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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

230



 ،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

232
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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
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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


