــيم البيئ ــة التعل ــع األطــراف فــي عملي مــن خــالل إشــراك جمي

ففـي نهايـة المطـاف،. والمعلمين، وأوليـاء األمـور، أو اإلداريـين والعـاملين اآلخـرين فـي المـدارس والجامعـات

ناصـر يساعد التعليم البيئي على ربط جميع األطراف المشاركة مع المجتمع المحيط بهـم؛ حيـث إن نجـاح الع

اكتشـاف المختلفة لهذه العملية التعليمية يعتمد على التفاعل والمشاركة، من خـالل تشـجيع الطـالب علـى

.الحلول بمفردهم
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حافظة من خالل إدراج موضوعات كالوعي البيئي وأهمية الم: زيادة قضايا الوعي البيئي في المناهج الدراسية

تشـمل على البيئة ضمن الخطط الدراسية في جميع أنحـاء الدولـة، باإلضـافة إلـى تعـديل المنـاهج الدراسـية ل

كإطفاء موضوعات تخص االستدامة، وتدريب جميع طالب المدارس، على كيفية تبني إجراءات لتوفير الطاقة

يبهم وحدات اإلنارة، وإغالق وحدات تكييف الهواء عندما ال تكون هذه الوحدات قيد االستعمال، فضًلا عن تـدر 

.على كيفية اتخاذ إجراءات لتوفير استخدام المياه

شطة بيئية، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة في مشروعات وأن": األندية البيئية"إطالق آلية 

المجتمـع كما تُسهم في توفير منصة لتبادل اآلراء والخبرات بين الطالب وأولياء األمور ومـوظفي المدرسـة و

يئــي بشــكل عــام فيمــا يخــص المشــكالت البيئيــة المحيطــة بهــم؛ مــن أجــل إيجــاد الحلــول وتعزيــز الســلوك الب

ــ. اإليجــابي ة، فــي هــذه الخطــوة، يمكــن للمــدارس والجامعــات أن تنفــذ مشــروعات مختلفــة للحفــاظ علــى البيئ

سواء داخل المدارس والجامعات أو خارجها، كاستحداث طرق جديـدة فعالـة للـري، وتخفـيض حجـم النفايـات، 

.والحد من استهالك الكهرباء والمياه، وأخيًرا العمل على تقليل تلوث الهواء

هنـــاك حاجـــة إلـــى زيـــادة حساســـية الجمهـــور تجـــاه البيئـــة، ومشـــكالت التنميـــة، : رفـــع مســـتوى الـــوعي العـــام

تدامة؛ والمشــاركة فــي حلهــا، والشــعور بالمســؤولية الشخصــية، وزيــادة الحــافز وااللتــزام تجــاه التنميــة المســ

ث بجميـع االسـتخدام غيـر الحكـيم للمـوارد، والتلـو: فالعديد من المشكالت البيئية تنجم عن غياب الوعي، مثـل

أنواعـــه، وعـــدم التـــوازن بـــين النمـــو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة، وانتشـــار األمـــراض، وتـــدمير األرض وإســـاءة 

م إذن، فالهدف الرئيس هو تعزيز الوعي العام على نطاق واسع كجزء أساسـي مـن جهـود التعلـي. استخدامها

.لتعزيز المواقف والقيم واإلجراءات التي تتوافق مع التنمية المستدامة
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المراجع

..ختاًما

ـم تزيـد مـن معرفـة األفـراد ووعـيهم بالبيئـة والتحـديات المرتبطـ ة بهـا، وتطـور ُيعد التعليم البيئي عملية تعلُّ

المهـــارات والخبـــرات الالزمـــة لمواجهـــة التحـــديات، وتعـــزز المواقـــف والـــدوافع وااللتزامـــات التخـــاذ قـــرارات 

.مستنيرة واتخاذ إجراءات مسؤولة

دلــة فــالطالب الــذين لــديهم المبــادئ والمفــاهيم والمنهجيــات العلميــة المطلوبــة لفهــم العالقــات المتبا

ان، قــادرون للعـالم الطبيعـي، وتحديــد وتحليـل المشـكالت البيئيــة سـواء الطبيعيــة أو التـي مـن صــنع اإلنسـ

. عهاعلى تقييم المخاطر النسبية المرتبطة بتلك المشكالت، ودراسة الحلول البديلة لحلها أو من

-لثـانويمـن مرحلـة ريـاض األطفـال حتـى نهايـة التعلـيم ا-وللحصول على تعليم بيئي شامل، يحتاج الطـالب 

لمثيــرة إلـى التعـرف علــى البيئـة، بــل إنهـم بحاجــة إلـى مزيـد مــن المعرفـة حــول القضـايا والمشــكالت البيئيـة ا

.  للجدل

ى هــذا ويجــب أن يعتمــد هــذا التعلــيم علــى النطــاق الكامــل للنقــاش العلمــي واالقتصــادي، ويجــب أن يركــز علــ

فوف العليـا المفاهيم والمبادئ العلمية في الصفوف الدنيا، وأن يقدم القضـايا والخالفـات البيئيـة فـي الصـ

. فقط
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ٍ

قـدره مّكنت المركبات الكهربائية من خفض صاف
،نمليــون طــن مــن مكــافئ ثــاني أكســيد الكربــو40

مليــون طــن مــن 460ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى 
.2030عام ثاني أكسيد الكربونمكافئ

ــــ ة الســــيارات الكهربائي
ــــــــــر ومســــــــــتقبل التغيُّ

المناخي

باحث دكتوراة بكلية التجارة
جامعة عين شمس

الشيماء السيد. أ

سـتثمار باحث اقتصادي بقطاع سياسـات االسـتثمار بالهيئـة العامـة لال
وســاهمت بنشــر عــدد مــن . وحتــى اآلن2007والمنــاطق الحــرة منــذ عــام 

. فةاألبحاث المحكمة تهتم بسياسات االستثمار في مجاالت مختل

، زاد ومع نهاية القرن العشرين وإعالن الدول االلتزام الرسمي بخفض انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري

، وفـي الوقـت االهتمام بالبحث عن حلول أو سياسات للتخفيف والتكيف مع اآلثـار السـلبية للتغيـر المنـاخي

طاعـات نفسه المساهمة في زيادة قدرة هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها بخفـض االنبعاثـات فـي كـل الق

. واألنشطة المسببة لها

الشـحن السيارات الكهربائيـة، وخاصـة التـي تعمـل بالبطاريـة القابلـة إلعـادة: وقد كان من بين هذه الحلول

)Battery Electric vehichle(، أو الهجينـة(Plug-in hyberd electric vehichle) وهـي التـي تعمـل بالبطاريـة

اثـات مـن قطـاع لمدى محدد ثم تستكمل الرحلة بالوقود، واستبدالهما بالسيارات التقليدية؛ لتقليـل االنبع

قطـاع النقل، هذا إلى جانـب االسـتثمارات فـي الطاقـات المتجـددة لتوليـد الكهربـاء لخفـض االنبعاثـات مـن

.الكهرباء وتوليد الطاقة الحرارية
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مـــن خـــالل االتفاقيـــات الدوليـــة تقـــديم التزامـــات بخفـــض-فـــي الوقـــت الحـــالي-تحـــاول دول العـــالم 

درجة، هذا وعلى الـرغم مـن وجـود آثـار 1.5االنبعاثات للحفاظ على عدم ارتفاع درجة حرارة األرض عن 

درجـات، والتـي 3درجـة و2سيئة مـن هـذا االرتفـاع، فإنهـا أقـل تـدميًرا بالمقارنـة بالمسـتويات األعلـى 

. يتوقع معها مضاعفة هذه اآلثار وفي وقت قصير
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نشأة السيارات الكهربائية

؛ حيـث شـهدت تلـك 20وأوائل القـرن الــ 19يرجع تاريخ تصنيع السيارات الكهربائية إلى أواخر القرن الـ 

لمتحــدة الفتـرة إنتـاج وتطـوير العديـد مــن أنـواع السـيارات الكهربائيـة فــي الـدول األوروبيـة والواليـات ا

. األمريكية، بهدف تقليل االعتماد على البترول أو الحفاظ على البيئة

د أنهـ
ِ
ا كانـت دائًمـا ال وبتتبع تاريخ محاوالت طرح السيارات الكهربائية كبديل للسيارات التقليدية، ُوج

: هايحالفها الحظ الجيد؛ حيث كانت تتأرجح بين الرفض والقبـول، ويرجـع ذلـك لعـدة عوامـل علـى رأسـ

لتـزود انخفاض الوعي من المستخدمين، وثقل وزن البطارية، وطـول فتـرة الشـحن التـي تختلـف عـن ا

ر قلـق وهـو مـا كـان يثيـ-بالوقود بالسيارات التقليدية، وقلة عدد محطات الشحن، وقصـر مـدى السـير

المســـتخدم إذا مـــا فرغـــت البطاريـــات فـــي منتصـــف الرحلـــة، ناهيـــك عـــن ارتفـــاع أســـعارها بالمقارنـــة 

ث تتـأثر قـدرة بالسيارات التقليدية، إلى جانب تـأثر فاعليـة السـيارات الكهربائيـة بطبيعـة الطقـس؛ حيـ

زيـد البطارية باختالف درجات الحرارة، وكذلك الحالة عند وجود رياح في مواجهـة السـيارة؛ األمـر الـذي ي

. من استهالك التيار

مزايا السيارات الكهربائية ومراحل تطورها

هـا أن تكـاليف تتمتع السيارات الكهربائيـة بـبعض الخصـائص التـي ال توفرهـا نظيرتهـا التقليديـة، ومن

ة الناتجـة تشغيلها أقل؛ حيث إنها ال تحتاج إلى صيانة للمحرك فهو كهربـائي، وإمكانيـة القيـادة الذكيـ

األهــم عــن التكنولوجيــا المتقدمــة وتكاملهــا مــع تقنيــات الــذكاء االصــطناعي واالستشــعار عــن بعــد، و

.أنها صديقة للبيئة ومنخفضة االنبعاثات الكربونية
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: تطورت السيارات الكهربائية على مدار فترتين

شهدت محـاوالت لشـركات السـيارات إلطـالق سـيارات : مرحلة التطور) 2010-2000(الفترة األولى 

. كهربائية تجريبية بهدف التطوير وزيادة مدى السير ولكن لم تشهد االنتشار المطلوب

ريجي تميزت باتجاه الدول لرسم استراتيجيات إلحالل تد: مرحلة االنتشار) 2021-2011(الفترة الثانية 

؛ وهـو األمـر الـذي انعكـس سـريًعا 2030للسيارات الكهربائيـة محـل السـيارات التقليديـة بحلـول عـام 

حــث علــى خطــط شــركات الســيارات العالميــة وبــدأت فــي إنتــاج ســيارات كهربائيــة، وتوقــف نشــاط الب

التركيـز علـى والتطوير للسيارات التقليدية، كما زادت المنافسة على تطوير السيارات الكهربائية مـع

.نطاق السير بعيد المدى وتطوير البطاريات: بعدين أساسيين، وهما

ـــــــع خـــــــالل الفتـــــــ رة ويَُتوقَّ

، )2032-2022(القادمـــــــة 

والتــــــي ســــــتكون مرحلــــــة 

هد التطور الثانية، أن تشـ

ــــــــا  ــــــــورة فــــــــي تكنولوجي ث

تصــــــــــــنيع البطاريــــــــــــات، 

وحلـــــول الطاقـــــة لتوليـــــد 

الكهربــــــــــــــــاء الالزمــــــــــــــــة 

.للسيارات الكهربائية

مالمح استراتيجيات مرحلة االنتشار ونتائجها 

شـجيع كانت االستراتيجيات تهـدف إلـى زيـادة انتشـار السـيارات الكهربائيـة عـن طريـق مـنح حـوافز لت

مليار دوالر أمريكـي، 30الشراء؛ إذ تقدر الحوافز التي منحتها دول العالم لمستهلكيها حتى اآلن بنحو 

، واســتهدفت أيًضــا نشــر محطــات الشــحن للقضــاء علــى القلــق مــن 2025كمــا تــم تمديــدها حتــى عــام 

ر الحلـول طول مدة السير، إلى جانب تشجيع البحوث الخاصـة بتصـنيع البطاريـات وتطويرهـا، وتطـوي

ألــف 400وبالفعــل، تزايـد عـدد الســيارات الكهربائيـة مـن . الخاصـة بشـبكات الطاقــة لتوليـد الكهربـاء

مــن مبيعــات الســيارات % 8.3، وبلغــت مبيعاتهــا 2021مليــون ســيارة عــام 16إلــى 2013ســيارة عــام 

ا، كما تسارع معدل نمو المبيعات وبلغ  2021عام % 108عالمي.
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ــا الســتراتيجية الصــين عــام ــين اخــتالف أهــداف بعــض االســتراتيجيات؛ فوفًق ــه، وبمــرور الوقــت، تب 2009إال أن

ال تسـتهدف فـي المقـام األول خفـض االنبعاثـات، ولكـن )  (New energy vehicleللتحول للسيارات الكهربائيـة

جانــب أن تصـبح الرائــدة فــي صــناعة الســيارات الكهربائيـة فــي العــالم لزيــادة التصــدير وفـرص العمــل، هــذا إلــى

قليــل تحقيــق أمــن الطاقــة لتقليــل اعتمادهــا علــى الــنفط مــن الشــرق األوســط، وتقليــل انبعاثــات الكربــون، وت

طـات واعتمدت في هذه الخطة على منح المستهلك حوافز للشراء، ونشـر مح. التلوث في المناطق الحضرية

صـين الشحن وتعديل شروط البناء لتشـمل إنشـاء محطـات شـحن فـي أمـاكن االنتظـار، وبالفعـل أصـبحت ال

، تليهــا ألمانيــا، ثــم الواليــات 2020اآلن رائــدة هــذه الصــناعة وفًقــا لمؤشــر مــاكينزي للســيارات الكهربائيــة عــام 

تهدف بشكل 2016أما االتحاد األوروبي فكانت استراتيجيته للتحول للتنقل الكهربائي عام . المتحدة األمريكية

ة ومــنح أساســي إلــى خفــض االنبعاثــات الكربونيــة مــن قطــاع النقــل، عــن طريــق االنتقــال للســيارات الكهربائيــ

ــي اعتمــدتها الصــين لتشــجيع االنتشــار هــذه وهنــا نــود أن نشــير إلــى أمــرين ترتبــا علــى. الحــوافز نفســها الت

:االستراتيجيات

صـنيع فجـوة ت: نشأت فجوتان بين دول ومناطق العالم، ويتوقع أن تـؤثرا علـى مسـتقبل الصـناعة، وهمـا: أوًلا

ى تكنولوجيـا نتيجة استحواذ كل من الصين وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية واليابـان وكوريـا الجنوبيـة، علـ

سـويد، علـى ؛ حيـث تسـتحوذ النـرويج وأيسـلندا وهولنـدا والصـين والوالفجوة الثانية فـي االسـتخدام. التصنيع

.العدد األكبر من السيارات الكهربائية بين أسطول السيارات بها

ربـاء ومحطـات نمو مبيعات السيارات الكهربائية كـان أسـرع مـن نمـو البنيـة التحتيـة الالزمـة لتـوفير الكه: ثانًيا

ي السـيارات الشحن؛ مما أدى إلى تباين أسعار الشحن مع ارتفاع تكلفته بالمقارنـة بتكـاليف التـزود بـالوقود فـ

ــ. التقليديــة ة كمــا كــان معــدل نمــو المبيعــات أســرع مــن معــدل تصــنيع البطاريــات الســتيعاب األعــداد الحالي

اريـات والمتوقعة مـن السـيارات الكهربائيـة مـع ارتبـاط ذلـك باسـتخراج بعـض المعـادن الالزمـة لتصـنيع البط

ض مثل الليثيـوم، واحتكـار بعـض الـدول سالسـل اإلمـداد الخاصـة بهـا؛ وهـو مـا يمكـن أن يـؤثر علـى عـدم انخفـا

الـذي ُيَعـد سعر البطاريات التي تَُعد أهم جزء في السيارة الكهربائية، ومـن ثَـمَّ عـدم انخفـاض سـعر السـيارة، و

ارات ومن المتوقع أن يتراجع نمو مبيعـات السـي. من أهم عوامل عدم اإلقبال على شراء السيارات الكهربائية

.خالل السنوات القادمة، وهو األمر الذي سيؤثر بدوره على تراجع هدف خفض االنبعاثات
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حلول تعديل مسار نمو السيارات الكهربائية 

ليم توجــد أربعــة مجــاالت يجــب العمــل عليهــا عنــد التفكيــر فــي نشــر الســيارات الكهربائيــة بشــكل صــحي وســ

: ويعمل على تحقيق الهدف من خفض االنبعاثات، وهي

 فــي ضــوء مســاحة الدولــة ومــدى الســير للســيارات ) خاصــة-عامــة (رســم خطــة لنشــر محطــات الشــحن

. الكهربائية داخل المدن وبينها، ومعدل االنتشار

يجـب أن تكـون تأمين البنية األساسية والحلول الالزمة لتوليد الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية، والتي

.من مصادر متجددة

شـــار بنـــاء صـــناعة وطنيـــة بـــأكبر نســـبة مكـــون محلـــي؛ لتجنـــب االســـتيراد، وحتـــى ال يكـــون تحقيـــق هـــدف انت

.السيارات الكهربائية على حساب عجز الميزان التجاري

تشجيع البحوث والتطوير في صناعة البطاريات وإعادة استخدامها .
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إعداد الباحث: المصدر

الشكل 

خطة انتشار السيارات الكهربائية

1

خطة انتشار السيارات الكهربائية

تأمين البنية األساسية والحلول نشر محطات الشحن وفًقا لخطة مدروسة
الالزمة لتوليد الكهرباء

بناء قاعدة صناعة وطنية بنسبة مكون محليالبحث والتطوير في صناعة البطاريات وإعادة استخدامها
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مدى تأثير انتشار السيارات الكهربائية على خفض االنبعاثات 

:يتم بحث أثر انتشار السيارات الكهربائية على خفض االنبعاثات من خالل أمرين

ات مقارنـــة الســـيارات الكهربائيـــة بالســـيار : أولًـــا

ونيــة؛ التقليديــة مــن حيــث صــافي االنبعاثــات الكرب

إلـى حيث سيؤدي استخدام السيارات الكهربائيـة

جــة عــن تفـادي انبعاثــات الســيارات التقليديــة النات

حــــرق الوقــــود، والتــــي تَُعــــد أكثــــر مــــن انبعاثــــات 

الســـــيارات الكهربائيـــــة الناتجـــــة عـــــن اســـــتخراج 

ل المعادن للبطاريـات وإنتـاج المـواد الالزمـة وتآكـ

. اإلطارات

ــا بــاء تحديــد مــا إذا كانــت مصــادر توليــد الكهر : ثانًي

أم الالزمــة لشــحن الســيارات الكهربائيــة متجــددة

ت من مصادر الوقـود التقليديـة؛ حيـث إنهـا إذا كانـ

مـــن مصـــادر تقليديـــة فســـيكون مجـــرد إحـــالل أو 

إزاحــة ألثــر االنبعاثــات مــن مصــدر وهــو الســيارات 

ـــاء ـــد الكهرب ـــى مصـــدر آخـــر وهـــو تولي ـــة إل التقليدي

ـــأتي ع لـــى لشـــحن الســـيارات الكهربائيـــة، والتـــي ت

.األغلب من محطات تعمل بالوقود األحفوري

نـــت المركبـــات الكهربائيـــة مـــن 2021وفًقـــا لتقريـــر منظمـــة الطاقـــة الدوليـــة عـــام  ، مكَّ

 قدره 
ٍ

مليـون طـن مـن 460ومن المتوقع أن يصل إلـى ،CO2مليون طن من مكافئ 40خفض صاف

280نحو ، على الجانب اآلخر تسببت السيارات الكهربائية في انبعاثات تقدر ب2030عام CO2مكافئ 

ــة،CO2مليــون طــن مــن مكــافئ ــاء الالزمــة لتســيير الســيارات الكهربائي ــد الكهرب ــاتج عــن تولي الن

. واستخراج المعادن للبطاريات، وتآكل اإلطارات

مليـون طـن مـن مكـافئ 740ومع ذلك سيؤدي استخدام السيارات الكهربائية إلى تفادي انبعاث ما يقدر بنحـو 

CO2 ،ــة ــة الســتخالتــي كــان مــن الممكــن أن تنبعــث مــن الســيارات التقليدي ــي أن المحصــلة النهائي دام مــا يعن

.السيارات الكهربائية بدًلا عن السيارات التقليدية هي خفض نسبة االنبعاثات

السيارات الكهربائية في مصر 

؛ وذلــك بعــد صــدور قــرار مــن وزارة التجــارة 2018كانــت بدايــة ظهــور الســيارات الكهربائيــة فــي مصــر فــي عــام 

كانـت أعـداد السـيارات 2020-2018وخالل الفتـرة . والصناعة بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل

تخدامها الكهربائية في مصر قليلة؛ حيث كان االستيراد عن طريق التجـار بغـرض التجربـة، فـي حـين انحصـر اسـ

بــدأت أعــداد الســيارات الكهربائيــة بالتزايــد 2021ومنــذ . بــين الطبقــات فــوق المتوســطة نظــًرا الرتفــاع ســعرها

.سيارة تقريًبا، ومتوقع أن تزداد خالل الفترة القادمة مع إعالن خطة التصنيع المحلي3000لتصل إلى 

طلقـت على غرار خطة الصين، تسـعى مصـر ألن تـدخل سـوق السـيارات الكهربائيـة مـن بوابـة التصـنيع؛ حيـث أ

مـن نسـب االستراتيجية القومية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتهـدف للوصـول إلـى أكبـر قـدر ممكـن

). 2(التصنيع المحلي، وتقوم االستراتيجية على ثالثة محاور أساسية موضحة في الشكل 
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تحديات توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

نمعدديوجدذلكمنوبالرغماالستراتيجية،لنجاحتؤهلهاالتياإلمكاناتبعضمصرفيتتوافر

عددبقلةمروًراالكهربائية،السياراتأســـعاروارتفاعالعام،الوعيانخفاض:أهمهامنالتحديات

.الشحنوتكلفةوقتوزيادةالصـــيانة،ومراكزالكهربائيةالشـــواحن

:التحدياتهذهلمواجهةالتوصياتبعضنوردوختاًما،

ه إنشــاء منطقــة حــرة لمشــروعات إنتــاج الســيارات الكهربائيــة؛ نظــًرا لمــا يمنحــ: إطــالق مشــروع قــومي

ن نظام المناطق الحرة من مزايا وحوافز وإعفاءات لجذب منتجي تلك السيارات، مع تخصيص حصة م

ضة .إنتاجها للسوق المحلية بأسعار ُمخفَّ

تعــديل قــانون البنــاء ليراعــي ضــمن اشــتراطات وتــراخيص البنــاء إقامــة نقــاط: نشــر محطــات الشــحن

شـــحن منزليـــة وبـــالمواقع المختلفـــة وفـــي محطـــات الوقـــود الحاليـــة والجديـــدة، وإقـــرار حـــوافز إلنشـــاء 

محطـات شـحن داخـل المؤسســات الحكوميـة لتمكـين الشـحن أوقــات العمـل، وتشـجيع األفـراد ممــن 

يمتلكــون مســاحات مــن األراضــي علــى إنشــاء نقــاط ومحطــات شــحن بالتعــاون مــع شــركات محطــات 

.  الشحن

ة، ومـنح إلزام مؤسسات وشـركات القطـاع العـام بإصـدار تقريـر للبصـمة الكربونيـ: تشجيع االستخدام

ودراسـة حوافز الستبدال السيارات الكهربائية بسيارات القطاع العام، ونشر مراكز الخدمة والصـيانة،

.طرح حلول تمويلية لشراء سيارات كهربائية وتمييز هذه الحلول إذا ما كانت محلية الصنع

ارية دراســــة إمكانــــات التصــــنيع المحلــــي للبطاريــــات، والفــــرص االســــتثم: تشــــجيع التصــــنيع المحلــــي

ــادة عــدد مــدارس التكنولوجيــا التطبيقيــة وإدراج تخصــص الســ يارات المســتقبلية إلعــادة تــدويرها، وزي

.الكهربائية بها، وتشجيع دور الجامعات والبحث العلمي

الشكل 

محاور االستراتيجية القومية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

2

ـــــــــــــــم المصـــــــــــــــانع  دع

القائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ام دعم التحول التدريجي الستخد

وســــــــائل النقــــــــل المســــــــتدام

جــــــــذب االســــــــتثمارات 

بغـــــــــــــرض التصـــــــــــــدير

إعداد الباحث: المصدر



146146



2022نوفمبر -العدد األول -آفاق المناخ 147

نـه ال على أن الالجئ لديه تعريـف محـدد للغايـة، لك-وثيقة قانونية أساسية-1951تنصُّ اتفاقية الالجئين لعام 

مـوت، فـي يشمل المهاجرين البيئيين؛ إذ لم يتم تضمين التغير المناخي، الـذي يمكـن أن يـؤدي إلـى األذى أو ال

ات ومـا إلـى لذلك، لن يتم االعتراف بأي شخص كالجئ بسبب فراره مـن الجفـاف والفيضـان. أسس االتفاقية

. ذلك

لـدانهم وتتناول هذه المقالة قصًصا حقيقية من المهاجرين الذين طلبوا اللجوء في مصر بعد فـرارهم مـن ب

.بسبب اآلثار البيئية لتغير المناخ

الوضـع تكمن المشكلة الرئيسة التي تواجه تدوين
إلــــى القــــانوني للمهــــاجرين البيئيــــين فــــي االفتقــــار

.المفردات والتعاريف ذات الصلة

.. المهــــاجرون البيئيــــون
من خطر إلى آخر 

مساعد أول حماية في مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين

مي ياسر. أ

ــامج الدراســات  لــى وحاصــلة عاألورومتوســطيةباحثــة ماجســتير فــي برن
-ياسـية بكالوريوس العلوم السياسية من كلية االقتصاد والعلـوم الس

.جامعة القاهرة

ــا باهًظــا نتيجــة اســتخدام نا أصــبح تغيــر المنــاخ ظــاهرة ال يمكــن غــض الطــرف عنهــا، كمــا بــات عبًئ

ــا : اولتغيــر المنــاخ تــأثيرات عديــدة علــى عــدة جوانــب فــي حياتنــ. للتكنولوجيــا فــي الوقــت الحاضــر بيئي

ا؛ فلقد أثَّر على الناس إلى مـدى كبيـر طـال حـركتهم و ا وسياسيا واقتصادي تـنقالتهم؛ ممـا واجتماعي

ن ومــع ذلــك، فــإن القــانون الــدولي لالجئــين ال يعتــرف باألشــخاص الــذي. دفعهــم بــدوره إلــى الهجــرة

.يفرون من آثار تغير المناخ كالجئين
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أصـــــبح تغيـــــر المنـــــاخ ظـــــاهرة 

ـــــى  ـــــا يجـــــب عل ـــــا باهًظ ال مفـــــر منهـــــا، وعبًئ

ي اإلنســــان تحملــــه مقابــــل التكنولوجيــــا التــــ

ولتغيــــر المنــــاخ تـــــأثيرات. يتمتــــع بهــــا اآلن

ـــ: عديـــدة علـــى عـــدة جوانـــب فـــي حياتنـــا ا بيئي

ا، وأ ا وسياســيــا واقتصــادي ــى واجتماعي ــر عل ثَّ

النــــــاس إلــــــى مــــــدى كبيــــــر طــــــال حــــــركتهم 

ح وتنقالتهم؛ مما دفعهم إلى الهجرة، وأصب

ـــــا فقـــــط؛ إذ يضـــــطر انتقـــــالهم لـــــيس داخلي

ـــا عـــن  بعـــض النـــاس إلـــى عبـــور الحـــدود بحًث

غيـر مأوى بعيًدا عن المخاطر التي يسـببها ت

ومــــع ذلــــك، فــــإن القــــانون الــــدولي . المنــــاخ

رون لالجئين ال يعترف باألشـخاص الـذين يفـ

ة إلـى من آثار تغيـر المنـاخ كالجئـين، باإلضـاف

ـــب للحصـــول  ـــك، فـــإنهم إذا تقـــدموا بطل ذل

م علـــى اللجـــوء، فســـيتم رفضـــه بســـبب عـــد

.استيفاء بنود اللجوء

عدم تحديد الوضع القانوني للمهاجرين البيئيين

إلــى المفــردات تكمــن المشــكلة الرئيســة التــي تواجــه تــدوين الوضــع القــانوني للمهــاجرين البيئيــين فــي االفتقــار

ا ا أو قانوني ا عالمي جة لذلك، ال يوجد ونتي. والتعاريف ذات الصلة؛ إذ إن المهاجرين البيئيين غير معترف بهم حالي

ارج أي إجراء حالي لحماية المهاجرين البيئيين أو تقنين أوضـاعهم عنـدما يفـرون مـن كـوارث تغيـر المنـاخ إلـى خـ

حيـز التنفيـذ، يقـف 1951، وبعد سبعة عقود من دخـول اتفاقيـة الالجئـين لعـام 2022ففي عام . بلدانهم األصلية

.القانون الدولي على الحياد تجاه إضفاء الشرعية على وضع المهاجرين البيئيين أمام القانون

ــام المتعلقــة بالوضــع القــان ــة فــي مواجهــة معضــلة هــذه األي ــر فّعال ــة أنهــا غي وني فــي الواقــع، أثبتــت االتفاقي

شـخص "، فـالالجئ هـو 1951ووفًقـا التفاقيـة عـام . لألشخاص الذين يفرون من بلدانهم بسبب آثار تغير المنـاخ

باب غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده األصـلي بسـبب خـوف لـه مـا يبـرره مـن التعـرض لالضـطهاد ألسـ

ضــمين ولــم يــتم ت". تتعلــق بــالعرق أو الــدين أو الجنســية أو االنتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو رأي سياســي

.كوارث تغير المناخ، التي يمكن أن تؤدي إلى األذى أو الموت، في أسس االتفاقية
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ذا هــذا، وإ. لــذلك، لــن يــتم االعتــراف بــأي شــخص كالجــئ بســبب فــراره مــن الجفــاف والفيضــانات ومــا إلــى ذلــك

شاؤه أغفلنا تعريف المهاجر وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة، فسوف ندرك أن المهاجر مصطلح شامل، تم إن

انون لخدمة نطاقه الخاص وليس من شـأنه إنشـاء أي صـفة قانونيـة جديـدة، كمـا لـم يـتم تعريفـه بموجـب القـ

ا الدولي، وهو غير مقبول عالمي .

تــاد، الشــخص الــذي ينتقــل بعيــًدا عــن مكــان إقامتــه المع"وُيعــرَّف المهــاجر، وفًقــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، 

".سواء داخل بلد ما أو عبر حدود دولية، بشكل مؤقت أو دائم، وألسباب متنوعة

2022نوفمبر -العدد األول -آفاق المناخ 149



150

غـــــــــــــامض 1لـــــــــــــذا، فـــــــــــــإن التعريـــــــــــــف

ي وال يشــــمل أي تصــــنيف ويفتقــــر إلــــى أ

يـين، وضع قانوني ملـزم للمهـاجرين البيئ

بلـد الذين يمكن ببساطة ترحيلهم مـن ال

ع التي لجأوا إليها بسبب عدم وجـود وضـ

ــ. قــانوني محــدد ، ال توجــد حماي ــمَّ ة ومــن ثَ

.دولية للمهاجرين البيئيين

مناخ محددة َيُعد مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين أن نزوح األشخاص بناًء على تأثيرات تغير ال

هــذا وتُعــرِّف المفوضــية . فــي إطــار النــزوح الــداخلي-للمفوضــيةSOPs(2(وفًقــا إلجــراءات التشــغيل الموحــدة -

ــا ــازحون داخلي ــى أنهــم ن ية وتهــتم المفوضــ. الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــين هــؤالء األشــخاص عل

.بهؤالء األشخاص، وتوفر لهم بعض الخدمات

150
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العالقة بين تغير المناخ وتداعياته

ظـر       على الرغم من عدم الحاجة إلـى التغطيـة القانونيـة للمهـاجرين البيئيـين مـن وجهـة ن

.االعتبارالقانون الدولي، فإن عالقة تغير المناخ وتشعباته كبيرة بما يكفي ألخذها في

لحصول على ومع ذلك، ال يحق للنازحين الحصول على الحماية الدولية، وال تُقيَّم طلباتهم للجوء أو قضاياهم ل

ـق كمـا ال تُ . االندماج المحلي، أو إعادة التقسيم الطوعي، أو إعـادة التـوطين فـي بلـد ثالـث: حلول دائمة، مثل طبَّ

دود إجــراءات التشــغيل الموحــدة الخاصــة بالمفوضــية وال القــوانين الدوليــة علــى األشــخاص الــذين يعبــرون حــ

ن بلـدهم المهاجرين البيئيين لخطر كبير في كلٍّ م-عادةً -ويعرض هذا الوضع . بالدهم على أساس تغير المناخ

.األصلي وبلد اللجوء، بسبب آثار تغير المناخ

دمــرت المنــازل، وهــددت حيــاة النــاس، وقتلــت 2022إذ أدى تغيــر المنــاخ فــي الســودان إلــى فيضــانات فــي يونيــو 

وبـالنظر إلـى 3.جنـوب كردفـان، والنيـل األبـيض، وكسـال، وواليـة غـرب دارفـور: الكثيرين، في مناطق عديـدة منهـا

رة ، عانـت هـذه المنـاطق مـن نـد)األنشطة الرئيسة للسكان هـي الزراعـة والحصـاد(تضرر قطاع الزراعة بشدة 

.لسودانالغذاء؛ مما أدى إلى صراع على الغذاء تحول إلى صراع قبلي بسبب الطبيعة الديموغرافية القبلية ل

رَّض هــذا وفــي حــال تعــ. ومــع ذلــك، فــإن الصــراع لــم يكــن بســبب قبيلــة معينــة، ولكــن بســبب الفيضــان وآثــاره

ا التفاقية ، فسيتم االعتراف به كالجئ وفقً )العرق(الشخص لالضطهاد والحرمان من الطعام بسبب القبيلة 

خ دون ومن الواضح تماًما أن القانون الدولي وقانون الالجئين يتعـامالن مـع العالقـة بـين تغيـر المنـا. 1951عام 

علــى وبالتــالي، يتعــين. محاولــة حــل الســبب الــرئيس، وهــو عــدم القــدرة علــى طلــب اللجــوء بســبب الفيضــانات

لروابط لملء الشخص المتضرر أن يخاطر بحياته بالبقاء في المكان نفسه حتى يتم تحقيق واحد أو اثنين من ا

.طلب لجوء قوي وملموس
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معضلة المهاجر البيئي وخطر الترحيل والموت

بعـد تـدمير منزلـه، ولـم يعـد 2022عاًمـا، فـرَّ مـن الفيضـانات فـي يونيـو 22مزارع سوداني يبلغ مـن العمـر 4"نوح"

تقـر وبعـدها، عَبـر الحـدود إلـى مصـر عْبـر أسـوان؛ حيـث يف. بإمكانه العمـل كمـزارع بعـد أن جـرَّف الفيضـان أرضـه

-ونيـةممـن لـديهم خلفيـة قان-إلى أي وضع قانوني في مصر، ونصـحه أفـراد الجاليـة السـودانية فـي مصـر " نوح"

وهــو الجــئ بيئــي،" نــوح"إن . بعــدم طلــب اللجــوء فــي مصــر، ألنــه يفتقــر إلــى أســباب طلــب اللجــوء المعتــرف بهــا

دود إلى الوضع القانوني في مصر، ألنه عَبر الح" نوح"ويفتقر . 1951تعريف غير موجود في اتفاقية الالجئين لعام 

.دون جوازات سفر أو وثائق؛ لذلك ال يستطيع إصدار تصريح إقامة في مصر

الترحيـل مؤهل لطلب اللجوء في مصر، ألنه يفتقر إلى أي وثائق ومعرض لخطر" نوح"من الناحية المثالية، فإن 

يتم غيــر مؤهــل للحصــول علــى وضــع الالجــئ القــانوني، وســ" نــوح"ولكــن مــن الناحيــة الفنيــة، فــإن . إلــى الســودان

ا فــي طويًلــ" نـوح"االعتـراف بــه فقـط كطالــب لجــوء، ألن طلبـه ال ينــدرج تحــت أحـد أســس االتفاقيـة، ولــم يمكــث 

ائــه إلــى وفــي حــال تعرضــه لالضــطهاد النتم. بــالده بعــد الفيضــان، ولــم يتعــرض للصــراعات القبليــة أو العرقيــة

بجانـب عرق النوبة، وهي قبيلة غير عربية في السودان تعرضت لالضطهاد من قبائـل أخـرى: أقلية عرقية، مثل

مكنـه الحكومة، فربما يؤدي ذلك إلى حرمانه من المساعدة التي تقدمها الحكومـة لألشـخاص فـي منطقتـه، وي

.رقهالتقدم بطلب للحصول على اللجوء في مصر، وسُيعترف به كالجئ لتعرضه لالضطهاد بسبب ع

راع علـى في الواقع، يؤدي تغير المناخ إلى العديد من المجاعات الكارثية والفقر؛ مما يؤول في النهايـة إلـى الصـ

. الموارد بسبب ندرة الغذاء والماء

جيسيماجاتي
ممثلة المفوضية في الصومال

ــــر  المجتمعــــات الضــــعيفة هــــي األكث
ك تضرًرا من آثار أزمة المناخ؛ مما يتـر

العديـــد مـــن العـــائالت بـــدون حمايـــة 
5.ويزيد من النزوح
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ي والحــرب إن الصــومال بلــد فقيــر فــي القــرن اإلفريقــي تــأثَّر بشــدة بالفســاد السياســ

؛ ففي يونيـو مـن العـام 2022، وتعرَّض ألزمة تغير المناخ في عام 1991األهلية منذ عام 

، نفســه، شــهد الصــومال موجــة جفــاف غيــر مســبوقة نتيجــة موســم فاشــل لألمطــار

. تسببت في حدوث جوع ومرض ونزوح كارثي

ا علـى ونتيجة لذلك، فقَد الناس ماشيتهم ومحاصـيلهم، وجـاعوا حتـى المـوت، وقـاتلو

عـام، وقد ُأجبـر الصـوماليون علـى الفـرار إلنقـاذ حيـاتهم؛ فمنـذ بدايـة ال. الماء والطعام

ألــف مــواطن منــازلهم قســًرا، بســبب الجفــاف ومســتوى الجــوع 800غــادر أكثــر مــن 

المستشـــري بـــين عـــدد مـــنهم، والـــذي مـــن المـــرجح أن يتصـــاعد مـــن خمســـة ماليـــين 

6.شخص إلى ما يقرب من سبعة ماليين شخص في األشهر المقبلة

رجــل صــومالي يبلــغ مــن العمــر " عبـدي"

ــى مصــر، 25 ــا، فــرَّ مــن الصــومال إل عاًم

ــة مميتــة لــدخول مصــر  وقــد خــاض رحل

بشــــكل غيــــر قــــانوني عبــــر الســــودان، 

حيـث بسبب الجفاف في بلده األصـلي؛

. 2022ضرب الجفاف قريته في يونيو 

رأيـت النـاس يتضـورون": "عبدي"وقال 

جوًعا حتى الموت، ورأيت أحد أصـدقائي

ُيقَتــــــل فــــــي أثنــــــاء البحــــــث عــــــن مــــــاء 

".  للشرب

ــــدي"إن  مجــــرد شــــخص مــــن بــــين " عب

غيـر العديد من ضحايا اآلثار المميتـة لت

المنــاخ فــي الصــومال؛ حيــث أثــرت نــدرة

ـــة والجفـــاف ســـل ًبا الميـــاه وتآكـــل الترب

علـــــــــى ســـــــــبل عـــــــــيش اآلالف مـــــــــن 

ــــذين يعتمــــدون  ــــل -الصــــوماليين ال مث

بشــــكل أساســــي علــــى هــــذه -"عبــــدي"

المــــوارد الطبيعيــــة للبقــــاء علــــى قيــــد

.الحياة

2022نوفمبر -العدد األول -آفاق المناخ 153



154

ومـــــع ذلـــــك، تتـــــأثر إفريقيـــــا بشـــــكل خـــــاص مـــــن تغيـــــر المنـــــاخ، بســـــبب نقـــــص البنيـــــة التحتيـــــة، 

طـيط حيـاة وافتقارها إلى التكنولوجيا المتقدمة للتنبؤ بهـذه الظـواهر، والحكـم الرشـيد القـادر علـى تخ

ن لقـد فقـد آالف األشـخاص حيـاتهم لـيس فقـط بسـبب الظـواهر الناجمـة عـ. الناس وحلها وإنقاذهـا

ؤدي فــي تغيــر المنــاخ، ولكــن أيًضــا بســبب ارتبــاطهم بمســتويات مختلفــة مــن المجاعــة والفقــر التــي تــ

.النهاية إلى صراع على الموارد بسبب ندرتها

التغطية القانونية للمهاجرين البيئيين لم تَُعد ترًفا

ات، وتآكـل الجفـاف، والفيضـان: تسبَّب تغير المناخ، الذي ضرب أجزاًء كثيرة من العالم، فـي ظـواهر سـيئة، مثـل

. التربة، وإزالة الغابات
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ـا وعبـر الحـدود بعـد أن فقـدوا األمـل فـي ظـروف معيشـية أفضـل فـي بلـ دانهم ويضطر الناس إلى النزوح داخلي

ًدا كالجئين األصلية بسبب ظاهرة تغير المناخ، ومع ذلك يظل القانون الدولي مقيد اليدين؛ إذ ال يعترف بهم أب

االسـتفادة مـن بيئيين يفرون من الكوارث البيئية التي تعرض حياتهم للخطر في بلدانهم األصلية، وال يمكنهم

.حماية بلدانهم األصلية إلنقاذ حياتهم

عرض إن مفهـوم االعتـراف القـانوني بـالالجئين يتمثـل فـي أن العـودة إلـى بلـد المنشـأ سـت

لي المهـاجر البيئـي إذا عـاد إلـى بلـده األصـسيواجههحياة الشخص للخطر، وهو ما يعادل الخطر الذي 

ـــاخ ـــة واالعتـــراف . المتضـــرر مـــن الظـــواهر الناجمـــة عـــن تغيـــر المن ـــد الحمايـــة القانوني ـــم تَُع وعليـــه، ل

إلنقــاذ كالجئـين ترًفــا، بـل صــارا ضـرورة-الــذين لـديهم خــوف حقيقـي مــن العـودة-بالمهـاجرين البيئيـين 

.حياة المهاجرين بقوة القانون

، يجـب أن يكـون 2022الُمنعقـد فـي مصـر فـي نـوفمبر ،(COP27)وفي ضوء مؤتمر األمـم المتحـدة لتغيـر المنـاخ 

لمـؤتمر، إضفاء الشرعية على وضع المهاجرين البيئيين في بلد اللجوء على رأس األولويات في جدول أعمـال ا

ألن هذه التحركات كانت ناجمة عن كـوارث تغيـر المنـاخ، كمـا يهـدف هـذا األمـر إلـى مراعـاة األعـداد الهائلـة مـن 

.المهاجرين الذين يصلون إلى مصر سنويا هاربين من كوارث تغير المناخ

1International Organization for Migration, Glossary on migration, IML Series No. 34, 2019, available at: 
https://www.iom.int/who-migrant-0 
2UNHCR protection handbook for internally displaced persons, 
https://www.unhcr.org/protection/idps/4c2355229/handbook-protection-internally-displaced-persons.html 
3OCHA, Sudan: Floods - Jun 2022, Relief web, FL-2022-000277-SDN, August 2022, available at: 
https://reliefweb.int/disaster/fl-2022-000277-sdn
4The interviewee refused to reveal his real name for confidentiality and fearing arrest, however the rest of 
the story is real.
5UNHCR and NRC Press release, One million people displaced by drought in Somalia, UNHCR, 11 August 2022, 
available at: https://www.unhcr.org/news/press/2022/8/62f4c3894/million-people-displaced-drought-
somalia.html
6Norwegian refugee council, Somalia faces climate emergency and famine as fourth rainy season fails, 
Norwegian refugee council, 22 June 2022, available at: https://www.nrc.no/news/2022/june/somalia-faces-
climate-emergency-and-famine-as-fourth-rainy-season-fails/ 

الهوامش
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أكــدت مصــر أن العمــل علــى اســتمرار الحــوار بــين 
يـد الدول المتقدمة والنامية هو الحل األمثـل لتوط

.أوجه التعاون فيما يتعلق بقضايا المناخ

على تأثير التغير المناخي
اآلثار المصرية

باحث سياسي واستراتيجي 
وسفير مناخ

أحمد حمادي. أ
حاصـــل علــــى الــــدورات الرئيســــة الـــثالث لكليــــة الــــدفاع الــــوطني، ودورة

راتيجية أســاليب الفكــر والدراســات المســتقبلية بمركــز الدراســات االســت
.للقوات المسلحة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

ًدا وانطالًقــا مــن هــذا الوضــع، أولــت الدولــة المصــرية ملــف التغيــر المنــاخي اهتماًمــا بالًغــا، ورصــدت لــه جهــو

ى خاصــة ومــؤثرة؛ فعمــدت إلــى تنفيــذ سياســات وإجــراءات وطنيــة للحــاق بركــب مواجهــة التغيــر المنــاخي علــ

لجهــود المســتوى الــوطني، وتعزيــز أوجــه التعــاون علــى المســتوى اإلقليمــي والــدولي؛ للتنســيق المتبــادل ل

.المعنية بالقطاعات المختلفة المتأثرة بالتغير المناخي وخاصة التراث التاريخي

التغير المناخي واآلثار المصرية

تـؤثر على مر العصور واجهت اآلثار المصرية العديد من التحديات الناجمة عن الظواهر الطبيعيـة، والتـي لـم

لتـي تـؤثر بها بسهولة، ولكن من المحتمل أن تُحدث هذه الظواهر مستقبًلا بعض التلفيـات أو التهديـدات ا

لتغيـر واآلن، تواجـه اآلثـار المصـرية تحـدًيا جديـًدا وهـو ا. على مصير األثر خالل المراحل الزمنيـة بعيـدة المـدى

ة فـي المناخي، والذي ارتفعت حدة تأثيراته التي قد يـؤدي اسـتمرارها إلـى خسـائر فـي المجـاالت كافـة، وخاصـ

ا كتراث إنساني للبشرية اآلثار المصرية التي يتم توثيقها عالمي.

