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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

ا وفيمــا يلــي أدرجُ خمــَس أولويــات للعمــل المنــاخي، والتــي تهــدف بشــكل جمــاعي إلــى مثــل هــذ

. التوازن الحاسم
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يقلـل هي اعتماد نهج شامل للتغير المناخي، وهذا يعني االمتنـاع عـن الـنهج االختزالـي، الـذياألولوية األولى 

ة وفــي حــين أن هــذه هــي العناصــر الرئيســ. مــن العمــل المنــاخي إلــى الحــد األدنــى، والتخفيــف مــن إزالــة الكربــون

لـى األقـل للحل، إال أنه ال ينبغي نسيان المهمة الكبرى؛ فالتمويل والتكيف ومواجهـة الخسـائر واألضـرار هـي ع

. بأهمية 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

ون يجــب أن تكــاألولويــة الثانيــة وفــي هــذا الســياق، أزعــم بــدوري أن. تنتقــل إلــى مســتويات أعلــى فــي الــدخل

.للتحول 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
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التفـاهم ، فالعمل المناخي يزدهر مـن خـالل التعـاون والتنسـيق واألقلمةللعمل المناخي هي 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

نس بـين ؛ فالنظر في عدم التجـااألولوية الرابعةإلى 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

ا، الدين هـو األداألولوية الخامسة  اة الرئيسـة هي التمويل، والتي بدونها لن يكون أي مما سبق ممكًنا؛ 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

يـة، فـالواقع ال ينبغي أن تتعارض المعركة ضد التغير المنـاخي مـع االحتياجـات التنمويـة للبلـدان الناموختامًا، 

جـب أن يكـون ُيشير إلـى أن التمويـل المنـاخي ي" الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ"أن أحدث تقرير لـ

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

6


