
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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