رى؛ مـا جعلـه بمثابـة يقيًنا أثَّر التغير المناخي على اآلثار والتراث العالميْين تأثيًرا متبايًنا من دولة ألخـ

يواجـه تهديد عالمي للتراث، ولم تكن اآلثار المصرية بمنأى عنه؛ فهي جزء من التراث العـالمي الـذي

.تداعيات التغير المناخي
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رجـات الحـرارة في هذا السياق، تتمثل أهم التداعيات السلبية للتغير المناخي علـى اآلثـار المصـرية فـي ارتفـاع د

ر بعمليـات والرطوبة وارتفاع مستوى سطح البحر، والتي قد تؤدي إلى تلف المواقـع األثريـة؛ حيـث تتـأثر األحجـا

. التمدد واالنكماش، في حين يهدد ارتفاع سطح البحر بغرق بعض اآلثار باختالف فتراتها التاريخية

، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى %80في السياق ذاته، يالَحظ أن ارتفاع نسبة الرطوبة في مصر بما يصل إلى 

عـدد يؤدي إلـى ظهـور عفـن فطـري وبكتيـري علـى" الهيئة العامة لألرصاد الجوية"، وفًقا لتحذير 2030عام % 90

ــار ــاف المصــنوعة منهــا، أمــا اآلث ــار واأللي ــوان اآلث ــى أل ــؤثر عل ــار العضــوية مــن الخشــب والنســيج؛ مــا ي مــن اآلث

.المعدنية فتحدث لها عملية صدأ

ان فــي كــذلك، تتســبب ميــاه األمطــار المتســربة عبــر جــدران المبــاني األثريــة فــي نفــاذ األمــالح لمســامات الجــدر 

د أخطـر المناطق األثرية التـي تتفاعـل مـع عـاملي الرطوبـة والحـرارة بفعـل ظـاهرة التجمـد والتبلـور فتصـبح أحـ

. العوامل المهددة لتماسك أجزاء البنايات األثرية

مـن إجمـالي انبعاثـات العـالم؛ % 0.6ورغم أن انبعاثات غازات االحتباس الحرار ي التي تصدر عن مصر ال تتجاوز 

درجـات مئويـة فـي اإلســكندرية 3.5درجـات مئويـة فــي أسـوان، و5.6ممـا ينـتج عنـه ارتفـاع درجــة الحـرارة بمقـدار 

ع بحلـول ، مـن المتوقـ"الهيئة الحكومية الدوليـة المعنيـة بتغيـر المنـاخ"، فإنه وفًقا لتقديرات 2090بحلول عام 

ــا، وهــو مــا يتــرك تــداعيات 2100عــام  حــدوث ارتفــاع فــي متوســط درجــة الحــرارة قــدره ثــالث درجــات مئويــة عالمي

قات، نتيجـة سلبية على اآلثار المصرية بظهور تلف واختفـاء األلـوان واصـفرار، باإلضـافة إلـى الشـروخ والتشـق

ــات التمــدد واالنكمــاش الناتجــة عــن التغيــرات المســتمرة لــدرجات الحــرارة بســبب األشــعة فــ وق تتــابع عملي

.البنفسجية

الشكل 

2100المتوقع بحلول عام ) مئوي(معدل ارتفاع درجات الحرارة 

1

2017راصد السياسات المناخية، نوفمبر : المصدر

إذا لم تتخذ الـدول
أي إجـــــــــــــــــــــــراءات 

درجات4.5

درجات3.5

درجة2.5

باتبـــــــــــاع الـــــــــــدول 
السياســـــــــــــــــــــــات 
الحاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إذا أوفـــــت الـــــدول 
بتعهــــــــــــــــــــــــــداتها 
الحاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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الشكل 

الدول المنتجة ألكبر كميات من غازات االحتباس في العالم

من االنبعاثات الكلية% 60الدول العشر األكثر إنتاًجا لالنبعاثات الغازية مسؤولة عن 

2

الشكل 

2030بحلول عام " فارق االنبعاثات"انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري، و

3

ولندية مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية األوروبية، وكالة بحوث البيئة اله: المصدر
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إذا طبقــت كــل التعهــدات 
غيــر المشــروطة التــي وُعــد

بها في باريس

إذا طبقــت كــل التعهــدات 
ا المشـروطة التــي وُعـد بهــ

في باريس

قبــــــــــل –نقطــــــــــة الصــــــــــفر 
الشـــروع باتخـــاذ اإلجـــراءات 

كلة الكفيلة بمعالجة المش

درجة مئوية 2
المجال المستهدف

درجة مئوية 1.5
المجال المستهدف

2018تقرير األمم المتحدة حول فارق االنبعاثات : المصدر
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اآلثار المصرية المتأثرة بالتغير المناخي

ار في ظل هذا التغير المناخي، فإن هناك عدًدا من اآلث

جمـة المصرية التي أصبحت أكثر عرضة للمخـاطر النا

عن التغير، وفي هذا الصدد، يمكن اسـتعرض أبرزهـا

:كاآلتي

ذلـــك المعبـــد األثـــري الـــذي يقـــع علـــى : معبـــد الكرنـــك

قصــر، الضـفة الشــرقية لنهــر النيــل، تحديــًدا بمدينــة األ

ا؛ إذ والــذي ُيعــد أحــد أكثــر المواقــع األثريــة زيــارًة وإقباًلــ

يالَحــــظ أن أشــــعة الشــــمس قــــد تســــببت فــــي تلــــف 

ر ألوانها . معظم الجدران وتغيُّ

ي ارتفاع درجات الحرارة ف: هياكل الجرانيت في أسوان

ــه يتــرك بصــماته علــى لَ  نــات الصــيف يبــدو أيًضــا وكأن
ِ
ب

ات بعض المواقع األثرية في أسوان؛ حيث ترتفع درجـ

درجة، ما قد يؤثر بـبطء علـى 40الحرارة أحيانًا أكثر من 

العديـــــد مـــــن هياكـــــل الجرانيـــــت الـــــوردي؛ إذ يتمـــــدد 

ش الجرانيــت فــي الشــمس فــي أثنــاء النهــار، ثــم يــنكم

.بين عشية وضحاها في درجات حرارة أقل

العديد من الدراساتأشارت

نـة األثرية والبيئية إلى أن مدي

أســــــوان، ومعظــــــم المــــــدن الســــــاحلية 

والمطلة على نهر النيل، من المحتمل أن

، تكــون أكثــر عرضــة لخطــر التغيــر المنــاخي

وهــو مــا يــؤثر علــى المواقــع األثريــة بهــا؛ 

يد تخزين المياه فـي المنطقـة
ِ
مـن حيث يُز

مخــاطر التغيــر المنــاخي، واإلجهــاد المــائي 

ربة الذي سينجم عنه إحداث خلخلة في الت

.األثرية، والنظم البيئية
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أن يبـدو كـذلك: المباني القديمة مـن الطـوب الطينـي

؛ أكبـــر األضـــرار المناخيـــة تحـــدث خـــالل فصـــل الشـــتاء

حيــث يـــؤدي هطــول األمطـــار بشــكل كبيـــر إلــى تـــدمير 

ر المبـــاني القديمـــة مـــن الطـــوب الطينـــي، التـــي اســـتم

ــة بســبب األمطــار المحــدودة ــرة طويل . معظمهــا لفت

ير ، كان للعواصف الترابية واألمطار تـأث1994ففي عام 

ــ ــر علــى األمــاكن األثريــة؛ حيــث غرقــت مئ ات ســلبي كبي

المقابر، بما فـي ذلـك العديـد مـن مقـابر وادي الملـوك

، كما األول إلى بحيرة" معبد سيتي"والملكات، وتحول 

ــــة المصــــنوعة مــــن  ــــازل التقليدي ــــات المن انهــــارت مئ

. الطوب الطيني

َيـت فـي عـ: قايتبايقلعة 
ِ
م  1477ام تلك القلعة التي ُبن

ضـة في اإلسـكندرية، والتـي تُعـد مـن أكثـر المنـاطق عر

ات لخطر التغير المناخي؛ حيـث امتـدت األمـواج والتيـار 

ـــــى  ـــــة الناجمـــــة عـــــن ارتفـــــاع مســـــتوى البحـــــر إل القوي

ـــــة  ـــــك، عمـــــدت الدول أساســـــاتها، وفـــــي مواجهـــــة ذل

ـــة مـــن الحـــواج ـــت سلســـلة طويل ـــى تثبي ز المصـــرية إل

ي البحريــة الخرســانية المرئيــة مــن الواجهــة البحريــة فــ

". الكورنيش"وسط المدينة، والمعروفة باسم 

ــة الشــاطبي ريــة تتضــمن الجبانــة أقــدم مقــابر أث: جبان

باإلســـــكندرية، ويبـــــدو أنهـــــا ُشـــــيَِّدت بعـــــد تأســـــيس

م؛ حيــث كــان ُيقــام فيهــا .ق332المدينــة مباشــرة عــام 

ــــة هــــي  ــــة، وتتعــــرض هــــذه الجبان الطقــــوس الجنائزي

األمر األخرى ألضرار، نتيجة ارتفاع مستوى مياه البحر،

.  الذي يقلل من قدرة تحمل الصخور

ــَئ عــام : قصــر الجــوهرة
ِ

، فــي قلعــة صــالح 1814أنش

ن مــن عــدة ك تــل الــدين األيــوبي بالقــاهرة؛ حيــث يتكــوَّ

ئيس، رئيســة تتكــون مــن طبقتــين تبــدأ بالمــدخل الــر

يــة وعلــى يســار هــذا المــدخل أبنيــة كثيــرة تعلوهــا أبن

" ســراي العــدل"أخــرى تســودها البســاطة، وتتصــل بـــ

يـة ، أمـا الطبقـة الثان"محمـد علـي باشـا"التي أنشـأها 

رات ويمكــن رؤيــة أثــر التغيــ. فتعلــو جنــاح االســتقبال

ــــاث ومــــا ــــات الخشــــبية واألث ــــي المقتني ــــة ف المناخي

كتريـا، أصابها من تآكل نتيجة تعرضـها للرطوبـة والب

ومـــا لحـــق بالمقتنيـــات المعدنيـــة مـــن تغيـــر واضـــح، 

. باإلضافة إلى وجود تشققات في الجدران

م ُشــيِّد هــذا القصــر فــي عــا: قصــر الخــديوي توفيــق

فــــــدانًا، وطــــــراز معمــــــاري 24، علــــــى مســــــاحة 1888

نهضة فـي كالسيكي يتضح فيه التأثر بمباني عصر ال

ـــات، منهـــا ـــا، وقـــد تعـــرض القصـــر لعـــدة تلفي : أوروب

ب االنهيـــارات الداخليـــة نتيجـــة تكـــرار الحرائـــق بســـب

ــــى حــــدوث  درجــــات الحــــرارة المرتفعــــة، باإلضــــافة إل

.تشققات في المبنى، وتلفيات في األخشاب

ــــة          ــــة الحكوميــــة الدولي ــــا للهيئ ووفًق

ـــــــاخ ـــــــر المن ـــــــة بتغي فمـــــــن ،المعني

فـاع المحتمل أن تتعرض مدينة اإلسـكندرية الرت

مســـتوى ســـطح البحـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى تآكـــل 

الســواحل والفيضــانات؛ مــا ســيؤدي بــدوره إلــى 

واطئ تـــأثيرات كبيـــرة علـــى البنيـــة التحتيـــة والشـــ

.ومواقع التراث الثقافي فيها
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على 1946ُشيِّدت عام : استراحة الملك فاروق بالهرم

متــــًرا مربًعــــا، 513الطــــراز الفرعــــوني، وعلــــى مســــاحة 

يجـة ونت. واالستراحة ذات أرضية مرتفعة عن الرصـيف

تبلــــور األمــــالح علــــى ســــطح المبنــــى؛ ظهــــرت عــــدة 

أثًرا تشققات به؛ ذلك أن اآلثار العضوية هي األسـرع تـ

ت وتضــرًرا، باإلضــافة إلــى ظهــور الميــاه الجوفيــة تحــ

.المبنى

ــة قلعــة  ت فــي الســياق ذاتــه، نفــذ: قايتبــايحماي

وزارة المـــوارد المائيـــة والـــري ممثلـــة فـــي الهيئـــة 

مشـروع هندسـيالعامة لحماية السـواحل، أكبـر 

"يقايتبـاقلعـة "بحري متكامل من نوعه لحماية 

مليون جنيه؛ والذي ُيعد267باإلسكندرية، بتكلفة 

أكبـــــر مشـــــروع لموقـــــع أثـــــري علـــــى الســـــواحل 

ــه بنســبة  ــم االنتهــاء من العــام % 95المصــرية، وت

.  الجاري

ـــــــــرى لحمايـــــــــة شـــــــــواطئ  المشـــــــــروعات الكب

لعـة؛ لم يقتصر األمر علـى حمايـة الق: اإلسكندرية

ئ حيــث نفــذت الهيئــة المصــرية لحمايــة الشــواط

المشروعات الكبرى لحماية شواطئالعديد من 

969؛ والتـــي يبلـــغ إجمـــالي تكلفتهـــااإلســـكندرية

.مليون جنيه

وكـــــان لملــــــف حمايــــــة الكــــــورنيش والشــــــواطئ 

ــــة فيهــــا، بهــــدف حمايــــة الســــواحل مــــن  األولوي

تـــداعيات التغيـــر المنـــاخي، والعمـــل علـــى إيقـــاف 

ن تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعـاني مـ

. عوامل النحر الشديد

عيد على الص: مشروع التكيف مع التغير المناخي

صــــندوق المنــــاخ "الــــدولي، تعاونــــت الدولــــة مــــع 

ويـل وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتم" األخضر

ــز التكيــف مــع التغيــر المنــاخي فــ"مشــروع  ي تعزي

بـدأ الـذي" الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر

، وذلــك 2024وسيســتمر حتــى عــام 2018فــي عــام 

. مليون دوالر أمريكي31.4بتكلفة 

لحـد ويتمثل أحد األهداف الرئيسة للمشروع في ا

مــن مخــاطر الفيضــانات الســاحلية فــي الســاحل

في الشمالي لمصر الناجمة عن االرتفاع المتوقع

مســــتوى ســــطح البحــــر والعواصــــف الشــــديدة 

ة المتكررة، من خالل تركيـب حـواجز مرنـة منخفضـ

علــى التكلفــة؛ للتخفيــف مــن آثــار الظــواهر الجويــة

.البنية التحتية

؛ لــم تكــن الدولــة المصــرية بعيــدة عــن هــذه التــداعيات

فــــالمتتبع لسياســــاتها يجــــد أنهــــا اتخــــذت إجــــراءات 

ير عديدة في مواجهـة هـذه التـداعيات المتعلقـة بـالتغ

ـــــار، ورغـــــم صـــــعوبة حصـــــر هـــــذه  ـــــى اآلث ـــــاخي عل المن

ا، اإلجراءات، فإنه يمكن على األقل التطرق لعدد منهـ

: كما هو الحال في

ة تنبهت الدولة المصرية إلى ضرور"

مواكبة األحـــداث العالمية، وخـاصــة 

ـلقت فيما يتعلق بالتغير المناخي، وعلى أثـره أطـ

صــر االســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ فــي م

، والتــي تُعــد الخطـــوة الرســمية لالنطـــالق2050

نحــــو خلــــق ثمــــرة تعــــاون بــــين مصــــر والــعـــــالم 

بشــــــرم ) (COP27واستضـــــافة مـــــؤتمر المنـــــاخ 

.“2022الشيخ في نوفمبر 

ار جهود الدولة لحماية اآلث.. سياسات وإجراءات

: مشروع إعادة األلوان األصلية ألعمدة معبد الكرنك

ــــات  ــــوان والنقــــوش والكتاب ــــادة إظهــــار األل ــــك إلع ذل

الهيروغليفية على جدران األعمدة بما يرجعهـا ألقـرب

رات هيئــة كانــت عليهــا قبــل أن تتــأثر بتــداعيات التغيــ

.المناخية
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احل اإلدارة المتكاملــة للمنــاطق الســاحلية للســ"وضــعت الدولــة أيًضــا خطــة : خطــة إدارة المنــاطق الســاحلية

اطر بأكملـه، إلدارة مخـاطر التغيـر المنـاخي علـى المـدى الطويـل وتعزيـز القـدرة علـى التكيـف مـع مخـ" الشمالي

لناتجـة الفيضانات الوشيكة، وذلك في إطار مشروعات حمايـة الشـواطئ التـي تنفـذها الدولـة لمواجهـة اآلثـار ا

.مليار جنيه200عن التغير المناخي، وحماية منشآت تصل قيمتها لنحو 

الحفاظ على اآلثار المصرية في مواجهة التغير المناخي .. مسارات موازية

واجهـة بجانب هذه الجهود السابقة، ثمة جهود موازية يمكن االستعانة بها للحفاظ على آثارنا وتراثنا في م

:هذا التهديد العالمي، ومن بينها

ذا رغــم الجهــود المبذولــة فــي الحفــاظ علــى اآلثــار والتــراث، فــإن هــ: التعــاون واالســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة

ــة فــي التعامــل مــع هــذ ــرات الدولي ــدولي واالســتفادة مــن الخب ــًدا مــن التعــاون ال ــد يتطلــب مزي ا التحــدي الجدي

لـوطني، المتغير الجديـد، وبالتـالي تطبيـق مـا توصـل إليـه العـالم مـن آليـات متطـورة فـي حمايـة اآلثـار والتـراث ا

فـي –العالميـة بجانب االستعانة بالخبراء الدوليين في ترميم وصيانة اآلثار، فضـًلا عـن مواكبـة أحـدث التقنيـات

).تقنية اإلنزيمات–الليزر –تقنية النانو : (مثل-التعامل مع ملف اآلثار وحمايتها

يمكـــن فـــي هـــذا الصـــدد اســـتخدام أدوات وتقنيـــات علميـــة جديـــدة، مثـــل نظـــم: العلميـــة الحديثـــةالتقنيـــات 

التراث المعلومات الجغرافية واالستشعار عن ُبعد، باإلضافة إلى النماذج المناخية في مراقبة وإدارة مواقع

نظــر الثقـافي وخاصـة المواقـع السـاحلية القيمـة؛ فهـذه التقنيـات الجديـدة ليسـت مهمـة فقـط مـن وجهـة ال

اعدة فـي العلمية، ولكن أيًضا في توفير المعلومـات التـي يمكـن اسـتخدامها فـي التخطـيط التنمـوي، والمسـ

دعم إنشاء أنظمة إنذار مبكر لتأثيرات التغير المناخي وخاصة الظواهر الجويـة والعواصـف، ومـن شـأنها أن تـ

.اتخاذ القرار في مجال إدارة التراث الثقافي

اية اآلثار من يمكن تشكيل لجنة من الجهات المعنية باآلثار المصرية، تتولى ملف حم: تشكيل لجان مختصة

يانات تداعيات التغير المناخي، من خالل حصر المناطق والمباني األثرية المعرضة للمخاطر من خالل قاعدة ب

ــئ ســجالت للمبــان) رســم الخــرائط عاليــة البيانــات والتصــورات ثالثيــة األبعــاد(مثــل 
ِ

ي المعرضــة التــي سُتنش

. للخطر، وأنواع المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها
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ي تـاريخ ويمكن في هذا الصدد، تحويل بعـض هـذه المبـاني األثريـة إلـى متـاحف لتوثيـق حقبـة تاريخيـة مهمـة فـ

ــتم فــتح  ــزوار لعــرض مقتنياتهــا، وفــتح " اســتراحة الملــك فــاروق"مصــر الحــديث، كــأن ي ــالهرم لل احة االســتر "ب

" يــققصــر الخــديوي توف"كمتحــف قــومي، كمــا يمكــن االســتفادة مــن بعــض القصــور مثــل " إســناالملكيــة فــي 

.وتحويله إلى استراحة للضيوف من الرؤساء والملوك الذين يزورون مصر طوال فترة وجودهم

ـا، فـإن هنـاك الع: تكيف التـراث األثـري مـع التغيـر المنـاخي ديـد مـن رغـم أن التغيـر المنـاخي يمثـل تحـدًيا عالمي

ــد مــن التقــار  ــم رصــدها فــي العدي ــي، ت ــة التــي يمكــن اتخاذهــا علــى المســتوى المحل ير إجــراءات التكيــف والوقاي

اد بهــا، والتوصــيات التــي وضــعتها منظمــة اليونســكو فــي الســنوات األخيــرة، والتــي يمكــن اتباعهــا واالسترشــ

دعم بجانب توثيق التعاون مع المنظمة الدولية؛ للعمل في الملف ذاته عـن طريـق إمـدادات ماديـة ومعنويـة لـ

.اللجنة في حماية اآلثار والتراث

، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالتغير "2030رؤيـة مصـر "يجب تأكيد حرص الدولة الدائم على تحقيق ختاًما، 

" خطــة عمــل بـــالي"، و"اتفاقيــة كيوتــو"، و"ريـــو دي جــانيرو"المنــاخي، مــن خــالل تأكيــد مبــادئ إعــالن 

". اتفاق باريس للمناخ"و

علـى وفي سبيل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي، دائًما ما أكـدت مصـر أن العمـل

تعلـق استمرار الحوار بين الدول المتقدمة والنامية هو الحـل األمثـل لتوطيـد أوجـه التعـاون فيمـا ي

اخي فـي بقضايا المناخ، من خالل ترسيخ التعاون الدولي واإلقليمـي لمواجهـة تـداعيات التغيـر المنـ

بمدينــة شــرم  (COP27)ربــوع العــالم كافــة، وهــو مــا ســتؤكده الدولــة المصــرية فــي مــؤتمر المنــاخ

.2022الشيخ في نوفمبر 

المناخي وضع استراتيجية مختصة بالتكيف مع التغير

ــــا وتقســــيمها : فــــي قطــــاع اآلثــــار يــــتم تحديــــدها زمني

مــع تضـــمينها ) بعيـــدة–متوســطة –قريبـــة (لمراحــل 

.  بوسائل وأدوات معنية بالتعامل مع هذه التهديدات
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ط ارتفع المتوس
الســنوي  لدرجــة

حرارة الهواء
.يةفي العقود الستة الماض

1.5oc

الغطـــاء هنـــاك خســـارة كبيـــرة فـــي 
يفوالصالربيعفي فصلي الثلجي 

ينتج عن ذوبان التربة الصقيعية 

.غازات دفيئة

ـــ ا العقـــد األكثـــر دفًئ
على اإلطالق

درجــة الحــرارة 
فوق األرض

2001-2010:

.بشكل أسرع من المحيطات

ترتفــــــــــــــــــــــــع

ا األكثر دفًئـتؤدي درجات الحرارة 
ي ؛ مما يؤدتبخر المياهإلى زيادة 

.أكبر وأكثر خطورةعواصفإلى 

ذوبــان األنهــار 
الجليديــــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــدفق  ت
األنهــــــــــــار

الجليــــــد البحــــــري
كـــــــــل عقـــــــــد يـــــــــتقلص

ــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــأكثر .أكث

االحتباس الحراري

تحمـــــض
المحيطات

ي في بعض المناطق، هناك نقص فـ
اراألكسجين في الماء، وهذا األمر ض

ــــــــا ــــــــةب ــــــــاة البحري .لحي

Source: Pinterest, “Let's Talk Energy -Climate Change Adaptation Lesson Plans and Infographics.” 
(Accessed: November 1, 2022).

التقسيم 
الطبقي 

القطــــــــب 
الشمالي

ــــــــــدا كن



التغير المناخي والبيئة

تحمـــــــــــــــــــــــــض
المحيطــــــــــــــات

بعـض يتم امتصاص الكثير من ثاني أكسيد الكربون فـي الميـاه؛ ممـا يجعـل مـن الصـعب علـى
.كائناتلهذه ال" آكلة"فبعض المياه تَُعد بالفعل . األنواع بناء األصداف والهياكل الخارجية

االحتبــــــــــــــــــاس 
الحــــــــــــــــــــــــراري

ة يمنــع هــذه الطبقــات مــن االخــتالط بشــكل صــحيح؛ ممــا يــؤثر علــى تبــادل العناصــر الغذائيــ
.والحرارة وثاني أكسيد الكربون

.هو تكوين طبقات مختلفة من الماء في المحيطالتقسيم الطبقي   

.انخفض على مدى العقود القليلة الماضية في جنوب كندا، في حين ازداد في شمالهاتدفق األنهار    

.يسهم في ارتفاع مستوى سطح البحرذوبان األنهار الجليدية   

ن  ترتفـع درجـة الحـرارة فيـه أسـرع مـرتين مـالقطب الشـمالي 
.القطب الجنوبي

هـا خالل العقود الستة الماضية، زاد هطـول األمطـار فيكندا  
%.16بنسبة 
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قــــدمت مبــــادرة المليــــون شــــاب متطــــوع للتكيــــف 
ــــا لتحديــــد خيــــارات المنــــاخي إطــــاًرا جديــــًدا ومنهجي
الـــــــتحكم فـــــــي أنمـــــــاط االســـــــتهالك والعـــــــادات 

ف مـن واألنشطة اليومية لألفراد التي تعزز التخفيـ
.آثار التغير المناخي وهيكلها

مبـــادرة المليـــون شـــاب 
رؤيــــة جديــــدة .. متطــــوع

للتكيف المناخي

سفير ميثاق االتحاد األوروبي للمناخ
ظمـات األمين العام لالتحاد الدولي لخبراء التنمية المسـتدامة إحـدى منمصطفى الشربيني. د

ن شـاب شبكة األمم المتحدة للتغيرات المناخية، ورئيس مبادرة المليـو
عضــــو مجلــــس أمنــــاء اتحــــاد الصــــحفيين -متطــــوع للتكيــــف المنــــاخي 

.األفارقة

ذلك وجـب ُينظر إلى التغير المناخي على أنه تهديد خطيـر للحيـاة علـى كوكـب األرض، وكـذلك علـى البشـرية؛  لـ

واجهـة على الناس مواجهة التحديات من أجل تخفيضات كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة ، وال بـد مـن الم

التغيــر بشــكل كبيــر فــي  عــادات وأنشــطة النــاس باعتبارهــا ركيــزة مهمــة للتصــدي لتحــدي التخفيــف مــن آثــار

بــاألمم المنــاخي العــالمي؛ حيــث يشــير التقريــر  الصــادر عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ

ات المتحـــدة إلـــى أن الســـلوك وأســـلوب الحيـــاة والثقافـــة لهـــا تـــأثير كبيـــر علـــى اســـتخدام الطاقـــة واالنبعاثـــ

لتـي لهـا المرتبطة بها، وأن أي خفض فـي االسـتهالك، سـوف يكـون ناتًجـا مـن اعتمـاد التغييـرات السـلوكية ا

. تأثير كبير على استخدام الطاقة واالنبعاثات المرتبطة بها

، 2050ام هذا وقد أقر االتحاد األوروبي خريطة الطريق لالنتقال إلى اقتصاد تنافسي مـنخفض الكربـون فـي عـ

ة لألمـم كما أصدرت المفوضية األوروبية الكتاب األبـيض الخـاص بالنقـل، فضـًلا عـن اعتمـاد الجمعيـة العامـ

ل لخريطة طريق الطاقة الجديـدة والمتجـددة بالوصـول إلـى صـفر كربـون بحلـو2021سبتمبر 24المتحدة في 

.2050عام 

التغير لــيس هنــاك مــن شــك، بعــد توصــيات الكثيــر مــن األبحــاث وتقــارير الهيئــة الدوليــة الحكوميــة المعنيــة بــ

ن أيًضـا المناخي، أن التغييـرات السـلوكية ضـرورية للغايـة للوصـول إلـى أهـداف خفـض االنبعاثـات، وأنـه يمكـ

. الوصول إلى األهداف بتكاليف أقل إذا تم تحقيق التغييرات السلوكية بالصورة المطلوبة
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ة التحـدي وبالتالي، فإن األنماط المختلفة لكل من االسـتهالك وعـادات الحيـاة اليوميـة تَُعـد أساسـية لمواجهـ

ـــذلك أطلقنـــا مـــن مصـــ ـــر المباشـــرة للغـــازات الدفيئـــة؛ ل ـــات المباشـــرة وغي ر العـــالمي للتخفيـــف مـــن االنبعاث

ف المنـاخي مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، وهي تصنف على أنها أكبـر مبـادرة فـي العـالم للتكيـ

يقودهــا المجتمــع المــدني؛ حيــث إن الدولــة المصــرية اتخــذت العديــد مــن الحلــول المناخيــة لمواجهــة التغيــر 

فيـذ رؤيـة المناخي بالتحول نحو االقتصـاد األخضـر والتعجيـل بتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة مـن خـالل تن

ين جـودة التي تَُعد أكبر مبادرة في العالم لتحس" حياة كريمة"؛ حيث أطلقت الدولة المصرية مبادرة 2030مصر 

.الحياة

متحدة، المنسقة المقيمة لألمم البانوفاإيلينا 

انطالق المبادرة 

فــي أطلقــت مؤسســة الفريــق التطــوعي للعمــل اإلنســاني، مبــادرة المليــون شــاب متطــوع للتكيــف المنــاخي

ف، ؛ برعاية كلية الدراسات العليـا والبحـوث البيئيـة بجامعـة عـين شـمس، وجامعـة األزهـر الشـري2021سبتمبر 

.وذلك في إطار التعاون في مجال التوعية والمشروعات المجتمعية في الريف

ريـق الغرض العام للمبادرة هو تجميع مليون شاب من الملهمين يمكن أن يحدثوا تغييًرا في المجتمع عـن ط

امج ضـمن أنشـطة المبـادرة، وهـو برنـ" سـفراء المنـاخ"محو األمية الكربونية، وفي إطار ذلك تم إطالق برنـامج 

وعات للتوعيــة ومحــو األميــة المناخيــة مــن خــالل توعيــة الفئــات المختلفــة مــن الكبــار والصــغار بقضــايا وموضــ

نتـــاج الميـــاه، والغـــذاء، والطاقـــة، والتنـــوع البيولـــوجي، والتشـــجير، ووســـائل اإل: تتعلـــق بـــالتغير المنـــاخي، مثـــل

يـث األنظف، ومصادر الطاقة وأنواعها، وإجراءات التخفيف والتكيـف الخاصـة بالتعامـل مـع التغيـر المنـاخي؛ ح

.طالًبا من جامعات إفريقية653تم تخريج تسع دفعات، منها 

ا لتحديـد خيـارات الـتحكم فـي أنمـاط قدمت مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي إطاًرا جديًدا ومنهجي

هـا، وأيًضـا االستهالك والعادات واألنشطة اليومية لألفراد التي تعزز التخفيـف مـن آثـار التغيـر المنـاخي وهيكل

. بناء نمط تأثير السلوك الفردي على انبعاثات الغازات الدفيئة

ـا يستهدف إطار عمل المبادرة ممارسات المستهلكين، ويركز على استراتيجيات طموحة ولكنهـا مجديـة تقني

ا واقتصاديا للمستهلكين لتقليل انبعاثات الكربون الخاصة بهم واجتماعي .

اإلطــار ويمكــن تصــنيف ذلــك إلــى أربــع فئــات رئيســة لخفــض االنبعاثــات القائمــة علــى االســتهالك لتشــكل

. األساسي، والتي يتم تقسيمها بعد ذلك إلى استراتيجيات سلوكية واستراتيجيات فرعية

حـن ن. تأتي مشاركة الشباب فـي صـميم عمـل األمـم المتحـدة فـي مصـر

ا ملتزمــون بــالوقوف إلــى جــانبهم وهــم يتطلعــون إلــى مصــر أكثــر ازدهــارً 

.وقدرة على الصمود
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تحديات المبادرة

التمكين الفردي والمسؤولية الذاتية

ــذي أوجــده الشــباب المتطــوع فــي العمــ ــدو أن خطــاب التمكــين الفــردي والمســؤولية الذاتيــة ال ل يب

نظر إليـه المناخي، باإلضافة إلى ما قدمه هؤالء من الجديد في المشاركة العامة، يشير إلى أن الفرد يُ 

اضح ما إذا بشكل متزايد على أنه عامل أساسي للتخفيف من التغير المناخي، حتى لو لم يكن من الو

.لكربونكان ينبغي لألفراد أن يكونوا الفاعلين الرئيسين لمتابعة التحول إلى مجتمع منخفض ا

ـــا واســـع النطـــاق علـــى أن األفـــراد أيًضـــا بحاجـــة إلـــى تغييـــر بعـــض العـــادات  ويبـــدو أن هنـــاك إجماًع

. واألنشطة في ممارسات االستهالك الحالية الخاصة بهم لمعالجة التغير المناخي

ئمة وأصبح ذلك موضوع نقاش حول ما إذا كانت هذه التغييرات يجب أن تكون تدريجية وعملية ومال

ركـزت ألنماط حياة األفراد الحالية أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات جوهرية وجذرية أكثر؛ حيـث ت

ــار المنــاخ المتعلقــة باالســتهالك بشــكل أساســي علــى تحويــل الســلع التــي جهــود التخفيــف مــن آث

ار عنـد يشتريها األشخاص نحو خيارات ذات تأثيرات أقل مثل كفاءة اسـتخدام الطاقـة كإطفـاء األنـو

.اتمغادرة الغرفة أو تعديل درجة الحرارة الداخلية، من أجل تحقيق تخفيضات كبيرة في االنبعاث

ح التطبيق العملـي لإلطـار باسـتخدام اسـتهالك الغـذاء كمثـال؛ حيـث يمكـن أن يـؤد ي تحديـد وُيوضَّ

ز فهـم خيارات الـتحكم فـي العـادات اليوميـة المسـببة لالحتبـاس الحـراري بشـكل منهجـي إلـى تعزيـ

عمـل فـي شامل لمجموعة االسـتراتيجيات السـلوكية التـي تسـتهدف خيـارات المسـتهلك، والتـي ت

الحرجـة مراحل مختلفة مـن سلسـلة التوريـد، وبالتـالي فهـو يـوفر نقطـة انطـالق لمعالجـة األسـئلة

.المتعلقة بدور األفراد في دعم التخفيف من آثار التغير المناخي
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.إنشاء منصة دولية لتدريب سفراء المناخ:  أوًلا

ا في جميع الدول:  ثانًيا االنتشار عالمي.

.التمويل الالزم لتنفيذ التوسعات:  ثالًثا

يـة مساعدة سفراء المناخ في الحصول على تمويل مـن المنظمـات الدول:  رابًعا
.لمشروعاتهم التي تُسهم في برامج التكيف والتخفيف

ــا ــ: خامًس ــة الت ــول المناخي ــة مــن مشــروعات الحل ي نقــل بعــض النمــاذج التجريبي
.قدمها سفراء المناخ إلى الجوانب التجارية
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كذلك ومن الضروري أيًضا التفكير في عدم انحصار السعي وراء الخيارات المعروفة، ولكن ال بد من البحث

يـام فهناك المئات من اإلجراءات المحددة التـي يمكـن لألشـخاص الق. عن فرص جديدة للحد من االنبعاثات

هدف أوًلـا بها للمناخ والبيئة في أنماط حياتهم، ولكن من المهم في الخطوة األولى تحديد السـلوك المسـت

اقـة من منظور صاحب المنزل؛ إذ إن هنـاك سـلوكيات مختلفـة للوصـول إلـى هـدف سياسـي مثـل تـوفير الط

ثال، أو في المنزل وإمكانية تحقيق ذلك، عن طريق خفض منظم الحرارة بتركيب زجاج مزدوج على سبيل الم

لمختلفـة فمن المهم أوًلا، وقبل كل شـيء، أن تكـون االختالفـات بـين السـلوكيات ا. عزل جدار صلب للمباني

ل أو واضحة للحصول علـى مزيـد مـن األفكـار فـي كـل مـن التـأثيرات البيئيـة لهـا، وكـذلك العوامـل التـي تُ  سـهِّ

ل استيعابها
ِ
.تُعرق

بعاثـات أن جميـع أنشـطة االسـتهالك النهـائي تتسـبب فـي ان: ومن هنـا نسـتخلص نتيجـة أساسـية مفادهـا
، مــع الغــازات الدفيئــة وزيــادة البصــمة الكربونيــة؛ ومــن ذلــك أنشــطة تدفئــة المنــازل، واســتخدام الســيارات

ج تشير إلى كمية الغازات الدفيئة المنبعثة خالل دورة ح
ِ
.ياته بأكملهامالحظة أن البصمة الكربونية للُمنت

ـــة المجتمعـــات  ـــا لتوعي ـــادرة تقـــدم إطـــاًرا شـــامًلا وطموًح ـــا، فـــإن هـــذه المب وختاًم
تمـــاد علـــى بمتطلبـــات التكيـــف المنـــاخي وتقليـــل البصـــمة الكربونيـــة لألفـــراد، باالع

العمـــــل الشـــــبابي الـــــدؤوب لمحـــــو األميـــــة الكربونيـــــة لجميـــــع الفئـــــات العمريـــــة 
. والمجتمعية، كأداة متمايزة للتخفيف من آثار التغير المناخي
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يســــلط هــــذا المقــــال الضــــوء علــــى المســــاهمات 
اإليجابيـــــة للمســـــاحات الخضـــــراء الحضـــــرية فـــــي 

.أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

القـــــــــــــــــيم البيئيـــــــــــــــــة 
واالقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــادية 
للمســــاحات الخضــــراء 

دراسـة حالـة: الحضرية
)هونج كونج(

مدرس مساعد في االقتصاد ببرنامج 
م األكاديمية العربية للعلو-جامعة لندن

والتكنولوجيا والنقل البحري

ياسمين هشام عيد. أ
. دةألبحـاث اقتصــاديات الســعاإيراســموسمسـاعدة بحثيــة فـي منظمــة 

1اريس حصلت على درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية من جامعة بـ
.2022بانثيون السوربون وجامعة القاهرة في عام 

:القيم البيئية للمساحات الخضراء

ة تَُعــد المســـاحات الخضــراء واحـــدة مـــن أكثــر األدوات فّعاليـــة مـــن حيــث التكلفـــة للحفـــاظ علــى جـــودة الحيـــا

مثـال، وتحسينها، سواء في البلدان أو المدن أو الضواحي، فيمكن لهذه المساحات الخضـراء، علـى سـبيل ال

ــاه، كمــا يمكنهــا إبقــ ــى إمــدادات المي ــة إل ــرات الترب ــاه مــن خــالل تقليــل ترشــيح نت ــى جــودة المي اء الحفــاظ عل

الملوثــات الســامة بعيــدة عــن المجــاري المائيــة؛ فالمنــاطق ذات المســاحات الخضــراء الكبيــرة بهــا معــدالت

أطنـان 3.2أعلى في إزالة الملوثات، وقد أظهرت دراسة ُأجريت فـي أتالنتـا أن المسـاحات الخضـراء تزيـل نحـو 

. من الجسيمات لكل ميل مربع سنويا؛ ما يؤدي إلى تحسين الجودة البيئية

ن كــذلك يمكــن للمســاحات الخضــراء أن تقلــل مــن جريــان ميــاه األمطــار؛ حيــث تُقّيــد األشــجار كميــة هائلــة مــ

احات وتجدر اإلشارة هنا إلـى أنـه كلمـا زاد عـدد المسـ. األمطار في مظالتها فيتبخر الماء وال يصل إلى األرض

الخضــراء، زاد تــوافر مســاحة المظلــة والمســاحة األرضــية المســتخدمة فــي جمــع ومعالجــة ميــاه العواصــف 

. الحضرية

ســمى تُشـير المسـاحات الخضــراء الحضـرية إلــى األراضـي النباتيــة داخـل المنـاطق الحضــرية، والتـي عــادة مـا ت

أشـجار الغابات الحضرية، وتتنوع هذه المساحات الخضراء ما بين األسطح الخضراء، والمناظر الطبيعيـة، و

.الشوارع، والمتنزهات الحضرية، والحدائق، والمالعب، وكذلك األراضي الرطبة
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ار ذاتهـا ورغم هذا، فهناك خالف حول وظيفة الغابات الحضرية في تقليـل انبعاثـات الكربـون؛ نظـًرا ألن األشـج

زن مرة أخـرى فـي تنبعث منها غازات ثاني أكسيد الكربون في الليل وعندما تُحَرق أو تُحلَّل، ُيطَلق الكربون المخ

.  وهكذا، يعتمد دور األشجار في الحد من االنبعاثات الكربونية على ظروف زراعة األشجار ونموها. الهواء

خـالل تماشًيا مع ذلك، يمكن أن تتسبب المساحات الخضراء في انخفاض درجة حرارة الهواء في الصيف مـن

إضـــافية مـــن األشـــجار تـــرتبط % 10تظليـــل أحـــواض الحـــرارة مـــن خـــالل المبـــاني الخرســـانية؛ حيـــث نجـــد أن كـــل 

وبشكل عـام، فزراعـة األشـجار هـي إحـدى أكثـر الطـرق فّعاليـة مـن حيـث . درجة1بانخفاض درجة الحرارة بمقدار 

ــأثير الجــزر الحراريــة الحضــرية، والتــي تنشــأ كنتيجــة للكثافــة العاليــة لل حــرارة البشــرية التكلفــة للتخفيــف مــن ت

.تأثير المساحات الخضراء على درجة الحرارة) 1(وهنا، يوضح الجدول . المنشأ والمباني في المناطق الحضرية

باإلضافة إلـى ذلـك، قـد تعمـل المسـاحات الخضـراء علـى تحسـين جـودة الهـواء عبـر إزالـة الغبـار

ت والملوثــات والــدخان مــن خــالل النباتــات، وبصــفة خاصــة األشــجار، التــي تقلــل مــن كميــة الغــازا

والجزيئات فـي الغـالف الجـوي؛ حيـث أثبتـت دراسـة فـي هـذا المجـال أن فـدانًا واحـًدا مـن األشـجار 

كما أظهرت دراسة أخرى ُأجريت على. طنا من الغازات والجزيئات سنويا13يمكنه إزالة ما معدله 

رطًلـا مـن 35األشجار الحضرية في مدينة وسط كاليفورنيا أن معدالت العزل السنوية تبلغ نحـو 

. رطل من لألشجار األكبر800ثاني أكسيد الكربون لألشجار الصغيرة، ونحو 
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درجة حرارة الجو مقارنة بـ حالة الغطاء النباتي

درجات أكثر برودة9 منطقة مفتوحة بساتين األشجار

درجات أكثر برودة6 أرض جرداء مساحات الزراعة المروية

درجات أكثر برودة6إلى 4 ضواح جديدة بدون أشجار ضاحية بها أشجار

درجات أكثر برودة4إلى 2 ساحة انتظار سيارات ةمساحات العشب الرياضي

جدول

تأثير المساحات الخضراء على درجة الحرارة

1

: القيم االجتماعية واالقتصادية للمساحات الخضراء

لخفيفـة التـي للمساحات الخضراء تأثيرات إيجابية على الصحة البدنية؛ حيث يمكنها توفير مناطق للتمـارين ا

يمكن بدورها أن تقلل مـن مؤشـر كتلـة الجسـم وتزيـد مـن طـول عمـر المـواطنين بغـض النظـر عـن العوامـل

تعـافي فضـًلا عـن ذلـك، فهـي تـوفر للنـاس فرصـة لل. العمـر والجـنس والـدخل: االجتماعية واالقتصادية، مثل

.نمن البيئة الحضرية المجهدة، ما يعني أن فوائد المسـاحات الخضـراء قـد تكـون ذات قيمـة أعلـى فـي المـد

نـاس؛ باإلضافة إلى ذلك، فإن زيادة المساحات الخضراء الحضرية يمكن أن تقلل من اإلجهاد الحراري بـين ال

نحـو فالمرضى في المستشفيات ذات الغرف المطلة على المساحات الخضراء لديهم معدل شفاء أسـرع ب

وقـات وقدرت دراسة ُأجريت في الواليات المتحدة أن تقليل أ. ٪ من أولئك الذين ليس لديهم هذا المنظر8.5

مليــون دوالر 93التعــافي بســبب المســاحات الخضــراء يمكنــه أن يقلــل مــن تكــاليف الرعايــة الصــحية بمقــدار 

النتـائج بجانب ذلك، فاألشخاص الذين يعيشـون بـالقرب مـن هـذه المنـاطق يسـتفيدون مـن. أمريكي سنويا

. فـي االقتصـاداإليجابية التي لن تفيدهم فحسب، بل ستفيد أيًضا شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصـحية

تـي تعـود نتيجة لهذا، فهناك عالقة إيجابية بين الظروف الصحية الجيدة والمساحات الخضراء الحضرية، وال

.بفائدة كبيرة على الفئات االجتماعية ذات الدخل المنخفض

لحيـاة المساحات الخضراء الحضرية لها أيًضا آثار إيجابية على البشر؛ فوجود األشـجار يمكـن أن يعـزز جـودة ا

ــى انخفــاض معــدالت  ــؤدي إل ــذي قــد ي ــل مــن اإلجهــاد ال ــاه، ويقل ــة ونقــص االنتب ــة والعقلي والصــحة العاطفي

ــاب ومســتويات الكــورتيزول ات ففــي هولنــدا، يالحــظ أن معــدل االكتئــاب فــي المنــاطق ذات المســاح. االكتئ

باإلضـافة إلـى ذلـك، . مرة من المناطق ذات المساحات الخضراء األقل13.3الخضراء الشاسعة أقل بمقدار 

د في لندن أن شجرة إضافية لكل كيلومتر في الشارع تؤدي إلى تقليل 
ِ
وصفة طبيـة مضـادة لالكتئـاب 1.18ُوج

.آلالف األشخاص

Source: Vegetation cooling effects (from Maco & McPherson 2003, McPherson 1998).
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؛)(ADHDهذا وتؤثر المساحات الخضراء على تركيز األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتبـاه

يمشـون حيث نجد، على سبيل المثال، أن األطفال المصـابين باضـطراب فـرط الحركـة ونقـص االنتبـاه والـذين

. يكون تركيزهم أفضل من األطفال اآلخرين-لمدة عشرين دقيقة في حديقة

راء تـؤثر وبالتركيز بشـكل أكبـر علـى القـيم االقتصـادية للمسـاحات الخضـراء، ُيالَحـظ أن هـذه المسـاحات الخضـ

علـــى قـــيم العقـــارات الســـكنية والتجاريـــة؛ إذ إن المســـاحات الخضـــراء، بنـــاًء علـــى العديـــد مـــن الدراســـات فـــي 

٪ في المتوسط، كمـا أن قـيم المنـازل القريبـة 7العشرين عاًما الماضية، يمكنها زيادة قيمة العقارات بنسبة 

وبشكل . ٪ من المنازل المماثلة في أماكن أخرى20إلى % 8من المساحات المفتوحة والمتنزهات أعلى بنسبة 

". قيمة المتعة"عام، فزيادة أسعار المساكن بالقرب من المساحات الخضراء ظاهرة تسمى 

ودة باإلضافة إلى ذلك، قد تؤثر المسـاحات الخضـراء علـى السـياحة؛ حيـث تعتمـد هـذه الصـناعة عـادة علـى الجـ

ى، البيئيــة، وتعمــل الغابــات الحضــرية علــى تحســين مظهــر المــدن التــي تكمــل عوامــل الجــذب الحضــرية األخــر 

النشـاط كذلك تُسهم المهرجانات والفّعاليات في المساحات الخضراء أيًضـا فـي. فتجذب المزيد من السياح

ر مهرجـان : االقتصادي المحلي، فعلـى سـبيل المثـال
ِ
مريكيـة السـنوي فـي الواليـات المتحـدة األ" أزهـار الكـرز"ُيـد

. مليون دوالر أمريكي للبالد98.5عائدات قدرها 
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ــديهم منــاظر  ــذين ل ــوظيفي؛ حيــث يواجــه الموظفــون ال ــادة الرضــا ال كمــا تُســهم المســاحات الخضــراء فــي زي

ـا أقـل، وقـدًرا أقـل مـن الصـداع واألمـراض، مقارنـة بـالموظفين ا لـذين ومساحات نباتية خضراء ضغًطا وظيفي

. ليس لديهم هذه المناظر

ز المساحات الخضراء إنتاجية العمال؛ فوفًقا لعلماء ا لنفس، كذلك، تُعزِّ

ونـوا توفر المساحات الخضراء للعمال إحساًسا بالراحة يتيح لهم أن يك

ة أكثــر إنتاجيــة، كمــا تعطــي زيــادة المســاحة الخضــراء بالمنــاطق التجاريــ

ا للمنطقة التي تجذب العمالء إلى الشركات تصوًرا إيجابي.
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:هونج كونج والمساحات الخضراء

تَُعــد هــونج كــونج واحــدة مــن أكثــر المــدن كثافــة فــي

العــــالم، والتــــي تواجــــه العديــــد مــــن التحــــديات، فــــي 

ــرة فــي عــدد ســكان الحضــر،: مقــدمتها ــادة الكبي الزي

ـــات غـــازات  ـــادة المســـتمرة فـــي إجمـــالي انبعاث والزي

ضــرر االحتبــاس الحــراري، فضــًلا عــن ارتفــاع تكلفــة ال

ج عـن الناجم عن انبعاثات ثاني أكسـيد الكربـون النـات

اســـتخدام الوقـــود األحفـــوري علـــى مـــر الســـنين فـــي 

اعــة، الــبالد، وانخفــاض نســبة األراضــي الصــالحة للزر 

. وهي األرض التي يمكن حرثها وزراعتها

وهـي ،( Rationale, Objectives, Appraisal, Monitoring, Evaluation and Feedback, ROAMEF)ووفًقا لـدورة 

األسـاس المنطقـي، واألهـداف، والتقـدير، والمراقبـة، والتقيـيم، : مراحـل6دورة حياة السياسة المقسـمة إلـى 

روعات وفـي هـذا السـياق، فأحـد المشـ. والتغذية العكسية، تبدو هونج كونج حالـة مناسـبة للتـدخل الحكـومي

عامـــة، الضـــخمة التـــي اقترحتهـــا الحكومـــة لتحســـين خـــدمات النظـــام البيئـــي، والتنـــوع البيولـــوجي، والصـــحة ال

مشروع هو-والتماسك االجتماعي، والقدرة على التكيف مع التغير المناخي والوضع االقتصادي لهونج كونج

ــة ،(Green Deck Development, GD)" تنميــة األســطح الخضــراء" ــى تغييــر الواجهــة والبيئ ــذي يهــدف إل وال

. الحضرية الحالية من خالل بناء مساحات خضراء متعددة الوظائف
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Hung Hom)يقـــع المشـــروع فـــوق نفـــق  Cross 

Harbour) وبـالقرب مـن منصـة محطـة(Hung Hom

MTR)،تطلـب وللتنبؤ بتأثيرات المشـروع وتقييمهـا، ي

لفــة األمــر تطبيــق الخطــوات األربــع إلجــراء تحليــل التك

ه، التــي تحــدد فوائــد المشــروع وتكاليفــ) CBA(والعائــد 

ء وتقيــيم هــذه الفوائــد، وتطبيــق عامــل الخصــم وإجــرا

. تحليل الحساسية على التوالي بالتفصيل

ــــــة هــــــي  ــــــة، ســــــنفترض أن الحكوم ــــــي هــــــذه الحال ف

التكـاليف، المستثمر، ولذلك، سُتْعتَبر جميع الفوائد و

ـــاء تكـــاليف التشـــغيل والصـــيانة وتكـــاليف ال: مثـــل بن

َبر تلك ، في حين سُتْعت"تكلفة خاصة"واإليرادات، أنها 

تكلفـــــة "التـــــي يتقاســـــمها األفـــــراد واألطـــــراف أنهـــــا 

". اجتماعية

،)(CBAفي الخطوة األولى من تحليل التكلفة والعائد 

ليف تكـــون التكـــاليف الخاصـــة لمرحلـــة البنـــاء هـــي تكـــا

ون البنــاء واالستشــارات والتصــميم، فــي حــين ســتك

زدحـام التكاليف االجتماعية هي انبعاثـات الكربـون واال

ومــع ذلــك، فــإن التكلفــة الخاصــة . المــروري المؤقــت

يانة، لمرحلــة التشــغيل هــي تكــاليف التشــغيل والصــ

. والتكلفة االجتماعية هي انبعاثات الكربون

من ناحية أخرى، 

فإن الفوائد الخاصة لهـذه المرحلـة هـي اإليـرادات

ـــــــدها  وقيمـــــــة الممتلكـــــــات، فـــــــي حـــــــين أن فوائ

االجتماعيــــة هــــي الحــــد مــــن الضوضــــاء وتلــــوث 

يد الهواء، وقيمة الممتلكات، وعزل غاز ثاني أكس

الكربــــــون، وخفـــــــض درجـــــــة الحـــــــرارة والجريـــــــان 

ين السطحي، وتقليـل وقـت السـفر وكـذلك تحسـ

. الصحة العامة

ع في هذا السياق، من المتوقع أن يقلل المشـرو

ــــــــوث الضوضــــــــائي المــــــــروري بنحــــــــو مــــــــن التل

ـــل مـــن مســـتوى 1.5-2 درجـــة بشـــكل عـــام، ويقل

ات الملوثات السامة في الهواء وخاصة الجسـيم

٪، ومـــن المتوقـــع أن يـــنخفض 48-٪ 38بنســـبة 

٪ 50خطــر اإلصــابة بالســرطان بنســبة تزيــد علــى 

. في ظل وجود األسطح الخضراء

من جانب آخـر، ُيالَحـظ أنـه رغـم الـدور المهـم الـذي 

بارهـا تؤديه صناعة السياحة فـي هـونج كـونج باعت

مســــاهًما رئيًســــا فــــي النــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي

االســمي، فـــإن تطـــوير منــاطق الجـــذب الســـياحي 

حات بالمدينة ما زال يواجه تباطًؤا في ظل المسا

م المحدودة؛ األمر الـذي يـؤثر علـى النمـو المسـتدا

لهــــونج كــــونج وميزتهــــا التنافســــية علــــى الــــدول

. اآلسيوية األخرى

نتيجة لذلك، 
فوجـــود األســـطح الخضـــراء ســـيوفر العديـــد مـــن 

معـــرض الفنـــون : عوامـــل الجـــذب الجديـــدة، مثـــل

وحــدائق األزهــار والنحــت، ووادي المدينــة، والمركــز 

الرياضــــي الــــذي ســــُيعزز الســــياحة فــــي المدينــــة 

باإلضــــافة إلـــــى ذلــــك، مـــــن . والنمــــو المســـــتدام

ات المتوقع أن تكون هناك زيادة في قيمة العقار 

ر وبنـــاًء علــى ذلــك، تقـــد. ٪ ســنويا7.33بمتوســط 

روع القيمــة اإلجماليــة للمتعــة المســتحقة للمشــ

. مليون دوالر هونج كونج130بنحو 
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درجــة مئويــة ودرجــة حــرارة 2-1ومــن المتوقــع أيًضــا أن تخفــض األســطح الخضــراء درجــة حــرارة الهــواء بمقــدار 

واستناًدا إلى هذه التقديرات وتقديرات اإلدارات األخرى، أمكن حساب. درجة مئوية20سطح األرض لتصل إلى 

. 2ي الجدول القيم النقدية للتكاليف والفوائد وتشغيل تحليل التكلفة واإليرادات للمشروع كما هو موضح ف

جدول

تحليل التكلفة واإليرادات لمشروع تنمية األسطح الخضراء

2

القيم السنويةالبيانالعناصر
)مليون دوالر هونج كونج(

التكلفة

خاصة

240تكلفة التصميم والتشاور

1200تكلفة التشغيل والصيانة

1.6تكلفة التشاور

اجتماعي

6500تكلفة االزدحام المروري

0.7انبعاثات الكربون من أعمال البناء

0.3انبعاثات الكربون العملية

اإليرادات

خاصة 
7.5العوائد

186قيمة الممتلكات

اجتماعي

199إنفاق الزائرين

6.5تقليل تلوث الهواء

0.02عزل الكربون

7.1تقليل التلوث الضوضائي

0.2تقليل الجريان السطحي

2.9تقليل درجة الحرارة

78الصحة والرفاهية

0.29تقليل وقت السفر

130قيمة الممتلكات

Source: Hsu, M. S,The Hong Kong polytechnic university , (2016).

٪ حسـب مـا تقترحـه الحكومـة، سـيكون 4سنة ومعدل الخصم 50وبافتراض أن فترة الخصم ستكون أكثر من 

مليــار دوالر هــونج 1.3مليــار دوالر هــونج كــونج ونســبة تكلفــة المنفعــة 1.5صــافي القيمــة الحاليــة موجًبــا بقيمــة 

.كونج؛ ما ُيشير إلى أن المشروع قابل للتطبيق اقتصاديا، وأن فوائده تفوق تكاليفه
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ختاًما،
ة يمكن لزيادة المساحات الخضـراء الحضـرية أن تعـزز االسـتدام

من خالل مساهمتها فـي جوانـب مختلفـة مـن االقتصـاد كمـا هـو 

. موضح أعاله

ية ويجب على الحكومة تشجيع المشروعات فـي المنـاطق الحضـر 

ائـد، كاألسطح الخضراء في هونج كـونج؛ لتحقيـق العديـد مـن الفو

الحــد مــن تلــوث الهــواء والمــاء، وتحســين الصــحة الجســدية: مثــل

فالمســـــاحات . والنفســــية، وتشــــجيع الســـــياحة، ومــــا إلـــــى ذلــــك

الخضــراء، بشــكل عــام، مــن الممكــن أن تســاعد أيًضــا أي اقتصــاد

بــار لــذلك، يمكــن اعت. علــى تحقيــق النمــو االقتصــادي والمســتدام

المســـاحات الخضـــراء الحضـــرية أحـــد الحلـــول الرئيســـة لكثيـــر مـــن

.القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية في أي بلد
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ا الشــعوب األصــلية ليســت األعــداء، ونحــن لســن"
ـــا مـــن أجـــل ـــى بيئتن ـــة، إنمـــا نحـــافظ عل ضـــد التنمي

".مستقبل البشرية

" كــــــــــــــارلينججــــــــــــــوان "
والعمل المناخي 

حاصـــــل علـــــى شـــــهادة مســـــار تحـــــدي 
مقدمـة مـن وزارة (تطوير مواقع الويب 

االتصــــاالت المصــــرية ومدعومــــة مــــن 
– Udacity)قبل منصة 

محمد أسامة األزهري .أ

الفـيلم الـذي ) The Day After Tomorrow(1اليـوم بعـد الغـد" إيميـريشروالن "كان هذا االقتباس مـن رائعـة 

ا أشبه بالخيال العلمي مسـتحيل التحقـق، وهـي دخـول العـالم فـي عصـ ر جليـدي ناقش فكرة قد تبدو لنا حالي

ـا علـى مختلـف األصـعدة البيئيـة والمناخيـة مـر قـد يبـدو غيـر األ. جديد، كنتيجة للتغيرات الكارثيـة الحاصـلة حالي

م أطروحـة منطقي للوهلة األولى، لكن إن أعدنا التفكيـر فيـه مـرة أخـرى، سـنرى أن الفـيلم المـذكور سـلًفا يقـد

ا وشديد الخطورة، وهو أن حدوث كارثة طبيعية  ا كانـت صـورتها وفحواهـا-واحتماًلا كارثيطـروح، هـو أمـر م-أي

. بل ربما في وقت أقرب بكثير مما نتصور

ـــا ـــم المن ـــة لعل ـــة الدولي ـــاحثون صـــينيون ونشـــرتها المجل ـــة عمـــل عليهـــا ب ـــة طويل ـــى ورقـــة بحثي ـــاء عل خ فبن

)International Journal of Climatology(23التابعــة للجمعيــة الملكيــة لألرصــاد الجويــة فــي العــام الماضــي

فإن معدل االنبعاثات الصادرة عـن مختلـف ملوثـات الهـواء العالميـة قـد ،RMetS)(4والمعروفة اختصاًرا بالـ 

مــا أضــاف ك. ارتفــع بشــكل ملحــوظ نتيجــة لتكثيــف اإلنســان أنشــطته منــذ عصــر الثــورة الصــناعية وحتــى اآلن

لــى ذلــك باإلضــافة إ. البــاحثون أن مراقبــة جــودة الهــواء أصــبحت مصــدر قلــق متزايــد علــى المســتوى العــالمي

مكـن ذكرهم أن العديد من دراساتهم أثبتت بما ال يدع مجاًلا للشك أن جسـيمات عديـدة ناتجـة عـن التلـوث ي

أن تغيــــر بشــــكل مباشــــر التــــوازن اإلشــــعاعي لنظــــام كوكــــب األرض عــــن طريــــق نثــــر اإلشــــعاع الشمســــي 

ائيــة وامتصاصــه، كمــا أنهــا أيًضــا تــؤثر بشــكل غيــر مباشــر علــى المنــاخ مــن خــالل تغييــر الخصــائص الفيزي

.  والضوئية للسحب
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مــا أعرفــه هــو أننــا إذا لــم نتحــرك قريبًــا، فــإن أطفالنــا "
."وأحفادنا هم الذين سيتعين عليهم دفع الثمن
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ــــه مــــن مجتمعــــات " مــــا تعلمت

أننــــا : الســــكان األصــــليين هــــو

ة عندما نـدمر مناظرنـا الطبيعيـ

نا فإننـــا نـــدمر أنفســـنا، وبـــدفاع

ــدافع أيًضــ ا عــن أرضــنا فــنحن ن

عـــــــــن مســـــــــتقبلنا واألجيـــــــــال 

".القادمة

"كارلينـــــججـــــــــــوان "
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والبيئـي األمر لم يقتصر أبًدا على مجلـة علميـة بعينهـا؛ فعلـى مـدار العقـود الماضـية، أصـبح التغيـر المنـاخي

ا؛ فارتفاع منسوب سـطح المحيطـات كنتيجـة لـذوبان الكتلـة الجليديـة فـي القطبـ ين، والتصـحر واضًحا وجلي

ـــد مـــن المؤشـــرات  ـــد والعدي ـــك العدي ـــة، وغيـــر ذل وزيـــادة معـــدالت الجفـــاف، والخســـائر االقتصـــادية الكارثي

.خرىوالظواهر أجبرت العالم كله على االتحاد من أجل حماية األرض من كارثة لو أتت لن تفرق بين دولة وأ

ـا بقمـم المنـاخ عـام  حـين استضـافت السـويد مـؤتمر 51972كانت البدايـة الحقيقيـة لمـا يمكـن تسـميته حالي ،

وضـع . األمم المتحدة المعنـي بالبيئـة، والـذي ُيعـد أول مـؤتمر عـالمي يجعـل البيئـة قضـية رئيسـة ومحوريـة

دور حـول حينها إعالن ستوكهولم، والذي تضمن العديد من المبادئ، التي كانت تهدف إلـى حمايـة البيئـة، وتـ

. الصلة بين النمو االقتصادي وتلوث الهواء والماء واآلبار والمحيطات

ى القـرارات كان هذا المؤتمر يفترض أن يكون نقطة تحول في المسار البيئي العالمي؛ حيث إنـه باإلضـافة إلـ

 The United Nations)والمواثيـق التـي اتخـذها، قـام بإنشــاء برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة والمعــروف بــ

Environment Programme, UNEP) . أي بعــد مــرور عشــرين عاًمــا، عــاد الملــف البيئــي إلــى 1992وفــي عــام ،

َيت بـ عت األمـم حينها، سـ. بالبرازيل" ريو دي جانيرو"في " قمة األرض التاريخية"الواجهة لتقام حينها ما ُسمِّ

البيئـي المتحدة إلى إحداث طفـرة بخصـوص التنميـة االقتصـادية، باإلضـافة إلـى إيجـاد طـرق إليقـاف التلـوث

مبـدأ بشــأن 27والـذي تضـمن " إعـالن ريــو"نــتج عـن تلـك القمـة . لكوكـب األرض واسـتنفاد مـوارده الطبيعيـة

1989تسلسـًلا لعمليـة بـدأت فـي أواخـر عـام " قمـة األرض"وقـد كانـت . 6مختلف الشراكات التنموية الجديـدة

ه الفتـرة وبالفعـل، تـم فـي هـذ. تهدف إلى التخطيط والتنسيق بين جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة

ي بـــ ا بشــأن التنميــة والتعــاون"21جــدول أعمــال القــرن الـــ "اعتمــاد مــا ُســمِّ ــا رســمي والــذي يعــد توافًقــا عالمي ،

ـد حينهـا العديـد مـن. البيئي
ِ
االجتماعـات في تلك الفتـرة، كـان الملـف البيئـي أحـد الملفـات الرئيسـة؛ حيـث ُعق

. والدورات والمؤتمرات المكرسة والموجهة بالكامل للملفات المتعلقة بالبيئة والمناخ
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ـد فيـه مـؤتمر األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة فـي 2012مرَّت سنوات عديدة حتى أتى عام 
ِ
، "ريـو"، والـذي ُعق

 الكثير من الوقت بعد انتهاء المؤتمر، إال وكان العالم على موعد مع إنشـاء جمعيـة األمـم المت
ِ

حـدة ولم يمض

قــرارات للبيئــة؛ لتصــبح هــذه الجمعيــة بمثابــة الهيئــة رفيعــة المســتوى فــي العــالم، والمســؤولة عــن إصــدار ال

ومـــا هـــي إال بضـــعة أعـــوام بعـــدها حتـــى أصـــدرت قمـــة األمـــم المتحـــدة للتنميـــة . العالميـــة المختصـــة بالبيئـــة

ذلــك باإلضــافة إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر، والتــي كــان . 72030المســتدامة جــدول أعمــال 

. للقضايا البيئية فيها حظ وفير

ا غيـر مسـبوق مرت السنوات، حتى أتى زمننا الحاضر، والذي يولي فيه العالم للقضايا البيئية والمناخية اهتماًمـ

يـه فـي ظـل يصل بالبعض للقـول بـأن القضـايا البيئيـة فـي وقتنـا هـذا هـي الملـف الوحيـد الـذي يتفـق العـالم عل

فعلـى مـدار . التخبطات االقتصادية والتوترات السياسـية الحاليـة علـى مختلـف األصـعدة العالميـة واإلقليميـة

األعــوام الماضــية، أصــبح مــؤتمر األمــم المتحــدة المعنــي بتغيــر المنــاخ، والــذي يقــام بشــكل ســنوي، أحــد أهــم

الم األحداث العالمية التي تحظى باهتمام دولي واسع؛ حيث يحرص أغلب القادة والزعماء من مختلف دول الع

نـاخي وكنتيجـة لـذلك، فـإن الـدورة القادمـة مـن مـؤتمر األمـم المتحـدة للتغيـر الم. على حضوره والمشـاركة فيـه

)(COP27، ــين ــرة مــا ب ــي ســتقام فــي الفت ــة شــرم الشــيخ18و6والت ــوفمبر القــادم فــي مدين ســتكون شــديدة -ن

راحة علـى فبعد أن توصلت الدول المشاركة في النسخة السـابقة مـن المـؤتمر إلـى اتفاقيـة تـنص صـ. األهمية

ــى تحمــل تبعــات الت ــة لمســاعدتها عل ــدول النامي ــوفير دعــم مــالي لل ــة، وت ــات الغازي ــل معــدل االنبعاث ــر تقلي غي

افة المناخي والتكيف معها، ُينتَظر أن يحمل اجتماع هذا العام تأكيًدا لما جرى اتخاذه من قـرارات مسـبقة، إضـ

.إلى االتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدالت انبعاثات الغازات الدفيئة
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أت علـــى مـــدار الســـنوات الماضـــية، وفـــي الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه العـــالم منشـــغًلا بقضـــايا البيئـــة والمنـــاخ، بـــد

يات شخصيات عديدة من المهتمين بقضايا البيئة والمدافعين عنها بـالظهور، ولعـل مـن أبـرز هـذه الشخصـ

علـى لقـب 2018والتـي حصـلت فـي عـام " كـارلينججـوان "الناشطة الفلبينية فـي مجـالي البيئـة وحقـوق اإلنسـان 

:لكن بدايًة علينا أن نسأل سؤاًلا بسيًطا)  (Champion of the Earth8بطلة األرض

بداية النضال

صـلية، ، العضوة السابقة في منتدى األمـم المتحـدة الـدائم المعنـي بقضـايا الشـعوب األ"كارلينججوان "ركزت 

. يئــةبشــكل مباشــر علــى مخــاطر العمــل المنــاخي؛ فقــد ُقتــل العديــد مــن زمالئهــا بســبب تصــديهم لحمايــة الب

.من أجل حماية ومنع العنف ضد الشعوب األصلية، وتجريم األفعال الواقعة عليها" جوان"وعملت 

يـث كانـت نضالها ورحلتها للدفاع عن كل من الشعوب األصلية للمنطقة والبيئة؛ ح" جوان"في شبابها، بدأت 

مــن المعارضــين والرافضــين بشــدة بنــاء ســدود الطاقــة الكهرومائيــة علــى طــول نهــر شــيكو الواقــع شــمال

مدينة وقرية، باإلضافة إلـى تشـريد اآلالف مـن سـكان 16الفلبين، وكانت ترى أن بناء هذه السدود سيؤثر على 

، الينجـاكزعـيم قبيلـة " دوالغمـاكليينج"صـدمتها لمقتـل " جـوان"ومـن اللحظـات الفارقـة لـدى . القبائل األصـلية

بعـد حضـورها". مشـروعات التنميـة"والذي كان هـو أيًضـا مـن أشـد المعارضـين لمـا يحـدث فـي موطنـه باسـم 

ى لجنازتــه، شــاركت علــى مــدار الســنوات الــثالث التاليــة فــي الجهــود المبذولــة لمســاعدة بعــض الســكان علــ

9.االندماج في المجتمع، لتصبح من بعدها ناشطة في مجال حقوق اإلنسان في كالينجا

؟"كارلينججوان "َمن 

اقعـة فـي الوكانكـانيهي سيدة فلبينية مـن قبيلـة " كارلينججوان "

ـــكــورديليراالمنطقــة الشــمالية مــن  ). أرض الــذهب(والمســماة ب

تهـا منـذ والدتهـا، كانـت قبيل. بـالفلبين1963في عـام " جوان"ولدت 

، رديليراكـو، التي ُيَعد شعبها من الشعوب األصلية فـي )كانكاني(

تتعــرض للظلــم مــن قبــل العديــد مــن شــركات التعــدين؛ حيــث إن

ـــل ـــة بمختلـــف المـــوارد الطبيعيـــة، مث الـــذهب : أرضـــها كانـــت غني

بعد تخرجها من المدرسـة الثانويـة، درسـت 9.والنحاس والمنجنيز

ت ، وتخصصــببــاجيوالعلــوم االجتماعيــة بجامعــة الفلبــين " جــوان"

وعنـدما كانـت فـي . 1986في علم االجتماع لتتخـرج بعـدها فـي عـام 

كالينجـــاشـــهرين فـــي منطقـــة " جـــوان"جامعـــة الفلبـــين، أمضـــيت 

حت فـي القبلية التي كافحـت بشـدة إليقـاف سـدود تشـيكو، ووضـ

و هذا السياق، أن ما تعلمته من مجتمعات السـكان األصـليين هـ

الل ومن خـ. عندما ندمر مناظرنا الطبيعية، فإننا ندمر أنفسنا: أنه

ل الـــدفاع عـــن أرضـــنا، فإننـــا نـــدافع أيًضـــا عـــن مســـتقبلنا واألجيـــا

.القادمة
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ناشطة حقوقية ومدافعة عن قضايا البيئة

، تــم اعتقالهــا باعتبــار أنهــا أحــد 10مينــداناو، وفــي أثنــاء حضــورها مــؤتمًرا عــن اإلبــادة العرقيــة فــي 1989فــي عــام 

رى وعند عودتهـا مـرة أخـ. أعضاء الجيش الشعبي الشيوعي الجديد، ليتم إطالق سراحها بعدها بعدة سنوات

ها الـرئيس لتصبح األمـين العـام للتحـالف ومـن بعـدالكوريديلير، انضمت إلى تحالف شعوب "باجيو"إلى مدينة 

نهـا الـدمار وسط العديد من قبائـل السـكان األصـليين فـي الفلبـين لفتـرة، ورأت بعي" جوان"عاشت . الفعلي له

تقـف فـي "جـوان"كانـت . البيئـي النـاتج عـن بنـاء السـدود الكبيـرة وتعـدين المـوارد الطبيعيـة كالـذهب والمنجنيـز

ــت الواجهــة الرئيســة ألي احتجاجــات ضــد ــزمن، وكــذلك كان ــا ولمــدة عقــد مــن ال صــف الســكان األصــليين دائًم

العديــد مــن " جــوان"هــذا وشــكلت . شــركات التعــدين أو لقــاءات وحــوارات وســائل اإلعــالم والســلطات المحليــة

ذي كانـت التحالفات لحماية حقوق اإلنسان والبيئة علـى الـرغم مـن التهديـدات العديـدة التـي تلقتهـا والقمـع الـ

9.تواجهه يوميا

. لمدة فترتين) ميثاق الشعوب األصلية في آسيا(11AIPPمنصب األمين العام لـ " جوان"، شغلت 2008في عام 

اظ كما قامت بكتابة وتحريـر العديـد مـن المقـاالت والمنشـورات عـن حقـوق اإلنسـان، والتغيـر المنـاخي، والحفـ

الملفـات على البيئة، باإلضافة إلى التنمية المستدامة، وغيرها مـن الموضـوعات األخـرى التـي كـان لهـا ارتبـاط ب

UNPFII13عضـو فـي الــ 12منصـب2016و2014في الفترة مـا بـين عـامي " جوان"كذلك شغلت . البيئية والحقوقية

بتحريـر وكتابـة 2014وُيـذَكر أنهـا قامـت عـام ). منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضـايا السـكان األصـليين(

14.قصتها عن القيادة والتمكين والعدالة حول نساء الشعوب األصلية في آسيا

معركة شخصية

ير الحمايـة الشخصية إلى اتخاذ إجراءات فورية على المستويين المحلي والوطني لتـوف" كارلينج"دفعت معركة 

ــى  الكافيــة للمــدافعين عــن حقــوق اإلنســان، وخاصــة النســاء، مــن جميــع أشــكال العنــف وضــمان الوصــول إل

.العدالة لجميع أعضاء الحركات االجتماعية

ن وكانــت تــرى دائًمــا أن صــفة المــواطن العــالمي، تحــتم علــى جميــع أصــحاب المصــلحة أن يكونــوا مســؤولين عــ

اظ علــى مكافحــة التغيــر المنــاخي وفقــدان التنــوع البيولــوجي والتلــوث وحمايــة األشــخاص الــذين يعملــون للحفــ

. البيئة

الشــــــعوب األصــــــلية "

ليست األعـداء، ونحـن

لســـــنا ضـــــد التنميـــــة،

تنا إنما نحافظ على بيئ

مـــــن أجـــــل مســـــتقبل 

".البشرية
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أن مـا تواجهـه لـيس مجـرد" جـوان"فعلى مدار سنوات عملها في الفلبـين وخارجهـا، أدركـت ختاًما، 

ي تمثـل قضية محلية، بل هي قضية عالمية بكل المقاييس، وأن معظم المجتمعـات والقبائـل التـ

بائـل السكان األصليين في مختلف أنحـاء العـالم مغلوبـة علـى أمرهـا؛ حيـث يُسـَجن زعمـاء هـذه الق

ـــون ـــَرك لهـــم م. ويُقتُل ـــل أنفســـهم، فهـــم يعـــانون مـــن القمـــع وال يُت جـــال وبالنســـبة ألفـــراد القبائ

. لالستعراض قضاياهم أو الدفاع عنها

ع عــن ســلطت الضــوء علــى القضــايا التــي تــدافأيقونيــةشخصــية -ومــا زالــت-" كــارلينججــوان "كانــت 

بـــل 
ِ
البيئـــة ونـــادت باالهتمـــام بهـــا علـــى نطـــاق أوســـع، منـــددًة بضـــرورة وجـــود دعـــم حقيقـــي مـــن ق

.هميةالحكومات والشركات، إضافة إلى مختلف أفراد المجتمع المدني؛ فتلك القضايا شديدة األ
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الهوامش

1The Day After Tomorrow (Imdb.com) https://www.imdb.com/title/tt0319262

هـي مجلـة علميـة تابعـة للجمعيـة الملكيـة لألرصـاد  International Journal of Climatology: المجلـة الدوليـة لعلـم المنـاخ باإلنجليزيـة2

جال تهتم بعلم المناخ من خالل نشر األوراق البحثية ومراجعات الكتب والتقارير الجديدة في مRMetSالدولية والمعروفة اختصارا بالـ 

علوم الغالف يتمثل الدور الرئيس للمجلة في تحفيز األبحاث وتقديم تقارير عنها في علم المناخ من المجاالت الواسعة ل. علوم المناخ

.الجوي والفيزياء الحيوية والهندسة والعلوم االجتماعية

3Changes in anthropogenic particulate matters and resulting global climate effects since the Industrial Revolution by 

Dongdong Yang, Hua Zhang, Zhili Wang, Shuyun Zhao, Jiangnan Li. First published in 09 June 2021 (International Journal of 

Climatology).

هـي جمعيـة علميـة بريطانيـة تعمـل علـى تعزيـز العلـم وزيـادة الـوعي RMetSالجمعية الملكية لألرصاد الجوية والمعروفة اختصـارا بالــ4

.  كما تقوم بدعم المتخصصين في مجال األرصاد الجوية. بأهمية الطقس والمناخ

5REPORT OF THE UNITED NATION CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIROMENT (Stockholm 5-16 June 1972)

6Annex I RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT The United Nations Conference on Environment and 

Development, Having met at Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992,

7Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015

قـادة جوائز أبطال األرض باعتبارها جوائز سنوية تقدم مـن قبـل البرنـامج كتقـدير وتكـريم ل2005أطلق برنامج األمم المتحدة للبيئة عام 8

.البيئة البارزين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المجتمع المدني

9(26 September 2018). “Joan Carling is the winner of the Champions of the Earth Award, for lifetime achievement” (UN 

environment programme)

ثاني أكبر جزر الفلبين10

11Asia Indigenous Peoples Pact 

12The United Nations Permanent Form on Indigenous Issues

13"Joan Carling". Forests Asia. 2014

14"AIPP's new publication titled "Her Story of Empowerment, Leadership and Justice" on indigenous women in Asia". 

International Land Coalition.
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10.7 10.5 9.9 9.1 6.8

:تشمل تقنيات الزراعة التي يمكن أن تحسن تخزين الكربون في التربة ما يلي

محاصيل التغطية
ات يمكن أن تساعد زراعة البقولي

أو األعشـــاب بـــين الصـــفوف فـــي 
إيقاف نمو األعشـاب الضـارة عـن 
طريــــــــق الحفــــــــاظ علـــــــــى األرض 

.مغطاة وإثراء التربة

الدورة الزراعية للمحاصيل
ـــــة تقـــــوم المحاصـــــيل المتناوب

ة بإعــادة المغــذيات المســتنفد
ــى  بواســطة أحــد المحاصــيل إل
التربــــــــة عــــــــن طريــــــــق زراعــــــــة 

.محصول آخر في العام التالي

الزراعة بدون حرث
ـــر صـــفو  عـــدم الحـــرث يمنـــع تعكي
ـــــة، والغطـــــاء  ـــــون فـــــي الترب الكرب

ة األرضـي يمنـع الحشـائش الضـار
والتعريــــــة، كمــــــا أنــــــه يحــــــد مــــــن 

.استخدام المزارعين للوقود

السماد 
ـــات العضـــوية ـــؤدي اســـتخدام الســـماد الطبيعـــي والنفاي ي
، األخرى كسـماد فـي الحقـول إلـى تجنـب إطـالق غـاز الميثـان

.وتحسين احتباس الماء، وزيادة الكربون في التربة

الحراجة الزراعية
تســــــاعد زراعــــــة األشــــــجار بــــــين 
الحقــــول علــــى تحســــين الكربــــون

.ريةالعضوي للتربة، وتجنب التع

المناطق ذات اإلمكانات األعلى لتخزين الكربون في األراضي الزراعية
سنويا، بالجيجا طن% 0.012عاًما إذا تم تحسين العزل بنسبة 20كمية الكربون العضوي للتربة بعد 

أمريكا 
الشمالية  أوروبا روسيا  أمريكا 

الجنوبية  شرق آسيا  جنوب آسيا  جنوب شرق 
آسيا

شرق وجنوب 
إفريقيا

إذا زادت كميــة الكربــون فــي
ــــــا مــــــن 12-16 بوصــــــة العلي

، ٪ سـنويا0.4التربة بنسـبة 
ــ ادة فــيمكن أن تتصــدى للزي

ب السنوية الحاليـة فـي نسـ
ًقـا ثاني أكسـيد الكربـون، وف

" 1000لكــــــــــل 4"لمبــــــــــادرة 
.الدولية

Sources: 4 per 1000 initiative; Bar chart: Zomer et al., scientific Reports, 2017.

تخزين الكربون في التربة يمكن أن يساعد في مكافحة التغير المناخي
سـيد يمكن أن تسـاعد ممارسـات اإلدارة الذكيـة للتربـة فـي إحـداث تـوازن لنسـب ثـاني أك

.الكربون الزائدة في الغالف الجوي
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ر دخــل العــالم حقبــة جديــدة وخطيــرة مــن تــأثيرات التغيــر المنــاخي؛ ممــا تســبب فــي خســائ

بحت وأضــرار جســيمة، ألقــت بظاللهــا علــى المجتمعــات األكثــر فقــًرا فــي العــالم، والتــي أصــ

الجفـاف تتحمل الجانب األكبـر مـن النتـائج الكارثيـة للتحـوالت المناخيـة؛ مـع تزايـد معـدالت

؛ والفيضـــانات وحرائـــق الغابـــات وغيرهـــا مـــن الكـــوارث التـــي أصـــبحت تهـــدد حيـــاة الماليـــين

فــاقم لتتحمــل المجتمعــات الفقيــرة الجانــب األكبــر مــن المخــاطر المناخيــة وتــزداد فقــًرا وتت

. الفجوة بينها وبين المجتمعات الغنية

ومــع اتخـــاذ المجتمعـــات المتقدمـــة لعقـــود مضـــت منحـــى التهـــرب مـــن مســـؤولياتها إزاء 

ــدة، جــاء  ــة الجدي ــى التكيــف ومواجهــة التحــديات المناخي ــدول والشــعوب األقــل قــدرة عل ال

التمويــل العــادل .. دفــع الفــواتير"تحــت عنــوان 1"أوكســفام"التقريــر الصــادر عــن مؤسســة 

ؤولياته ليضع الجميع أمام مس، "لتعويض الخسائر واألضرار في عصر التحوالت المناخية

العمـل من خالل إثارة قضية تفاقم األضرار والخسائر بشكل متسارع، األمر الـذي يتطلـب

ة على دعم مساعي تجنب األخطار قبل وقوعها، مع ضرورة الـدفع نحـو إيجـاد حلـول مبتكـر

. للتمويل تحمل في طياتها مبادئ العدالة والمسؤولية واإللزام

هويدا محمد . أ
بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارباحث سياسي 

ض التمويل العادل لتعوي: دفع الفواتير

* يةالخسائر واألضرار في عصر التحوالت المناخ
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*Tracy. C and Lyndsay. W. "Footing the bill: fair finance for loss and damage in an era of escalating climate impacts". Oxfam

International. June 7, 2022.
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تفاقم الخسائر واألضرار: أولًا

، أن ما 22021الصادر عام ) WG2(كشف تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

يم هـو األول هـذا التقيـ. يقرب من نصف البشرية يعيشون في أماكن أكثـر ُعرضـة لتـأثيرات التحـوالت المناخيـة

مكـن األضـرار الجسـيمة المتزايـدة للتغيـر المنـاخي، والتـي لـم يعـد مـن الم"من نوعه الـذي يسـلط الضـوء علـى 

.، بما لها من تأثير بالغ الشدة على المجتمعات األكثر فقًرا في العالم"إصالحها

ة طالت وفًقا للتقرير، أسفرت وقائع االثني عشر شهًرا الماضية عن خسائر فادح

األرواح واألراضي والثقافـة والمنـازل وعطلـت الـنظم الزراعيـة؛ مـا أدى إلـى زيـادة 

.النزوح وانعدام األمن الغذائي
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الشكل 

)2021جدول زمني للطقس المتطرف في عام (عام متطرف -2021
1

).2021لعام  Christian Aidبناًء على تحليل (2022، يونيو "أوكسفام"مؤسسة : المصدر

ع مســتوى ارتفــا: أمــا اآلثــار االقتصــادية وغيــر االقتصــادية للتغيــر المنــاخي فتــأتي نتيجــة الظــواهر الجويــة، مثــل

خيـة سطح البحر، وذوبـان الجليـد، والزيـادات التدريجيـة فـي درجـات الحـرارة والجفـاف، فضـًلا عـن الظـواهر المنا

.المتطرفة المفاجئة، بما في ذلك العواصف واألمطار الغزيرة

:إعصار آنا في فيجي
.مواطنآالف10تهجير 

:فيضانات شرق أستراليا
دوالر أمريكي مليار 2.1

.خسائر

مـــــــــــــــــــارسينايــــــــــــــــــــر
:إعصار سيروجا، إندونيسيا

.نازحألف 22أكثر من 

أبريـــــــــــــــــــل

إعصــار توكاتــا فــي الهنــد وجــزر
:المالـــــــــــــــديف وســـــــــــــــريالنكا

ـــــــــــــار1.5 ـــــــــــــي ملي دوالر أمريك
.قتيًلا198خسائر، أكثر من 

إعصـــــــار يـــــــاس فـــــــي الهنـــــــد 
:وبنجالديش

ــــــــــــارات 3 دوالر أمريكــــــــــــي ملي
.نازحمليون1.2خسائر، 

مايـــــــــــــــــــو

القبة الحرارية لشمال
:غرب المحيط الهادئ

.  قتيًلا595أكثر من 

يونيـــــــــــــــــــو

:فيضانات أوروبا الغربية

227دوالر خسائر، مليار45.6
.قتيًلا

: فيضانات الصين

.  ردوالر أمريكي خسائمليار 2

لبـين إعصار فابيان اليابان الف
دوالر أمريكـيمليـار 2: الصين
.  خسائر

يوليـــــــــــــــــــو
في الوالياتإيداإعصار 

:المتحدة األمريكية

دوالر أمريكي مليار 75.3
.قتيًلا96خسائر، 

أغسطس
فيضانات األمطار 

/  الموسمية في الهند 
آالف  150تهجير : نيبال

.قتيًلا115شخص، 

:  فيضانات جنوب السودان
.مواطن تضررواألف 850

أكتوبـــــــــــــــــــر

:فيضانات كندا

.ردوالر أمريكي خسائمليار 2.4

ديسمبرنوفمبر
ماليين 6، 2022اعتباًرا من مايو : الجفاف في شرق إفريقيا

في ماليين 7.2في كينيا، وماليين 3.5مواطن في الصومال، و
.إثيوبيا، واجهوا انعدام األمن الغذائي الشديد

.قتلى407: إعصار راي في الفلبين
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ة بـين األغنيـاء دائًما ما يكون األكثر ضعًفا واألكثر فقًرا ُعرضة للتأثر بالكوارث المناخية؛ األمـر الـذي يوسـع الهـو

.  ذوي القوة من جهة، والفقراء الضعفاء من جهة أخرى

اة فـي تشير تقديرات األمم المتحدة إلـى أن النسـاء واألطفـال أكثـر ُعرضـة للوفـ"

٪ 80مرة مقارنة بالرجال، وقدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن 14أثناء الكوارث 

".من النازحين بسبب تغير المناخ هم من النساء

مسؤولية مواجهة األضرار : ثانًيا

فعــت أن نــداءات األمــم المتحــدة اإلنســانية المرتبطــة بــالطقس الســيِّئ ارت" أوكســفام"تظهــر أبحــاث منظمــة 

يتعــرض بشــكل كبيــر خــالل العقــدين الماضــيين، فمــع تســارع وتيــرة التغيــر المنــاخي، أصــبح النظــام اإلنســاني

.لضغوط متزايدة ما جعله غير قادر على االستجابة بشكل مناسب

من إجمالي النداءات اإلنسانية، وبحلول % 36بنحو 2000قدرت النداءات المتعلقة بالطقس السيِّئ خالل عام 

دين ، كما ارتفعت متطلبات التمويل للوفاء بتلك النداءات خـالل العقـ%78، ارتفعت هذه النسبة إلى 2021عام 

.الماضيين

الشكل 

)2021-2000(نسبة النداءات اإلنسانية لألمم المتحدة المتعلقة بالطقس السيِّئ، خالل الفترة 

2

.2022، يونيو "أوكسفام"إعداد مؤسسة : المصدر

.في ارتفاع عدد النداءات غير المتعلقة بالطقس COVID-19، تسبب عدد كبير من نداءات 2020في عام : مالحظات
.تشمل نداءات الطقس السيِّئ جميع النداءات التي كان سوء الطقس إما عامًلا رئيًسا أو مساهًما بها*

ئ ال يشمل الطقس السيِّ عامل المساهمة في الطقس السيِّئئ عامل الطقس السيِّ 
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الشكل 

)2021-2000(متطلبات التمويل للنداءات اإلنسانية لألمم المتحدة المرتبطة بالطقس السيِّئ 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

)ديرأعلى تق(ال يشمل الطقس السيِّئ )يرأقل تقد(عامل المساهمة في الطقس السيِّئ ئ عامل الطقس السيِّ 

.2022، يونيو "أوكسفام"إعداد مؤسسة : المصدر

 The International Federation of Red Cross)يقدر االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

and Red Crescent Societies, IFRC)، ــول عــام ــه بحل ــر مــن 2050أن ــى 200، ســيحتاج أكث ــون شــخص إل ملي

لعـدد مساعدات إنسانية دولية بسبب الضغط اإلضافي الناجم عن التغير المنـاخي، أي مـا يقـرب مـن ضـعف ا

ا بنحو  ر حالي .ماليين شخص108المقدَّ

على مدى السنوات الخمـس الماضـية،

فقـــط مـــن % 54لــم يـــتم تمويـــل ســـوى 

ئ؛ النــداءات المرتبطــة بــالطقس الســيِّ 

مليار 33-28ما أدى إلى عجز يقدر بنحو 

.دوالر أمريكي

. 2021المبالغ بالدوالر األمريكي هي بالقيمة الحقيقية لعام * : مالحظات
. من متطلبات النداءات% 100تغطي األقسام ذات اللون األخضر الداكن النداءات التي كان الطقس السيِّئ عامًلا رئيًسا فيها، وبالتالي يتم احتساب *
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الشكل 

)2021-2000(نقص التمويل لنداءات األمم المتحدة ذات الصلة بالطقس السيِّئ خالل الفترة 
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)ديرأعلى تق(ال يشمل الطقس السيِّئ )يرأقل تقد(عامل المساهمة في الطقس السيِّئ ئ عامل الطقس السيِّ 

.2022، يونيو "أوكسفام"إعداد مؤسسة : المصدر

. 2021المبالغ بالدوالر األمريكي هي بالقيمة الحقيقية لعام : * مالحظات
. ٪ من النقص في التمويل100تغطي األقسام ذات اللون األخضر الداكن النداءات التي كان الطقس السيِّئ عامًلا رئيًسا فيها، وبالتالي يتم احتساب *
٪ فقط من قيمة 30يحتسب ) األخضر المتوسط(٪ فقط من قيمة النقص في التمويل، أما التقدير األدنى 50يحتسب ) األخضر الفاتح(التقدير األعلى *

.النقص في التمويل

فجوة التمويل 

فقط مـن الكـوارث المرتبطـة بـالطقس % 7.5على مدى العقدين الماضيين، غطت نداءات األمم المتحدة نحو 

مليـارات شـخص فـي 3.94، تـأثر مـا يقـدر بــ 2000ومنـذ عـام . السيئ في الدول المنخفضة والمتوسطة الـدخل

مليـون 474تلك الدول بهذه الكوارث، لكن مـا شـملتهم حمـالت اإلغاثـة التابعـة لألمـم المتحـدة يقـدرون بنحـو 

.شخص فقط

الشكل 

)2022-2000(تلبية األمم المتحدة النداءات اإلنسانية مقارنة بعدد الكوارث المرتبطة بسوء الطقس خالل الفترة 

5

عدد األحداث

7340

5293
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0 2000 4000 6000 8000

ة تلبية األمم المتحدة النداءات المرتبط
بسوء الطقس

في الكوارث المرتبطة بالطقس السيِّئ
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

عالمياالكوارث المرتبطة بالطقس السيِّئ

EM-DAT.3باالستعانة بقواعد بيانات " أوكسفام"إعداد : المصدر
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ائر االرتفاع المستمر في حجم الخس: ثالًثا

فتقـر تقع أحداث الخسائر واألضرار في جميع أنحاء العالم، لكن الدول منخفضة الـدخل ت"

".إلى شبكات األمان والموارد الالزمة للتكيف، مقارنة بالدول الغنية

الشكل 

)2020–1950(تقدير الخسائر االقتصادية العالمية من الكوارث المرتبطة بالطقس خالل الفترة 
6

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

100
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300
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500

600
ي تقديرات الكوارث المرتبطة بالطقس بالمليار دوالر أمريك

.2021، األرقام هي مليار دوالر أمريكي بالقيمة الحقيقية لعام Aon Catastrophe Insight) (1202مركز : المصدر

ُيَعد األعلى من حيث عدد الكوارث وحجم األضرار الناجم عنها؛ حيـث وقعـت 2021وفًقا لتلك البيانات، فإن عام 

مليـار دوالر أمريكـي؛ لتسـجل بـذلك ثالـث 329فيه أكبر أربع كوارث مرتبطـة بـالطقس، ويقـدر حجـم الخسـائر بــ 

.على الترتيب2005و2017أعلى معدل بعد عامي 

ي الخسائر واألضرار غير االقتصادية عميقـة وبعيـدة المـدى، وتشـمل الخسـائر فـ

ولـوجي األرواح والهوية الثقافية والمعارف األصلية وصـحة اإلنسـان والتنـوع البي

.واألراضي
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إعادة النظر في نظام تمويل الخسائر : رابًعا

ة واإلنمائيـة تشمل ترتيبات التمويل الحالية لمعالجة الخسـائر واألضـرار بشـكل أساسـي المسـاعدة اإلنسـاني

األضــرار؛ والتـأمين، ولكـن هـذه الترتيبــات ال تتوافـق ونظـام الــدعم العـادل والتلقـائي الــالزم لمواجهـة الخسـائر و

.والذي يتطلب نظام تمويل على أساس المسؤولية

ل يعتمــد نظــام التــدفقات الماليــة الحــالي لمعالجــة الخســائر واألضــرار علــى المســاعدات، وال ســيما فــي شــك

تطوع؛ لذا فـإن تمويل التنمية والتمويل اإلنساني والتأمين، استناًدا إلى مبادئ اإلحسان والمصلحة الذاتية وال

وفــاء االسـتجابة اإلنســانية فــي حــاالت الطــوارئ غيــر دائمــة أو كافيـة، كمــا أن معظــم المــانحين يفشــلون فــي ال

.بالتزاماتهم

يــتم معالجــة الكــوارث المناخيــة تتطلــب تحديــد األطــراف المتســببة فــي الضــرر؛ ل

تمويل معالجـة الخسـائر واألضـرار كمسـألة عدالـة علـى أسـاس المسـؤولية مـن

.قبل البلدان والشركات واألفراد األكثر ثراًء واألكثر إنتاًجا

فــي غــرب أوغنــدا لفيضــانات متكــررة تســببت فــي أضــرار واســعة النطــاقكاسيســيتعرضــت مقاطعــة 
ر ففـي العقـود األخيـرة، ذاب الجليـد علـى قمـم الجبـال بمعـدل ينـذ. بالمنازل والمـدارس والجسـور والطـرق

وتسـببت فـي نـزوح اآلالف وأجبـرت 2020بالخطر؛ ما ساهم في حدوث فيضانات مفاجئة، كالتي حدثت عام 
.على نقل مستشفياتهمكيلمبيسكان منطقة 

 ".. أوغندا–كاسيسي"الفيضانات في منطقة 
ٍ

التمويل إلعادة البناء بطيء وغير كاف
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وسائل مبتكرة لمواجهة األزمة : خامًسا

ويـل مع دخول أزمة المناخ مرحلـة جديـدة خطيـرة، تحتـاج الحكومـات بشـكل عاجـل إلـى االتفـاق علـى ترتيبـات تم

ــدول الناميــة ــدة فــي ال ــدة لمعالجــة الخســائر واألضــرار المتزاي وهنــاك عنصــران أساســيان لنظــام فعــال . جدي

: وشامل لمواجهة الخسائر وهما

إنشــاء مرفـــق تمويــل للـــتحكم فــي إجـــراءات معالجـــة 

الخسائر 

يجــب أن يحقــق نظــام التمويــل الفعــال والشــامل عــدًدا مــن 

غيـر المبادئ، وفق اتفاقية األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن ت

المناخ، وعلى رأسـها حجـم المسـؤولية عـن الضـرر، والقـدرة 

ــا مــن المصــالح، و ــزام، وأن يكــون التمويــل خالًي أن علــى االلت

.يقدم استجابة سريعة وتلقائية مع ضمان االستمرار

وفير يلزم إنشاء مرفق تمويل جديد للمساعدة في ضمان تـ

ان التمويــل الكــافي والفعــال والعــادل، ويمكــن إنشــاؤه ككيــ

ــة التابعــة جديــد مســتقل أو كجــزء مــن إحــدى اآلليــات المالي

ــه علــى ــة، مــع ضــمان قدرت التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاري

.جذب التدفقات من مصادر التمويل بصورة عادلة

ـــــادة حجـــــم  ـــــدة ومبتكـــــرة لزي مصـــــادر جدي

التمويل ومساهمات الحكومات

بمــا يلـزم اتبــاع نمـاذج مبتكــرة لمصـادر التمويــل

كثـر يضع العبء األكبر على عاتق األشـخاص األ

مســــــؤولية، ويــــــوفر وســــــيلة حاســــــمة إلجبــــــار 

ببه الشركات على الدفع مقابل الضرر الذي تس

.منتجاتهم

تشـــمل هـــذه المصـــادر المقترحـــة علـــى ســـبيل 

ـــــدولي، : المثـــــال ـــــات الشـــــحن ال ضـــــريبة انبعاث

فر وضــريبة األضــرار المناخيــة، وضــريبة المســا

الـــــدائم التـــــي تفـــــرض بطريقـــــة تدريجيـــــة علـــــى 

.الرحالت الجوية، وضريبة الثروة

ومطالب حاسمة (COP27)مؤتمر : سادًسا

ي اســتعداًدا لمــؤتمر األمــم المتحــدة الســابع والعشــرين المعنــي بــالتغير المنــاخي، الــذي مــن المقــرر عقــده فــ
يضــع التقريــر عــدًدا مــن المطالــب التــي يجــب ، 2022نــوفمبر 18-6مدينــة شــرم الشــيخ بمصــر، فــي الفتــرة مــن 

:أخذها في االعتبار، وهي كاآلتي

ـا، بمـا يتماشـى مـع نصـيب: تحتاج جميـع الحكومـات إلـى ها إعـادة تقـديم المسـاهمات المعـززة المحـددة وطني
م العادل؛ للحـد مـن ارتفـاع الحـرارة، وإنشـاء مرفـق تمويـل لمعالجـة الخسـائر واألضـرار، وتأسـيس نظـام للـدع

.المالي يضمن مساهمات سنوية للدول

زامـات الحاليـة التعهد بتمويل ثنائي للتصدي للخسائر واألضرار التـي تضـاف إلـى االلت: الدول الغنية بحاجة إلى
.من تمويلها المناخي للتكيف% 50لتمويل المناخ والمساعدة اإلنمائية الرسمية، وااللتزام بنسبة 

تتقـــاعس الـــدول الغنيـــة عـــن دفـــع فـــاتورة إصـــالح مـــا أفســـدته، لتتحمـــل الـــدول 

.والمجتمعات األكثر فقًرا سداد الجانب األكبر من الفاتورة
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الهوامش

ـــة أنشـــئت عـــام ": أوكســـفام"مؤسســـة 1 ـــة مـــن "، تحـــت اســـم 1942مؤسســـة خيري ـــة أوكســـفورد لإلغاث لجن

ا يضـم "المجاعة منظمـة مراكزهـا منتشـرة حـول العـالم وتعمـل فـي أكثـر مـن 21، ونمت لتصبح اتحاًدا دولي

.بلًدا90

2Climate Change 2021: The Physical Science Basis, 2021, https://www.ipcc.ch/report/sixth

assessment-report-working-group-i/

3Emergency Events Database, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), 

https://www.emdat.be/

200



2022نوفمبر -العدد األول -آفاق المناخ 201

ــؤثر  فارتفــاع درجــات الحــرارة، وتغيــر أنمــاط هطــول األمطــار، واضــطرابات سالســل التوريــد، جميعهــا عوامــل ت

حتماليـة بشكل كبيـر علـى إنتـاج الغـذاء، وتقـوِّض الجهـود العالميـة للقضـاء علـى الجـوع؛ مـا يـؤدي بالنهايـة إلـى ا

األمــم "، طبًقــا لمــا أعلنتــه منظمــة 2050وجــود مــا يقــرب مــن مليــار شــخص يواجهــون شــبح الجــوع بحلــول عــام 

).FAO) (الفاو" (المتحدة لألغذية والزراعة

حـل فـي تُشكل هذه المعدالت تـذكيًرا صـارًخا بالحاجـة الُملحـة إلـى أن تكـون أنظمـة األغذيـة الزراعيـة جـزًءا مـن ال

تقليــل أزمــة التغيــر المنــاخي؛ فــاألمر يتطلــب إعــادة توظيفهــا بشــكل صــحيح، بحيــث يمكــن االســتفادة منهــا فــي

. االنبعاثات بدًلا من زيادتها

واعتباًرا من عـام . هذه القضيةإلحاحيةتأكيد ) COP26(للتغير المناخي 26وبالفعل أعاد مؤتمر األمم المتحدة الـ 

 European Bank for Reconstruction and)" البنــــك األوروبــــي إلعــــادة اإلعمــــار والتنميــــة"، قــــدم 2021

Development) مشروع من المتوقـع أن 2000مليار يورو لالستثمارات الخضراء، ووفر تمويًلا ألكثر من 36نحو

. مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا100تقلل أكثر من 

دينا حلمي. أ
بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارباحث سياسي 

: خطوات أساسية

*بوني؟كيف يمكن االستثمار في الحياد الكر 

هكـذا يمكـن وصـف حـال أنظمـة األغذيـة ... الجاني والضحية في أزمة التغيـر المنـاخي

سه أحد الزراعية؛ فهي سبب رئيس في زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري، لكنها في الوقت نف

دًءا من صغار األنظمة األكثر تأثًرا بالتغير المناخي الذي يؤثر سلًبا على مختلف الجهات الفاعلة بها، ب

. المزارعين إلى كبار ُمصنعي األغذية

الطريق إلى إزالة الكربون. . آفاق المناخ 201

*Santos. N and others. "Investing in carbon neutrality – Utopia or the new green wave? Challenges and opportunities for agrifood
systems". FAO. 2022.
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لمنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة ) 2031-2022(فــي الســياق ذاتــه، جــاء اإلطــار االســتراتيجي الجديــد 

ا للجميــع، متضــمًنا أربعــة أهــداف رئيســ) الفـاو( ة، وهــيليؤكــد رؤيــة المنظمــة لعــالم أكثــر اســتدامة وأمًنـا غــذائي :

مــة ومــن خاللهــا، أكــد هــذا اإلطــار علــى التــزام المنظ. إنتــاج أفضــل، وتغذيــة أفضــل، وبيئــة أفضــل، وحيــاة أفضــل

ة، ومكافحـة بتخضير أنظمة األغذية الزراعيـة، وتعزيـز االسـتخدام الُمسـتدام للـنظم اإليكولوجيـة البريـة والبحريـ

.  التغير المناخي

،  والمعنـــون "الفـــاو"ومنظمـــة " البنـــك األوروبـــي إلعـــادة اإلعمـــار والتنميـــة"اتصـــاًلا، جـــاء التقريـــر الصـــادر عـــن 

موقـف أنظمـة ليقدم تحليًلا مفصـًلا ل، "يوتوبيا أم الموجة الخضراء الجديدة؟: االستثمار في حيادية الكربون"بـ 

فـرص األغذية الزراعية من جهود إزالة الكربون، ويوفر رؤى حـول كيفيـة تحقيـق مسـارات منخفضـة الكربـون، وال

إزالـة والتحديات في هذا المسار، ليحدد بالنهاية خمسة خطوات أساسية يمكن من خاللها الدفع قدًما بخطط

. الكربون

اهتمام عالمي بدور أنظمة األغذية الزراعية في الحّد من التغير المناخي

أدت عقــود طويلــة مــن عمليــات إزالــة الغابــات، وســوء ممارســات إدارة التربــة، إلــى جعــل نظــم األغذيــة الزراعيــة 

بئــة بمــا فــي ذلــك الزراعــة والتخــزين والنقــل والتع-مســاهًما رئيًســا فــي التغيــر المنــاخي؛ حيــث أدت هــذه الــنظم 

مــــن إجمـــالي االنبعاثــــات% 37و% 21إلــــى زيـــادة االنبعاثــــات الكربونيـــة بمـــا يتــــراوح بـــين –والمعالجـــة والتجزئـــة

.2016وحتى 2007خالل الفترة من ) جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في العام19.1و10.8(

ناجمــة عـن األنشـطة المتعلقــة بالمحاصـيل والثــروة % 14إلـى % 9وتضـمنت هـذه النســبة انبعاثـات بنسـبة مــن 

من أنشطة استخدام األراضي وتـدهورها بمـا فـي ذلـك إزالـة الغابـات، فيمـا % 14و% 5الحيوانية، وما يتراوح بين 

جيجـا طـن مـن مكـافئ ثـاني أكسـيد 5.2إلى 2.6% (10إلى % 5أسهمت أنشطة سالسل التوريد بما يُقدر بنسبة 

.من إجمالي انبعاثات غازات االحتباس الحراري البشرية المنشأ) الكربون
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الشكل

انبعاثات غازات االحتباس الحراري من النظم الغذائية

1

إجمالي النظام الغذائي

ما بعد المزرعة

استخدام األراضي

الزراعة

10.8 19.1
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0% 10% 20% 30% 40% 50%

نطاق االنبعاثات حسب المكونات 

الفرعية للنظم الغذائية

متوسط إجمالي نطاق االنبعاثات 
)حسب المكون الفرعي لنظام الغذاء(

نطاق االنبعاثات في العام متوسط إجمالي نطاق االنبعاثات

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ومنظمة الفاو: المصدر

ديه أنظمة واليوم، مع استعداد العالم لمكافحة التغير المناخي، فثمة تعويل كبير على الدور الذي يمكن أن تؤ

األغذيــة الزراعيـــة فــي هـــذا المســار، خاصـــة أن العوائــد االقتصـــادية مــن مشـــاركتها فــي نـــزع الكربــون ليســـت 

إلـــى أن إمكانـــات ) IPCC" (الهيئـــة الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ"بالضـــئيلة؛ حيـــث تُشـــير تقـــديرات 

مـن إجمـالي % 7التخفيف االقتصادي التي تتمتع بها األنشطة الزراعيـة وحـدها، يمكـن أن تصـل إلـى مـا ُيعـادل 

ات مليـارات االنبعاثات البشرية المنشأ، ويمكن أن ُيترجم ذلك على شكل منافع اقتصادية محتملة تعادل مئ

.الدوالرات األمريكية

، كان هنـاك اعتـراف "اتفاقية باريس للمناخ"وبعد توقيع 2015هذا االستعداد لم يكن وليد اللحظة، فمنذ عام 

واســع بــأن الممارســات الزراعيــة وتجهيــز األغذيــة وتصــنيعها واســتهالكها هــي عوامــل أساســية فــي التغيــر

. المناخي، لكن يمكنها في الوقت ذاته المساهمة في مواجهة هذا التغير

مـــن خطـــط المنـــاخ الوطنيـــة، المعروفـــة باســــم % 90ومنـــذ ذلـــك الحـــين، أشـــار مـــا يقـــرب مـــن 

ـا  المساهمات المحددة وطني)NDCs(،إلـى أهميـة قطاعـات الزراعـة فـي مواجهـة التغيـر المنـاخي .

ومــع ذلــك، فعلــى أرض الواقــع، لــم يكــن هنــاك ســوى عــدد قليــل مــن البلــدان التــي أدرجــت بالفعــل

يعات أهداًفا محددة كميا لخفض االنبعاثات من القطاع الزراعي، وأقل من ذلك قام بفـرض تشـر 

.للحد من االنبعاثات من أنشطة األغذية الزراعية
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ــا، تعهــدت الحكومــات والشــركات بشــكل متزايــ د فــي ظــل هــذه األوضــاع ولحــل معضــلة الزراعــة الذكيــة مناخي

عــدة عبــر القطــاعين العــام والخـاص، وترافــق هــذا التعهــد باســتراتيجيات مــن" الحيــاد الكربــوني"بالوصـول إلــى 

، والتي خرجت "2050استراتيجية االتحاد األوروبي إلنشاء اقتصاد محايد للكربون بحلول عام : "بلدان، من بينها

.كمثال بارز على هذا التركيز الجديد في السياسة الدولية2020إلى العلن عام 

ات على المسار ذاته، كانت هناك استراتيجيات ومبادرات من القطاع الخاص؛ حيث خرجت الدعوات من الشرك

مـــن للحـــد) أمـــازون ومايكروســـوفت(والشـــركات التكنولوجيـــة مثـــل ) دانـــون ونســـتلة(الغذائيـــة الكبيـــرة مثـــل 

". الحياد الكربوني"االنبعاثات والوصول إلى 

وفــــــي ظــــــل االعتــــــراف المتزايــــــد بضــــــرورة 

مواجهــة التغيــر المنــاخي، يجــب هنــا تأكيــد أن

ــوني، يمكــن أن يســاعد الجهــات الحيــاد الكرب

الفاعلــــة فــــي مجــــال األغذيــــة الزراعيــــة، وال 

جـرد سيما الشركات، على القيام بـأكثر مـن م

ــــدعم  وضــــع اســــتراتيجيات طويلــــة األجــــل ل

االنتقــــال نحــــو أنظمــــة منخفضــــة الكربــــون؛

ـــون مشـــروع شـــامل يمكـــن أن  ـــاد الكرب فحي

يــــؤدي إلــــى نتــــائج ملموســــة فــــي مقــــدمتها 

التخفيضــــــات والوفــــــورات فــــــي اســــــتهالك 

الطاقة، واستخدام المواد الخام، والخـدمات 

.اللوجستية

ورغــــم هـــــذه المزايـــــا التــــي يوفرهـــــا الحيـــــاد 

واقـع الكربوني، ال توجد صيغة سـحرية فـي ال

يبـدو لتحقيقه، واألمـر لـيس بالبسـاطة التـي

عليهــــا؛ فحتــــى اآلن ال توجــــد معــــايير متفــــق 

ا لقياس حياد الكربـون، وعـاد ة مـا عليها دولي

تتســم أيـــة جهـــود للوصــول إلـــى هـــذا الحيـــاد 

إلــى وهكــذا، فاالفتقــار. بالطبيعــة التطوعيــة

ــــــة  تعريفــــــات واضــــــحة والطبيعــــــة الطوعي

لجهــود الجهــات الفاعلــة فــي مجــال األغذيــة 

الزراعيـــة، يعنـــي أنـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة ال

يمكـــــن وضـــــع نهـــــج موحـــــد يمكـــــن اتباعـــــه 

. لتحقيق الحياد الكربوني
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ا، فماذا عن الت: الحياد الكربوني حديات؟ المسار األهم للزراعة الذكية مناخي
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اعة كــذلك يعــاني مفهــوم حيــاد الكربــون مــن التــداخل والتوظيــف طبًقــا للمصــالح إلــى حــد كبيــر؛ ففــي صــن

أهــداف المشــروبات، علــى ســبيل المثــال، ُيالَحــظ أن الشــركات التــي تبيــع المنــتج نفســه لهــا وجهــات نظــر و

هـدف التـرويج مختلفة تماًما فيما يتعلق بالحيـاد الكربـوني؛ فبعضـها يسـتخدم مصـطلح الحيـاد الكربـوني؛ ب

ًلـا لمـا تقـره لمنتجاتها على أنها صديقة للبيئة، ما يسمح لها بدخول السوق، والـبعض اآلخـر يلتـزم بـه؛ امتثا

ي قــرارات لسياســة الوطنيــة داخــل الدولــة أو اللــوائح الدوليــة، والــبعض الثالــث يلجــأ إلــى توظيفــه تحســبا أل

.مستقبلية يصبح بموجبها الحياد الكربوني أمًرا ملزًما على الجميع االمتثال له

فــي الســياق ذاتــه، ونظــًرا لعــدم وجــود إرشــادات إلزاميــة موحــدة؛ يمكــن أن تتخــذ 

بها مسارات حياد الكربـون اتجاهـات مختلفـة؛ ممـا يتـرك للشـركات حريـة اختيـار أفضـل مـا يناسـ

اتهـا ويمكن أن يؤدي هذا التباين إلى قيام الشركات بـاإلعالن عـن منتج. ويتماشى مع مصالحها

.ومؤسساتها على أنها محايدة للكربون، دون أي تقييم أو مراقبة خارجية
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يق الحياد في ظل هذه التحديات، قدم التقرير خمس آليات واستراتيجيات أساسية يمكن االعتماد عليها لتحق

:الكربوني وتوظيف نظم األغذية الزراعية في مواجهة التغير المناخي، وتمثلت هذه اآلليات في

حياد الكربون كهدف استراتيجي 01

ة هـذا على الجهـات الفاعلـة فـي أنظمـة األغذيـة الزراعيـة أن تضـع الحيـاد الكربـوني كهـدف اسـتراتيجي، ولترجمـ

ــة الكربــون، ســواء علــى ــة؛ يجــب أن تكــون هنــاك اســتراتيجيات وخــرائط طريــق إلزال الهــدف فــي خطــوات فعلي

اعلـة مستوى الدولة ككل أو علـى مسـتوى القطاعـات؛ حيـث يمكـن لهـذه االسـتراتيجيات أن تـدعم الجهـات الف

.في االستعداد للتغييرات وتطوير أهدافها

هــذه يتطلــب األمــر أيًضــا تحديــد األفــق الزمنــي لتنفيــذ

االســتراتيجيات، ومــنح الشــركات فــي القطــاع الخــاص

ــ . ف معهــاالفرصــة لتوقــع التغييــرات التنظيميــة والتكيُّ

إعداد ولعل أبرز األمثلة على هذه االستراتيجيات توجيه

الخـــــاص 2014لســـــنة 95التقـــــارير غيـــــر الماليـــــة رقـــــم 

ـــي  ـــى ) EU/ 2014/95(باالتحـــاد األوروب ـــذي يفـــرض عل وال

الشـــركات الكشـــف عـــن جهودهـــا المتعلقـــة بمواجهـــة 

" روبـياالتفاقية الخضراء لالتحـاد األو"التغير المناخي؛ و

دول التي تحدد األهداف والمسارات التي يتعـين علـى الـ

ــــة ــــات غــــازات الدفيئ ــــل انبعاث األعضــــاء اتباعهــــا لتقلي

. 2030على األقل بحلول عام % 55بنسبة 

هنــاك حاجــة أيًضــا إلــى تقــديم الــدعم لضــمان مشــاركة

ن؛ القطاع الخاص فـي إعـداد اسـتراتيجيات إزالـة الكربـو

ــة أن تواصــل تيســير حــوار ــى الجهــات الفاعل إذ يجــب عل

السياســـــات علـــــى المســـــتوى الـــــوطني مـــــع القطـــــاع 

ـــائج خطـــط االســـتثم ـــى نشـــر نت ـــز عل ار الخـــاص، والتركي

ـــــــــة، وتقـــــــــديم قصـــــــــص النجـــــــــاح وأفضـــــــــل  التجريبي

.الممارسات

ة خطــ: "ومــن بــين األمثلــة لخــرائط طريــق إزالــة الكربــون

يــق خريطــة طر "، و"كوســتاريكا الوطنيــة إلزالــة الكربــون

ريق خريطة ط"، و"منتجات األلبان في المملكة المتحدة

ا ، وجميعهــ"العمــل المنــاخي التحــاد التجزئــة البريطــاني

. تُعد نقاًطا مرجعية لنهج الحد من االنبعاثات

خمس خطوات رئيسة : لحل المعضلة
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يانــات تطـوير االســتراتيجيات وخــرائط الطريــق يجـب أن يكــون مــدعوًما بالمنهجيــات التـي تــدعم عمليــة جمــع الب

كـــذلك، فهنـــاك حاجـــة. والتقـــدير، ويتطلـــب هـــذا تعاونًـــا بـــين الحكومـــات والوكـــاالت الدوليـــة والقطـــاع الخـــاص

وتطـوير قواعـد البيانـات لقيـاس االنبعاثـات ) (MRVلالستفادة من المناهج الموحدة للرصد واإلبـالغ والتحقـق 

ير وعمليات إزالة الكربون في قطاع األغذية الزراعية، كما يجب أن يتماشـى هـذا الـنهج مـع منـاهج إعـداد التقـار 

.المالية لتحقيق مزيد من الشفافية بين المستهلكين والمستثمرين

ـــــي تقودهـــــا الحكومـــــات فـــــي نشـــــر  يمكـــــن للجهـــــود الت

المعلومـــــات وتبســـــيطها أن تُعـــــزز فهـــــم المســـــتهلك 

ملــة لتــداعيات التغيــر المنــاخي، وتــؤدي إلــى تغييــرات محت

ــ. فــي ســلوكيات الشــراء ى وفــي هــذا الســياق، يتعــين عل

ف الجهات الفاعلة في نظـام األغذيـة الزراعيـة نشـر تعريـ

ــا لحيــاد الكربــون؛ حيــ ث ومعيــار موحــد وُمعتــرف بــه عالمي

ن أدى االســـتخدام غيـــر المتســـق لتعريفـــات حيـــاد الكربـــو

ومصــطلحات االنبعاثـــات إلـــى حــدوث ارتبـــاك مـــن جانـــب 

.المستهلكين والمستثمرين على حد سواء

، وكذلك معيـار خـاص 2018عام " لمعيار الكربون الفرنسي"ولعل أبرز األمثلة في هذا المسار هو تطوير فرنسا 

والذي يحدد طرًقا لمطوري المشروعات لحسـاب االنبعاثـات ،)(CARBON AGRIبالقطاع الزراعي تحت مسمى 

يمكــن للحكومــات أيًضــا الشــروع فــي حمــالت إعالميــة، بــالتوازي مــع مؤسســات البحــث. فــي القطــاع الزراعــي

ـــة قـــيم  ـــى مقارن ـــة، إلجـــراء البحـــوث وتقـــديم إرشـــادات؛ لتطـــوير قـــدرة المســـتهلكين عل واألوســـاط األكاديمي

. االنبعاثات في المنتجات المختلفة

تحسين األدوات والمنهجيات 02

تطوير وتعزيز آليات الحوكمة 03

ــــــاج الحكومــــــات  ــــــاخي؛ تحت ــــــة للتغيــــــر المن ونظــــــًرا للطبيعــــــة العالمي

د والمنظمــات والمؤسســات الماليــة الدوليــة إلــى مواءمــة معــايير الحيــا

منظمة "ل وعلى المستوى الدولي، يمكن للوكاالت الفنية، مث. الكربوني

ـــاس "الفـــاو ـــة للقي ـــُنهج المعياري ـــد مـــن ال ، تنســـيق الجهـــود نحـــو المزي

.واإلبالغ

مـن وفي ظـل تنـوع أنظمـة األغذيـة الزراعيـة، فـاألمر يتطلـب خبـرة فنيـة

مجموعة واسعة من المنظمات بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة

وهنـا .للربح واألوساط األكاديمية، فضًلا عن القطاعين الخاص والعام

ــــة  ــــة بمثاب ــــد"ســــتكون المنظمــــات الدولي لتســــهيل" الوســــيط المحاي

.المناقشات مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص
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الدعم المباشر لجهود إزالة الكربون 04

دفع تحتاج الشركات إلى دعم الجهات الفاعلة في مجـال األغذيـة الزراعيـة؛ للتأهـل ألسـواق الكربـون وخطـط الـ

ـــ. مقابـــل الخـــدمات البيئيـــة ر ويمكـــن فـــي هـــذا الصـــدد، أن يســـاعد الـــدعم المباشـــر مـــن خـــالل التمويـــل الُميسَّ

.واإلعانات واألشكال األخرى في أن تتخذ الشركات خطوات جدية في هذا المسار

نهــا، ومــن جانبهــا، يمكــن للحكومــات النظــر فــي دعــم بعــض تكــاليف قيــاس االنبعاثــات واإلبــالغ ع

ــات الزراعــة الدقيقــة  ــل االستشــعار عــن بعــد وتقني  Precision)ودعــم اعتمــاد التكنولوجيــات مث

Agriculture Techniques, PAT)لتوسيع نطاق جهود جمع بيانات االنبعاثات والرصد والتحقـق؛ .

فمــن المــرجح أن يشــجع هــذا الــدعم المزيــد مــن الشــركات علــى بــذل الجهــد فــي قيــاس واعتمــاد 

.تخفيضات االنبعاثات

دعم كــذلك يمكــن للمؤسســات الماليــة الدوليــة، اســتخدام قــدرتها علــى حشــد التمويــل لــ

ة، جهود جمـع البيانـات والرصـد، والوصـول إلـى خطـوط االئتمـان الخضـراء بشـروط مواتيـ

.بما في ذلك معدالت الفائدة المخفضة

تطوير القدرات وتقاسم المعرفة 05

يمكــــــن لــــــدمج المصــــــطلحات المتعلقــــــة بإزالــــــة الكربــــــون 

وممارســات القيــاس والتحقــق فــي جــداول أعمــال التعلــيم، أن 

كمـــا أن دمجهـــا فـــي . يـــدعم تخضـــير أنظمـــة األغذيـــة الزراعيـــة

هم فـي المناهج الدراسية للمديرين والخبراء التقنيـين، سُيسـ

ت دفــع الجيــل القــادم مــن الشــركات للمشــاركة فــي اســتثمارا

.إزالة الكربون

ـــة ـــة الدولي وفـــي هـــذا المســـار، تســـتطيع المؤسســـات المالي

ــــوعي  ــــا فــــي زيــــادة ال والوكــــاالت المعنيــــة أن تــــؤدي دوًرا مهم

ــــة والخــــدمات  والتعــــاون مــــع شــــركات االستشــــارات الزراعي

ة االستشـــارية المحليـــة ومؤسســـات البحـــث؛ لتعمـــيم دراســـ

.معهالجدوى، وتبني ممارسات الحد من تغير المناخ والتكيُّف

ة يمكـــن للحكومـــات والوكـــاالت الدوليـــة المعنيـــوختاًمـــا، 

ب، دعم نشر أفضل الممارسات، وتمويل البحث المطلو

عمال وتبسيط ممارسات اإلفصاح المتعلقة بالمناخ لأل

مخـاطر التجارية الزراعية، والتي ستوفر فرًصـا لتسـعير ال

. بشكل مناسب
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ــا؛ مــن الطقــس الحــار إلــى زيــادة تظهــر عواقــب التغيــر المنــاخي بشــكل يــومي تقريًب

حفوري وتُعد االنبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود األ. الفيضانات وحرائق الغابات

. هي المساهم الرئيس في التغير المناخي

الكربـون؛ وفي هذا الصدد، فإن شركات التكنولوجيا الرقمية تؤدي دوًرا بارًزا فـي التحـول إلـى مسـتقبل مـنخفض

ــدًءا مـــن عمليـــات الشـــراء الضـــخمة للطاقـــة المتجـــددة إلـــى االســـتثمار فـــي إزالـــة الكربـــون وإصـــدار الســـند
ِ
ات ب

. لحـراريالخضراء، وتحتل الشركات الرقمية الصدارة في الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات االحتبـاس ا

.  ت األخرىكما أن المنتجات والخدمات الرقمية لها أيًضا تأثير كبير في تمكين خفض االنبعاثات عبر القطاعا

ادر عــن الصــ" رصــد االنبعاثــات وتحديــد االلتزامــات: التحــول األخضــر للشــركات الرقميــة"وعليــه، يســتعرض تقريــر 

" التحـــالف العـــالمي المعيـــاري"و) (International Telecommunication Union" االتحـــاد الـــدولي لالتصـــاالت"

World Benchmarking Alliance)(، نسب انبعاثات غـاز االحتبـاس الحـراري واسـتخدامات 2022يونيو 22بتاريخ ،

األجهـــزة، واالتصـــاالت، : شـــركة رائـــدة حـــول العـــالم فـــي ثـــالث صـــناعات داخـــل القطـــاع الرقمـــي150الطاقـــة لــــ 

بعاثـات باإلضـافة إلـى اسـتعراض الخطـوات التـي تتخـذها تلـك الشـركات للحـد مـن االن. وتكنولوجيا المعلومـات

.الخاصة بها

إيمان رجب. أ
بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارباحث سياسي 

: يةالتحول األخضر للشركات الرقم

* اترصد االنبعاثات وتحديد االلتزام

*International Telecommunication Union and the World Benchmarking Alliance. "Greening digital companies: Monitoring emissions and climate 
commitments". 2022.
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جدول 
3انبعاثات النطاق 

1

انبعاثات الشركات الرقمية

ثات الغازات توفر مجموعة كبيرة من المعايير المتعلقة باالنبعاثات منهجيات لتقييم استخدام الطاقة وانبعا

" يرالمنظمـــة الدوليـــة للمعـــاي"، وإرشـــادات "االتحـــاد الـــدولي لالتصـــاالت"معـــايير : الدفيئـــة واإلبـــالغ عنهـــا، مثـــل

International Standards Organization) ( ـــدة ـــك، تتبـــع شـــركات عدي بروتوكـــول غـــازات "باإلضـــافة إلـــى ذل

لحسـاب انبعاثـات مكـافئ ثـاني أكسـيد الكربـون، وقـد حـدد ؛)(Greenhouse Gas Protocol" االحتبـاس الحـراري

: في إشارة إلى انبعاثات الغازات الدفيئة للشركات" نطاقات"البروتوكول ثالثة 

اع هي االنبعاثات الناتجة مباشرة عن عمليات الشـركة مثـل شـراء واسـتخدام الـديزل وأنـو: 1انبعاثات النطاق 

.  الوقود األخرى

دمها يشــمل االنبعاثــات غيــر المباشــرة التــي ال تــتحكم فيهــا الشــركة مثــل تلــك التــي تقــ: 2انبعاثــات النطــاق 

بــاني والمحــرك الــرئيس لالنبعاثــات فــي هــذا النطــاق هــو الكهربــاء الُمســتخدمة لتشــغيل م. شــركات المرافــق

. المكاتب والمصانع والبنية التحتية لالتصاالت ومراكز البيانات

يشمل وقد. يتمثل هذا النطاق في انبعاثات المنبع والمصب المتعلقة بأنشطة الشركة: 3انبعاثات النطاق 

. ة بالشـركةذلك الموردين الذين تقوم شركات األجهزة الرقمية باالستعانة بهم لتلبية احتياجات اإلنتاج الخاص

ركات ويشــمل أيًضــا انبعاثــات اســتخدام المنــتج مثــل أجهــزة الكمبيــوتر والهواتــف الذكيــة التــي تبيعهــا الشــ

: ، كما هو موضح في الجدول التالي3فئة من انبعاثات النطاق 15وهناك . الرقمية

Source: World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development.
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أنشطة المصبأنشطة المنبع

النقل والتوزيع في أنشطة المصب: 9الفئة السلع والخدمات المُشتراة: 1الفئة 

تجهيز المنتجات المباعة: 10الفئة السلع الرأسمالية: 2الفئة 

استخدام المنتجات المباعة: 11الفئة اقة االنبعاثات المرتبطة بالوقود والط: 3الفئة 

ي معالجة المنتجات المباعة في نهاية العمر االفتراض: 12الفئة النقل والتوزيع في أنشطة المنبع : 4الفئة 

األصول المؤجرة في أنشطة المصب: 13الفئة النفايات المتولدة خالل العمليات : 5الفئة 

عقد حق االمتياز: 14الفئة أعمال السفر : 6الفئة 

االستثمارات: 15الفئة تنقل الموظفين: 7الفئة 

األصول المؤجرة في أنشطة المنبع : 8الفئة 



212

وجيا تختلف انبعاثات شركات التكنول

هــذه أيًضــا حســب المنطقــة؛ حيــث تمثــل عشــرون 

تقرير شركة من الشركات التي تم تقييمها في هذا ال

ع مــن جميــع االنبعاثــات التشــغيلية، تســ% 75نحــو 

منهــا تقــع فــي شــرق آســيا وتســتحوذ علــى نصــف 

نسبة االنبعاثات مجتمعـة، ويرجـع ذلـك باألسـاس

. إلى االستخدام المنخفض للطاقة المتجددة

212

صـــل ووفًقـــا لألهـــداف المعلنـــة واالســـتراتيجيات األقـــل طموًحـــا المتعلقـــة بـــالتغير المنـــاخي، لـــن ت

 بعـد عـام الشركات التي يقع مقرها الرئيس في شرق آسيا، في المتوسـط، إلـى الحيـاد الكربـوني إال

. ، أي بعد أكثر من عقدين من الشركات في الواقعة في مناطق أخرى2050

ــًرا ــأثيًرا كبي ــة ت ــا الرقمي ــة لشــركات التكنولوجي ــذكر أن للقــوة الشــرائية الهائل ــى توســيع وجــدير بال عل

شـر أسواق الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم؛ حيث شكلت هذه الشركات سبًعا مـن أكبـر ع

مــن الشــركات -وتشــتري ثــالث عشــرة شــركة . 2020شــركات مشــترية للطاقــة المتجــددة فــي عــام 

هرباء وبشكل عام، تمثل الك. كل ما لديها من الكهرباء من مصادر متجددة-المشمولة في التقرير

. المتجددة بين الشركات الرقمية ما يقرب من ثلث استهالك الطاقة
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ممارسات الشركات الرقمية للتخلص من انبعاثات الكربون 

نبغي تحديـد نقطة البداية في قيام الشركات بإزالة الكربون هي القيام بقياس دقيق لمخزون انبعاثاتها، كما ي

ى بـذل جهـد باإلضافة إل. أهداف الشركة لخفض االنبعاثات، وتقليل استخدام الطاقة من خالل تدابير الكفاءة

نبعاثــات مــع المــوردين لتقليــل االنبعاثــات فــي سالســل التوريــد، والتعاقــد علــى الطاقــة المتجــددة لتقليــل اال

. وإزالتها للوصول إلى الحياد الكربوني في النهاية

الشكل 

مسار إزالة الكربون 

1

م تقليل استخداالقياس
الطاقة 

استخدام مصادر طاقة 
متجددة 

إزالة االنبعاثاتتحديد الهدف

Source: World Benchmarking Alliance and International Telecommunication Union

تقليل انبعاثات
سالسل التوريد

هنـــاك فجـــوة فـــي تـــوافر وعمـــق وشـــفافية : القيـــاس

بلــغ انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وبيانــات الطاقــة التــي تُ 

ن عنهــا الشــركات الرقميــة؛ ففــي حــين أبلــغ الــبعض عــ

ـــع النطاقـــات،  ـــات لجمي ـــة مـــن االنبعاث مجموعـــة كامل

، 3طـاق وتقديم تفصيل لجميع الفئـات ذات الصـلة للن

فـــإن الـــبعض اآلخـــر كـــان أكثـــر غموًضـــا؛ حيـــث لـــم يـــتم 

بــل 
ِ
شــركة، 21اإلبــالغ عــن أي بيانــات لالنبعاثــات مــن ق

لــذا . 3شــركة ال تبلــغ عــن انبعاثــات النطــاق 32كمــا أن 

ينبغــــي علــــى تلــــك الشــــركات ضــــمان تــــوافر بيانــــات 

االنبعاثــات واســتخدامات الطاقــة ألن ذلــك يــؤدي إلــى

. زيادة الشفافية وتقليل األخطاء
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بغي للحد من آثار التغير المناخي، ين: تحديد الهدف

أن تكـــون الزيـــادة فـــي درجـــة الحـــرارة الناجمـــة عـــن 

درجـة مئويـة 2.0االحتباس الحراري أقـل بكثيـر مـن 

فـــوق مســــتويات مــــا قبـــل الصــــناعة مــــع تضــــافر 

الجهــود العالميــة التــي تهــدف إلــى الحــد مــن زيــادة 

ــى  ــة1.5درجــة الحــرارة إل ويجــب خفــض . درجــة مئوي

عـام انبعاثات الغازات الدفيئة إلـى النصـف بحلـول

، وخفـض النصـف اآلخـر )2020مقارنة بعـام (2030

، ومـــن ثَــمَّ الوصـــول إلـــى صـــافي 2040بحلــول عـــام 

. 2050صفر انبعاثات بحلول عام 

ُيقـدم العديــد مــن: الكفـاءة فــي اسـتخدام الطاقــة

ـــــن أنشـــــطتها  ـــــارير ع ـــــدر تق ـــــي تُص الشـــــركات الت

ــادرات تــوفير الطاقــة، مثــل ــا مــن مب : المناخيــة نوًع

 
ٍ
تعديل منظمات الحرارة واإلضـاءة، وإنشـاء مبـان

. موفرة للطاقة

. قنيـات الحديثـةهذا ويمكن لمشغلي االتصاالت أن يقللوا االنبعاثات باالنتقال مـن التقنيـات التقليديـة إلـى الت

أكثـر كفـاءة بـأربع مـرات فـي اسـتخدام ) G4(تُعد شبكة الهاتف المحمول من الجيل الرابـع : على سبيل المثال

أكثـر كفـاءة بسـبع ) G5(كمـا أن شـبكة الجيـل الخـامس ،)G3(الطاقة لكل جيجابايـت مـن شـبكة الجيـل الثالـث 

).G4(مرات من شبكة الجيل الرابع 

ة مـن التقنيـات وبالنسبة للنطاق العريض الثابت، ُيعد كابل األلياف الضوئية أكثر كفـاءة فـي اسـتخدام الطاقـ

مـن % 35بة وكشفت دراسة في نيوزيلندا أن األلياف الضوئية تُولـد فـي المتوسـط انبعاثـات أقـل بنسـ. األخرى

مــن النطــاق العــريض الالســلكي % 90أقــل مــن األليــاف المحوريــة الهجينــة، وأقــل بمــا يتجــاوز % 21النحــاس، و

. الثابت

للجيــل الخــامس مــن يمكــن أن يــؤدي اعتمــاد البنيــة التحتيــة

ليــل شــبكات االتصــاالت مــن البدايــة إلــى تــوفير الطاقــة وتق

بـين وقد تم تطوير شـبكة جيـل خـامس مشـتركة. االنبعاثات

يونيكـومتشـاينا"و) China Telecom" (تليكومتشاينا"شركة 

(China Unicom)ممــا أســهم فــي تــوفير الكهربــاء وخفــض ؛

عـام انبعاثات الغازات الدفيئة بمقـدار سـتة ماليـين طـن فـي

.، وهو ما يعادل زراعة أكثر من ثالثة ماليين شجرة2021
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مثــل ت: تقليــل انبعاثــات سالســل التوريــد

مة سالسل التوريد جزًءا ملحوًظا من بصـ

ب وتُحتَســـ. االنبعاثــات لـــبعض الشــركات

وكــول انبعاثــات سلســلة التوريــد فــي بروت

: 1الفئـة (3الغازات الدفيئة ضمن النطاق 

).  السلع والخدمات الُمشتراة

" كوسيس"في السياق ذاته، تطلب شركة 

)Cisco ( مــــن مورديهــــا تقــــديم تقريــــر إلــــى

مشـــروع سلســـلة التوريـــد للكشـــف عـــن"

مــن أجــل تعزيــز 2009منــذ عــام " الكربــون

باإلضــافة إلــى . 3النطــاق دقــة حســابات

سامســـــــــونج "ذلـــــــــك، تطلـــــــــب شـــــــــركة 

Electronics)(Samsung"إليكتــرونيكس

مــــن المــــوردين الرئيســــين اإلفصــــاح مــــن 

ف مشــروع سلســلة التوريــد للكشــ"خــالل 

مـورًدا، 163، وتلقت ردوًدا من "عن الكربون

، كمـا أنهـا تـوفر %71بمعدل اسـتجابة بلـغ 

ف حــوافز للمــوردين للمشــاركة فــي الكشــ

ل من خالل المشروع، وتحديد أهداف تقلي

. الكربون

" يبـي تـ"باإلضافة إلى ذلك، تُعـد مجموعـة 

BT)(، إريكســـــــون"وشـــــــركة "Ericsson)(،

مـن بـين مؤسسـي ،)Telia" (تيليا"وشركة 

درجـــة 1.5قـــادة سلســـلة التوريـــد "مبـــادرة 

 1.5C Supply Chain Leaders)" مئويــة

initiative)، ــــــا ــــــا تعاوني ــــــي تتخــــــذ نهًج الت

. ريدللتخلص من انبعاثات سلسلة التو

 The CDP)"مشـروع سلسـلة التوريـد للكشـف عـن الكربـون"وفي هذا الصـدد، يـوفر 

supply chain project) الل الدعم لألعضاء ليطلبوا من مورديهم اإلبالغ عن البيانات البيئيـة مـن خـ

. من النطاق الثالث1المشروع، من أجل حساب أكثر دقة النبعاثات الفئة 
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 Supplier Clean Energy)"برنـامج الُمـورد للطاقـة النظيفـة"أطلقـت )  (Apple"آبـل"وتجدر اإلشارة إلى أنَّ شركة 

Program) ي عـام وفـ. ؛ لتشجيع سلسلة التوريد الخاصة بهـا علـى االنتقـال إلـى الطاقـة المتجـددة2015في عام

ســاعة مــن الطاقــة المتجــددة؛ ممــا يســهم فــي تحقيــق هــدف /ُمــورد أربعــة جيجــاوات100، قــدم أكثــر مــن 2020

.  2030الشركة المتعلق بحياد الكربون في سلسلة التوريد الخاصة بها بحلول عام 

درجـة مئويـة، وقـد اتفقـت 1.5أهداًفا لسلسلة التوريد كجزء مـن التزامهـا بالمنـاخ عنـد " نوكيا"كما تمتلك شركة 

لــول عــام مــع مــوردي التجميــع النهــائيين الرئيســين علــى أنــه ينبغــي علــيهم تحقيــق صــافي انبعاثــات صــفرية بح

2030  .

ئــة يُعــد اســتخدام الطاقــة المتجــددة أهـم خطــوة لتقليــل انبعاثــات الغــازات الدفي: اسـتخدام الطاقــة المتجــددة

ادرات وإزالتها في النهاية، كما تعد الشركات الرقمية رائدة في شراء الطاقة الخضراء وإطالق العديد من المبـ

.  المبتكرة لدفع أسواق الطاقة المتجددة

ــة مــ ــى نحــو نصــف مشــتريات الشــركات العالمي ــا المعلومــات واالتصــاالت عل ن وقــد اســتحوذ قطــاع تكنولوجي

ة أكبــر الشــركات شــراًء للطاقــ" أمــازون"؛ حيــث تُعــد شــركة التجــارة اإللكترونيــة 2020الطاقــة المتجــددة فــي عــام 

جـددة المتجددة في العالم، وواحدة من ست شركات رقميـة مـن بـين الشـركات العشـر المشـترية للطاقـة المت

.  2020في عام 

يُعـــــــــــد اســـــــــــتخدام 
الطاقــــة المتجــــددة 
أهــم خطــوة لتقليــل

انبعاثـــــات الغـــــازات 
ي الدفيئة وإزالتها ف

.النهاية



Source: IEA and Bloomberg NEF.

الشكل 

2020حجم اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة العالمية، 

2

أو 2020ساعة من الكهرباء المتجددة في عـام /تيراوات115اتصاًلا، تعاقدت الشركات الرقمية على ما مجموعه 

. من إجمالي استهالكها% 28ما يمثل 

والتـزم عـدد مـن الشـركات . من احتياجاتها مـن الكهربـاء مـن مصـادر متجـددة% 100واشترت ثالث عشرة شركة 

طاقـة متجـددة "؛ حيـث تشـارك إحـدى وثالثـون شـركة فـي نظـام %100الرقمية بتـوفير الطاقـة المتجـددة بنسـبة 

. الذي يستهدف استخدام الكهرباء المتجددة بالكامل بين أعضائه) (RE100%" 100بنسبة 

: إزالــة االنبعاثــات والوصــول إلــى حيــاد الكربــون

شــركة رقميــة 16، أفــادت 2020بحلــول نهايــة عــام 

11بأنهـــا محايـــدة للكربـــون بمـــا فـــي ذلـــك وصـــول 

وحـده؛ حيـث 2020منها إلى حياد الكربون في عام 

يشتري معظمها الكهرباء مـن مصـادر متجـددة؛ 

. ثيـرمما يسمح لها باإلبالغ عـن انبعاثـات أقـل بك

وتســـتخدم الشـــركات األخـــرى التعويضـــات مــــن 

خــــالل االســــتثمار فــــي الحفــــاظ علــــى الغابــــات أو 

يـان مشروعات الطاقة النظيفة في كثير مـن األح

.  في الدول النامية

وارتباًطـــــا بمـــــا ســـــبق، تُظهـــــر 

ـــر لتكنولو ـــأثير الكبي ـــدة الت ـــا دراســـات عدي جي

المعلومـــــــات واالتصـــــــاالت فـــــــي خفـــــــض 

االنبعاثــــات فــــي القطاعــــات األخــــرى؛ حيــــث 

يساعد استخدام منتجاتها وخـدماتها، مثـل

اجبات النطاق العريض الذي يُتيح القيام بالو

المنزليـــة والمـــؤتمرات عبـــر اإلنترنـــت، علـــى

. تجنب االنبعاثات وتقليلها
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ــــــى تســــــريع " 19-كوفيــــــد"أدت جائحــــــة  إل

اســــتخدام مــــؤتمرات الفيــــديو، وخفــــض 

دة ومع زيا. االنبعاثات الناجمة عن السفر

التحــول الرقمــي فــي العــالم، ســيزداد نمــو

منتجــات وخــدمات تكنولوجيــا المعلومــات

واالتصـــــاالت التـــــي تعمـــــل علـــــى تقليـــــل 

. االنبعاثات

218
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غذائيـة، يمثل التغير المناخي تهديًدا متزايـًدا لنظمنـا ال

ـــــى األمـــــن الغـــــذائي، وســـــبل  ـــــه المروعـــــة عل بتداعيات

ة العــيش، ومســتوى الرفاهيــة العامــة، خاصــة بالنســب

، ولــذلك. للفقــراء والضــعفاء فــي جميــع أنحــاء العــالم

أصــبح مــن الضــروري اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لمواجهــة 

زمــــة ذلـــك التغيــــر لتحقيــــق التخفيضــــات الرئيســــة الال

ة لالنبعاثـات للحــد مـن ظــاهرة االحتـرار العــالمي، وزيــاد

.القدرة على التكيف والمرونة

حة، فمع تنامي تأثيرات ظاهرة االحترار العـالمي الواضـ

وما آلـت إليـه مـن ارتفـاع درجـات الحـرارة، وتغيـر أنمـاط 

د هطول األمطار، وارتفاع مستوى سـطح البحـر، وتزايـ

: تـــواتر الظـــواهر المناخيـــة المتطرفـــة وشـــدتها، مثـــل

ير، الجفاف، والفيضانات، والحـرارة الشـديدة، واألعاصـ

ــــل سالســــل ــــة، وتعطي ــــة الزراعي ــــل اإلنتاجي ــــى تقلي إل

ا، اإلمداد الغذائي، جاءت انبعاثات النظم الغذائية أيًض 

حتباس والتي تُساهم بأكثر من ثلث انبعاثات غازات اال

ــاج الغــذاء فــي مركــز  ــة؛ ممــا يضــع إنت الحــراري العالمي

ًما في قضية التغيـر ا
ِ
لمنـاخي، االهتمام باعتباره ُمساه

ا لتصاعد ظاهرة االحتباس الحراري وقطاًعا مهم.

دعاء جبر. أ
بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارباحث سياسي 

ر المناخي والنظم الغذ :ائيةالتغيُّ

* بةالتداعيات وآليات االستجا
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*International Food Policy Research Institute, “2022 Global Food Policy Report: Climate Change and Food Systems.”, May 12, 2022.
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تأثيرهــا باإلضــافة إلــى ذلــك، تُعــد الــنظم الغذائيــة مــن أهــم األســباب المؤديــة إلــى التــدهور البيئــي، لــيس فقــط ل

موائــل، المتعلـق بزيــادة انبعاثــات الغـازات الدفيئــة، بــل أيًضــا ألنهـا تــؤدي إلــى تــدهور المـوارد المائيــة، وفقــدان ال

. والتنوع البيولوجي؛ مما يضر بالخدمات البيئية التي تدعم إنتاج الغذاء

ذائيــة قمـة الـنظم الغ"ومـع ذلـك، فـإنَّ التطلعــات العالميـة نحـو الــنظم الغذائيـة عاليـة للغايــة، فقـد اتضـح مــن 

أن اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشــ"والـدورة السادسـة والعشـرين لمـؤتمر األطـراف فـي ،"لألمـم المتحـدة

، أن الـنظم الغذائيـة تـؤدي دوًرا رئيًسـا فـي تحقيـق أهـداف التنميـة2021، اللتـين انعقـدتا فـي عـام "التغير المناخي

. المستدامة والمناخ المتعددة والملحة، من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي

ــة لعــام "فــي هــذا الســياق، يحــدد  ــة العالمي ــر السياســة الغذائي ــنظم : 2022تقري ــاخي وال ــر المن التغي

 International Food Policy)“المعهـد الـدولي لبحـوث السياسـات الغذائيـة"، الصادر عـن "الغذائية

Research Institute)، مجموعة واسعة من الفرص لإلجراءات السـريعة التـي ينبغـي مراعاتهـا عنـد

خفيف من اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات واالستثمار من أجل التكيف مع التغير المناخي، والت

.حدته، والقدرة على الصمود

220
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ال يـــــزال العـــــالم بعيـــــًدا عـــــن تحقيـــــق هـــــدف خفـــــض 

ــد درجــة االحتــ ــات بالمعــدالت الالزمــة لتقيي رار االنبعاث

درجة مئوية فوق مسـتويات مـا قبـل 1.5العالمي عند  

وبـــــالنظر إلـــــى المســـــتقبل، تشـــــير. عصـــــر الصـــــناعة

ــــل سياســــات"ســــيناريوهات  ــــدولي لتحلي النمــــوذج ال

ــة والــذي وضــعه ،)(IMPACT" الســلع والتجــارة الزراعي

" المعهــــــد الــــــدولي لبحــــــوث السياســــــات الغذائيــــــة"

)IFPRI(،إلـــى أن ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة ســـيؤثر ســـلًبا

ــــى ارتفــــاع  ــــؤدي إل ــــة؛ ممــــا ي ــــى المحاصــــيل الزراعي عل

. األسعار، وزيادة الجوع، وال سيما في إفريقيا

النظم الغذائية سالح ذو حدين

زداد تقلــب وعلــى طــول سالســل القيمــة، ســتتأثر أنشــطة التخــزين واللوجســتيات أيًضــا بــالتغير المنــاخي، وســي

ن، وكـذلك األسعار، فضًلا عما يترتب على ذلك من آثار على شركات المعالجـة، والتجهيـز، والتجـار، والمسـتهلكي

د يزيـد وسيؤدي التغير المناخي إلى زيادة الضغط على المـوارد الطبيعيـة الشـحيحة بالفعـل؛ ممـا قـ. المزارعين

حرًكـا من مخاطر نشوب الصـراعات التـي يمكـن أن تـؤثر علـى سالسـل القيمـة بأكملهـا، بـل ويمكـن أن تشـكل م

. رئيًسا لزيادة انعدام األمن الغذائي والجوع في العالم

شـمل هذا، ويُظهر عدد من االبتكارات الواعدة إمكانية دعـم التكيـف وبنـاء المرونـة مـع زيـادة اإلنتاجيـة أيًضـا، وت

ا أصناًفا جديدة من المحاصيل تتحمل بشكل أفضل الصدمات المنا خية، وتُحسـن هذه االبتكارات الذكية مناخي

صـــول اإلنتاجيـــة، واســـتخدام الطاقـــة الشمســـية لتخـــزين المنتجـــات، والتقنيـــات الرقميـــة التـــي توســـع نطـــاق و

ذكيــة باإلضــافة إلــى ذلــك، ســوف يــدعم العديــد مــن االبتكــارات ال. المنتجــين الــريفيين إلــى المعرفــة والخــدمات

ـا، مثـل زل الزراعـة بـدون حـرث، والحراجـة الزراعيـة، وإدارة المنـاظر الطبيعيـة، سـبل التخفيـف مـن خـالل عـ: مناخي

. الكربون أو تقليل االنبعاثات

يعهـا وعليه، يجب تكييف ممارسات إنتاج األغذية وتوز 

ش واستهالكها مع التغير المنـاخي؛ لـدعم سـبل العـي

ية فــي المنــاطق الريفيــة، وتــوفير أنظمــة غذائيــة صــح

للجميع، حتى وإن أدى نمـو السـكان وزيـادة الـدخل إلـى

وعلـــى مســـتوى المزرعـــة، . زيـــادة الطلـــب علـــى الغـــذاء

يجـــــب أن تعـــــالج إجـــــراءات التكيـــــف ظـــــروف النمــــــو 

المتغيـــــرة، ونـــــدرة الميـــــاه، والجفـــــاف، والفيضـــــانات، 

وزيــادة مخــاطر الظــواهر الجويــة المــدمرة، والمخــاطر 

. ذات الصلة باألمراض واآلفات
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ئة، وتجدر اإلشارة إلى أنه رغم االلتزامات الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفي

، فــإنَّ لــذلك. فــإنَّ إجمــالي صــافي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة البشــرية المنشــأ آخــذة فــي االرتفــاع

قدمة، وال تكثيف الجهود للحد من هذه االنبعاثات يُعد التزاًما بالغ األهمية على االقتصادات المت

ا بد من تحقيق التقدم في االقتصادات النامية والناشئة، مع األخذ في االعتبار أنَّ الدول األقل نمو

.2019فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية في عام % 3.3كانت مسؤولة عن 

يئـة ومع ذلك، فإن ثلثي انبعاثات الغـازات الدف

مـــن % 21أو نحـــو -المرتبطـــة بـــالنظم الغذائيـــة 

تــأتي-إجمــالي االنبعاثــات مــن جميــع المصــادر

مـــن الزراعـــة والحراجـــة وغيرهمـــا مـــن أشـــكال 

لــى اســتخدام األراضــي، والتــي تمتلــك القــدرة ع

وعـزل تحقيق تخفيضات كبيـرة فـي االنبعاثـات

د الكربــون، لكونهـــا القطـــاع االقتصـــادي الوحيـــ

وعـة الذي لديه إمكانات جادة تؤهلـه ليصـبح بال

ـــتمكن مـــن امتصـــ ـــة ت اص لالنبعاثـــات الكربوني

ــــة مــــن الغــــالف  ــــات مــــن الغــــازات الدفيئ كمي

الجوي أكثر مما ينبعـث منهـا، وذلـك مـن خـالل

ـــة بالوعـــات الكربـــون وحمايتهـــا،  إنشـــاء وحماي

. مثل الغابات

اميــة ولــدى بعــض الــدول المتقدمــة مجــال إلنشــاء بالوعــات أكبــر لصــافي االنبعاثــات، ولكــن يجــب علــى الــدول الن

عـن الزراعـة إعطاء األولوية لتعزيز الممارسات الزراعية التي تزيد من اإلنتاجية، وتغيير اتجاه االنبعاثات الناجمة

.والحراجة وغيرهما من أشكال استخدام األراضي

مـن إجمـالي انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري، % 34وتشير التقديرات إلى أن أنظمة الغذاء تولد ما يصل إلـى 

ة والبيـع والتي تنبع من األنشـطة الزراعيـة، واسـتخدام األراضـي، وأنشـطة التخـزين والنقـل والتعبئـة والمعالجـ

تخدام ويمكــن للتقــدم المســتمر فــي تقنيــات قطــاع الطاقــة والنقــل أن يقلــل مــن اســ. بالتجزئــة واالســتهالك

التخزين الوقود األحفوري واالنبعاثات في جميع أنشطة النظم الغذائية، بما في ذلك الري والمعالجة والنقل و

.  البارد وإعادة تدوير النفايات
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رات مضــاعفة االســتثمارات العامــة فــي البحــث والتطــوير فــي ابتكــا

، مـــع زيـــادة اإلنتاجيـــة، وتقليـــل االنبعاثـــات عـــن المســـتويات الحاليـــة

لـنظم مليـار دوالر أمريكـي علـى األقـل لالبتكـارات التـي تفيـد ا15زيادة 

.  الغذائية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط

تكثيـف يجب أن يركز االستثمار فـي البحـث والتطـوير علـى ابتكـارات ال

عـة المستدام في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل داخـل المزر

.وخارجها

المعرفـة؛ ينبغي تعزيز وتقوية اآلليات العالمية واإلقليميـة لتقاسـم

ــا التــي تفيــد الــدول ذات القــد رات مــن أجــل تســهيل نشــر التكنولوجي

.البحثية المحلية المحدودة

ارات يجــب أن تخلــق الحكومــات بيئــات تمكينيــة أقــوى لجــذب اســتثم

تقنيـات القطاع الخاص البتكارات األغذية الزراعية، ولتشجيع تبني ال

إعــادة تعيــين حــوافز الســوق: والممارسـات المحســنة، بمــا فــي ذلــك

ين المشـوهة التـي أنشـأها الـدعم الزراعـي واللـوائح التجاريـة، وتحسـ

هــا فــي اللــوائح مــن أجــل التبنــي اآلمــن للتكنولوجيــات الجديــدة وقبول

.السوق

توصـــــيات لُســـــبل االســـــتجابة للتغيـــــر المنـــــاخي

والتخفيف من آثاره

ــر السياســة الغذائيــة العالميــة لعــام "عــرض  " 2022تقري

بعــــض اســــتجابات السياســــيات الواعــــدة للتكيــــف مــــع

ى التغيــر المنــاخي، والتخفيــف مــن حــدة آثــاره، والقــدرة علــ

امــة وتبــرز تلــك النتــائج والتوصــيات العالصــمود أمامــه، 

:ليالواردة بالتقرير في عدة نقاط، نستعرضها فيما ي

ا: أولًا أنشطة البحث والتطوير المتعلقة باالبتكارات المستدامة والمرنة مناخي

ليــل كثافــة يمكــن لمجموعــة مــن االبتكــارات التكنولوجيــة الحاليــة، والتــي أثبتــت قــدرتها علــى زيــادة اإلنتاجيــة، وتق

لـك، فـإنَّ ورغـم ذ. انبعاثات غازات الدفيئة في إنتاج األغذية الزراعية، تسريع التحول المسـتدام للـنظم الغذائيـة

الـدخل البحث والتطوير في النظم الغذائية يعاني بشـكل ملحـوظ مـن نقـص التمويـل، ال سـيما فـي الـدول ذات

تقريـر فـي وعليـه، يوصـي ال. المنخفض والمتوسط، مع حصة صغيرة فقط من هذا التمويل للتكيـف والتخفيـف

:  هذا الجانب بما يلي
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النهج الشامل والكلي إلدارة وحوكمة المياه واألراضي والغابات وموارد الطاقة : ثانًيا

ضــي مــن خــالل نهــج المنــاظر الطبيعيــة المتكاملــة، تــتمكن الحوكمــة مــن تحقيــق االســتخدام المســتدام لألرا

ــاني أكســيد  ــادة معــدالت عــزل ث ــات ومــوارد الطاقــة، بمــا فــي ذلــك اإلنتاجيــة طويلــة األجــل، وزي والميــاه والغاب

لحة، ومــع ذلــك، فــإن اإلدارة المتكاملــة للمنــاظر الطبيعيــة تتطلــب مشــاركة فعالــة ألصــحاب المصــ. الكربــون

ة، يوصـي وفي سـبيل تعزيـز نهـج المنـاظر الطبيعيـة الشـاملة والمتكاملـة لتحقيـق االسـتدام. وحوكمة شاملة

:التقرير بما يلي

وافز مراعاة السياسات الزراعية والغذائيـة وتغيـر المنـاخ أبعـاد المنـاظر الطبيعيـة بشـكل صـريح، وتـوفر حـ

لــإلدارة المتكاملـــة للمنــاظر الطبيعيـــة مــن خـــالل اإلدارة المحليــة، بمـــا فــي ذلـــك تطــوير منصـــات أصـــحاب

. المصلحة المتعددين التي يمكنها بناء الدعم والقدرة على العمل الجماعي

يعيـة تعزيز حيازة األراضي وحقوق وصول المزارعين واألسر الريفية والمجتمعات المحلية إلى الموارد الطب

.األخرى؛ من أجل تحفيز االستثمارات في االستدامة

ئــة ينبغــي للحكومــات أن تشــجع اعتمــاد مصــادر الطاقــة النظيفــة فــي أنظمــة األغذيــة الزراعيــة مــن خــالل بي

. مركزيةمواتية وحوافز مالية مناسبة الستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء الال

ـــــــد  ـــــــؤدي تحدي يمكـــــــن أن ي

ي مواقع االستخدام اإلنتـاج

التــــــي تشــــــارك فــــــي دعــــــم 

ـــــاه واألمـــــن  الطاقـــــة والمي

الغـــــــــــذائي إلـــــــــــى جـــــــــــذب 

اســــــــتثمارات تزيــــــــد مــــــــن 

.اإلنتاجية واالستدامة

224
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تعزيز النظم الغذائية الصحية وزيادة استدامة إنتاج الغذاء: ثالًثا

تكلفــة وعليــه، فــإنَّ جعــل الــنظم الغذائيــة الصــحية ميســورة ال. يتــأثر نحــو ربــع ســكان العــالم مــن ســوء التغذيــة

ة، ويمكـن أن والتأثير على المستهلكين التخاذ خيارات صحية أمر أساسي للتغلب على تحديات التغذيـة العالميـ

ات الغذائيـة وتتضمن التوجيهات الرئيسة الرامية إلى تغيير العـاد. يتماشى بشكل جيد مع معالجة تغير المناخ

:ما يلي

يـة، يجب أن تتبنى جميع الدول إرشادات وطنية غذائ

دلـة واستخدامها كأداة سياسـية رئيسـة لترجمـة األ

ـــــــــة الصـــــــــحية  ـــــــــنظم الغذائي ـــــــــى ال العالميـــــــــة عل

مــة والمســتدامة إلــى توصــيات غذائيــة عمليــة ومالئ

.ثقافيا ومحددة السياق والسكان

البحـث يجب أن تُعطي األولوية لسياسات االبتكار و

ي والتطــوير حــول األغذيــة الغنيــة بالمغــذيات بمــا فــ

ة ذلك الفواكـه والخضـراوات؛ لجعـل الـنظم الغذائيـ

. الصحية ميسورة التكلفة

ـــارات يمكـــن تشـــجيع المســـتهلكين علـــى اتخـــاذ خي

غذائيـــــة صــــــحية ومســــــتدامة؛ وذلـــــك مــــــن خــــــالل 

الحمـــالت التثقيفيـــة، والشـــهادات التـــي تحـــذر مـــن

.األطعمة غير الصحية
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يتجـزأ ينبغي اعتبار التجارة الحرة والمفتوحـة جـزًءا ال

اخ؛ من السياسات الزراعية والغذائية المراعية للمنـ

فاءة حيث يمكن للتجارة أن تعزز االستخدام األكثر ك

ـــ ات للمـــوارد الطبيعيـــة، وتســـاعد فـــي تقليـــل انبعاث

. الغازات الدفيئة من إنتاج األغذية الزراعية

ة يمكــن لالســتثمارات فــي سالســل القيمــة الخاصــ

ـــالتخزين الفعـــال واآلمـــن للمحاصـــيل والمنتجـــات ب

ــــنظم  ــــى ال ــــة ونقلهــــا، تحســــين الوصــــول إل الغذائي

.الغذائية الصحية وتقليل فقد األغذية وهدرها

 مــن شــأن زيــادة طلــب المســتهلكين علــى األغذيــة

ع الُمنتجـــة بشـــكل مســـتدام أن تخلـــق حـــوافز تشـــج

ة على تغيير الممارسـات علـى طـول سالسـل القيمـ

.بأكملها

تحسين كفاءة سلسلة القيمة وتسهيل التجارة وتقليل الفاقد من الغذاء: رابًعا

زراعيــة تــؤثر تــداعيات التغيــر المنــاخي علــى سالســل القيمــة الكاملــة التــي يــتم مــن خاللهــا تــداول المنتجــات ال

ـــا فـــ. وتجميعهـــا ومعالجتهـــا وبيعهـــا للمســـتهلكين ي ويمكـــن أن يعمـــل اســـتخدام الممارســـات الذكيـــة مناخي

. رعــةسالســل القيمــة علــى تقليــل الحصــة الكبيــرة مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المتولــدة خــارج نطــاق المز 

:وتشمل األولويات المتعلقة بالسياسة ما يلي
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االندماج والحماية االجتماعية: خامًسا

ـــــة الفقـــــراء الـــــذين  يُعـــــد ســـــكان المنـــــاطق الريفي

ذاء يعتمدون على نظم األغذية الزراعية لتـأمين الغـ

تأثيرات وُسبل العيش، من بين أكثر الفئات ُعرضة ل

عيـة التغير المناخي، وتغطي أنظمة الحماية االجتما

مليـار شـخص حـول العـالم، ورغـم دورهـا 2اآلن نحو 

ــ ــاخي ألكث ر المهــم فــي مواجهــة تحــديات التغيــر المن

مـــن عقـــد، فإنـــه مـــن الضـــروري توســـيع نطاقهــــا؛ 

ـــــة ـــــر فعالي ـــــدورها بشـــــكل أكث ـــــام ب وتشـــــمل . للقي

:األولويات المتعلقة بالسياسة ما يلي

ظم ســـيتطلب التحـــول اإليجـــابي للمنـــاخ فـــي الـــن

ياق الغذائيــة تطــوير المؤسســات المالئمــة للســ

هـات ؛ بمـا فـي ذلـك الج"الناعمـة"والبنية التحتيـة 

.ريةالفاعلة في النظم الغذائية الريفية والحض

كة ينبغي تعزيز مشاركة المرأة، إلى جانـب مشـار

ارة الفئات الضعيفة األخرى، في جميع أنظمـة إد

ويمكـــــــن أن تـــــــوفر بـــــــرامج الحمايـــــــة . المـــــــوارد

االجتماعيـــــة شـــــبكة أمـــــان للفئـــــات الضـــــعيفة،

مــا وتــدعم التحــول المســتدام للــنظم الغذائيــة، ب

فـــي ذلـــك االنتقـــال إلـــى محاصـــيل أكثـــر مقاومـــة 

.للمناخ

ة التـي توسيع برامج الحماية االجتماعيـة التكيفيـ

تشــــــمل المســــــاعدات االجتماعيــــــة التقليديــــــة، 

ــة فــي حــاالت الكــوارث، شــريطة تكاملهــا واإلغاث

هــة مــع االســتثمارات المناخيــة التكميليــة الموج

ر باإلضـــافة إلـــى تحســـين رصـــد مخـــاط. للفقـــراء

مكـن األزمات الغذائية في وقتها الحقيقي، حتى ي

اتخــــــــاذ إجــــــــراءات مبكــــــــرة لحمايــــــــة الســــــــكان 

المعرضـــــين للخطـــــر فـــــي الســـــياقات المتـــــأثرة 

ــــة، والتعــــرض  ــــدرة المــــوارد الطبيعي ــــالنزاع، ون ب

.للصدمات المناخية
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إعادة توجيه التدفقات المالية وجذب مصادر تمويل جديدة: سادًسا

مليـــار دوالر أمريكـــي ســـنويا لتحقيـــق األهـــداف 350ســـتكون هنـــاك حاجـــة إلـــى مـــا يصـــل إلـــى 

ــؤدي  ــة ت ــة الحالي ــة؛ حيــث إنَّ التــدفقات المالي ــنظم الغذائي ــاخ فــي ال ــ-المتعلقــة بالمن ي أســوأ ف

كـن زيـادة إلى نتائج عكسية تعرقل التنمية القـادرة علـى التكيـف مـع تغيـر المنـاخ، ويم-األحوال

ويـة بعــدة االسـتثمارات الراميـة إلــى تحقيـق األهــداف البيئيـة واالجتماعيـة واالقتصــادية والتغذ

:طرق

لزراعيـــة يمكـــن إلصـــالح الحـــوافز التـــي تـــأتي بنتـــائج عكســـية، والتـــي أنشـــأتها السياســـات ا

دعم والتجارية واالسـتثمارية الحاليـة، أن يحشـد التمويـل العـام والخـاص علـى حـد سـواء لـ

علــق تحــوالت الــنظم الغذائيــة اإليجابيــة للمنــاخ، وإعــادة توجيــه األمــوال نحــو التمويــل المت

.بالمناخ

 ــغ نحــو ــذي يبل ــدعم العــام للزراعــة، وال ــه ال ــار دوالر أمريكــي، نحــو 620يجــب إعــادة توجي ملي

يتبنــوا البحــث والتطــوير؛ وذلــك مــن أجــل االبتكــارات الخضــراء، وتقــديم الحــوافز للمنتجــين ل

ا تقنيات وممارسات ذكية مناخي.

ــه صــناديق التنميــة الدوليــة بوضــوح نحــو تحقيــق أهــداف المنــاخ واالســ تدامة، يجــب أن تُوجَّ

.واستخدامها لزيادة أو تعبئة األموال الخاصة من أسواق رأس المال العالمية

لغذائية ستؤدي إعادة توجيه طلب المستهلكين، من خالل تحسين المعلومات والبيئات ا

مناخ واألدوات المالية، إلى خلق حوافز للمنتجين العتماد ممارسات مستدامة ومقاومة لل

.واالستثمار فيها

 ـــل ـــات مبتكـــرة لالســـتفادة مـــن المـــوارد اإلضـــافية، مث دات الســـن"ينبغـــي استكشـــاف آلي

نحــو التــي تصــدرها الحكومــات، أو متطلبــات شــفافية المصــارف والمســتثمرين" الخضــراء

. تأثير التغير المناخي؛ لضمان تلبية احتياجات تمويل المناخ

ا يمثـــل تحقيـــق هـــذه اإلصـــالحات وضـــمان تبنـــي االبتكـــارات علـــى نطـــاق واســـع تحـــديً ختاًمـــا، 

ا مــا فــي ذلــك وبالتــالي، ال بــد مــن أن يكــون تصــميم الحلــول المتعلقــة بالسياســات، ب. سياســي

الحـوافز والمؤسســات والتمويــل، مالئًمـا لمجموعــة واســعة مـن الســياقات، وأن يــتمكن مــن

تحديــد وينبغــي. تحقيــق التــوازن بــين األهــداف البيئيــة والتغذويــة واالقتصــادية واالجتماعيــة

تالمفاضــالاألولويــات الخاصــة لكــل مــن المنــاطق والبلــدان والمنــاظر الطبيعيــة، ومعالجــة 

. طـاقالمحتملة، وبناء قواعد مناصرة لإلصالح، وضمان أن تولد اإلصالحات فوائد واسعة الن

م االســتثمار فــي السياســات واالبتكــارات لــدعم الــنظم الغذائيــة المســ
ِ
تدامة هــذا وسُيســاه

مــة بشــكل كبيــر فــي االزدهــار االقتصــادي العــالمي، والحــد مــن الفقــر، واألمــن الغــذائي، واألنظ

.الغذائية الصحية، وكذلك صحة الكوكب
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قيــة تواجــه الــدول العربيــة تحــديات مناخيــة وأولويــات مختلفــة فــي اتفا

ة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغيــر المنــاخي؛ إذ إن بيئــة المنطقــ

رارة العربية معرضة بشدة لمخاطر التغير المناخي كارتفاع درجات الح

ومستوى سطح البحر، وتزايـد مخـاطر الفيضـانات والجفـاف، وهـو مـا

هـداف يستدعي تعاونها مًعا للتوصل إلى رؤية مشـتركة تلبـي جميـع أ

.األعضاء

ي وتمثل الدول العربية إحدى مجموعات التفاوض المهمة والرئيسة فـ

، مفاوضـــات اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن التغيـــر المنـــاخي

ــم الـدول إلــى شـقين لبلــدان الشــق األول، ويضـم ا: والتـي بموجبهـا تُقسَّ

52المدرجــة فــي المرفــق األول، وهــي الــدول المتقدمــة التــي تتكــون مــن 

ـــــة  The)دولـــــة عضـــــًوا فـــــي منظمـــــة التعـــــاون االقتصـــــادي والتنمي

Organisation for Economic Co-operation and Development, 

OECD)،والشــق الثــاني، يشــمل الــدول غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول ،

وهـــي البلـــدان الناميـــة، ومنهـــا مجموعـــة الـــدول العربيـــة، التـــي تقودهـــا 

ـــع الجلســـات العامـــة ـــة الســـعودية وتمثلهـــا فـــي جمي المملكـــة العربي

ريدريش ف"في هذا الصدد، يتتبع التقرير الصادر عن مؤسسة . الرئيسة

رق للمنــــاخ اإلقليمــــي والطاقــــة فــــي منطقــــة الشــــ" شــــتيفتونغإيبــــرت

اريخ ، تـ"تراكـركاليمت"األوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع مؤسسة 

يـة اتفاق"الدول العربية في مؤتمر األطراف، وموقف الدول العربية مـن 

.للمناخ وأهم البنود المتعلقة به" باريس

شهد أحمد. أ
كلية االقتصاد والعلوم السياسية-باحثة في العلوم السياسية

يةالدول العربية في اتفاقية األمم المتحدة اإلطار 

*ياتأبرز المفاوضات والتوص:  بشأن التغير المناخي

سـة التـي كما قام التقرير ببناء نموذج اسـتراتيجي يحـدد األبعـاد الرئي

لعربيــة، تــؤثر علــى اســتراتيجيات التكيــف والتخفيــف داخــل المنطقــة ا

الـــذي يعتمـــد علـــى تحليـــل العوامـــل ) PESTEL(وذلـــك وفًقـــا لنمـــوذج 

ادية، السياســـــية، والبيئيـــــة، واالجتماعيـــــة، والتكنولوجيـــــة، واالقتصـــــ

ي والقانونيــة، مــع تحليـــل تــأثير تلـــك األبعــاد علــى أنظمـــة الطاقــة فـــ

.الدول العربية والمفاوضات المناخية
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الشكل 

المجموعات التفاوضية في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي

1

ى تأسـيس بينما يُسمح لكل طرف بالتفاوض بشكل فردي، تعمل األطراف بشكل عـام مـن خـالل التكـتالت علـ

.أهداف تفاوضية مشتركة بغية تقوية مواقفهم

للمنــاخ شــتيفتونغإيبــرتمفاوضــات الــدول العربيــة بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغيــر المنــاخي، مؤسســة فريــدريش : المصــدر
.اإلقليمي والطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

مجموعات المرفق األول

مجموعة السالمة مجموعة المظلة
الواليات المتحدة االتحاد األوروبيالبيئية

األمريكية

عاثات تشكلت بعد اعتماد بروتوكول كيوتو، وقامت بصياغة دعوة لخفض انب
.2005بحلول عام 1990من مستويات عام % 20ثاني أكسيد الكربون بنسبة 

المجموعات غير المدرجة في 
المرفق األول

تُعد أكبر : والصين77مجموعة الـ 
دولة134مجموعة وتتكون من 

لشعوب البوليفاريالتحالف : ألبا
أمريكا

البرازيل، جنوب إفريقيا، : باسيك
الصين، الهند

التحالف المستقل ألمريكا : أيالك
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

ا طرًفا ُمعرفة 46: أقل البلدان نمو
ا بأنها أقل البلدان نمو

تحالف الدول الجزرية الصغيرةالمجموعة اإلفريقية

المجموعة العربية
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 ،يجــب أن تهــدف جميــع البلــدان إلــى أن يكــون لــديها مســاهمات وطنيــة طموحــة

.مع التركيز على الدول المدرجة في المرفق األول لتقود المسيرة

ـا علـى جهـود التخفيـف مـن آثـار الت غيـر يجب أال تركز المساهمات المحـددة وطني

.المناخي فقط، بل يجب تضمين جميع جوانب التغير المناخي

):من االتفاق3مادة (المساهمات المحددة وطنيا 

):من االتفاق4مادة (التخفيف من آثار التغير المناخي 

معـززة توفير مساحة للبلدان النامية فـي القيـام بـأي نـوع مـن جهـود التخفيـف ال

ا، وينبع هذا التوجه من أن التحول الهائـل عـن الوقـود األحفـوري سـ يكون تدريجي

ط والغـاز، له آثار سلبية على اقتصادات الدول العربية التي تقوم علـى إنتـاج الـنف

جــراءات وبالتــالي، تحتــاج هــذه البلــدان إلــى وقــت لتنويــع اقتصــاداتها اســتجابة إل

.التخفيف

أ تمييـــز جهـــود التخفيــــف بـــين البلــــدان المتقدمـــة والناميـــة، بمــــا يعكـــس مبــــد

 Common But Differentiated)المســـؤوليات المشـــتركة ولكـــن المتباينـــة 

Responsibilities, CBDR)الذي تقوم عليه االتفاقية .

):من االتفاق7مادة (التكيف 

دة دعم إنشاء سجل للتكيف عبر اإلنترنت، على غرار سـجل المسـاهمات المحـد

ــا؛ حيــث ســيكون بمقــدور األطــراف تقــديم بالغــات التكيــف الخاصــة ب هــم وطني

. وتحديثها بشكل دوري

ناميـة ضرورة مواصلة البلدان المتقدمة دعمها لمبادرات التكيـف فـي البلـدان ال

اخ صــندوق التكيــف، والصــندوق األخضــر للمنــ: مــن خــالل األدوات المتاحــة، مثــل

)Green Climate Fund, GCF.(

 ــات لتحقيقــه ــد الهــدف العــالمي للتكيــف وتطــوير منهجي ــل تفع(ضــرورة تحدي ي

).7المادة 

خ للمنا" اتفاقية باريس"موقف الدول العربية من أهم بنود 
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الفرص على المستوى السياسي

راحـل انتقـال فيما يتعلق بالتخفيف، ستسـتفيد الـدول العربيـة منـه فـي م: اإلدارة الفعالة وصياغة السياسات

جعلـت الطاقة القادمة؛ حيث إن االستراتيجيات واألطر المؤسسية المعمول بها في بعض الدول العربية، قد

رامج وسياسـات صناع القرار أكثر وعًيا بتحول الطاقة، وفيما يتعلق بالتكيف، فإن غالبية الدول العربية لديها بـ

إلـى تكيف راسخة، ومع ذلـك، تتطلـب المرحلـة القادمـة مـن العمـل المنـاخي مزيـًدا مـن التحـول فـي السياسـات

.خطط عمل وبرامج تنفيذ حقيقية

الفرص على المستوى االقتصادي

مار إن تزايــد اهتمــام العديــد مــن الجهــات المانحــة الدوليــة، كبنــوك االســتث: تــوافر العديــد مــن مصــادر التمويــل

ــة فــي ــة مّكنهــا أن تكــون أكثــر اســتباقية فــي إجراءاتهــا المناخي ــدعم المنطقــة العربي ــة ل العقــد ووكــاالت التنمي

الماضـــي مـــن حيـــث الفـــرص المتاحـــة؛ ممـــا يســـاعدها علـــى تنفيـــذ خططهـــا الخاصـــة بتحويـــل الطاقـــة، وكـــذلك 

ا  مساهماتها المحددة وطنيNDCs)(،وهو ما يضمن المزيد من االلتزام بأهداف التنمية المستدامة.

انعكاسات األبعاد المختلفة على جهود التخفيف من اآلثار والتكيف في المنطقة العربية

:الفرص-أولًا

):من االتفاق9مادة (التمويل 

 ا للـدول الناميـة 100مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها المالية بتقديممليـار دوالر أمريكـي سـنوي

ا وضمان الشفافية في التقرير المالي النصف السنوي المقدم واألقل نمو.

يجب أن يكون التمويل على أساس المنح وليس القروض، وتسهيل إجراءات الوصول إليها.

ينبغـــي أن تكـــون التـــدفقات الماليـــة متســـقة مـــع مســـار انخفـــاض انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس الحـــراري

.وأنشطة التكيف مع التغير المناخي
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الفرص على المستوى االجتماعي

الـدول تمثل استراتيجيات التكيف والتخفيف مسـألة حيويـة لـبعض

اقــــة فيمــــا يتعلــــق بــــالتخفيف، فقــــد أصــــبحت تقنيــــات الط: العربيــــة

المتجــددة ضــرورية لتحســين ســبل العــيش ونوعيــة الحيــاة، ولــيس

فقــط كمصــدر إضــافي إلمــداد الطاقــة؛ حيــث إن زيــادة أنظمــة الطاقــة 

بل الكهروضــوئية والحراريــة تمثــل الخطــوة األولــى للحصــول علــى ســ

عـــيش الئقـــة وجـــودة طعـــام أفضـــل فـــي بعـــض البلـــدان كفلســـطين 

شـأنها وفيما يتعلق بالتكيف، فإن أنظمة اإلنذار المبكر مـن. وسوريا

ــد مــن األرواح مــن خــالل مســاعدة المجتمعــات علــى  أن تحفــظ العدي

ات فـي الفيضـان: االستعداد لألحداث الخطرة المتعلقـة بالمنـاخ، مثـل

.السودان، والحرائق في لبنان والجزائر

الفرص على المستوى التكنولوجي

ة منهـا؛ إحدى الفـرص العظيمـة المتاحـة للمنطقـة العربيـة لالسـتفادالتحول الرقمي األخضر المزدوجسيكون 

ية حيــث ســيؤدي هــذا االنتقــال إلــى إدخــال أنظمــة القيــاس الذكيــة للكهربــاء، وتطــوير محطــات الطاقــة االفتراضــ

.ةوتقنيات إدارة جانب الطلب، والتحكم في تطبيقات الذكاء االصطناعي واستخدامها في أنظمة الطاق

الفرص على المستوى البيئي

ــين المــاء والطاقــة والغــذاء ــز مفــاهيم العالقــة ب إن اإلجهــاد المــائي الخطيــر فــي غالبيــة الــدول العربيــة،: تعزي

ـــان تحســـين التعـــاون والتكامـــل فـــ ـــات الزراعـــة، يتطلب ـــة لتحســـين الزراعـــة المســـتدامة وآلي ي والحاجـــة الفعلي

ل وتكمــن الفــرص بشــك. المشــروعات بــين الجهــات الفاعلــة فــي القطــاعين العــام والخــاص والمجتمــع المــدني

عات أساسي في مجاالت استخدام الطاقة المتجددة لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، فضـًلا عـن مشـرو

ك، يجـب تحلية الميـاه وزيـادة كفـاءة الطاقـة وتـدابير الحفـاظ علـى الطاقـة فـي اآلالت الزراعيـة، باإلضـافة إلـى ذلـ

.إعطاء األولوية لتوسيع نطاق التحول إلى المباني الخضراء

الفرص على المستوى القانوني

ء أطـر يعـد بمثابـة محـرك قـوي لتسـريع إنشـاالتوقيع والتصديق علـى معاهـدات أو اتفاقيـات المنـاخ الدوليـة، 

خلـق مزيـًدا قانونية محلية أفضل تصـميًما، كمـا أنـه يمكـن التفاقيـات تبـادل الطاقـة التجاريـة عبـر المنطقـة أن ت

نظيميـة ومع ذلك، ينبغـي أن يكـون ذلـك مصـحوبًا بإنشـاء هيئـات وكيانـات ت. من االستقرار واألمن االستثماري

.منفصلة قانونًا، والتي تعزز إدارة ومراقبة مرافق الطاقة والبيئة
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:التهديدات-ثانًيا

التهديدات على المستوى السياسي

الحـــــروب والصـــــراعات السياســـــية وغيـــــاب األنظمـــــة 

ى اسـتقرار التي أثَّرت بشـكل كبيـر علـ: السياسية الالئقة

منـاخ، المنطقة وعلى قدرتها على التكيف مع آثار تغيـر ال

تدام ومن ثَـمَّ لـن تـتمكن هـذه البلـدان مـن التحـول المسـ

واآلمـــن للطاقـــة، وإلـــى جانـــب ذلـــك يفتقـــر المســـؤولون

ت الحكوميـــون إلـــى الخلفيـــات الفنيـــة القويـــة فـــي مجـــاال

ن التخفيـــف والتكيـــف، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى صـــعوبة تـــأمي

ـــ ـــاخ مث ـــة بالمن ـــة المعني ـــات المالي ـــل مـــن الكيان ل التموي

وهــــــو مــــــا يتطلــــــب ،)(GCFصــــــندوق المنــــــاخ األخضــــــر 

ـــــة  ـــــات المراقب ـــــرن بآلي ـــــل األمـــــد المقت التخطـــــيط طوي

.ةوالتقييم المستمرة على جميع مراحل انتقال الطاق

التهديدات على المستوى االقتصادي

عــــــدم التخطــــــيط الجيــــــد لمســــــار انتقــــــال الطاقــــــة 

إن مخططـــــات تســـــعير الكربـــــون التـــــي : واالســـــتدامة

تســـتهدف منتجـــي الـــنفط والغـــاز فقـــط، دون تضـــمين

ًســـا مســـتهلكي الـــنفط والغـــاز أيًضـــا، تمثـــل تهديـــًدا رئي

لتنفيـــــــــذ الممارســـــــــات الجيـــــــــدة النتقـــــــــال الطاقـــــــــة 

وفــــــي هــــــذا الصــــــدد، فــــــإن الشــــــمولية، . واســــــتدامتها

ركة مـن والعدالة، وتبني المسـؤولية االقتصـادية المشـت

قبــــل الجميــــع، هــــي مــــا ينبغــــي النظــــر إليــــه فــــي الفتــــرة 

.القادمة

التهديدات على المستوى االجتماعي

حـوار يتمثل أحد التهديدات في الفجوة المتزايـدة فـي ال

رقلـة والتـي تـؤدي إلـى عوأساليب االتصال بـين األجيـال، 

ا بـين مسار التنمية المسـتدامة الفعليـة المشـارك فيهـ

النشــــطاء والمطــــورين والمســــؤولين عــــن الحوكمــــة، 

ن لـه باإلضافة إلى ذلك فإن عدم المساواة بين الجنسـي

تـــأثير ضـــار علـــى التحـــول فـــي مجـــال الطاقـــة والتنميــــة 

.االقتصادية
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التهديدات على المستوى البيئي

ط وهــو مـــا يســـتوجب التخطـــي: تمثــل النفايـــات الناتجـــة عــن تحـــول الطاقـــة تهديـــًدا خطيــًرا فـــي المســـتقبل

ية وطاقــة االســتراتيجي واإلدارة االســتباقية للنفايــات الناتجــة عــن معالجــة وتخــزين تقنيــات الطاقــة الشمســ

خطيـرة الرياح والطاقة المائية، وسيؤدي التقـاعس عـن ذلـك إلـى معانـاة المنطقـة العربيـة مـن تـأثيرات بيئيـة

.في المستقبل، ناتجة عن تراكم النفايات واالفتقار إلى آليات إعادة التدوير المناسبة

التهديدات على المستوى القانوني

مكن يالحد األدنى من المشاركة مع أصحاب المصلحة وغياب النهج التشاركي في العديد من الدول العربية 

لـق نقًصـا أن يقلال الثقة بين منفذي القانون والمشـرعين، وينـتج عـن ذلـك إنكـار لخطـط إنفـاذ القـانون، كمـا يخ

.في المسؤولية تجاه صياغة وتفعيل مثل هذه األطر القانونية

على أنظمة الطاقة في الدول العربية والمفاوضات المناخية) PESTEL(تأثير أبعاد تحليل 

ير بالذكر يوضح الشكل أدناه متوسط المقياس بعد تحليل ردود أفعال الخبراء المسؤولين عن التحليل، وجد

ر علـى أن هؤالء الخبراء ينتمـون إلـى أجـزاء جغرافيـة مختلفـة داخـل المنطقـة العربيـة، وهـو مـا يـؤثر بشـكل كبيـ

.منظورهم إلى أنظمة الطاقة والعمل المناخي

َيــت أعلــى المعــدالت للعوامــل االقتصــادية والسياســية؛ باعتبارهــا العوامــل الرئيســة المــؤث
ِ

رة علــى وقــد ُأعط

ع الـــدول العربيـــة المختلفـــة، تليهـــا بعـــد ذلـــك العوامـــل االجتماعيـــة والتكنولوجيـــة، وهـــو مـــا يعنـــي أن الـــدواف

لمنطقـة األساسية لتعاون إقليمي أفضل في مجاالت التخفيـف مـن حـدة التغيـر المنـاخي والتكيـف معـه فـي ا

التواصــل يجــب أن تســتند بشــكل أساســي إلــى الفوائــد االقتصــادية المشــتركة، فضــًلا عــن اإلرادة الصــادقة و

.الفّعال على المستويات السياسية العليا

يالتهديدات على المستوى التكنولوج

عدم مرونة العديد من شبكات الكهرباء فـي

نتاج المنطقة العربية الستيعاب المزيد من إ

ـــز : الطاقـــة المتجـــددة وهـــو مـــا يتطلـــب تعزي

شــــــبكات الكهربــــــاء علــــــى مســــــتوى النقــــــل 

والتوزيع بمحوالت وخطوط ومحطات فرعيـة

ــــات  مطــــورة، مــــع دمــــج الشــــبكات مــــع تقني

ائح التخزين الجديدة خارج الشبكة بموجـب لـو

ســـوق الكهربـــاء المصـــممة جيـــًدا فـــي ظــــل 

.قدرات إدارة الشبكات المتقدمة
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القانوني البيئي التكنولوجي االجتماعي االقتصادي السياسي

المنـاخ ويوضح الرسم البياني أدناه وجهات نظر الخبـراء تجـاه ترتيـب تـأثير تلـك العوامـل علـى مفاوضـات

ى داخل مـؤتمرات األطـراف، وقـد تـم تصـنيف العوامـل السياسـية واالقتصـادية علـى قمـة الهـرم، وقـد رأ

.الخبراء أن تلك العوامل ستظل أهم العوامل المؤثرة على تجمع وتعاون الدول العربية

0 2 3 0 4 5 6 7 8 9
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للمنــاخ شــتيفتونغإيبــرتمفاوضــات الــدول العربيــة بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغيــر المنــاخي، مؤسســة فريــدريش : المصــدر
.اإلقليمي والطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

الشكل 

على مفاوضات المناخ داخل مؤتمرات األطراف) PESTEL(ترتيب أثر عوامل نموذج 

3

القانوني

االجتماعي

وجيالبيئي والتكنول

االقتصادي

السياسي

للمنــاخ شــتيفتونغإيبــرتمفاوضــات الــدول العربيــة بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغيــر المنــاخي، مؤسســة فريــدريش : المصــدر
.اإلقليمي والطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

الشكل 

على أنظمة الطاقة في الدول العربية) PESTEL(تأثير أبعاد نموذج 

2
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رسائل ختامية
بـادل زيادة التعاون بين الحكومـات والمجتمـع المـدني فـي مجـال البيئـة مـن خـالل تحسـين عمليـة ت

.ثرالمعلومات المتعلقة بالمحادثات والسياسات المناخية وإنشاء قنوات اتصال مباشرة أك

ــ ر تقــديم الــدعم إلــى منظمــات المجتمــع المــدني مــن قبــل الحكومــات وصــناع القــرار للتصــدي لتغي

مجتمـع المناخ، وسيساعد ذلك على زيادة مستوى الوعي البيئي فـي الـدول العربيـة، وسيسـمح لل

.المدني في المنطقة بالقيام بدور رائد في العمل المناخي

لـك مـن ضمان تمثيل الشبكات والمنظمات في المجالس الوطنية والمؤسسـات التشـريعية؛ وذ

لمجتمـع أجل الدفاع عن القضايا البيئية، واالستماع إلى آراء الشباب ومطالبهم، كما يجب اعتبـار ا

.المدني من أصحاب المصلحة الرئيسين في صنع القرار

قــة ضــرورة مشــاركة مراكــز الفكــر العربــي بشــكل تعــاوني فــي البحــث عــن كيفيــة اســتفادة المنط

زيادة العربية من استضافة قمة المناخ السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، سواء من حيث

ا(الوعي أو وضع خطط تخدم أجندة البلدان األكثر ضعًفا  العربية واإلفريقية واألقل نمو(.
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جتماعيـة إنشاء البرامج التي تعالج مشكالت التغير المناخي في جميع القطاعـات االقتصـادية واال

.ير المناخيوالسياسية، باإلضافة إلى تحسين التنسيق بين الوزارات في معالجة مشكالت التغ

 ات تشــكيل لجنــة خبــراء ذوي كفــاءة تابعــة لجامعــة الــدول العربيــة؛ لمســاعدة الــدول فــي بنــاء قــدر

. المفاوضين العرب، وتسهيل التواصل األفضل بينهم

ين، وتجارة الربط الكهربائي، وأسواق الهيدروج: تأكيد المصالح المشتركة بين الدول العربية، مثل

يـة محرًكـا الموارد الطبيعية، وإمكانات البحث والتطوير الشاملة، كما يمكن اعتبار الترابطـات المائ

.رئيًسا آخر للتعاون اإلقليمي المستقبلي، بسبب زيادة اإلجهاد المائي في المنطقة

238
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ن تنوعـــت جهـــود األمـــم المتحـــدة فيمـــا يتعلـــق بقضـــية التغيـــر المنـــاخي بـــي
.مفاوضات ومبادرات واتفاقيات بين دول العالم

لكــن ". بــاريس للمنــاخ"واتفاقيــة " كيوتــو"وأســفر األمــر عــن اتفاقيــات عديــدة ومتنوعــة فــي مقــدمتها بروتوكــول 

فـي الواقع أن هذه االتفاقيات لم تكن تخرج إلى العلن دون قمم ومـؤتمرات المنـاخ التـي ضـمت قـادة العـالم، و

كبــر ، والتـي عقــدت فـي ريـو دي جـانيرو بالبرازيــل لـتكن بـذلك أ"قمـة األرض"أو كمــا تسـمى " قمـة ريـو: "مقـدمتها

.اجتماع لقادة العالم في ذلك الوقت

 
ِ
ف وفي هذا الصدد، ظهرت الحاجـة إلـى اجتماعـات متكـررة أكبـر وأكثـر فاعليـة بـين الـدول المصـدقة، وهـو مـا ُعـر

ومـن 1995يتكـرر هـذا المـؤتمر بشـكل دوري، وقـد جـاء المـؤتمر األول فـي بـرلين عـام .COPأو " مؤتمر األطراف"بـ

وفـــي هـــذا الصـــدد، يمكـــن . 2022فـــي مدينـــة شـــرم الشـــيخ بمصـــر فـــي نـــوفمبر 27الــــالمقـــرر انعقـــاد المـــؤتمر 

.استعراض تاريخ قمم المناخ، وأبرز القضايا التي تناولتها، وما أسفرت عنه من نتائج وتوصيات
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، وقـد 1995مارس 28مؤتمر األطراف األول في " كوتاجاززاميتمايكل "افتتح األمين التنفيذي لألمانة المؤقتة 

أن تغيـر حاجة األطراف لتحمل المسؤولية عن التنفيذ الفّعال التفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأشار إلى 

د ألمانيـا، أن المؤتمر الحادي عشر للجنة التفاوض الحكومية الدولية أوصى بانتخاب رئيس وف"المناخ موضًحا 

مر األطــراف الــدكتورة أنجــيال ميركــل، الــوزير االتحــادي للبيئــة وحمايــة الطبيعــة والســالمة النوويــة، رئيًســا لمــؤت

".األول

ســتنهض مــرة أخــرى فــي بــرلين، علــى الــرغم مــن أن حمايــة المنــاخ تُعــد أحــد أكبــر " روح ريــو"أن " ميركــل"أكــدت 

ر مـا إذا وشددت على ضرورة أن يقرر المؤتم". التحديات السياسية، فمن الضروري العمل وفًقا لمبدأ االحتراز

. ن كافيةلتحقيق أهداف االتفاقية، مشيرة إلى أن االلتزامات لم تك" كافية"كانت التزامات الدول الصناعية 

قمة المناخ

1995أبريل 7–مارس 28
برلين، ألمانيا

أنجيال ميركل : رئيس القمة
ذاكالوزير االتحادي للبيئة وحماية الطبيعة والسالمة النووية آن

:انطالق القمة
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:نتائج وتوصيات القمة

ــى اتفــاق بشــأن عــدد مــن القــرارات المهمــة األخــرى، مــن بينهــا ــ: التوصــل إل ــة لتنفي ــة تجريبي ذ إنشــاء مرحل

ميزانية ، والقرارات المتعلقة ب"بون"المشروعات المشتركة، واالتفاق على أن يكون مقر األمانة الدائمة في 

. األمانة، واإلجراءات المالية، وإنشاء الهيئات الفرعية

 لعمـل ، وهـي أول تـدابير مشـتركة فـي ا"األنشطة المنفذة بشكل مشـترك"إنجاز اتفاق األطراف األول على

بـر العديـد لكـن ذلـك أثـار مخـاوف البلـدان الناميـة بشـأن تداعياتـه وتأثيراتـه المحتملـة، واعت. المناخي الـدولي

الحاليـة منها التنفيذ المشترك وسـيلة لـبعض األطـراف لتجنـب اتخـاذ إجـراءات محليـة للوفـاء بااللتزامـات

.بموجب االتفاقية

َلـت هـذه القضــية، بمـا فـي ذلـك ـل إلـى توافـق فـي اآلراء بشــأن النظـام الـداخلي، وقـد ُأجِّ اتخـاذ قــرار لـم ُيَتوصَّ

. بشأن قواعد التصويت حتى االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف

خـرى فـي رفض الواليات المتحدة األمريكية الجداول الزمنية الملزمة قانونًا، لكنها انضمت إلـى األطـراف األ

. الموافقة على مفاوضات لتعزيز االلتزامات بشأن الحد من غازات االحتباس الحراري

 مـن البلـدان الصـناعية بحلـول عـام %20قدمت الهند اقتراًحا لخفض انبعاثات ثاني أكسـيد الكربـون بنسـبة

ـــدأ الـــدول الصـــناعية فـــي خفـــض 2005 ، واســـتند الموقـــف الهنـــدي إلـــى االهتمـــام الـــواقعي بضـــرورة أن تب

.كافياالنبعاثات لتوفير المساحة الالزمة للبلدان النامية لزيادة انبعاثاتها، لكنه لم يلَق الدعم ال

 فوضـت االتفاقيـة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ(Framework Convention on Climate Change, FCCC) 

ومـع . 2000بحلـول عـام 1990لتقليل انبعاثات ثـاني أكسـيد الكربـون إلـى مسـتويات (CS)البلدان الصناعية 

بشــأن التغيــر )  (ISذلــك، فــإن التقــارير الوطنيــة التــي قــدمتها لجنــة التنســيق الدوليــة إلــى األمانــة المؤقتــة

.سنويا% 16المناخي تكشف أنها في الواقع تزيد انبعاثاتها بمعدل 

ت غيـر اتفاق األطـراف علـى أن اآلليـات بموجـب اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن التغيـر المنـاخي كانـ

تقــديم ، والــذي يســمح لألطــراف ب"تفــويض بــرلين"كافيــة ووافقــت علــى الوثيقــة الختاميــة المعروفــة باســم 

. التزامات محددة

 بروتوكــول كيوتــو"1997دولــة مشــاركة علــى العمــل نحــو بروتوكــول بحلــول عــام 130موافقــة مــا يقــرب مــن" ،

.والذي سيضع أهداًفا ملزمة قانونًا في الوقت المناسب

المنـاخي هدفت القمة األولى للمناخ إلـى وضـع أسـاس لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن التغيـر

(UNFCCC)  أيـام 10، وناقشت قمة المناخ التـي اسـتمرت 1992دولة في قمة األرض في يونيو 153التي وقعتها

. مدى كفاية االلتزامات، والتنفيذ المشترك، واآللية المالية: قضايا جوهرية، مثل

هيئة وخالل هذه القمة أعربت الدول عن مخاوفها بشأن مدى كفاية قدرات البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب

والهيئـة الفرعيـة )  (Body for Scientific and Technological Advice, BSTAالمشـورة العلميـة والتكنولوجيـة

).  (SBIللتنفيذ
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مشــارك مـــن 1500شــارك فــي اجتماعـــات الــدورة الثانيــة مـــن مــؤتمر األمــم المتحـــدة لتغيــر المنــاخ أكثـــر مــن 

، وفـي 1996يوليـو 8وُأفتتح المؤتمر يـوم اإلثنـين . الحكومات والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية

االجتماع؛ نهاية اليوم األول، أوقفت الجلسة العامة عملها للسماح للهيئات الفرعية األربع لمؤتمر األطراف ب

مجموعـــة ال"و" الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ"و" الهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميـــة والتكنولوجيــة"حيــث اجتمعــت 

.  يوليو16إلى 9خالل الفترة من " 13الفريق المخصص المعني بالمادة "و" المخصصة لتفويض برلين

يوليــو بجــزء رفيــع المســتوى يتــألف مــن جلســتين عــامتين 17واســتؤنفت الــدورة الثانيــة لمــؤتمر األطــراف فــي 

دت في 
ِ
يوليو الستعراض واعتماد القـرارات التـي 19ومائدة غير رسمية، قبل الجلسة العامة الختامية التي ُعق

. قدمتها الهيئتان الفرعيتان

قمة المناخ

1996يوليو 8-19
جنيف، سويسرا 

:انطالق القمة

02
تشيموتينجوينديتشين : رئيس القمة

وزير البيئة والسياحة في زيمبابوي سابًقا
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:نتائج وتوصيات القمة

 شت قضايا
ِ
ثاني للجنة الدولية تقرير التقييم ال: "عديدة من القضايا األكثر جدًلا، والتي تُركت بال حل، مثلنُوق

.IPCC Second Assessment Report)(" للتغير المناخي

بـرلينتفـويض"دعمت الواليات المتحدة األمريكية للمـرة األولـى اتفاقيـة ملزمـة مـن خـالل قـانون للوفـاء بــ "

(Berlin Mandate)د فـي عـام
ِ
1995اقتراح بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، اعُتم

ا، وتعهدت الدول المتقدمـة باتخـاذ تـدابير وُصمم لجعل تخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري إلزامي

.2000بحلول عام 1990تهدف إلى إعادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري إلى مستويات عام 

قــارير سـلط المــؤتمر الضــوء علـى أشــد االختالفــات الموجــودة بـين الوفــود، وكانــت إعالنـات الــدعم القويــة لت

. البحث واإلنقاذ بعيدة كل البعد عن اإلجماع

 م
ِ
وميـة الدوليـة الهيئـة الحك"، الـذي يؤيـد اسـتنتاجات "إعـالن جنيـف"مؤتمر األطراف الثاني باإلشارة إلى ُاْخُتت

تبـاس ، ويـدعو إلـى أهـداف ملزمـة قانونًـا وتخفيضـات كبيـرة فـي انبعاثـات غـازات االح"المعنية بتغير المنـاخ

.الحراري
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آالف مشارك، بمن في ذلك ممثلـون عـن الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة 10حضر المؤتمر أكثر من 

. وزيـًرا125والمنظمات غير الحكومية والصحافة، والذي تضمن جزًءا رفيع المستوى يضم بيانات من أكثر مـن 

باإلجمـاع " وبروتوكول كيوتـ"وبعد أسبوع ونصف من المفاوضات الرسمية وغير الرسمية المكثفة، تم اعتماد 

بل 
ِ
.1997ديسمبر 10طرًفا موقًعا على البرتوكول، في 150من ق

الغـازات تضمن البروتوكول بدوره أهداًفا ملزمـة قانونًـا لخفـض االنبعاثـات مـن الـدول المتقدمـة والمتعلقـة ب

ــــ: الدفيئــــة الســــت الرئيســــة، وهــــي ــــاني أكســــيد الكربــــون، والميثــــان، وأكســــيد النيتــــروز، ومركبــــات الكرب ون ث

% 5قـل عـن الهيدروفلورية، ومركبات الكربون المشـبعة بـالفلور، وسـادس فلوريـد الكبريـت، وذلـك بنسـبة ال ت

. 2012إلى 2008، وذلك خالل الفترة من 1990عن مستويات عام 

قمة المناخ

1997ديسمبر 1-10
كيوتو، اليابان

:انطالق القمة

ــى . مــن الصــعب المبالغــة فــي وصــف مــدى إلحــاح وضــعنا" حت

اخ ونحــن نــرى الفوضــى التــي تحــدثها اآلثــار المــدمرة لتغيــر المنــ

رعة بأنحــاء العــالم، مــا زلنــا ال نفعــل مــا يكفــي وال نتحــرك بالســ

كــس الكافيــة لمنــع اآلثــار المناخيــة الكارثيــة والتــي ال يمكــن ع

اعية وال نفعل ما يكفي لالستفادة من الفرص االجتم. مسارها

."واالقتصادية والبيئية الهائلة للعمل المناخي

".
أنطونيو جوتيريش

األمين العام لألمم المتحدة 

03
أوكي هيروشي: رئيس القمة

وزير البيئة الياباني آنذاك
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 ثـالث ، والذي تـم اعتمـاده فـي المـؤتمر وسـائل إضـافية لتحقيـق األهـداف عـن طريـق"كيوتو"قدم بروتوكول

جع هــذه والتنفيــذ المشــترك، وتشــ،تــداول االنبعاثــات، وآليــة التنميــة النظيفــة: آليــات قائمــة علــى الســوق

ث التكلفـة اآلليات، بشكل مثالي، على خفض الغازات الدفيئـة؛ حيـث يكـون البروتوكـول أكثـر فعاليـة مـن حيـ

طــاع فــي العــالم النــامي، وهــذا لــه فوائــد موازيــة لتحفيــز االســتثمار األخضــر فــي الــدول الناميــة، وإشــراك الق

. الخاص في هذا المسعى لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والحفاظ عليها عند مستوى آمن

يقـــة بموجـــب البروتوكـــول، يجـــب مراقبـــة االنبعاثـــات الفعليـــة للـــدول الصـــناعية، واالحتفـــاظ بســـجالت دق

اإلضـافة نظاًمـا صـارًما للرصـد والمراجعـة والتحقـق، ب" بروتوكـول كيوتـو"للصفقات التي تُجرى؛ حيـث أنشـأ 

. إلى نظام امتثال لضمان الشفافية ومساءلة األطراف

فظ أمانـة تقوم أنظمة التسجيل بتتبع وتسـجيل المعـامالت التـي تجريهـا األطـراف بموجـب اآلليـات، وتحـت

بألمانيـــا، بســـجل معـــامالت دولـــي للتحقـــق مـــن أن " بـــون"تغيـــر المنـــاخ التابعـــة لألمـــم المتحـــدة، ومقرهـــا 

.المعامالت متوافقة مع قواعد البروتوكول

وجــب تقــوم األطــراف بــاإلبالغ عــن طريــق تقــديم قــوائم الجــرد الســنوية لالنبعاثــات والتقــارير الوطنيــة بم

اعدتها وعليه، يضمن نظـام االمتثـال أن األطـراف تفـي بالتزاماتهـا، ومسـ. البروتوكول على فترات منتظمة

.على الوفاء بالتزاماتها إذا كانت لديها مشكالت في القيام بذلك

 ســهل ، مصــمم أيًضــا لمســاعدة الــدول علــى التكيــف مــع اآلثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ، وي"كيوتــو"بروتوكــول

ـ. تطوير التقنيات التي يمكن أن تساعد في زيادة المرونة لتأثيرات تغير المناخ ونشرها
ِ

َئ صـندوق وقـد ُأنش

ي فتـرة ، وفـ"كيوتـو"التكيف لتمويـل مشـروعات وبـرامج التكيـف فـي الـدول الناميـة األطـراف فـي بروتوكـول 

ل الصندوق بشكل رئيس بحصة من عائدات أنشطة مشروعات آلية التنمية . النظيفةااللتزام األولى، ُموِّ

:نتائج وتوصيات القمة
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ر وخالل االجتماع الذي استمر أسبوعين، ناقش المندوبون قرارات مؤتم. آالف مشارك5حضر القمة أكثر من 

) Subsidiary Body for Implementation, SBI-9(األطــراف خــالل الــدورة التاســعة للهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ 

 Subsidiary Body for Scientific and Technological)والهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة

Advice, SBSTA-9)الهيئــة فــي جلســات مشــتركة بــين" بروتوكــول كيوتــو"، وتــم النظــر فــي القضــايا المتعلقــة بـــ

ســتمع إلــى وُعقــد جــزء رفيــع المســتوى ا. الفرعيــة للتنفيــذ والهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة

.وزير ورئيس وفد100بيانات من أكثر من 

خصصـة تمثلت أبـرز القضـايا التـي تمـت مناقشـتها فـي المـؤتمر فـي آليـات التمويـل، ومـدى كفايـة األمـوال الم

ـا والدرايـة الفنيـة إلـى الـدول الناميـة، لألنشطة في الـدول الناميـة األطـراف، ونقـل التكنولوجيـات السـليمة بيئي

. وتمكين هذه الدول من الحصول عليها

قمة المناخ

1998نوفمبر 2-13
بوينس آيرس، األرجنتين

:انطالق القمة

أنطونيو جوتيريش
األمين العام لألمم المتحدة 

ينعقــد اجتمــاع بــوينس آيــرس فــي لحظــة خاصــة للغايــة فــي "

عليـه وعليه، يوفر البروتوكـول المتفـق. مفاوضات تغير المناخ

فـــي كيوتـــو للمجتمـــع الـــدولي المزيـــد مـــن األدوات الملموســـة 

وقــد تصــبح بــوينس. إلحــراز تقــدم نحــو احتــرام روح االتفاقيــة

المجــال الــذي يوجــد فيــه -ونــود بصــدق أن يحــدث ذلــك-آيــرس 

." برنامج عمل كهذا

04
ألسوجاريماريا جوليا : رئيس القمة

آنذاكوزيرة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة األرجنتينية
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 ى ، مـدتها سـنتان، والتـي بموجبهـا أعلنـت األطـراف عزمهـا علـ"بوينس آيـرس"اعتمد المندوبون خطة عمل

لـى أن تكتمـل حيـز التنفيـذ فـي المسـتقبل، ع" بروتوكـول كيوتـو"تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة، واالسـتعداد لـدخول 

.2000بحلول عام 

ع مراعـاة اآللية الماليـة، علـى أن يـتم تقييمهـا مـ: تحتوي الخطة على قرار األطراف إلظهار التقدم الكبير في

اف، شـفافية عمليــة اتخــاذ القــرارات، ومــدى كفايــة األمــوال المخصصــة لألنشــطة فــي الــدول الناميــة األطــر 

بيئـة وإمكانية التنبؤ بها، وصرفها في الوقت المناسـب، ومـدى اسـتجابة وكفـاءة دورة مشـروعات مرفـق ال

اخ، وحجـم  العالمي وإجراءاته المعجلة، بما فـي ذلـك اسـتراتيجيته التشـغيلية، مـن حيـث صـلتها بتغيـر المنـ

روعات التمويـل ألغـراض المسـاعدة التقنيـة، ومشـ: الموارد التي يتم توفيرها للدول النامية األطـراف، مثـل

ر عن طريق االقتراض، ومدى استدامة المشروعات الممولة .االستثمار، ومقدار التمويل الُموفَّ

ــا والدرايــة الفنيــة إلــى الــدول الن اميــة األطــراف تشــجيع وتيســير وتمويــل نقــل التكنولوجيــات الســليمة بيئي

.وتمكين هذه الدول من الحصول عليها

 مـــن 3.14و2.3، وكـــذلك المـــادتين "االتفاقيـــة اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ"مـــن 4.9و4.8تنفيـــذ المـــادتين

وآليــات بروتوكــول كيوتــو؛ واالســتعدادات لمــؤتمر ،)AIJ(البروتوكــول، واألنشــطة المنفــذة بشــكل مشــترك 

ض باإلضــافة إلــى التــزام األرجنتــين وكازاخســتان بتحمــل االلتــزام بخفــ. اجتمــاع األطــراف األول/ األطــراف

.انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وهما أول دولتين غير مدرجتين في المرفق تقومان بذلك

:نتائج وتوصيات القمة
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طرًفا ممثًلا، وقد واصل المندوبون عملهـم نحـو الوفـاء بخطـة عمـل 165مشارك و3000حضر القمة أكثر من 

َدت فـي المـؤتمر الرابـع لألطـراف،BAPA)" (بوينس آيرس"
ِ
، وقـد ألقـى ثالثـة 1998فـي نـوفمبر ) (COP4التي اعُتم

ي وتسعون وزيًرا ورئيس وفد كلمـة أمـام مـؤتمر األطـراف الخـامس خـالل الجـزء رفيـع المسـتوى الـذي ُعقـد فـ

.نوفمبر3إلى 2الفترة من 

ــة المال ــة، مــن خــالل اآللي ــي لبنــاء القــدرات فــي الــدول النامي ــدعم المــالي والتقن يــة ركــزت القمــة علــى تقــديم ال

بشـكل والوكاالت الثنائيـة والمتعـددة األطـراف؛ بحيـث يـتم تقيـيم أنشـطة وبـرامج بنـاء قـدرات الـدول الناميـة

اجــات شــامل لتحديــد فعاليتهــا، وتحديــد الثغــرات ونقــاط الضــعف فــي الجهــود الجاريــة، وزيــادة تفصــيل االحتي

. الخاصة للدول النامية

قمة المناخ

1999نوفمبر 5-أكتوبر 25
بون، ألمانيا

:انطالق القمة

05
سزيسكويان : رئيس القمة

وزير الخارجية والمفوض البولندي سابًقا

حقيـق إنَّ حماية البيئـة ليسـت رفاهيـة، وال يمكـن ت
 إذا تنميـــة اقتصـــادية قابلـــة لالســـتمرار ودائمـــة إال

ك تمت حماية مصـادر حيـاة البشـرية، ولـم يكـن ذلـ
أكثر وضـوًحا مـن اآلن؛ حيـث احتـرار الغـالف الجـوي

لــــألرض، وظــــاهرة االحتبــــاس الحــــراري، وليســــت 
ــــل هــــذا  ــــاك مشــــكلة بيئيــــة أخــــرى تشــــكل مث هن

.التهديد الكبير للبشرية جمعاء

جيرهارد شرودر
2005إلى 1998من المستشار األلماني 
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:نتائج وتوصيات القمة

صــال تحديــد القضــايا التــي يجــب مراعاتهــا فــي التقيــيم؛ بمــا فــي ذلــك الطــرق والوســائل لتعزيــز نقــاط االت

دول الوطنيــة، وبنــاء الخبــرة وتقويــة المؤسســات، وإجــراء التــدريب وبــرامج التبــادل لمــوظفي مؤسســات الــ

.النامية

 حلة انتقاليةإصدار قرار يتعلق ببناء القدرات وتقديم الدعم المالي والتقني للدول التي تمر اقتصاداتها بمر .

د والجهـــوالستراتوســـفيريةواعتمـــاد قـــرار بشـــأن العالقـــة بـــين الجهـــود المبذولـــة لحمايـــة طبقـــة األوزون 

.المبذولة لحماية نظام المناخ العالمي

 ــات دعــت القمــة جميــع األطــراف إلــى النظــر فــي المعلومــات المتاحــة عــن طــرق ووســائل الحــد مــن انبعاث

ية ومركبـــات الكربـــون المشـــبعة بـــالفلور مـــع مراعـــاة االعتبـــارات الصـــحالهيدروفلوريـــةمركبـــات الكربـــون 

مصـاحبة كما أكـدت ضـرورة النظـر فـي اعتبـارات السـالمة وكفـاءة الطاقـة واالنبعاثـات ال. والطبية والبيئية

وميـة الدوليـة الهيئـة الحك"في مكافئ ثاني أكسيد الكربون، واالعتبارات التقنيـة واالقتصـادية، علـى أن تأخـذ 

.تلك المعلومات الواردة من األطراف في اعتبارها" المعنية بتغير المناخ

 رتهـا األولـى النظر في جوانب هذه القضية في دو" الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية"مواصلة

والتصـــــديق علــــى اســـــتنتاجات الهيئـــــة الفرعيــــة للمشـــــورة العلميـــــة . بعــــد مـــــؤتمر األطــــراف الســـــادس

ألطــراف مــن والتكنولوجيــة، والتــي تشــير إلــى الحاجــة إلــى تطــوير القــدرات الذاتيــة، والتكنولوجيــات؛ لتمكــين ا

عرضـة الرتفـاع تقييم استراتيجيات التكيف المناسبة وتنفيذها، واالعتراف بأهمية هذه التقنيات للدول الم

هـا نقل: مستوى سطح البحر، مع مراعاة النظـر فـي المزيـد مـن العمـل بشـأن هـذه التقنيـات؛ بمـا فـي ذلـك

.كجزء من عملية التشاور الخاصة بنقل التكنولوجيا
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منظمــة حكوميــة وغيــر 323دولــة، و182آالف مشــارك مــن 7، )6كــوب (حضــر المــؤتمر الســادس لقمــة المنــاخ 

كـان الهـدف مـن القمـة اختتـام أكثـر مـن عـامين مـن االسـتعدادات . منـدوًبا عـن وسـائل اإلعـالم443حكومية، و

فـي خطـة 1998والمفاوضات المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ لعـام 

".بوينس آيرس"عمل 

ت االحتبـاس غـازا"استهدفت القمة أيًضا تحديد التفاصـيل التشـغيلية لاللتزامـات الخاصـة بخفـض انبعاثـات 

ذ ، والتوصل إلـى اتفـاق بشـأن اإلجـراءات الراميـة إلـى تعزيـز تنفيـ1997لعام " كيوتو"بموجب بروتوكول " الحراري

. نفسها" اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ"

قمة المناخ

2001يوليو 27-16/ 2000نوفمبر 13-25
بون، ألمانيا/ الهاي، هولندا 

:انطالق القمة

قت عليها لقد حان الوقت لتقرير كيفية تنفيذ األهداف التي اتف"

األطراف؛ من أجل مصداقية المجتمع الدولي، واألهم من ذلك، 

لـى حماية كوكبنا من التطورات التـي يمكـن أن تعطـل الحيـاة ع

لنـا في الهاي، يجب الحفـاظ علـى مسـتقبل أطفا. األرض تماًما

".ومستقبل جميع الكائنات الحية

جان برونك
وزير اإلسكان والتخطيط العمراني 

والبيئة بهولندا 

06
جان برونك: رئيس القمة

وزير اإلسكان والتخطيط العمراني والبيئة بهولندا آنذاك

232
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ــل االختالفــات فــي نصــوص القــرارات بشــأن القضــايا المتعلقــة بــالبرو ــدوبون بهــدف تقلي توكول اجتمــع المن

لمسـاعدة نقـل التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات: واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلـك

انبعاثـات الدول النامية، واآلثار السلبية لتغير المناخ، وأفضل الممارسات فـي السياسـات المحليـة لمعالجـة

.غازات االحتباس الحراري، والقضايا المتعلقة باستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات

ا ، تيســير التقــدم بشــأن العديــد مــن القضــاي"جــان برونــك"حــاول رئــيس الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف 

جــة السياســية والتقنيــة المتنــازع عليهــا، مــن خــالل عقــد جلســات عامــة رفيعــة المســتوى غيــر رســمية لمعال

رفــق البيئــة بنــاء القــدرات، ونقــل التكنولوجيــا، واآلثــار الضــارة والتوجيــه إلــى م: القضــايا الرئيســة، والتــي تشــمل

وآليـات تنفيـذ ذلـك، واسـتخدام األراضـي، واالمتثـال والتـدابير،)Global Environment Facility, GEF(العـالمي 

.والمحاسبة والمراجعة

شأن عدد فشلت األطراف في التوصل إلى توافق في اآلراء بفي نهاية المفاوضات التي استمرت أسبوعين، 

ة إلـى عقـد جلسـة عامـة غيـر رسـمية أخيـرة رفيعـ" برونـك"؛ مـا دفـع رئـيس دورة المـؤتمر من القضـايا الرئيسـة

سُتستأنَف ") مكررCOP6"المسماة (اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر األطراف المستوى، أعلن خاللها أن 

.2001يوليو 27إلى 16في الفترة من ، ألمانيا،"بون"في 

في بون بألمانيا) (COP6 Part II" مكررCOP6"استئناف اجتماعات 

2001يوليـو 27إلـى 16، خـالل الفتـرة مـن ) (COP6 Part IIُعقدت الدورة السادسة المستأنفة لمـؤتمر األطـراف

منظمــة حكوميــة دوليــة وغيــر 254دولــة، و181مشــارك مــن 4600بألمانيــا، بحضــور أكثــر مــن " بــون"فــي مدينــة 

.مندوًبا من مندوبي وسائل اإلعالم332حكومية، ومنظمات مراقبة أخرى و

ل ، اجتمع المندوبون في مجموعات تفاوض مغلقة؛ لتقليل االختالفات حو2001يوليو 18إلى 16في الفترة من 

ة النصـــوص التخـــاذ قـــرارات بشـــأن مجموعـــة مـــن القضـــايا المتعلقـــة بـــالبروتوكول، واتفاقيـــة األمـــم المتحـــد

راضــي اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ؛ بمــا فــي ذلــك القضــايا الماليــة واآلليــات، ومســألة االمتثــال، واســتخدام األ

.وتغيير استخدام األراضي وزراعة الغابات

:نتائج وتوصيات القمة

مـراقبين، تم التوصل إلى اتفاق بشأن معظم القضايا السياسية الرئيسة، األمر الذي أثار دهشة معظم ال

فـــي ظـــل التوقعـــات المنخفضـــة التـــي ســـبقت االجتمـــاع، وأســـفرت المناقشـــات رفيعـــة المســـتوى خـــالل

األسبوع األول من أعمال المؤتمر، عن إعـالن سياسـي مـن قبـل عـدد مـن الـدول المتقدمـة، تعهـدت خاللـه 

. بتمويل إضافي ألنشطة تغير المناخ في الدول النامية

تغير المناخ، اتفق المشاركون في المؤتمر على إنشاء ثالثة صناديق جديدة لتقديم المساعدات المرتبطة ب

ا لـدعم: وهي بـرامج صندوق لتغير المناخ يدعم سلسـلة مـن التـدابير المناخيـة، وصـندوق الـدول األقـل نمـو

نظيفـــة المســـتند إلـــى آليـــة التنميـــة ال" كيوتـــو"العمـــل الوطنيـــة للتكيـــف، وصـــندوق التكيـــف لبروتوكـــول 

والمســاهمات الطوعيــة، كمــا ُأحيلــت جميــع القــرارات حــول بعــض القضــايا العالقــة إلــى المــؤتمر الســابع

حيـث سـيحاول المنـدوبون إنهـاء ؛COP7" األمم المتحدة اإلطارية بشـأن تغيـر المنـاخ"لألطراف في اتفاقية 

.بقية مفاوضاتهم
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دولة، إلى جانب ممثلين عـن المنظمـات الحكوميـة 172مشارك، من بينهم ممثلون عن 4400حضرها أكثر من 

فاصـيل وسعى المؤتمر إلـى االنتهـاء مـن االتفـاق علـى الت. الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم

لعــام " تــوكيو"التشـغيلية لاللتزامــات الخاصـة بخفــض انبعاثـات غــازات االحتبــاس الحـراري بموجــب بروتوكـول 

منـاخ؛ فـي كما سعى إلى االتفاق على إجراءات تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ال. 1997

.1998لعام " بوينس آيرس"محاولة لتحقيق األهداف، التي تم تحديدها في خطة عمل 

؛ 11، واالتحـاد األوروبـي، والمجموعـة المركزيـة "الصـين+ 77مجموعة الــ"أيَّد العديد من المتحدثين، بما في ذلك 

حيـــز التنفيـــذ فـــي الوقـــت " كيوتـــو"، دخـــول بروتوكـــول )دولـــة مـــن وســـط وشـــرق أوروبــا11مجموعـــة مـــن (وهــي 

.المناسب لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

قمة المناخ

2001نوفمبر 9-أكتوبر 29
مراكش، المغرب

:انطالق القمة

07
محمد اليازغي: رئيس القمة

وزير التخطيط اإلقليمي واإلدارة الحضرية واإلسكان والبيئة بالمغرب آنذاك
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:نتائج وتوصيات القمة

 اضطالع مرفق البيئة العالمي)GEF ( بمهمة توفير الموارد الماليـة لألطـراف مـن الـدول الناميـة، وال سـيما

ا، والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ بما في ذلك تنفيذ أنشطة التكيف في الم رحلة الثانيـة، الدول األقل نمو

ــى مشــروعات قاب ــة إلظهــار كيفيــة انتقــال التكيــف مــن مرحلــة التخطــيط إل لــة وإنشــاء مشــروعات تجريبي

.لالختبار والتقييم

ألخـرى، أو صندوق التكيف والمصـادر الثنائيـة والمتعـددة األطـراف ا/قيام الصندوق الخاص لتغير المناخ، و

. بتمويل األنشطة المتعلقة بالتكيف، وتحسين ورصد األمراض وناقالت األمراض، وبناء القدرات

ا؛ وذلــك مــن أجــل تعزيــز األمانــات القائمــة، وتأســيس األمانــا ت وضــع برنــامج عمــل بشــأن أقــل البلــدان نمــو

ج العمل الوطنية المعنية بالتغير المناخي، وتوفير التدريب على مهارات التفاوض واللغة، ودعم إعداد برام

الوطنية للتكيف، 

ا، وتقرر أنه ينبغي لمرفق البيئة العالمي، والصـندوق الخـ اص لتغيـر إنشاء صندوق خاص بالدول األقل نمو

 االمناخ والمصادر الثنائية والمتعددة األطراف األخرى، تمويل األنشطة لمساعدة الدول األقل نمو.
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منظمــة حكوميــة دوليــة وغيــر 213دول مراقبــة، و3دولــة عضــًوا، و167مشــارك مــن 4300حضــر القمــة أكثــر مــن 

ا222حكومية ومنظمات مراقبة أخرى، و مركًزا إعالمي.

ــزت علــى تنفيــذ ات فاقــات كــان االجتمــاع الــذي اســتمر أســبوعين بمثابــة مرحلــة جديــدة مــن المفاوضــات التــي ركَّ

.مراكش، وقضايا اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

فيـذ اجتمعت األطراف في مجموعـات تفاوضـية ومشـاورات غيـر رسـمية، وجلسـات عامـة للهيئـة الفرعيـة للتن

نتاجات والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ومؤتمر األطراف؛ في محاولـة العتمـاد قـرارات واسـت

.بشأن عدد من القضايا

قمة المناخ

2002نوفمبر 1-أكتوبر 23
نيودلهي، الهند

:انطالق القمة

08
بالو . آر. تي: رئيس القمة

وزير البيئة والغابات بالهند آنذاك
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:نتائج وتوصيات القمة

 لــدول علــى التنميــة والقضــاء علــى الفقــر؛ باعتبارهمــا مــن األولويــات العليــا بالنســبة ل" دلهــي"شــدد إعــالن

ــــ ـــا ل يات المســـؤول"الناميـــة، لتنفيـــذ التزامـــات اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ وفًق

. لألطراف وأولويات وظروف التنمية" المشتركة ولكن المتباينة

هـا فـي طالب المندوبون مرفق البيئة العـالمي بتعزيـز خطـة عملـه االسـتراتيجية لتخصـيص مـوارده، وإدراج

يــر المنــاخ تقريـره، كمــا طالـب المــؤتمر بتشـغيل اآلليــة الماليــة التفاقيـة األمــم المتحـدة اإلطاريــة بشـأن تغ

ا لصندوق الدول األقل نمو .

ب يأتي ذلك من خالل ضمان اإلفراج السريع عن األموال وصرفها، وتقـديم المسـاعدة فـي الوقـت المناسـ

رامج إلعـداد بـرامج العمــل الوطنيـة للتكيــف، وتنظـيم أربــع حلقـات عمـل إقليميــة بشـأن النهــوض بإعـداد بــ

.العمل الوطنية للتكيف

ا يعـزز اتفقت األطراف على وجه الخصوص على القواعد واإلجراءات الخاصة بآلية التنمية النظيفـة؛ وهـو مـ

".كيوتو"تنفيذ كلٍّ من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول 

 جة التغير اآلن وفي المستقبل، ينبغي معالنواجههاقرر المشاركون أنه من أجل االستجابة للتحديات التي

:المناخي وآثاره السلبية مع تلبية متطلبات التنمية المستدامة، وبالتالي الدعوة إلى ما يلي

وتوكـول أن تحث بشدة األطراف التي لم تصدق بعد على البر " كيوتو"األطراف التي صدقت على بروتوكول 1.

.تفعل ذلك في الوقت المناسب

وتـدابير لألطراف الحق في تعزيز التنمية المستدامة، وينبغي لها أن تعزز ذلك، ويجب أن تكـون سياسـات2.

حمايــة النظــام المنــاخي مناســبة للظــروف المحــددة لكــل طــرف، مــع ضــرورة دمجهــا مــع بــرامج التنميــة 

. الوطنية، ومراعاة أن التنمية االقتصادية ضرورية العتماد تدابير للتصدي لتغير المناخ

الرئيسـة؛ ينبغي لالستراتيجيات الوطنية للتنمية المسـتدامة أن تـدمج أهـداف تغيـر المنـاخ فـي المجـاالت3.

لعـالمي المياه، والطاقة، والصحة، والزراعـة، والتنـوع البيولـوجي، وأن تبنـي علـى نتـائج مـؤتمر القمـة ا: مثل

.للتنمية المستدامة

جــب أن التكيـف اهتماًمـا وعمًلــا عـاجلين مـن جانــب جميـع الـدول، وينبغـي دعــم التـدابير الفعالـة، وييتطلـب 4.

.تشمل التدابير التنفيذ الكامل لاللتزامات القائمة بموجب االتفاقية واتفاقات مراكش
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ـــاخ"حضـــر  ـــر المن ـــه التاســـعة نحـــو " مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة لتغي ـــف الـــدول 5151فـــي دورت مشـــارًكا مـــن مختل

غيـر األول نـاقش قضـايا الت: والمنظمات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة، وتضـمنت القمـة ثالثـة اجتماعـات مهمـة

.المناخي، والتكيف معه، والتخفيف من حدته، والتنمية المستدامة

ر تقيـيم وناقش الثـاني قضـايا التكنولوجيـا؛ بمـا فـي ذلـك اسـتخدامها وتطويرهـا ونقلهـا، فـي حـين تنـاول األخيـ

ــة والدوليــة للوفــاء باألهــداف المنصــوص علي ز علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليمي
ِ
هــا فــي التقــدم الــذي ُأحــر

. اتفاقات تغير المناخ، بما في ذلك الجوانب العلمية واإلعالمية والسياساتية والمالية

قمة المناخ

2003ديسمبر 1-12
ميالنو، إيطاليا 

:انطالق القمة

ناميـة ُهيَِّئت الظروف لجعل االتصـاالت الوطنيـة بـين الـدول ال"

أداة اســتراتيجية إلدمـــاج سياســـات وبــرامج تغيـــر المنـــاخ فـــي

ـــة المســـتدامة ـــاء القـــدرات مكو. التخطـــيط للتنمي ـــد بن ـــا ويَُع نً

ا لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة تقريًبا، ب ما في ذلك أساسي

َزت األنشـ طة المتعلقة بمجال أنظمة مراقبـة المنـاخ، وقـد ُعـزِّ

."طرافالمختلفة بشكل كبير خالل الدورة الحالية من مؤتمر األ

جوك والر هانتر 
م األمينة التنفيذية ألمانة اتفاقية األمـ

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

09
بيرسانييميكلوس: رئيس القمة

وزير البيئة والمياه في المجر آنذاك
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 تأكيــد أهميــة رفــع قــدرة المجتمعــات المحليــة علـــى التعامــل مــع التــداعيات الضــارة الناجمــة عــن التغيـــر

رد الماليــة المنــاخي، فالعديــد مــن الــدول الناميــة تنفــذ تــدابير للتكيــف والتخفيــف، ولكــن مشــكلة نــدرة المــوا

درتها الناتجة عن ارتفاع الـديون والمطالـب والضـغوط االجتماعيـة واالقتصـادية الوطنيـة العاجلـة تعـوق قـ

. على معالجة التغير المناخي بشكل مناسب

خي الحاجة إلى مزيد من التمويل من جانب الـدول المتقدمـة لـدعم مبـادرات التخفيـف مـن حـدة التغيـر المنـا

نولوجيـا والتكيف معه في الدول النامية، وضرورة إزالة الحواجز التي تعترض المساعدات المالية ونقل التك

. وتمويل أنشطة التكيف في الدول النامية

ـــ ــة التفعيــل الفــوري ل ــد أهمي ــر الصــندوق "تأكي ــاخ الخــاص بتغي ،)Special Climate Change Fund" (المن

ا"والمرحلة التالية لــ الصـندوق الخـاص بأقـل الـدول نمـو) "Least Developed Countries Fund(، مـع إعطـاء

. األولوية لعمليات التكيف

التأكيــد علــى ضــرورة الجمــع المناســب بــين اإلجــراءات قصــيرة األجــل وطويلــة األجــل أمــر بــالغ األهميــة، وال

يج للتكنولوجيـا ينبغي أن يقتصر األمر على اسـتخدام ونقـل التكنولوجيـا الحاليـة، بـل ال ُبـدَّ أن يمتـد إلـى التـرو

. الجديدة، وأن يكمل كل منهما اآلخر

.

:نتائج وتوصيات القمة
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ـــة  ـــاخ"حضـــر المـــؤتمر العاشـــر لألطـــراف فـــي اتفاقي ـــر المن ـــة بشـــأن تغي ـــوب " (األمـــم المتحـــدة اإلطاري ،)10ك

دولة، بمن في ذلك ممثلون عن الحكومات والمنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات167مشارك من 6100

. غير الحكومية ووسائل اإلعالم الصحافة

ح العديد من القضايا والموضوعات على جدول أعمال القمة، منها
ِ
علقـة نقـل التكنولوجيـا، والقضـايا المت: ُطر

طاريــة باســتخدام األراضــي، وتغييــر اســتخدام األراضــي والحراجــة، واآلليــة الماليــة التفاقيــة األمــم المتحــدة اإل

.كيفبشأن تغير المناخ، والبالغات الوطنية المدرجة في المرفق األول، وبناء القدرات، واآلثار الضارة، والت

قمة المناخ

2004ديسمبر 18–6
بوينس آيرس، األرجنتين

:انطالق القمة

10
غارسيا غونزاليس: رئيس القمة

وزير الصحة األرجنتيني آنذاك



260

:نتائج وتوصيات القمة

ــة ا ــزام بموجــب اتفاقي ــدابير التــي اعتمــدتها الحكومــات، وتــم االلت ح العديــد مــن السياســات والت
ِ
ــر ألمــم كمــا ُط

ق أقـل صـندو: المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بعقد مفاوضات متعلقة بعدد مـن القضـايا، بمـا فـي ذلـك

ا، والصندوق الخاص بتغيـر المنـاخ، وتقـديم البالغـات الوطنيـة الثانيـة أو الثالثـة عنـد االقتضـاء مـن البلدان نمو

(Subsidiary Body, SB-22).األطراف غير المدرجة في المرفق األول، وُأحيلت هذه القضايا إلى الهيئة الفرعية 

 أربعـة أجـزاء والـذي ينقسـم إلـى" برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف واالسـتجابة"االتفاق على

دد األطـراف اآلثار الضـارة للتغيـر المنـاخي، وتـأثير تنفيـذ تـدابير االسـتجابة، ومزيـد مـن العمـل المتعـ: كاآلتي

ة ، وبرنامج عمل الهيئة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتكنولوجيـ7/ 5المتعلق باألنشطة بموجب المادتين 

.بشأن تأثيرات تغير المناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 بشــأن المعلومـات والمنهجيـات وقابليــة التـأثر والتكيــف، 7/ 5مواصـلة تنفيـذ اإلجــراءات بموجـب المـادتين

أن وطلب تقديم تقريـر مـن مرفـق البيئـة العـالمي إلـى مـؤتمر األطـراف الحـادي عشـر والـدورات الالحقـة بشـ

ا والصندوق الخاص للتغير المناخي وغيرهما األنشطة ذات الصلة لصندوق أقل البلدان نمو.

إلقليميـة، تنظيم ثالث حلقات عمل إقليمية قبل الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف، تعكس األولويات ا

. واجتماع خبراء واحد للدول الجزرية الصغيرة النامية؛ مما يعكس القضايا ذات األولوية

لـى إدراج فيما يتعلق بالنمذجـة، يشـجع مـؤتمر األطـراف الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغيـر المنـاخ ع

ــيم ا ــر التقي ــر المنــاخي فــي تقري ــار الضــارة للتغي لرابــع معلومــات النمذجــة الخاصــة بكــل منطقــة بشــأن اآلث

.الخاص به

خفــض االنبعاثــات فــي معظــم القطاعــات فــي البلــدان المتقدمــة وال ســيما فــي مجــال الطاقــة والعمليــات

.الصناعية

تصـاداتها أوصت الهيئة الفرعية بتنفيذ مسـودة مـن القـرارات بشـأن بنـاء القـدرات فـي البلـدان التـي تمـر اق

.بمرحلة انتقالية وأحالتها إلى مؤتمر األطراف

 دعـــا مـــؤتمر األطـــراف، مـــن بـــين أمـــور أخـــرى، مرفـــق البيئـــة العـــالمي وأطـــراف المرفـــق الثـــاني والمنظمـــات

، المتعـــددة األطـــراف والثنائيـــة إلـــى تقـــديم معلومـــات بشـــأن فـــرص للحصـــول علـــى الـــدعم الفنـــي والمـــالي

لقدرات، وذلـك وتشجيع البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية على تعزيز المؤسسات الوطنية لبناء ا

.من خالل برامج التدريب والتثقيف والتوعية العامة
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) 11وب كـ" (األمم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ"استضاف المؤتمر الحادي عشر لألطراف في اتفاقية 

ذ مشــارك، وكــان واحــًدا مــن أكبــر األحــداث الدوليــة فــي كنــدا علــى اإلطــالق، وأكبــر تجمــع فــي مونتريــال منــ9500

تهــاء ، وكانـت خطـة عمـل مونتريـال بمثابـة اتفـاق لتمديـد عمـر بروتوكـول كيوتـو إلـى مـا بعـد تـاريخ ان67إكسـبو 

.، والتفاوض بشأن تخفيضات أكثر عمًقا في انبعاثات غازات االحتباس الحراري2012صالحيته لعام 

ح تناولت القمة النهج االستراتيجي للعمل التعاوني العـالمي طويـل األجـل للتصـدي للتغيـر المنـاخي
ِ
، كمـا ُطـر

ُيعد هذا القرار فيها نظام االمتثال لبروتوكول كيوتو وانتخاب لجنة االمتثال بفرعيها اإلنفاذ والتسهيل، لذلك

هــو المفتــاح لضــمان أن األطــراف فــي البروتوكــول لــديها نظــام مســاءلة واضــح فــي تحقيــق أهــداف خفــض 

. االنبعاثات الخاصة بها

قمة المناخ

2005ديسمبر 10–نوفمبر 28
مونتريال، كندا

:انطالق القمة

11
هيرونجاأويهيكوا: رئيس القمة

وزير البيئة والسياحة في ناميبيا آنذاك
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:نتائج وتوصيات القمة

ا بأهداف وجداول زمنية لخفض االنبعاثات فـ نت الدول الصناعية األربعون، الملتزمة فعلي ي بروتوكـول دشَّ

، وال تشـارك الواليـات المتحـدة 2012كيوتو، عملية للتفاوض بشأن مزيـد مـن التخفيضـات بعـد انتهـاء عـام 

. وأستراليا في هذا القرار ألنهما لم تصدقا على بروتوكول كيوتو

ي حـوار حـول جاء القرار الثاني للقمة شامًلا الواليات المتحدة وأستراليا، ونصَّ على أن تبدأ جميع البلـدان فـ

دة هذه عملية غير ملزمة وليس لها مواعيد نهائية وال أهـداف محـد-اإلجراءات الممكنة لخفض االنبعاثات

.لتخفيف الخطة األولية خاصة بعد االعتراضات األمريكية

يـف مـع تقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها تطـوير آليـات توجيـه األمـوال إلـى الـدول الناميـة للتك

كونه الطريق المفضـل التغير المناخي، واإلدارة الجيدة لهذه األموال؛ وذلك من خالل مرفق البيئة العالمي

.للبلدان الصناعية
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ه بتوجيـه أعمالـ" األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ"استهل المؤتمر الثاني عشر لألطراف في اتفاقية 

اريخ نداءات للعمـل، وتحـذير شـديد مـن أن التغيـر المنـاخي يتحـول بسـرعة إلـى واحـد مـن أكبـر التحديـدات فـي تـ

. البشرية

دولـة؛ لمناقشـة 190، بمشاركة 2006نوفمبر 17إلى 6، من "نيروبي"هذا، وانعقد المؤتمر في العاصمة الكينية 

لخفــض انبعاثــات 2012واإلجــراءات التــي يجـب اتخاذهــا اعتبــاًرا مـن عــام " كيوتــو"المرحلـة الثانيــة مــن بروتوكـول 

يــث الغــازات المتســببة فــي االحتبــاس الحــراري، ومســاعدة الــدول الناميــة علــى التــأقلم مــع التغيــر المنــاخي؛ ح

مقارنـة % 5.2بــ " غـاز ثـاني أكسـيد الكربـون"سبق أن تعهد العديد من الدول الصناعية بتقليص انبعاثاتها مـن 

.1997عام " بروتوكول كيوتو"، وذلك خالل التوقيع على 2012، وذلك إلى عام 1990مع معدل عام 

قمة المناخ

2006نوفمبر 6-17
نيروبي، كينيا

:انطالق القمة

كيفوثو كيبوانا
وزير البيئة الكيني 

12
كيبواناكيفوثو: رئيس القمة

وزير البيئة الكيني آنذاك
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غيـر المنـاخ  ، األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة المتعلقـة بت"بويردي إيفو"وخالل المؤتمر، دعا 

ف علـى أرض إلى القيام بأنشطة محددة ُيتَفق عليها ضمن خطة العمل الخمسـية المعنيـة بالتـأثيرات والتكيـ

. الواقع

ير منصـة كما ناقش المؤتمر أيًضا قضايا الطاقة والتنمية المستدامة والزراعة واألمن الغذائي والمياه؛ لتـوف

ذه المنصـة لألفراد والمنظمات الذين يعملون في قضايا التنمية للتكيف مع التغير المنـاخي؛ حيـث يـتم فـي هـ

.تبادل الخبرات للحد من تقلبات المناخ، ومشاركة المعارف، وتطبيق الخبرات على أرض الواقع

:نتائج وتوصيات القمة

والفقـراء ضرورة تسليط الضوء على مخاطر التغير المناخي في إفريقيا، وخاصـة مـا يتعلـق بالحيـاة البريـة ،

ر واألطفال والنساء بالقارة السمراء، واعتمـاد خطـة عمـل مـدتها خمـس سـنوات لـدعم التكيـف مـع التغيـ

بل البلدان النامية
ِ
.المناخي من ق

اعيـة تضمنت الخطة برنامج عمل منظًما مدتـه خمـس سـنوات بشـأن الجوانـب العلميـة والتقنيـة واالجتم

ـد فـي الـدورة الحاديـة ع
ِ
شـرة لمـؤتمر واالقتصادية لقابلية التأثر بالتغير المناخي والتكيـف معـه، والـذي اعُتم

. 2005األطراف في عام 

ــى قطــاع طاقــة ــدعم التكيــف، مــن خــالل االنتقــال إل أكــد المــؤتمر أن سياســات الطاقــة الجيــدة يمكــن أن ت

ت منخفض الكربون يتسم بالمرونة لمواجهة التغيـر المنـاخي، وأنـه مـن الضـروري إطـالق الحكومـات حمـال

. لتوعية المواطنين لمواجهة التغير المناخي

ل مقاومــة ختاًمــا، أوصــى المــؤتمر باســتخدام البنيــة التحتيــة للــري والتكنولوجيــا مــع تبنــي أصــناف محاصــي

تالئـم التغيـر للجفاف، وتحسين تربية الحيوانات، وتغيير طرق الزراعة التقليدية، واستخدام أسـاليب حديثـة

.المناخي
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دولـة، باالشـتراك مـع مـراقبين 180آالف مشارك من بينهم ممثلون عن أكثر مـن 10شارك في القمة أكثر من 

ر مـن من أجل تخفيض أكبـر قـد" بالي"تناولت القمة خطة عمل . من المنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم

.االنبعاثات العالمية والتصدي للتغير المناخي

تكنولوجيـا كما تناولت القمة أيًضا خفض االنبعاثـات الناتجـة عـن إزالـة الغابـات فـي البلـدان الناميـة، وتطـوير ال

ــة للتنف ــة الفرعي ــة، وفــي إطــار الهيئ ــة والتكنولوجي ــة للمشــورة العلمي ــة الفرعي ــذ، مــع ونقلهــا فــي إطــار الهيئ ي

ة اســتعراض اآلليـــة الماليـــة وأداء الميزانيـــة ومهـــام األمانـــة وعملياتهـــا، وإرشـــادات إضـــافية إلـــى مرفـــق البيئـــ

. معهالعالمي، وبرنامج عمل نيروبي المتعلق بتأثيرات التغير المناخي والقابلية للتأثير به والتكيف

ا فـي هي احتياج الـدول المتقدمـة إلـى مواصـلة وزيـادة جهودهـكانت اإلشكالية األكثر إلحاًحا على جدول القمة 

ع البلـدان مجال التغير المناخي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة فيها، وتعزيز تعاونها المالي والتكنولوجي م

لتنميــة الناميــة بمــا يشــمل مجــال حمايــة الغابــات، باإلضــافة إلــى احتيــاج البلــدان الناميــة إلــى االلتــزام بمســار ا

ناميـة ذات المستدامة وذلك بدمج قضايا البيئـة فـي ُصـلب خطـط تنميتهـا الوطنيـة، كمـا ينبغـي علـى الـدول ال

.النمو االقتصادي المرتفع التخطيط للتنمية طويلة األجل القائمة على خفض انبعاثات الكربون

ن في إطـالق عمليـة شـاملة ومسـتدامة مـ" بالي"وعلى جانب آخر، تمثل الهدف الرئيس من وراء انعقاد مؤتمر 

اثـات أجل التوصل إلى اتفاق عام وملزم لجميع األطراف لمعالجة التغير المناخي، وإلـزام الـدول للحـد مـن انبع

العمــل المعــزز بشــأن : ويهــدف المــؤتمر أيًضــا إلــى مناقشــة عــدة قضــايا، منهــا. غــازات االحتبــاس الحــراري

ولوجيــا التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ، وإلــزام الــدول المتقدمــة بخفــض االنبعاثــات ودعــم الــدول الناميــة بتكن

. مالئمة للمناخ وتكنولوجيات أخرى للتكيف

قمة المناخ

2007ديسمبر 14–3
بالي، إندونيسيا 

:انطالق القمة

13
ويتوالرراشمات: رئيس القمة

وزير الدولة للبيئة في إندونيسيا آنذاك
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:نتائج وتوصيات القمة

 تدشــين بــرامج وسياســات تشــمل حفــظ الغابــات المطيــرة بهــدف زيــادة حصــة مصــادر الطاقــة البديلــة

.والمتجددة والحد من استخدام الوقود األحفوري

التكيــف معــهضــرورة تنفيــذ برنــامج عمــل نيروبــي المتعلــق بتــأثيرات التغيــر المنــاخي والقابليــة للتــأثير بــه و .

تخطـيط وتنفيذ حلقتي العمل بشأن المخاطر المتصلة بالمنـاخ والظـواهر المناخيـة البالغـة الشـدة، مـع ال

. لعملية التكيف وممارساته

ـــا ونشـــرها التعـــاون الـــدولي فـــي مجـــال التكنولوجيـــا والشـــراكات فـــي تطـــوير التكنولوجيـــات الســـليمة بيئي

جيـا التـابع فضًلا عن ضرورة الربط الشبكي بين مركز تبادل معلومات عن نقـل التكنولو. وتعميمها ونقلها

التفاقيــــة األمــــم المتحــــدة اإلداريــــة بشــــأن التغيــــر المنــــاخي والمراكــــز اإلقليميــــة والوطنيــــة للمعلومــــات

. التكنولوجية

إتاحة االطالع عن طريق الوصول إلى البيانات المتعلقة باألنشطة وعوامل االنبعاثات الضمنية .

نيــة، إقامــة تــوازن بــين اإلجــراءات االســتراتيجية واإلجــراءات التشــغيلية عــن طريــق تنظــيم حلقــات عمــل تق

وعقــد اجتماعــات مــع خبــراء لالســتفادة مــن خبــراتهم ومحاولــة تطبيقهــا للحــد مــن انبعاثــات االحتبــاس 

.الحراري

 فـــي هـــذا المـــؤتمر، اعتمـــاد نهـــج مبنـــي علـــى المبـــادئ 77تأكيـــد دولـــة باكســـتان، التـــي ترأســـت مجموعـــة الــــ

.األساسية المنصوص عليها في االتفاقية اإلطارية بشأن التغير المناخي وبروتوكول كيوتو

دون ضــرورة وجــود اســتجابة عالميــة لتحقيــق اســتقرار تركيــز غــاز ثــاني أكســيد الكربــون فــي الغــالف الجــوي

المســؤولية المشــتركة"جــزًءا فــي المليــون، وأنــه يجــب مواجهــة التحــديات علــى أســاس مبــدأ 445مســتوى 

". ولكن المتباينة

اعتماد آليات مالية وتدابير مؤسسية من أجل تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
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تضــمن مــؤتمر األمــم المتحــدة الرابــع عشــر المعنــي بتغيــر المنــاخ سلســلة مــن األحــداث، جــاء فــي مقــدمتها 

مشارًكا، بمن فـي ذلـك مـا يقـرب مـن 9250واستقطبت األحداث المصاحبة للمؤتمر أكثر من . بروتوكول كيوتو

ـــة الدوليـــة 4500مســـؤول حكـــومي، و4000 ـــاالت األمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الحكومي ـــات ووك ـــل لهيئ ممث

.عضو معتمد من وسائل اإلعالم800والمنظمات غير الحكومية، وأكثر من 

نـاخي، هذا واتفق األطراف على مبادئ تمويل صندوق لمساعدة الدول األكثر فقًرا على مواجهـة آثـار التغيـر الم

ـــاخي ـــر المن ـــدولي لمكافحـــة التغي ـــات فـــي جهـــود المجتمـــع ال ـــة الغاب ـــدمج حماي ـــة ل ـــى آلي ـــت . ووافقـــوا عل وكان

.للمؤتمرالمفاوضات بشأن التوصل إلى بروتوكول جديد خلًفا لبروتوكول كيوتو محور التركيز األساسي

قمة المناخ

2008ديسمبر 1-12
بوزنان، بولندا

:انطالق القمة

14
نويكيماسيج: رئيس القمة

وزير البيئة في بولندا آنذاك
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:نتائج وتوصيات القمة

ــا لــدعم الجهــود العالميــة لتحســين التخفيــف مــن مخــا طر اعتمــد مــؤتمر األطــراف الرابــع عشــر قــراًرا تاريخي

دول كما حقق المؤتمر هدفـه األساسـي المتمثـل فـي تحديـد جـ. الجفاف وإدارتها وبناء القدرة على الصمود

. ، وتم التوصل إلى اتفاق على التحول إلى وضع التفاوض الكامل2009اجتماعات طموح لعام 

يـــد كانـــت النتيجـــة الملموســـة لمـــؤتمر بوزنـــان هـــي تفعيـــل مجلـــس صـــندوق التكيـــف، ومنحـــه ســـلطة تحد

.المشروعات وتخصيص األموال؛ حيث أطلق بموجب بروتوكول كيوتو

نح الوصـول اتفقت الدول األطراف على أنه ينبغي أن يتمتع مجلس صندوق التكيـف باألهليـة القانونيـة لمـ

كــول كمــا تــم التأكيـد علــى ضــرورة إعـادة النظــر فــي المـادة التاســعة مــن بروتو.  المباشـر إلــى الــدول الناميـة

ومـات كيوتو التي تنص على أن يقوم مؤتمر األطراف العامـل بمراجعـة البروتوكـول فـي ضـوء أفضـل المعل

. العلمية المتاحة عن التغير المناخي وآثاره

نميـة دعت الدول إلى المعاملة المتساوية لجميع البلدان الناميـة التـي لـديها عـدد قليـل مـن مشـروعات الت

مشـروعات آلليـة التنميـة 10وشجع القرار على تبسيط العمليـة فـي البلـدان التـي لـديها أقـل مـن . النظيفة

ا والدول الجزرية الصغيرة النامية وإفريقيا النظيفة، خاصة في البلدان األقل نمو.

منـاخي موافقة الحكومات على أن المسودة األولى لنص تفاوضـي ملمـوس التفـاق عـالمي بشـأن التغيـر ال

. 2009و ســتكون متاحــة فــي اجتمــاع اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي بــون فــي يونيــ

ويـل المتـاح وكذلك تم تحديد االختالفات فـي اآلراء بشـأن القضـايا الرئيسـة المتعلقـة بزيـادة مسـتوى التم

ة عشرة لعام للتكيف وإدخال تحسينات على آلية التنمية النظيفة؛ األمر الذي تطلب حلا في القمة الخامس

2009  .
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) Bali Action Plan" (خطة عمـل بـالي"جاء انعقاد مؤتمر كوبنهاجن تتويًجا للمفاوضات المكثفة التي بدأت مع 

خـالل و. ، واجتذب المؤتمر مستوى من االهتمام السياسي يتجاوز بكثير أي اجتماع مناخي سـابق2007في عام 

. رئيس دولة وحكومة100أيامه الختامية، استقطب المؤتمر أكثر من 

 The)" هاجناتفاق كوبن"توصل زعماء العالم في القمة إلى اتفاق سياسي جديد للتصدي للتغير المناخي وهو 

Copenhagen Accord)بل جميع االقتصادات الك
ِ
بـرى، ، ونصَّ على تعهدات صريحة بالحد من االنبعاثات من ق

الصــين ودول ناميـة رئيســة أخـرى، لكنــه لـم يرســم مسـاًرا واضــًحا نحـو معاهــدة ذات: بمـا فـي ذلــك، وألول مـرة

. التزامات ملزمة

قمة المناخ

2009ديسمبر 7-18
كوبنهاجن، الدنمارك

:انطالق القمة

التغيـر المنــاخي يتصــدر جــدول األعمـال اآلن أكثــر مــن أي وقــت "

كـل مضى، وباتت التوقعات العلميـة قاتمـة وأكثـر إثـارة للقلـق

ــا ــرون بالفعــل العواقــب الوخيمــة لالحتب س يــوم، ويواجــه الكثي

ى الحراري، وهذا األخير ال يعرف حدوًدا، وال تمييًزا، فهو يـؤثر علـ

اسل وال أحد في العالم يستطيع أن يتك. الجميع دون استثناء

."أو يتباطأ

الرس لوكه راسموسن
رئيس وزراء الدنمارك

15
رونكيوهوانج: رئيس القمة

وزير البيئة الصيني آنذاك
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، فـي وعـدد مـن قـادة الـدول الناميـة الرئيسـة" بـارك أوبامـا"هذا وقد توسط مباشرة كلٌّ مـن الـرئيس األمريكـي 

اب ؛ وذلــك بعــد أســبوعين مــن الخطــ"اتفــاق كوبنهــاجن"اليــوم األخيــر مــن المــؤتمر، فــي الشــروط األساســية لـــ

األمـر بعد ذلـك، اسـتغرق. القاسي والمعارك اإلجرائية الضارية التي جعلت احتمال أي اتفاق غير مؤكد للغاية

مي علـى يوًما كامًلا آخر من المفاوضات المتوترة للتوصل إلى حل وسط إجرائـي يسـمح بإضـفاء الطـابع الرسـ

.االتفاق

:نتائج وتوصيات القمة

 وضــع هــدف طمــوح للحــد مــن زيــادة درجــة الحــرارة العالميــة إلــى درجتــين مئــويتين، وتحديــد شــروط عمليــة

، فضًلا عن وضع شـروط عامـة لإلبـالغ عـن 2010يناير 31للدول إلدخال تعهداتها الخاصة بالتخفيف بحلول 

إجراءات الدول والتحقق منها، 

 الـــدول لمســـاعدة ) 2012-2010(خـــالل عـــامي مليـــار دوالر أمريكـــي 30بـــدفع مبلـــغ التـــزام الـــدول المتقدمـــة

مليـار دوالر أمريكـي سـنويا مـن التمويـل العـام والخـاص بحلـول 100النامية، ووضع هدف يتمثل في تعبئـة 

.  2020عام 

 الــدعوة إلــى إنشــاء صــندوق منــاخ أخضــر جــدي، كمــا تبنــت األطــراف قــرارات موازيــة بموجــب اتفاقيــة األمــم

الـذي يأخـذ علًمـا باالتفـاق السياســي" بروتوكـول كيوتـو"و) UNFCCC(المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ 

. ويفتح الطريق أمام الحكومات للتوقيع بشكل فردي

ــعت األطــراف مجموعـات العمــل المخصصــة بموجـب كــلٍّ مــن االتفاق يــة أخيـًرا، وفــي قــرارات منفصـلة، وسَّ

ل في أواخر عام 
ِ
. في المكسيك2010والبروتوكول لمواصلة التفاوض نحو اتفاق ُأكم
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مســؤول 5200ألـف مشــارك بمـن فــي ذلـك مـا يقــرب مـن 12انعقـد ت القمـة السادســة عشـر للمنــاخ بحضـور 

د وقـ. ممثـل لهيئـات ووكـاالت األمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة وغيـر الحكوميـة5400حكومي، و

وا وافقت حكومات الدول على مواجهـة القضـايا التـي أعاقـت محادثـات المنـاخ الدوليـة لسـنوات عديـدة، واتخـذ

. خطوات أولية لتعزيز التمويل والشفافية وعناصر أخرى من إطار المناخ متعدد األطراف

بشــأن المنــاخ ال تــزال" األمــم المتحــدة"ولعـل مــن أهــم إنجــازات المــؤتمر الســادس عشــر إثباتــه أن مفاوضــات 

؛ حيـث "2001اتفاقـات مـراكش "قادرة على تحقيق نتائج ملموسة؛ فقد كانت نتائجه هي أكثر النتائج نجاًحا منـذ 

ولـم يكـن قامت الحكومة المكسيكية بالحفاظ على عملية التفـاوض مفتوحـة وشـاملة بـين الـدول المشـاركة،

.هناك معارك إجرائية ضارية أو إضرابات دراماتيكية

قمة المناخ

2010ديسمبر 10-نوفمبر 29
كانكون، المكسيك

:انطالق القمة

16
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إسبينوزاباتريسيا: رئيس القمة
وزيرة خارجية المكسيك آنذاك
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:نتائج وتوصيات القمة

 فيــف ؛ بمــا فــي ذلــك تعهــدات التخ"كوبنهــاجن"العناصــر األساســية التفــاق " كــانكون"تضــمنت اتفاقيــات

باتخـاذ الوطنية من االنبعاثات، وهي المرة األولى التي تعهدت فيها جميـع االقتصـادات الكبـرى فـي العـالم

.منمنذ إطالقها قبل عقدين من الز" اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ"إجراءات صريحة بموجب 

اخ األخضـر اتخذت الدول خطوات أولية لتنفيذ العناصر التشغيلية التفاق األمم؛ بما في ذلـك صـندوق المنـ

ــدان الناميــة، ونظــام  ــد للبل ــة"الجدي ات للمســاعدة فــي التحقــق مــن إجــراء" المشــاورات والتحلــيالت الدولي

وحـــددت القمـــة هـــدًفا للحـــد مـــن متوســـط االحتـــرار العـــالمي إلـــى أقـــل مـــن درجتـــين مئـــويتين فـــوق . الـــدول

.مستويات ما قبل الصناعة، ودعت إلى مراجعة دورية للنظر في تعزيز هذا الهدف طويل األجل

 وقـررت أنـه فـي مـؤتمر األطـراف 2015علـى أن تنتهـي عـام 2013حددت القمة بدء المراجعـة األولـى فـي عـام ،

الســابع عشــر، ســتنظر األطــراف مــرة أخــرى فــي تحديــد إطــار زمنــي لبلــوغ ذروة االنبعاثــات العالميــة وهــدف

.2050عالمي لالنبعاثات لعام 

الناميـة، عـن دعت القمة إلى تقديم تقارير أكثر تفصـيًلا، فـي البالغـات الوطنيـة لكـل مـن البلـدان المتقدمـة و

مليـار دوالر أمريكـي فـي شـكل 30وقـد التزمـت الـدول المتقدمـة بتـوفير . إجراءات التخفيـف والـدعم المقـدم

مليـار دوالر أمريكـي سـنويا مـن التمويـل 100، وتعبئـة 2012-2010تمويل سريع للـدول الناميـة خـالل عـامي 

.، وذلك في سياق إجراءات التخفيف الهادفة والشفافية في التنفيذ2020العام والخاص بحلول عام 

 صــندوق المنــاخ "إنشــاء " كــانكون"قــررت الحكومــات فــي الــدورة السادســة عشــرة لمــؤتمر األطــراف فــي

والذي يعمـل تحـت توجيـه مـؤتمر األطـراف، ويكـون مسـؤوًلا أمامـه، وسـيحكم الصـندوق مجلـس، "األخضر

 مــن الــدول المتقدمــة والناميــة، وتدعمــه أمانــة مســتقلة24مؤلــف مــن 
ٍ
يــين وتــم تع. عضــًوا بتمثيــل متســاو

دوق، وتم ، بعد ثالث سنوات من بدء تشغيل الصن"صندوق المناخ األخضر"كوصي مؤقت لـ" البنك الدولي"

25عضــًوا مــن الــدول المتقدمــة، و15: عضــًوا40تفــويض تصــميم الصــندوق إلــى لجنــة انتقاليــة مؤلفــة مــن 

.عضًوا من الدول النامية

تحســـين التماســـك : دشـــنت القمـــة لجنـــة دائمـــة جديـــدة لمســـاعدة مـــؤتمر األطـــراف فـــي مجـــاالت، مثـــل

ا برنــامج والتنســيق بــين قنــوات التمويــل المختلفــة، واإلبــالغ والتحقــق مــن التمويــل، واعتمــدت القمــة أيًضــ

ة عمــل للنظــر فــي آليــات معالجــة الخســائر واألضــرار المرتبطــة بتغيــر المنــاخ فــي الــدول الناميــة، المعرضــ

ديم للخطر بشكل خاص، بما في ذلك مرفق التأمين على المناخ، وخيـارات أخـرى لتقاسـم المخـاطر، مـع تقـ

".مؤتمر األطراف الثامن عشر"التوصيات في 

 بـل ؛ لتعزيز جهود التكيف مع التغيـر المنـاخي"للتكيفكانكونإطار "الجدير بالذكر أن األطراف أنشأت
ِ
مـن ق

ا على وضـع خطـط تكيـف وطنيـة وتنفيـذها، وتقـديم الـدعم ال فنـي جميع الدول، ومساعدة الدول األقل نمو

ــالتكيف، وتســهيل تبــادل المعلومــات وأف ضــل والمشــورة لمــؤتمر األطــراف بشــأن المســائل المتعلقــة ب

ــة لتقليــل االنب. الممارســات ــدول النامي ــز الجهــود التــي تبــذلها ال ــا لتعزي ــا مرحلي ــات وحــددت القمــة نهًج عاث

الوطنيـة، الناتجة عن إزالة الغابات واألنشطة األخرى ذات الصلة بالغابات، بدًءا من تطوير االسـتراتيجيات

. إلى إجراءات قائمة على النتائج التي ينبغي قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منها بشكل كامل
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) 17كـوب " (األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيـر المنـاخ"استقطب المؤتمر السابع عشر لألطراف في اتفاقية 

ممثـل لهيئـات ووكـاالت األمـم 5800مسـؤول حكـومي، و5400مشارًكا، بمن في ذلك أكثـر مـن 12480أكثر من 

عضو من أعضاء وسائل 1200المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وأكثر من 

.اإلعالم والمؤسسات الصحفية

ــو ــات الكرب ــدان المشــاركة؛ للحــد مــن انبعاث ــين البل ــات ب ــة مــن اآللي ــى وضــع مجموعــة ثابت ن، هــدف المــؤتمر إل

ذلـك، سـعى باإلضـافة إلـى. باإلضافة إلى الترويج لتقليل استخدام الموارد الطبيعية للعمـل علـى اسـتدامتها

فـي المؤتمر إلى إنشـاء مركـز تكنولـوجي يعمـل كمحـور لالسـتفادة مـن حلـول مراقبـة المنـاخ ونشـرها وإدارتهـا

.مختلف البلدان، وهو ما يتطلب تعاونًا كبيًرا مع قادة التكنولوجيا وصناعة المعلومات في العالم

قمة المناخ

2011ديسمبر 11-نوفمبر 28
، جنوب إفريقياديربان

:انطالق القمة

17
ماشابانينكوانامايتي: رئيس القمة

وزيرة العالقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا آنذاك

بروتوكول كيوتو هو األداة المناسبة
الوحيدة التي يمكن أن تمكن المجتمع

ض الدولي من االستمرار في االلتزام بخف
.انبعاثات غازات االحتباس الحراري

دياس دوس سانتوسبيداديفرناندو دي 

نائب رئيس أنجوال وممثل الجماعة اإلنمائية 
للجنوب اإلفريقي آنذاك
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:نتائج وتوصيات القمة

ع هـدف تحديد موعد وكيفية تمويل الصندوق األخضر للمناخ في العـام المقبـل، والتأكيـد علـى ضـرورة وضـ

فـي الـدورة القادمـة للمـؤتمر، باإلضـافة إلـى مواصـلة 2050عالمي لخفض االنبعاثات العالميـة بحلـول عـام 

نـاًء العمل من أجل تحديد إطار زمني لبلوغ ذروة انبعاثات غازات االحتبـاس الحـراري علـى مسـتوى العـالم ب

.على أفضل المعارف العلمية المتاحة

النظـر فــي مســألة الوصــول العــادل إلــى التنميــة المســتدامة مــن خــالل ورشــة عمــل يــتم عقــدها فــي الــدورة

ائل القادمة للمؤتمر، ويـتم تقـديم تقريـر عنهـا إلـى مـؤتمر األطـراف، بجانـب العمـل علـى تحديـد نطـاق ووسـ

، باإلضــافة إلــى 2015-2013مراجعــة هــدف الحفــاظ علــى االحتبــاس الحــراري دون درجتــين مئــويتين للفتــرة 

.مراجعة التقدم المحرز نحو تحقيقه

د التـي تحكـم التأكيد على تحديد األهداف الكمية لألطراف فيما يتعلق بخفض االنبعاثات، فضًلا عن القواعـ

. لعـام القـادمترحيل حقوق االنبعاثات الفائضة من فترة االلتزام األولى لبروتوكول كيوتو، وذلك فـي نهايـة ا

وذلــــك بســــبب أن أهــــداف االنبعاثــــات األوليــــة ): 2017-2013(وتمديــــد بروتوكــــول كيوتــــو إلــــى فتــــرة ثانيــــة 

بمثابـة الفرصـة األخيـرة للتوصـل إلـى اتفـاقديربان، وهو ما جعل قمة 2012للبروتوكول كانت ستنتهي عام 

.2012إلى 2008بشأن مرحلة ثانية، وبالتالي تجنب ما يسمى بفجوة االلتزام الممتدة من 

تي كوبنهـاجن تبنت األطراف سلسلة من القرارات لتسوية القضايا الفنية، والتي تهـدف إلـى تحويـل اتفـاقي

عاثـات التصريح باستمرار اسـتخدام تـداول االنب: إلى أهداف ملزمة لالنبعاثات، ومن هذه القراراتوكانكون

إلـى  (NF3)نواآلليات القائمـة علـى المشـروعات فـي فتـرة االلتـزام الثانيـة، وإضـافة ثالثـي فلوريـد النيتـروجي

ســـلة الغـــازات التـــي يغطيهـــا البروتوكـــول، وهـــو غـــاز يســـتخدم فـــي إنتـــاج العديـــد مـــن المنتجـــات كرقـــائق 

.السيليكون
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) 18كــوب " (األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ"انعقــد المــؤتمر الثــامن عشــر لألطــراف فــي اتفاقيــة 

ى بمدينة الدوحة، ووضع المـؤتمر األسـاس لمزيـد مـن العمـل الـدولي الطمـوح ضـد التغيـر المنـاخي علـى المـد

، كمـا مكـن 2015القصير، واتخذ خطوة متواضعة نحو اتفاقية مناخ عالميـة جديـدة يـتم االنتهـاء منهـا فـي عـام 

.2013يناير 1من بدء فترة ثانية من بروتوكول كيوتو في 

منهـاج "ومـا بعـده فـي إطـار 2013، وافق المؤتمر على إعداد خطـة عمـل لعـام "االتحاد األوروبي"بناًء على طلب 

ويتمتــع هــذا المنهــاج بصــالحية مزدوجــة مــن حيــث وضــع اتفاقيــة منــاخ عالميــة ). Durban Platform" (ديربــان

.2015جديدة مع جميع الدول، ليتم اعتمادها في عام 

قمة المناخ

2012ديسمبر 7-نوفمبر 26
الدوحة، قطر

:انطالق القمة

..في كل بلد من بلداننا

فيضـــانات، وأعاصـــير، وحرائـــق: نشـــهد التـــأثير المـــدمر للتغيـــر المنـــاخي
ر نحو نحن نعلم أن كوكبنا المشترك يتغي. غابات، ودرجات حرارة قياسية

ــذار للعــالم، مــن أجــل  ــاخي الســريع جــرس اإلن ــر المن األســوأ، ويــدق التغي
1.5تكثيـــف التكيـــف، ومعالجـــة الخســـائر واألضـــرار، والعمـــل اآلن إلبقـــاء 

درجة حرارة األرض على قيد الحياة، ونعلم جميًعا أن مؤتمر األطراف هذا 
."في متناول اليد1.5، هو آخر أمل لنا في الحفاظ على "26كوب "

ألوك شارما،
وزير الدولة البريطاني لألعمال والطاقة 

واالستراتيجية الصناعية آنذاك 

18
عبد هللا بن حمد العطية: رئيس القمة

نائب رئيس مجلس الوزراء القطري آنذاك
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 ــات لعــام ــة الطموحــة لالنبعاث ــد مــن التخفيضــات العالمي ــد طــرق لتحقيــق المزي مــن أجــل ســد 2020تحدي

. درجة مئوية2الفجوة بين تعهدات االنبعاثات الحالية والحاجة الحالية للحد من االحترار العالمي بمقدار 

وكول تبسيط عملية مفاوضات المناخ الدولية من خالل نجاح إتمام مجموعات العمل الموازية بشأن بروت

. كيوتو والعمل التعاوني طويل األجل بموجب اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ

 2012-2010للفتـرة " البدايـة السـريعة"مليـارات يـورو كاملـة فـي تمويـل 7.2تقـديم " االتحـاد األوروبـي"تعهد

مر بعـد ليظهر أنه يسير على الطريق الصـحيح، وأكـد لشـركائه مـن الـدول الناميـة أن تمويـل المنـاخ سيسـت

ة والدول المتقدمة األخرى عن تعهدات مالية محدد" االتحاد األوروبي"إعالن العديد من الدول األعضاء في 

.2015، وفي بعض الحاالت حتى عام 2013لعام 

ويــل تشــجع مجموعــة القــرارات المتعلقــة بالتمويــل التــي اعتمــدها المــؤتمر الــدول المتقدمــة علــى إبقــاء تم

وتمــدد . عنــد المســتوى المتوســط علــى األقــل لتمويــل البدايــة الســريعة2015-2013المنــاخ خــالل الفتــرة 

ديـد القرارات أيًضا برنامج عمل حول التمويل طويل األجل؛ وذلك بهدف مساعدة الدول المتقدمة علـى تح

. 2020بحلول عام أمريكي سنويا مليار دوالر 100مسارات لزيادة التمويل المناخي إلى 

ؤسسـية وافق مؤتمر الدوحة على أحد الشواغل الرئيسة للدول النامية، والـذي يتمثـل فـي وضـع ترتيبـات م

ر بشــكل لمعالجـة الخســائر واألضــرار المرتبطـة بتــأثيرات تغيــر المنـاخ فــي البلــدان الناميـة المعرضــة للخطــ

".  وارسو"في 2013وسيتم وضع الترتيبات في مؤتمر تغير المناخ الذي سيعقد في نهاية عام . خاص

 نـــت نتـــائج مـــؤتمر الدوحـــة ثانيـــة مـــن تأكيـــد التزامـــه بالمشـــاركة فـــي فتـــرة االلتـــزام ال" االتحـــاد األوروبـــي"مكَّ

حكـم واعتمد المؤتمر تعديًلا قابًلا للتصديق يحدد القواعد التي ت. 2013يناير 1لبروتوكول كيوتو التي تبدأ في 

خــول وسيســتمر لمــدة ثمــاني ســنوات، وبالتــالي ضــمان عــدم حــدوث فجــوة بــين نهايتــه ود. الفتــرة الثانيــة

. 2020االتفاقية العالمية الجديدة حيز التنفيذ في عام 

 فــض التزاًمــا بخفــض االنبعاثــات بمــا يتماشــى مــع هدفــه المحلــي المتمثــل فــي خ" االتحــاد األوروبــي"اتخــذ

، لكنــه تــرك البــاب مفتوًحــا لزيــادة هــذا 2020بحلــول عــام 1990مــن مســتويات عــام % 20االنبعاثــات بنســبة 

مـن وسـيتم الوفـاء بـالتزام الخفـض بشـكل مشـترك. في حـال كانـت الظـروف مناسـبة% 30التخفيض إلى 

البلـدان وستتم إعادة النظر في أهداف جميع. كرواتيا وأيسلندا: قبل االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه

.بهدف النظر في مسألة زيادة الطموح لخفض االنبعاثات2014المشاركة في الفترة الثانية بحلول عام 

:نتائج وتوصيات القمة
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أكثـر " اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ"حضر الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطـراف فـي 

ـــنهم 8300مـــن  ـــا، و4022مشـــارك، مـــن بي ـــات ووكـــاالت 3695مســـؤوًلا حكومي ـــا لهيئ " األمـــم المتحـــدة"ممثًل

.  عضًوا من وسائل اإلعالم والصحافة658والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، و

ح، توصــلت الحكومــات إلــى مجموعــة مــن القــرارات التــي تبقــي مفاوضــات المنــاخ الدوليــة علــى المســار الصــحي

دة فــي ولكنهــا تؤكــد علــى التحــديات الهائلــة التــي تواجــه األطــراف فــي أثنــاء ســعيهم نحــو اتفاقيــة عالميــة جديــ

.2015في عام " باريس"

قمة المناخ

2013نوفمبر 11-23
وراسو، بولندا

:انطالق القمة

19
كوروليكمارسين: رئيس القمة

وزير البيئة البولندي آنذاك
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مسـاعدة في مطالب الدول الناميـة لزيـادة تمويـل المنـاخ، وآليـة جديـدة ل" وارسو"القضايا الرئيسة في تمثلت 

يــر التــي ال مفــر منهــا والناجمــة عــن التغ" الخســائر واألضــرار"الــدول الضــعيفة بشــكل خــاص علــى التعامــل مــع 

ضـية ، واكتسـبت الق"وارسو"في " الخسائر واألضرار"يذكر أن الدول قد وافقت قبل عام على معالجة . المناخي

. الفلبين قبل أيام فقط من المؤتمر" هايان"أهمية جديدة عندما ضرب إعصار 

:نتائج وتوصيات القمة

 د الدول المتقدمة بتقديم ين؛ السـابقت" كـانكون"و" كوبنهاجن"مليار دوالر أمريكي، كجزء من اتفاقي 30تعهُّ

مليــار دوالر أمريكــي ســنويا فــي التمويــل العــام 100، وتعبئــة 2012حتــى عــام 2010لتمويــل المنــاخ مــن عــام 

.2020والخاص للبلدان النامية بحلول عام 

 ؤقـت لتحقيـق هـدف م" وارسو"نتيجة لقلق الدول النامية من عدم إحراز تقدم في زيادة التمويل، دفعت في

.، لكن الدول المتقدمة رفضت2016مليار دوالر أمريكي بحلول عام 70بقيمة 

وسـيع نطـاق وافقت الدول المتقدمة على البدء في تقديم تقارير جديدة كل سنتين تحدد اسـتراتيجياتها لت

زاري ولضمان استمرار االهتمام رفيع المستوى بالمسألة، قرر مؤتمر األطراف عقد حـوار و. تمويل المناخ

. 2020إلى 2014كل سنتين بشأن تمويل المناخ يمتد من 

 ؛ لتبـادل "ناخآلية وارسو الدولية للخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير الم"اتفقت األطراف على إنشاء

دعم المعلومات وأفضل الممارسـات، واستكشـاف اسـتراتيجيات لمعالجـة الخسـائر واألضـرار، وتقـديم الـ

.التقني للبلدان المعرضة للخطر

 للحـد يتم على أساسها قياس جهودها" مستويات مرجعية"اعتماد مبادئ توجيهية لبلدان الغابات لوضع

.من إزالة الغابات، وهي خطوة رئيسة نحو التأهل للحصول على مزيد من التمويل

طــابع ال: أكــدت القمــة المســافة الهائلــة التــي ال يــزال يتعــين تغطيتهــا بشــأن القضــايا األساســية، مثــل

.القانوني التفاق جديدـ، والتمايز بين التزامات البلدان المتقدمة والنامية
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، 2014ديسـمبر 12-1في بيرو خالل الفترة من " ليما"بمدينة ) (COP20جاءت الدورة العشرون لمؤتمر األطراف

ممثل عن هيئات ووكاالت 4000مسؤول حكومي، و6300مشارك، بمن في ذلك نحو 11000وجمعت أكثر من 

ـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني، و ـــة الدولي فـــرد مـــن الصـــحفيين 900األمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الحكومي

.واإلعالميين

لعمـل ل" ديربـان"على النتائج في إطار الفريق العامل المخصص المعني بمنهـاج " ليما"ركزت المفاوضات في 

ي عـام المعّزز الضروري للمضي قدًما نحو اتفاق في باريس في الدورة الحادية والعشـرين لمـؤتمر األطـراف فـ

ـا: ، بما فـي ذلـك2015 توضـيح المعلومـات المطلوبـة لتقـديم المسـاهمات المحـددة وطني(INDCs) ، فـي أقـرب

. 2015وقت ممكن في عام 

قمة المناخ

2014ديسمبر 1-12
ليما، بيرو

:انطالق القمة

20
فيدال بولجارمانويل : رئيس القمة

وزير البيئة في بيرو آنذاك

دة التحـدي الـرئيس لهـذا المـؤتمر هـو االسـتفا
مــن كــل هــذه اإلشــارات والرســائل اإليجابيــة، 

مـــا دعونـــا ننتهـــز هـــذه الفرصـــة لبنـــاء الثقـــة في
..بيننــا، وتعزيـــز ثقــة الـــرأي العــام فـــي جهودنـــا

.العالم ينتظر، وهو ال يتوقع منا أن نفشل

فيدال بولجارمانويل 
وزير البيئة في بيرو
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:نتائج وتوصيات القمة

 ووضـع قراًرا، من بينها التأكيد على ضرورة تفعيل آلية وارسو الدولية للخسائر واألضرار19تبنَّت األطراف ،

. بشأن التثقيف والتوعية" ليما"حول النوع االجتماعي، واعتماد إعالن " ليما"برنامج عمل 

 ــة حــول مســودة قــرار للنهــوض بمنهــاج ــان"بعــد مفاوضــات مطول ــدورة " ديرب للعمــل المعــزز، اعتمــدت ال

م ، والــذي يطلــق المفاوضــات نحــو اتفاقيــة فــي عــا"نــداء ليمــا للعمــل المنــاخي"العشـرون لمــؤتمر األطــراف 

، وهي عملية تقديم ومراجعة المسـاهمات المحـددة علـى المسـتوى الـوطني، وتعزيـز طمـوح مـا قبـل 2015

.  2020عام 

 مـن خـالل تسـجيل التقـدم 2015لتغير المناخ قادًرا على إرسـاء األسـاس لمـؤتمر بـاريس " ليما"كان مؤتمر ،

، واعتماد قرار بشأن المساهمات المحـددة 2015المحرز في صياغة عناصر مسودة نص تفاوضي التفاقية 

ا علــى المســتوى الــوطني، بمــا فــي ذلــك نطاقهــا والمعلومــات المســبقة والخطــوات الالزمــة التــي تتخــذه

.األمانة بعد تقديمها
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دولة في 190اجتماع أكثر من " 21كوب "شهدت الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطراف بشأن تغير المناخ 

ات لمناقشــة اتفاقيــة عالميــة جديــدة بشــأن التغيــر المنــاخي، التقــى فيهــا عــدد مــن رؤســاء الحكومــ" بــاريس"

ــة ــة العالميــة؛ لمناقشــة التطــورات المحوري ــر الحكومي ــديات والعلمــاء والمنظمــات غي والــوزراء ورؤســاء البل

غيـر المهمة بشأن تغير المناخ؛ فقدمت باريس إشارات ملهمـة للمجتمـع الـدولي هـدفها التصـدي لتحـدي الت

":21كوب"القضايا الرئيسة المتعلقة بـ المناخي، والحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري، ومن بين 

أقــرت األمــم المتحــدة هــدًفا يتمثــل فــي الحــد مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة العالميــة بحيــث ال تزيــد علــى: الحــدود

دولة فقيرة وجزرية صغيرة منخفضـة تـدعو إلـى هـدف 100ولكن أكثر من . درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن

 أكبر وهو 
ٍ
. درجة مئوية1.5ذات تحد

سـؤولية تصر الـدول الغنيـة علـى تقاسـم األعبـاء بينهـا وبـين الـدول الناميـة، وتحمـل كلتـا الـدول الم: اإلنصاف

ة للحــد مــن انبعاثــات االحتبــاس الحــراري، ولكــن ال تريــد الــدول الناميــة أن تتحمــل العــبء مــع الــدول المتقدمــ

.الصناعية بحكم أن األخيرة تلوث البيئة أكثر منها

فــي كوبنهــاجن تعهــٌد، تــدعم بموجبــه اقتصــاديات 2009صــدر عــن مــؤتمر األمــم المتحــدة للمنــاخ لعــام : المــال

لتطــوير 2020سـنويا بـدًءا مــن عـام ) مليـار يــورو93(مليــار دوالر أمريكـي 100الـدول الغنيـة الــدول الناميـة بنحـو 

". 21كوب "التكنولوجيا وبناء البنية التحتية لخفض االنبعاثات، وهو األمر الذي ُأعيد تأكيده في 

قمة المناخ

2015ديسمبر 12-نوفمبر 30
باريس، فرنسا

:انطالق القمة

ألوك شارما،
وزير الدولة البريطاني لألعمال والطاقة 

واالستراتيجية الصناعية آنذاك 

21
فابيوسلوران : رئيس القمة

وزير خارجية فرنسا آنذاك
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 بل -وهو معاهدة دولية ملزمة قانونًا بشأن التغير المناخي-" اتفاق باريس"تم اعتماد
ِ
طرًفا خالل 196من ق

 كبيـر 2016نـوفمبر 4، ودخل االتفاق حيز التنفيذ فـي 2015ديسمبر 12المؤتمر في 
ٍ
، ويهـدف إلـى الحـد بشـكل

من انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحـرارة العالميـة فـي هـذا القـرن إلـى

.درجة1.5درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 

 سـاعدة من جديد أنه ينبغي على الدول المتقدمة أن تأخذ زمام المبـادرة فـي تقـديم الم" اتفاق باريس"يؤكد

ـا واألكثـر ضـعًفا، بينمـا تشـجع أيًضـا للمـرة األولـى المسـاهمات الطو عيـة مـن المالية إلى الدول األقـل حظ

بـل األطــراف األخـرى؛ فالتمويــل المنــاخي ضـروري للتخفيــف ومهـم بالقــدر نفســه للتكيـف؛ حيــث إ
ِ
ن هنــاك ق

. حاجة إلى موارد مالية كبيرة للتكيف مع اآلثار الضارة للتغير المناخي وللحد منها كذلك

يحدثها يجب على جميع الدول تقاسم األعباء والمسؤوليات والمزايا بينها؛ لمواجهة اآلثار الملموسة التي

غيــر التغيــر المنــاخي، كمــا يلــزم تطــوير آليــة لتعــويض الــدول الناميــة عــن الخســائر واألضــرار الناجمــة عــن الت

.المناخي

ين علـى يجب توفير آليات تمويـل منفصـلة عـن أشـكال المسـاعدات الخارجيـة غيـر المتعلقـة بالمنـاخ، ويتعـ

االتحـاد األوروبــي تعــديل أهدافــه المناخيــة غيــر الطموحــة، وعمــل أهــداف مقبولــة طموحــة غيــر مبــالغ فيهــا؛ 

.بحيث تستطيع جميع الدول أن يتعاون بعضها مع بعض لتحقيق هذه األهداف

 عند انتهاء صالحية بروتوكول كيوتو، والتكيف مـع عواقـب2020وضع اتفاقية دولية جديدة للمناخ في عام

اليــة الحفــاظ علــى الغابــات، واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، وتقــديم مســاعدات م: تغيــر المنــاخ عــن طريــق

ــة والسياســية، واســتكمال مســيرة االتفاقيــات بشــأن الت ــرة العلمي ــة مــع تطــوير الخب صــدي للــدول النامي

. للتحديات الناتجة عن التغير المناخي
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ــع المــؤتمر أكثــر مــن  ممثــل 5400مســؤول حكــومي، و15800مشــارك، بمــن فــي ذلــك مــا يقــرب مــن 22500جمَّ

عضـو مـن 1200لهيئات ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، و

.أعضاء وسائل اإلعالم ومؤسسات الصحافة

عـام ) 21كـوب(تَُعد قمة مراكش لحظة انتقالية مهمة؛ حيـث انتقـل اتفـاق بـاريس، الـذي تـم التوصـل إليـه فـي 

اتفـاق "، إلى مرحلة جديدة تركز على التنفيذ، فقـد هـدفت قمـة المنـاخ إلـى تطـوير عـدد مـن القواعـد لتنفيـذ2015

ت إعداد التقارير، ومراجعة الجهود المناخيـة للبلـدان، ودورة جديـدة مـدتها خمـس سـنوا: ، بما في ذلك"باريس

.لتقييم التقدم وتحديث مساهمات األطراف، واستخدام الُنُهج القائمة على السوق

قمة المناخ

2016نوفمبر 18–7
مراكش، المغرب

:انطالق القمة

22
صالح الدين مزوار: رئيس القمة

وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي آنذاك
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اهــتم كانــت القضــية األكثــر إلحاًحــا فــي هــذه القمــة هــي إدخــال اتفــاق بــاريس حيــز التنفيــذ، باإلضــافة إلــى ذلــك

المــؤتمر بعــدد مــن القضـــايا المتعلقــة بنــدرة الميـــاه ونظافتهــا وآليــات اســتدامتها، والحاجـــة إلــى الحــد مـــن

.انبعاثات غازات االحتباس الحراري واستخدام مصادر طاقة منخفضة الكربون

ملـــة طالـــب مـــؤتمر األطـــراف الجمعيـــة البرلمانيـــة اآلســـيوية بمواصـــلة النظـــر فـــي المســـائل اإلضـــافية المحت

ــق ال ــة والمؤسســية والضــمانات وطرائ ــات اإلداري ــاريس، ومعالجــة الترتيب ــذ اتفــاق ب تشــغيل المتعلقــة بتنفي

سـند وقـد أ. الخاصة بصندوق التكيف لخدمة اتفاق باريس، كما دعا األطراف إلى تقديم آرائهم حول هـذا األمـر

ددة علـى المؤتمر مسـؤولية تطـوير القـرارات المتعلقـة بصـندوق التكيـف والشـفافية وغيرهـا إلـى هيئـات متعـ

علــى أن تكــون هــذه القــرارات،رأســها مجموعــة العمــل المخصصــة المنشــأة حــديًثا والمعنيــة باتفــاق بــاريس

. 2018جاهزة عند عقد الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر األطراف في 

:نتائج وتوصيات القمة

 لـى اتفـاق جديـد قابًلا للتنفيذ، باإلضافة إلى التوصـل إ" اتفاق باريس"تطوير كتاب قواعد باريس بغية جعل

الكربـون للحد مـن انبعاثـات الطيـران، واتفـاق لتقليـل الملوثـات المناخيـة القويـة المعروفـة باسـم مركبـات

. الهيدروفلورية

 ـئ بموجـب بروتوكـول"اتفـاق بـاريس"قرر األطراف اإلبقاء علـى صـندوق التكيـف لخدمـة
ِ

كيوتـو، ، والـذي ُأنش

. والذي يوفر دعم التكيف للبلدان النامية

 2050" (2050منصـة المسـار  "إطالق مبادرة جديـدة تسـمى(Pathway Platform ، بـدعم مجموعـة واسـعة

ات مــن الحكومــات والمــدن والــدول والشــركات الوطنيــة، لمســاعدة البلــدان األخــرى علــى تطــوير اســتراتيجي

.منتصف القرن الخاصة بها

 ا للبلـدان الناميـة بحلـو100إصدار خريطة طريق تحدد كيفية تحقيق هدف تعبئةل مليار دوالر أمريكي سـنوي

مليـون دوالر 23: ، وقد أعلن األطراف عن مجموعـة مـن التعهـدات الماليـة الجديـدة، بمـا فـي ذلـك2020عام 

الناميــة، الــذي يقــدم المســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات للبلــدان،وشــبكة تكنولوجيــا المنــاخأمريكــي لمركــز 

مليــار دوالر 1.5ومضــاعفة تمويــل البنــك الــدولي للمنــاخ لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا إلــى 

. 2020أمريكي بحلول عام 

يــر إجــراء األطــراف المراجعــة األولــى آلليــة وارســو الدوليــة لمعالجــة الخســائر واألضــرار المرتبطــة بآثــار التغ

ــَئت كهيئــة مؤقتــة فــي الــدورة التاســعة عشــرة لمــؤتمر األطــراف، وتــم وضــعها ال،المنــاخي
ِ

حًقــا والتــي ُأنش

امـل مـع بموجب اتفاق باريس، وتعمل هذه اآللية على تطوير مناهج لمساعدة البلدان الضعيفة على التع

، وســيتم إجــراء مزيــد مــن 2019التـأثيرات المناخيــة التــي ال يمكــن تجنبهــا، وســتتم المراجعــة التاليـة فــي عــام 

. المراجعات على دورة مدتها خمس سنوات
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" نــاخاألمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر الم"شــارك فــي المــؤتمر الثالــث والعشــرين لألطــراف فــي اتفاقيــة 

)(COP23، ممثـل لهيئـات ووكـاالت األمـم 5500مسـؤول حكـومي، و9200ألف فـرد، مـن بيـنهم أكثـر مـن 16نحو

فـــرد مــــن وســـائل اإلعــــالم 1200المتحـــدة والمنظمـــات الحكوميــــة الدوليـــة ومنظمــــات المجتمـــع المــــدني، و

. والصحافة

ي ، والتـ"اتفاقيـة بـاريس"برئاسة حكومة فيجي؛ لتعزيز أهداف ومبادئ 23اجتمعت دول العالم في مؤتمر كوب 

عمـل مـن تُعد أول جهد متضافر للمجتمع الدولي لمواجهة مشكلة التغير المناخي، بجانب أنها تمثل إطـاًرا لل

.أجل تثبيت تركيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي لألرض

قمة المناخ

2017نوفمبر 6-17
بون، ألمانيا

:انطالق القمة

23
باينيمارامافرانك : رئيس القمة

رئيس وزراء فيجي
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ــار الت ــات غــازات االحتبــاس الحــراري، والتخفيــف مــن آث ــة خفــض انبعاث ــزت مفاوضــات القمــة علــى كيفي ــر ركَّ غي

.المناخي والتكيف معها، وتمويل التخفيف والتكيف مع التغير المناخي

مــل وخــالل المــؤتمر تعهــد ممثلــو المــدن والشــركات والمجتمــع المــدني فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالع

اتفاقيـة االنسحاب من" ترامبدونالد "لمواجهة التغير المناخي، وذلك خالًفا إلعالن الرئيس األمريكي السابق 

.باريس

ليط تطرقت المناقشات إلى القضايا االجتماعية؛ حيث شهد المؤتمر وضع خطة عمل النوع االجتماعي، وتس

.الضوء على دور المرأة في العمل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين

-الطقسوقد ناقش مندوبو الدول والخبراء الدوليون وممثلو المنظمات الشريكة في برنامج التنبؤ العددي ب

الل تتبـع التحديات والفرص لتعزيز المرونة المناخية في المستوطنات البشرية في جميع أنحاء العالم، من خـ

وعية من خالل تعزيز آلية الخسائر واألضرار ووضع خطة موض" إدارة مخاطر المناخ وبناء المرونة"استراتيجية 

.في منطقة المحيط الهادئ23لتمويل الخسائر واألضرار الذي سيكون بمثابة تقدم كبير لمؤتمر األطراف 

مويـــل كمــا ُســلط الضــوء علــى الــدورات السياســية المتباينـــة علــى المســتويين المحلــي والــوطني، ونقــص ت

لـى البيانـات التكيف، وتنافس أولويات التنمية، فضـًلا عـن قضـايا المسـاواة بـين الجنسـين، ونقـص الوصـول إ

.باعتبارها تحديات رئيسة

شــت اإلدارة المســتدامة للغابــات فــي مواجهــة التغيــر المنــاخي، لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تقليــ
ِ
ل وكــذلك نُوق

ل جملـة المخاطر إلى الحد األدنى وتكييف النظم اإليكولوجية للغابات مع الظروف المناخيـة المتغيـرة مـن خـال

لفة إلدارة أمور من بينها اختيار األنواع واألصناف األكثر مالءمة، وُيَعد هذا الحل هو األكثر فعالية من حيث التك

. الغابات كأداة للتخفيف من التغير المناخي

:نتائج وتوصيات القمة

سـيجعل أحرز المؤتمر تقدًما كبيًرا نحو وضع مبـادئ توجيهيـة واضـحة وشـاملة لتنفيـذ اتفـاق بـاريس؛ ممـا

ـــا ـــى تخطـــيط اقتصـــاداتها، وتعطـــي الثقـــة . االتفـــاق عملي ســـوف تســـاعد هـــذه اإلرشـــادات الحكومـــات عل

. للمستثمرين والشركات بأن االقتصاد منخفض الكربون أفضل

ي قمــةباإلضـافة إلــى ذلــك، أكــد المــؤتمر  أنــه يجــب علــى الــدول االنتهــاء مــن المبــادئ التوجيهيــة للتنفيــذ فــ

(COP24)في بولندا.

توصـــلت البلـــدان المشــــاركة فـــي المـــؤتمر إلــــى اتفـــاق بشــــأن الزراعـــة سيســـاعدها علــــى تطـــوير وتنفيــــذ

فـي مواجهـة استراتيجيات جديدة للتكيف والتخفيف داخل القطاع، لخفض االنبعاثات وكذلك بناء المرونة

لـى اتفـاق آثار التغير المناخي، وكانت المـرة األولـى فـي تـاريخ مفاوضـات المنـاخ التـي تتوصـل فيهـا البلـدان إ

.بشأن الزراعة
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" اخاتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـ"جاءت الـدورة الرابعـة والعشـرين لمـؤتمر األطـراف فـي 

ممثل من هيئـات ووكـاالت 7000حكومي، وأكثر من ألف مسؤول 14ألف فرد، منهم ما يقرب من 22بمشاركة 

منــدوب مــن وســائل 1500والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني، و" األمــم المتحــدة"

.اإلعالم والصحافة

ن المفتـرض ، والتـي مـ"اتفاقيـه بـاريس"توصلت الدول األعضاء إلى اتفاق على تحديد القواعـد العمليـة لتنفيـذ 

ا علــى التقريــر الــذي أصــدره الفريــق الحكــومي الــدولي المع نــي أن تُحــدث تغيــرات ملحوظــة فــي أزمــه المنــاخ، رد

، والــــذي يثبــــت أن درجــــات الحــــرارة ســــتزيد بمقــــدار2015فــــي عــــام COP21بــــالتغير المنــــاخي، وفًقــــا لطلــــب 

.درجة، ما سيحدث تغيًرا في المناخ، وسيسبب أزمة عالمية1.5

قمة المناخ

2018ديسمبر 2-15
سالسكي، بولندا-كاتوفيتشي 

:انطالق القمة

24
كورتيكاميشال : رئيس القمة

وزير الطاقة في بولندا آنذاك

أنطونيو جوتيريش
األمين العام لألمم المتحدة 

من الصعب المبالغة في وصف مدى إلحاح 
ا حتى ونحن نرى الفوضى التي تحدثه. وضعنا

لنا اآلثار المدمرة لتغير المناخ بأنحاء العالم، ما ز
ية ال نفعل ما يكفي وال نتحرك بالسرعة الكاف
ن لمنع اآلثار المناخية الكارثية والتي ال يمك

ة وال نفعل ما يكفي لالستفاد. عكس مسارها
ية من الفرص االجتماعية واالقتصادية والبيئ

.الهائلة للعمل المناخي

جوتيريشأنطونيو 
األمين العام لألمم المتحدة
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حزمـة كاتوفيتشـي للمنـاخ"التوصـل إلـى مـا ُيسـمى بــ) "Katowice Climate Package(، والتـي تُحـدد القواعـد

ـع فـي عـام " اتفـاق بـاريس"العملية لتنفيـذ  ، والـذي كـان مـن 2015التـاريخي لمواجهـة التغيـر المنـاخي، الُموقَّ

.   2020المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 

 ـداتها بالحـد مـن انبعاثـات الغـازات ال" حزمـة كاتوفيتشـي للمنـاخ"تحدد مسـببة كيفيـة إبـالغ الـدول عـن تعهُّ

. لظاهرة ارتفاع درجة حرارة األرض، ومراقبتها، وتحديث خطط خفض هذه االنبعاثات

ة كيفيــ: تضــمنت هــذه الحزمــة أيًضــا مجموعــة مــن اإلرشــادات تتعلــق بالعديــد مــن المســائل المهمــة، مثــل

تبـاًرا توفير التمويل لدعم الدول النامية لمساعدتها في مواجهة التغيـر المنـاخي، ورفـع حـد هـذا التمويـل اع

مليار دوالر أمريكي سـنويا اعتبـاًرا مـن 100لتتجاوز المستهدف في ذلك الوقت، والبالغ توفير 2025من عام 

لتقيــيم فعاليــة العمــل المنــاخي فــي عــام ؛)Global Stocktake" (الجــرد العــالمي"، وكيفيــة إجــراء 2020عــام 

.ر المناخي، وكيفية تقييم التقدم المتحقق في تطوير ونقل التكنولوجيا المتعلقة بمواجهة التغي2023

:نتائج وتوصيات القمة
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لدينا اآلن يقين علمي أن اإلنسان "
وراء الضرر الذي لحق بالتوازن الذي 
يسمح بوجود الحياة على األرض، 

ان ونعلم أيًضا أنه يتعين على اإلنس
إصالح هذا الضرر ومنع الضرر 

م وكما قال األمين العا. المستقبلي
في وقت سابق، لدينا الوسائل 

".والتقنيات لجعل ذلك ممكًنا

سانشيزبيدرو
رئيس حكومة إسبانيا

ــــدت القمــــة الخامســــة والعشــــرون للمنــــاخ 
ِ
ــــد بإســــبانيا، خــــالل الفتــــرة مــــن" 25كــــوب "ُعق فــــي مدينــــة مدري

. ألف مشارك من مختلف الدول25؛ حيث استضاف نحو 2019ديسمبر 13إلى 2

ـد اجتمـاع سـابق لمـؤتمر األطـراف الخـامس والعشـرين فـي كوسـتاريكا، وكـان يهـدف إلـى العمـ
ِ
ل هذا وقد ُعق

مؤتمر األطراف الخامس "و)  (UN Climate Action Summit" قمة األمم المتحدة للعمل المناخي"كجسر بين 

بتغيـر الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة"كما أتـاح فرصـة لمناقشـة التقريـر الخـاص الصـادر عـن ". والعشرين

 Ocean)" المحيطـات والغـالف الجليـدي"بشـأن ) Intergovernmental Panel on Climate Change" (المنـاخ

and Cryosphere in a Changing Climate)، باإلضــافة إلــى القضــايا التــي لــم يــتم حلهــا مــن الــدورة الرابعــة

.  والعشرين لمؤتمر األطراف

قمة المناخ

2019ديسمبر 2-13
مدريد، إسبانيا

:انطالق القمة

25
شميدتكارولينا : رئيس القمة

وزيرة البيئة في تشيلي آنذاك
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:نتائج وتوصيات القمة

يـة، سلسلة األغذية الزراع: ناقش مؤتمر األطراف الخامس والعشرون عدًدا كبيًرا من الموضوعات، أبرزها

والهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المسـتدامة الخـاص بالحيـاة تحـت المـاء، والهـدف الخـامس عشـر

ئـــة الخـــاص بالحيـــاة علـــى األرض، واالقتصـــاد الـــدائري فـــي المـــدن والمبـــاني، واالقتصـــاد الـــدائري فـــي التعب

.والتغليف ونماذج األعمال، والمرونة

ذلك باإلضــافة إلــى ذلــك تطــرق المــؤتمر الهــدف الســادس الخــاص بالميــاه النظيفــة والصــرف الصــحي، وكــ

علــى وفــي نهايــة المــؤتمر، وافقــت الــدول. الهــدف الســابع الخــاص بالطاقــة النظيفــة والميســورة التكلفــة

دولة عـن نيتهـا القيـام 80بعد أن أعلنت ما يصل إلى 26تقديم خطط محّسنة لخفض االنبعاثات إلى كوب 

. بذلك

 تُعد واحـدة مـن عـدد متزايـد مـن الـدول التـي 26أخيًرا، تجدر اإلشارة إلى أن المملكة المتحدة، مضيفة كوب ،

. 2050وضعت خطًطا طموحة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات الدفيئة بحلول عام 
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ع  من قادة العالم، وأكثر مـن 120نحو  (COP26)“جالسكو"في " مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ"جمَّ

لمـدة . من ممثلي وسائل اإلعالم3.886مراقًبا و14.124مندوًبا و22.274ألف مشارك مسجل؛ بما في ذلك 40

ة للعمـل، العلم، والحلول، واإلرادة السياسي: أسبوعين، كان العالم منشغًلا بكل جوانب التغير المناخي، مثل

.والمؤشرات الواضحة للعمل المناخي

ق ثمرة مفاوضـات مكثفـة علـى مـدى أسـبوعين، وعمـل رسـمي وغيـر رسـمي مرهـ" ميثاق جالسكو للمناخ"كان 

دورة كمـا أن الـ. على مدى عدة أشهر، والمشـاركة المسـتمرة بشـكل شخصـي وافتراضـي لمـدة عـامين تقريًبـا

الل ؛ مــن خــ"اتفــاق بــاريس"السادســة والعشــرين لمــؤتمر األطــراف، أنتجــت لبنــات بنــاء جديــدة لتعزيــز تنفيــذ 

.اإلجراءات التي يمكن أن تضع العالم في مسار أكثر استدامة، وأقل إنتاًجا للكربون

قمة المناخ

2021نوفمبر 12-أكتوبر 31
جالسكو، المملكة المتحدة

:انطالق القمة

..في كل بلد من بلداننا

فيضـــانات، وأعاصـــير، وحرائـــق: نشـــهد التـــأثير المـــدمر للتغيـــر المنـــاخي
ر نحو نحن نعلم أن كوكبنا المشترك يتغي. غابات، ودرجات حرارة قياسية

ــذار للعــالم، مــن أجــل  ــاخي الســريع جــرس اإلن ــر المن األســوأ، ويــدق التغي
1.5تكثيـــف التكيـــف، ومعالجـــة الخســـائر واألضـــرار، والعمـــل اآلن إلبقـــاء 

درجة حرارة األرض على قيد الحياة، ونعلم جميًعا أن مؤتمر األطراف هذا 
.في متناول اليد1.5، هو آخر أمل لنا في الحفاظ على "26كوب "

ألوك شارما،
وزير الدولة البريطاني لألعمال والطاقة 

واالستراتيجية الصناعية آنذاك 
ومسؤول المناخ الحالي 

26
ألوك شارما: رئيس القمة

آنذاكوزير الدولة البريطاني لألعمال والطاقة واالستراتيجية الصناعية
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ــة الطــوارئ المتمثــل فــي الحــد مــن الزيــادة فــي " اتفــاق بــاريس"أعــادت الــدول تأكيــد هــدف : االعتــراف بحال

ة متوســط درجــة الحــرارة العالميــة إلــى أقــل بكثيــر مــن درجتــين مئــويتين فــوق مســتويات مــا قبــل الحقبــ

وقد ذهبت الدول إلى أبعد من ذلك، معربة عن . درجة مئوية1.5الصناعية، ومواصلة الجهود للحد منها إلى 

درجــة 1.1حالــة االســتنفار والقلــق البــالغ مــن أن األنشــطة البشــرية تســببت فــي ارتفــاع درجــة الحــرارة بنحــو

دف مئويــة، وأن اآلثــار محسوســة بالفعــل فــي كــل منطقــة، وأن ميزانيــات الكربــون المتســقة مــع تحقيــق هــ

منـاخ هي اآلن صـغيرة، ويـتم اسـتنفادها بسـرعة، وقـد أدركـت أن تـأثيرات تغيـر ال" اتفاق باريس"درجة حرارة 

.درجة مئوية2درجة مئوية مقارنة بـ 1.5ستكون أقل بكثير عند زيادة درجة الحرارة بمقدار 

؛ حيــث يجــب خفــض "فــي هــذا العقــد الحــرج"شــددت الــدول علــى الضــرورة الملحــة للعمــل : تســريع العمــل

مـع ولكـن. للوصول إلى صافي صفري في منتصف القرن تقريًبا% 45انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 

ــا-فشــل خطــط المنــاخ الحاليــة  و ميثــاق جالســك"فــي تحقيــق الطمــوح، يــدعو -المســاهمات المحــددة وطني

، وهـو الجـدول 2025، بـدًلا مـن عـام 2022جميع الدول إلى تقديم خطـط عمـل وطنيـة أقـوى فـي عـام " للمناخ

ــ" اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ"كمــا دعــت الــدول . الزمنــي األصــلي ر إلــى إعــداد تقري

ا لقياس المستوى الحالي للطموح تجميعي سنوي للمساهمات المحددة وطني.

وافقــت الــدول فــي نهايــة"جالســكو"فــي قــرار هــو األكثــر إثــارة للجــدل فــي : االبتعــاد عــن الوقــود األحفــوري ،

ــدعو إلــى الــتخلص التــدريجي مــن طاقــة الفحــم، والــتخلص التــدريجي مــن دعــم الوقــود المطــاف علــى بنــد ي

، وهمــا قضـــيتان رئيســتان لـــم يــتم ذكرهمــا صـــراحة فــي قـــرارات محادثــات األمـــم "غيــر الفعـــال"األحفــوري 

الحتـرار المتحدة بشأن المناخ من قبل، على الرغم من أن الفحم والـنفط والغـاز تمثـل المحركـات الرئيسـة ل

وقــد أعربــت دول عديــدة ومنظمــات غيــر حكوميــة عــن اســتيائها مــن ضــعف اللغــة فيمــا يتعلــق . العــالمي

.ب، وبالتالي لم تكن طموحة بالقدر المطلو)من التخلص التدريجي إلى الخفض التدريجي(بالفحم 

دها غيــر قــادرة علــى الوفــاء بوعــ" جالســكو"جــاءت الــدول المتقدمــة إلــى : تحقيــق التمويــل المتعلــق بالمنــاخ

" وجالسـك"؛ لـذا أعـادت قمـة "األسـف"مليار دوالر أمريكي سنويا للدول النامية، مع إعرابهـا عـن 100بتقديم 

مليــار دوالر أمريكــي بشــكل عاجــل، 100تأكيــد التعهــد، وحــث الــدول المتقدمــة علــى الوفــاء الكامــل بهــدف 

.2023وعبرت الدول المتقدمة عن ثقتها في أن الهدف سيتحقق في عام 

تكيف مع آثار إلى مضاعفة التمويل لدعم الدول النامية في ال" ميثاق جالسكو"يدعو : تكثيف الدعم للتكيف

لـدول ومع أن هذا األمـر لـن يـوفر التمويـل الكامـل الـذي تحتـاج إليـه ا. تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود

تـى اآلن سـوى الفقيرة، لكنه سيزيد بشكل كبير التمويل لحماية األرواح وُسبل العيش، والتي لـم تشـكل ح

موجهة نحو التقنيات الخضـراء للتخفيـف مـن انبعاثـات غـازات % 75من إجمالي تمويل المناخ مع % 25نحو 

الـذي أيًضـا برنـامج عمـل لتحديـد هـدف عـالمي بشـأن التكيـف، و" جالسـكو"كمـا أنشـأت . االحتباس الحراري

.سيحدد االحتياجات والحلول الجماعية ألزمة المناخ التي تؤثر بالفعل على العديد من الدول

:نتائج وتوصيات القمة
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 بالئحــة توصــلت الــدول إلــى اتفــاق بشــأن القضــايا المتبقيــة لمــا ُيســمى": بــاريس"اســتكمال الئحــة قواعــد

قواعد المتعلقة ، والتي من بينها ال"باريس"، والتفاصيل التشغيلية للتنفيذ العملي التفاق "باريس"قواعد 

ت بشــراء بأســواق الكربــون، تلــك التــي ستســمح للــدول التــي تكــافح لتحقيــق أهــدافها الخاصــة باالنبعاثــا

حـول كمـا تـم اختتـام المفاوضـات. تخفيضات االنبعاثات مـن الـدول األخـرى التـي تجـاوزت بالفعـل أهـدافها

ارير منتظمـة إطار الشفافية المعزز، الذي يوفر أطًرا زمنية مشتركة وأشكاًلا متفق عليها للدول لتقديم تق

ــع الــدول تســهم بنصــيبها فــي الجهــ د عــن التقــدم المحــرز، مصــممة لبنــاء الثقــة والطمأنينــة فــي أن جمي

.العالمي

لعــالم إقـراًرا بـأن تغيــر المنـاخ لـه تــأثيرات متزايـدة علـى األفــراد خاصـة فـي ا: التركيـز علـى الخســائر واألضـرار

لخطــر ، تــربط الــدول المعرضــة ل"شــبكة ســانتياجو"النــامي، وافقــت الــدول علــى تعزيــز شــبكة تُعــرف باســم 

ــاخ ــة والمعرفــة والمــوارد لمعالجــة مخــاطر المن " حــوار جالســكو"كمــا أطلقــوا . بمقــدمي المســاعدة التقني

رار المرتبطة الجديد لمناقشة الترتيبات الخاصة بتمويل األنشطة لتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر واألض

.باآلثار الضارة للتغير المناخي

 كـن ، كان هناك العديد مـن الصـفقات واإلعالنـات المهمـة األخـرى، والتـي يم"ميثاق جالسكو للمناخ"وخارج

:أن يكون لها آثار إيجابية كبيرة، إذا تم تنفيذها بالفعل، وتشمل

دولة خطوة بارزة إلى األمام مـن خـالل االلتـزام بوقـف فقـدان الغابـات وعكـس اتجاهـه 137اتخذت : الغابات

مليــار دوالر أمريكــي مــن القطــاع العــام 12، وكــان هــذا التعهــد مــدعوم بـــ 2030وتــدهور األراضــي بحلــول عــام 

كثــر مــنباإلضــافة إلــى ذلــك، التــزم الرؤســاء التنفيــذيون أل. مليــارات دوالر أمريكــي فــي التمويــل الخــاص7.2و

تريليونـــات دوالر أمريكـــي بالقضـــاء علـــى 8.7مؤسســـة ماليـــة لـــديها أصـــول عالميـــة تزيـــد قيمتهـــا علـــى 30

.االستثمار في األنشطة المرتبطة بإزالة الغابات
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ي مصدًرا رئيًسـا لالنبعاثـات، علـى التعهـد العـالمي للميثـان، والـذ15دول، بما في ذلك 103وقعت : الميثان

وُيَعـد . 2020، مقارنـة بمسـتويات عـام 2030بحلـول عـام % 30يهدف إلى الحد من انبعاثـات الميثـان بنسـبة 

.الميثان، أحد أقوى غازات الدفيئة، مسؤوًلا عن ثلث االحترار الحالي من األنشطة البشرية

دولة وست شركات تصنيع سيارات رئيسة وجهات فاعلة أخرى مثل المـدن، 30حددت أكثر من : السيارات

بحلول تصميمها على أن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة مركبات خالية من االنبعاثات

علـى مسـتوى العـالم؛ ممـا يسـرع مـن إزالـة الكربـون النـاجم عـن 2040في األسواق الرائدة، وعام 2035عام 

.من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية% 10النقل البري، والذي يمثل نحو 

مانيـا، أعلن قادة من جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحـدة األمريكيـة، وفرنسـا، وأل: الفحم

8.5قيمـة واالتحاد األوروبي عن شراكة رائدة لدعم جنوب إفريقيا باعتبارها أكبر منتج للكهربـاء فـي العـالم ب

ســنوات القادمــة لالنتقــال العــادل مــن الفحــم إلــى اقتصــاد مــنخفض 5-3مليــارات دوالر أمريكــي علــى مــدى 

.الكربون

أعلنـــت المؤسســـات الماليـــة الخاصـــة والبنـــوك المركزيـــة عـــن خطـــوات إلعـــادة توجيـــه : التمويـــل الخـــاص

كو المـالي تحـالف جالسـ"تريليونات الدوالرات نحو تحقيق صافي انبعاثات صـفرية عالميـة، وكـان مـن بينهـا 

تريليـون دوالر أمريكـي؛ 130دولة تتحكم في أصول بقيمة 45شركة في 450، مع أكثر من "للصافي الصفري

.مما يتطلب من أعضائها تحديد أهداف قوية وقائمة على العلم على المدى القريب
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دليل المؤلف

المبادئ الرئيسة الحاكمة ألعمال المجلة

يحكـــم أعمـــال سلســـلة أوراق السياســـات عـــدد مـــن المبـــادئ، التـــي تعكـــس رؤيـــة مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار، 
:وتوجهاته االستراتيجية؛ المتمثلة في اآلتي

لجيــد؛ وفــي التحلــي بــأعلى مســتوى مــن أخالقيــات البحــث، وااللتــزام بتلبيــة المعــايير الدوليــة فيمــا يخــص البحــث ا: النزاهــة
خــالص إعـالء قيمـة المعرفــة والموثوقيـة، والبحـث الـدؤوب، والمســاءلة، والمصـداقية، والتفكيـر االبتكـاري، واإل: مقـدمتها

.في العمل

ضــوع تكــون اإلســهامات البحثيــة ُموجهــة للسياســات العامــة فــي األســاس، والتــي تبــدأ عــادة بالمقدمــة عــن المو: القيمــة
.ةوسياقه، ثم تحليل موجز للقضية محل االهتمام مؤيد باألدلة، مع طرح بدائل للسياسات والخيارات الُمقترح

حـددة، ويتبـع يكون اإلسهام البحثي قائًما على مشكلة أو قضية ُمعرفة جيًدا، ويستهدف اإلجابة على تساؤالت مُ : الجودة
وبـــدائل مــنهج بحثــي مناســـب لجمــع البيانــات وتحليلهـــا، مــع تقـــديم تفســير مســتنير للنتـــائج، وصــولًا إلــى طـــرح مرئيــات

.سياسات يُفيد متخذ القرار

االســـتعانة بمصـــادر بيانـــات ومعلومـــات ذات مصـــداقية مرتفعـــة ومـــن مصـــادر أصـــيلة رســـمية، مـــع تحـــري : المصـــداقية
.  تجارب مؤيدة لها/ منطقية األفكار والرؤى المطروحة، مع إمكانية االستشهاد بنتائج دراسات

ــز ــز والتفــرد عــن اآلخــرين غايــة، تضــعها المجلــة نصــب عينيهــا؛ حيــث تتســم جميــع اإلســ: التميُّ هامات إن البحــث عــن التمّي
بة اقتبـاس الُمقدمة للنشر باألصالة، مع عدم قيام الباحث بنشرها أو تقديمها للنشر في أي جهة أخرى، مـع االلتـزام بنسـ

%.10ال تزيد على 

دينــي االلتــزام بأقصــى درجــات الحياديــة ونبــذ التحيــزات بمختلــف أنواعهــا، ســواء كانــت علــى أســاس سياســي أو: الحياديــة
أو عرقــي أو عقائــدي أو فكــري، مــع عــدم اإلســاءة إلــى الثقافــات المختلفــة، أو اإلشــارة إلــى نمــاذج أو ســلوكيات بعينهــا ال

.يعتمد تحليلها على منهج علمي رصين

ة فـي توفير فرصة عادلة أمام جميع شـباب البـاحثين والممارسـين والخبـراء، مـن داخـل مصـر وخارجهـا، للمشـارك: االنفتاح
.أعمال المجلة، لما لذلك من أثر إيجابي على التكوين العلمي ألعدادها، وإثراء الخبرات والمعارف التي تُقدمها

دوريــات امـتالك المركـز حقـوق الملكيــة األدبيـة لإلسـهامات المنشـورة، وال يجـوز للمــؤلفين إعـادة نشـرها فـي أي: الملكيـة
بـل المركـز، شـريطة اإلشـارة إلـى أن اإلصـد

ِ
ار األول أو إصدارات علمية إال بعد الحصول علـى موافقـة كتابيـة مسـبقة مـن ق

.منها قد صدر ضمن مؤلفاته
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ــر المنــاخي وتداعياتــه، وطــرح مســارات العمــل للتصــدي لــه، يتطلبــان تكــاتف قطــاع عــري ض مــن بمــا أن تحليــل روافــد التغيُّ
امات بجميــع اإلســه" آفــاق المنــاخ"األكــاديميين والخبــراء والممارســين فــي تخصصــات متنوعــة، ترحــب هيئــة تحريــر مجلــة 

:القيِّمة التي ترد إليها في الموضوعات ذات الصلة، والتي تغطي الفئات التالية

)Policy-oriented Research Paper(األبحاث التطبيقية الموجهة للسياسة : الفئة األولى

التجـارب والخبــرات تتسـم بالطـابع البحثـي التطبيقـي، المســتند إلـى أسـس علميـة تحليليـة تطبيقيــة، والمؤيـد باألدلـة و
جهـود الدولـة المحلية والدولية، لُتخاطب ُمتخذ القرار بآراء ومبادرات وتدابير سياسات عامـة قابلـة للتطبيـق ممـا يُثـري

.  التنموية المختلفةالمناحيفي 

لة مـا، وتحليـل تُركز على أجندة ُمتخذ القرار، وتطرح نتائج قيِّمة تُسهم في تطـوير السياسـات العامـة؛ حيـث تبـدأ بمشـك
.أبعادها في سبيل طرح مبادرات وسياسات بديلة لمواجهتها، لتقديمها لصانع القرار لالختيار فيما بينها

بــل اثنــين مــن الُمحكمــين المتخصصــين، يــتم تحديــدهما وفًقــ
ِ
ا لطبيعــة تخضــع جميــع األبحــاث للتحكــيم العلمــي مــن ق

ى مبـدأ المؤلفين والُمحكم عن بعضـهم الـبعض، حفاًظـا علـ/علًما بأنه يتم حجب هوية كل من المؤلف. موضوع البحث
.السرية ولضمان عدم التحيُّز

 أقسام فرعية، بخالف الُمقدمة وقسم الخالصة والتوصيات؛ حيث4–3لالسترشاد، عادة ما يتم تجزئة المحتوى إلى:

لنقـاش، مـع القضية محل االهتمام التي تطرحها الورقـة علـى بسـاط ا/ تتضمن الُمقدمة تتضمن تحديًدا للمشكلة
يجيب عليهـا، التسـاؤالت التـي سـ/ استعراض التعاريف الرئيسة التي يستند إليها المؤلف بإيجاز، ثـم هيكـل الورقـة

.  ومنهجية البحث

ــى أي مــن أســاليب التحليــل الكمــي أو ال كيفــي، تخصــيص قســم لتحليــل أبعــاد القضــية محــل االهتمــام، اســتناًدا إل
.يالت المقارنةباألدلة والبيانات األكثر أهمية، مع طرح النتائج وتفسير داللتها، ويُمكن االسترشاد بنتائج التحل

القضـية /المسارات الممكنة للتعاطي مـع المشـكلة/ تخصيص الجزء األكبر من المحتوى لطرح بدائل السياسات
.يةمحل االهتمام، مع إثارة حوار بشأنها، وتبيان األسانيد التي تدعمها سواء التطبيقية أو الكتابات بحث

تنتهي الورقة بقسم أخير الستعراض أهم ما انتهت إليه من نتائج وخلصت إليه من توصيات.

يُمكــن ال يــتم تخصــيص قســم ُمنفصــل لعــرض األدبيــات أو تفاصــيل التعــاريف والمصــطلحات، ولكــن بــدلًا مــن ذلــك ،
.ضمن المتن، شريطة أن تُقدم إضافة رصينة للمحتوى–بإيجاز –االسترشاد بها 

 كلمة بدون الهوامش والمراجع، بأي من اللغتين العربيـة أو اإلنجليزيـة، مـع مراعـاة 5000-3500يأتي البحث في حدود
.اتباع القواعد اللغوية السليمة، وأن يتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي والوضوح واإليجاز

واألشـكال يَُعد تعزيز المحتوى بـأدوات توضـيحية إضـافة إلـى قيمتـه العلميـة، بمـا فـي ذلـك الجـداول والرسـوم البيانيـة
.التوضيحية الفعالة، بما يراعي االرشادات الموضحة الحًقا

 اللتهـا، علـى أن إلى نماذج تحليلية، يتم التركيز في المتن على منطقها، والنتـائج المستخلصـة منهـا، وداالرتكانفي حال
.يتم ذكر التفاصيل الفنية للنموذج في ملحق فني

كلمة250المؤلفون إرفاق مستخلص باللغتين العربية واإلنجليزية، قوام كل منهما /يراعي المؤلف.

:طبيعة اإلسهامات
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رئيـات يُقدم مقال الرأي قيمة ُمضافة للقضـية التـي يتناولهـا، ورؤيـة ُمغـايرة لمـا هـو متعـارف عليـه، مـع طـرح أفكـار وم
.مستنيرة يُمكن لمتخذ القرار االستفادة منها

هـة نظـر المؤلـف تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، وتركز في األسـاس علـى طـرح إشـكالية رئيسـة، وتحليلهـا وفًقـا لوج
.  وبنات أفكاره، مع دعمها باألدلة والمعلومات المؤيدة لها

 كلمـــة بـــدون الهـــوامش والمراجـــع التـــي ينبغـــي أن تُـــذيلها، بـــأي مـــن اللغتـــين العربيـــة أو 2000-1600تـــأتي فـــي حـــدود
.ح واإليجازاإلنجليزية، مع مراعاة اتباع القواعد اللغوية السليمة، وأن يتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي والوضو

 ــى ــوى إل ــة المحت ــتم تجزئ ــين 4–3لالسترشــاد، عــادة مــا ي ــوازن ب ــاوين فرعيــة بخــالف الُمقدمــة، مــع مراعــاة إحــداث ت عن
...).وختاًما (محتوى كل منها، وعرضه وفق تسلسل منطقي، على أن ينتهي مقال الرأي بفقرة ختامية 

 لجـــذب انتبـــاه القـــارئ، يُمكـــن بـــدء المقـــال بطـــرح تســـاؤل رئـــيس، أو قصـــة مـــوجزة، أو قـــول مـــأثور؛ شـــريطة أن تكـــون
.متناغمة مع نسيج المحتوى

)Opinion Articles(مقاالت الرأي التحليلية : الفئة الثانية

)(Climate Storytellingروايات مناخية : الفئة الثالثة

دوليــة رائــدة فــي العمــل المنــاخي ومواجهــة أحــداث / إقليميــة/ تســعى هــذه الروايــات إلــى اســتعراض تجــارب محليــة
.الطقس القاسي، لتعزيز المعرفة بها واستخالص الدروس المستفادة التي تُلهم متخذ القرار

ُمـدن أو حكومــات، مؤسســات عامـة أو خاصــة، أو مبــادرات/ أقــاليم/ يُمكـن أن تغطــي الروايـات المناخيــة تجــارب لبلـدان /
.برامج ومشروعات، ويُمكن صياغتها وفًقا لمنهجية رواية قصص األعمال

ات المؤيـدة يتسم العرض بالطابع التطبيقي، مع تحليل التجربة وفًقا لوجهة نظر المؤلف، ودعمها باألدلة والمعلومـ
.  لها

 ـــأتي فـــي حـــدود ـــة 2000-1600ت ـــين العربي ـــأي مـــن اللغت ـــذيلها، ب ـــي ينبغـــي أن تُ ـــدون الهـــوامش والمراجـــع الت كلمـــة ب
وح أو اإلنجليزيـــة، مـــع مراعـــاة اتبـــاع القواعـــد اللغويـــة الســـليمة، وأن يتســـم المحتـــوى بالتسلســـل المنطقـــي والوضـــ

.واإليجاز

 ــى ــوى إل ــة المحت ــتم تجزئ ــين 4–3لالسترشــاد، عــادة مــا ي ــوازن ب ــاوين فرعيــة بخــالف الُمقدمــة، مــع مراعــاة إحــداث ت عن
...).وختاًما (محتوى كل منها، وعرضه وفق تسلسل منطقي، على أن تنتهي الرواية المناخية بفقرة ختامية 

كـون ألغراض إثارة انتباه القارئ، يُمكن بدء المقال بطرح تسـاؤل رئـيس، أو قصـة مـوجزة، أو قـول مـأثور؛ شـريطة أن ي
.متناغمة مع نسيج المحتوى
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ذلــك تهــدف إلــى االســتفادة مــن المخــزون الهائــل للمعرفــة المتاحــة فــي جميــع أقــاليم العــالم باللغــة اإلنجليزيــة، بمــا فــي
.عليهاالدراسات والبحوث التطبيقية والتقارير الدولية؛ بحيث تُوفر قيمة ُمضافة لمتخذ القرار، يُمكنه البناء

 كلمـــة، باللغــة العربيـــة، مـــع مراعــاة اتبـــاع القواعـــد اللغويــة الســـليمة، وأن يتســـم 2000-1600يــأتي العـــرض فــي حـــدود
.المحتوى بالتسلسل المنطقي والوضوح واإليجاز

 عنـاوين فرعيـة بخـالف الُمقدمـة، علـى أن يبـدأ العـرض بفقـرة تقديميـة 4–3لالسترشاد، عادة ما يتم تجزئـة المحتـوى إلـى
ى للتعريف باإلصدارة محل العرض، مع مراعاة إحـداث تـوازن بـين محتـوى كـل منهـا، وعرضـه وفـق تسلسـل منطقـي، علـ

...).وختاًما (أن ينتهي العرض بفقرة ختامية 

المصدرألغراض إثارة انتباه القارئ، يُمكن بدء المقال بطرح تساؤل رئيس، أو رسالة أساسية في هيئة قول مأثور من.

:هذا وتجدر اإلشارة إلى أن كل عدد من أعداد مجلة آفاق المناخ يأتي في هيئة جزأين منفصلين

ة،األبحــــاث الُمحكمــــة باللغــــة العربيــــة، ومقــــاالت الــــرأي بــــاللغتين العربيــــة واإلنجليزيــــة، والروايــــات المناخيــــ: الجــــزء األول
.وعروض اإلصدارات

.األبحاث الُمحكمة باللغة اإلنجليزية: الجزء الثاني

منهجية العمل

250المؤلفــون بإرســال مقتــرح لإلســهام المرجــو نشــره بالمجلــة، فــي حــدود / لجميــع فئــات اإلســهامات، يقــوم المؤلــف
علــى أن يــتم تحديــد طبيعــة ) CJ@idsc.net.eg(كلمــة، مــع ســيرة ذاتيــة ُمختصــرة، علــى البريــد اإللكترونــي الخــاص بالمجلــة 

.اإلسهام البحثي وعنوانه

ــتم مخاطبــة المؤلــف ــرأي بشــأنها؛ حيــث ي ــدرس فريــق المجلــة المقترحــات الُمقدمــة، ويبــدي ال ان المــؤلفين بمــا إذا كــ/ ي
.الموضوع المقترح مقبولًا، أو مقبولًا ولكنه يحتاج إلى تعديالت مع توضيحها، أو مرفوًضا

ترونــي المؤلفــون بإنهــاء العمــل عليــه، وإرســاله علــى البريــد اإللك/ فــي حــال قبــول مقتــرح اإلســهام البحثــي، يقــوم المؤلــف
مؤلـف بأنـه هـذا باإلضـافة إلـى اسـتيفاء نمـوذج إقـرار ال. للمجلة، مع نسخة إلكترونية من المصادر التي تم االسـتناد إليهـا

.لم يُسَبق نشر المحتوى من قبل، وأنه لم يتم التقدم به للنشر في جهة أخرى في الوقت الراهن

 ليخاطــب المؤلــف %. 10يراجــع فريــق المجلــة المحتــوى الُمرســل، ويجــري اختبــار االقتبــاس بشــأنه لضــمان أنــه لــم يــتخَط
.وًضاالرئيس بما إذا كان المحتوى مقبولًا بشكل نهائي، أو مقبولًا ولكن يحتاج إلى تعديالت مع توضيحها، أو مرف

ل بعــد اســتالم النســخة الُمعدلــة مــن المحتــوى، يقــوم فريــق المجلــة بالعمــل عليهــا، ومراجعــة وتوكيــد جودتهــا، وفــي حــا
.األبحاث التطبيقية، يتم إجراء دورة التحكيم العلمي، وصولًا إلى اإلصدارة النهائية منها

لــة بحــق يضــطلع فريــق المجلــة بعــد ذلــك بــإجراءات التحريــر والتصــميم الجرافيكــي واإلخــراج الفنــي، ويحــتفظ فريــق المج
الفكـرة العامـة التعديل في الصياغة التحريرية للمحتوى المقدم وفق مقتضيات النشر، بشرط أال يُؤثر ذلك علـى الـنص و

.التي يتناولها

 ـا ـا وإلكتروني مـن -داخليـةوفًقـا لسياسـات العمـل ال–يتولى مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار نشـر وتوزيـع المجلـة ورقي
.خالل القنوات والوسائل المختلفة التي يراها مناسبة

)Report/ Research Review(عروض األبحاث والتقارير : الفئة الرابعة
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ة، يـأتي فـي لعدد من المعايير الموضوعية في تقيـيم اإلسـهامات الُمرشـحة للنشـر بالمجلـاالرتكانفي جميع األحوال، يتم 
:مقدمتها

لتطبيـق تـدابير قابلـة ل/ أهمية الموضوع محل البحث لمتخذ القرار، وإسهامه في توليد قيمة ُمضافة، ومعـارف وأفكـار
.ويُمكن تبنيها لتعزيز جهود التنمية

اتباع المنهجية العلمية للكتابة األكاديمية في البحث وأصول التوثيق العلمي للمصادر والمراجع.

 فكـار ، وجـودة المحتـوى واألوموضـوعيتهااتساق ومنطقية البيانات الُمستخدمة واألهـداف والفرضـيات ومـدى دقتهـا
.التي يطرحها

وضوح ودقة وسالمة اللغة المستخدمة في الكتابة.

 حيةالجداول والرسوم البيانية والتوضي(تنظيم الشكل العام لمحتوى الورقة، واالستعانة باألدوات الشارحة.(

قواعد عامة للكتابة

ى الـوظيفي المـؤلفين كامًلـا والمسـم/ يـتم فـي الصـفحة األولـى ذكـر العنـوان مـع كتابـة اسـم المؤلـف: البيانات األساسية
ــة يــتم الك ــر المتحــدثين باللغــة العربي ــة، باســتثناء المشــاركين غي ــة واإلنجليزي ــة باللغــة وجهــة العمــل بــاللغتين العربي تاب

.  اإلنجليزية فقط

ي للشـخص في حال تقديم شكر لشخص ما، يأتي ذلك كهامش في الصفحة األولى، على أن يتم ذكـر االسـم الثالثـ: الشكر
).كلمة40ال يزيد على (المرجو شكره، ومسماه الوظيفي، واإلسهام الذي يتم شكره عليه بإيجاز 

سـهام يتم توثيق المراجع في متن المحتوى، دون هوامش، على أن ترد جميـع المصـادر فـي نهايـة اإل: االقتباس في المتن
اللغـة مع ترتيبهـا أبجـديا، لتـرد المصـادر باللغـة العربيـة أولًـا ثـم المصـادر ب،)Chicago Style" (نظام شيكاغو"البحثي، وفق 

.اإلنجليزية

مصطلح عند ذكر مصطلحات فنية ألول مرة في المحتوى باللغة العربية، يتم ذكر ال: المصطلحات واالختصارات والرموز
ــتم االعتمــاد بعــد ذلــ ــين قوســين، علــى أن ي ــة واختصــاره ب ك علــى العربــي يليــه مباشــرة اســم المصــطلح باللغــة اإلنجليزي

.  المصطلح العربي فقط

علـى أن يـتم وفي حال المحتوى باللغة اإلنجليزية، يـتم ذكـر اسـم المصـطلح ألول مـرة كامًلـا ويليـه االختصـار بـين قوسـين،
.استخدام االسم المختصر الحًقا

البحثيـة، يرجى تجنب استخدام األسماء المختصرة للمصطلحات في العنوان الـرئيس أو العنـاوين الفرعيـة باإلسـهامات
.كما ينبغي تجنب استخدامها في عناوين الجداول واألشكال البيانية والتوضيحية
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:تنسيق الصفحات

 الكتابة في ملف برنامج(MS Word) على صفحةA4، سم في جميع الجوانب3بهوامش.

استخدام خط(Sakkal)  سم1.2للمتن، مع تباعد األسطر 14للعنوان الرئيس والعناوين الفرعية، وحجم 16بحجم.

الترقيم يبدأ من الصفحة األولى التي تضم العنوان.

:تنسيق األشكال البيانية والتوضيحية

 يــتم إنشــاؤها فــي المــتن، وال يــتم اســتيراد أي منهــا مــن بــرامج أخــرى مثــل(PowerPoint) أو(Excel)، وال يــتم إضــافتها
.كصورة

كل فـي إضافة جميع المعلومات الخاصة بالشكل البياني أو التوضـيحي، بمـا فـي ذلـك رقمـه المسلسـل، وعنـوان الشـ
.12حجمه (Sakkal)األعلى، ووحدة القياس، وأي مالحظات على البيانات والمصدر كامًلا في األسفل؛ بخط 

وى الخـاص يرد الشكل البياني أو التوضيحي بعـد اإلشـارة إليـه فـي المـتن، وال يجـوز أن يـرد أي شـكل سـابًقا علـى المحتـ
.به، كما أنه يرد وفق التسلسل الرقمي الخاص به

 في الرسوم البيانية، يتم االعتماد على األشكال ثنائية األبعاد(2D)، واالبتعـاد كـل البعـد عـن اسـتخدام األشـكال ثالثيـة
.مع استخدام نوع الشكل البياني الُمالئم للبيانات المستهدف عرضها،(3D)األبعاد 

:تنسيق الجداول

اول وفي حـال الجـد. يتم إنشاؤها في المتن مع عدم إضافتها كصورة، ومراعاة أن يكون عدد أسطرها مناسًبا للعرض
.الطويلة التفصيلية، يتم ذكرها في ملحق إحصائي

وأي رقمه المسلسـل، وعنوانـه فـي األعلـى، ووحـدة القيـاس،: إضافة جميع المعلومات الخاصة بالجدول، بما في ذلك
Sakkal)(مالحظات على البيانات والمصدر كامًلا في األسفل؛ بخط  Magalla 12حجمه.

 تــرد الجــداول بعــد اإلشــارة إليهــا فــي المــتن، وال يــرد أي منهــا ســابًقا علــى المحتــوى الخــاص بــه، كمــا أنهــا تــرد وفــق
.  التسلسل الرقمي الخاص بها أيًضا
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