أولويننننننننننننننا مننننننننننننننرتمر
األفراق الحن ياي
ة .مدموة مدي ال ي
ائ المنناخ للرئاسن المصنري
((COP27
ل منننن
المب ننننوث البننننا
المحدننن ف الم نننن بحموينننل
أجنننننننننننننن ف  2030للحنميننننننننننننن
المسننننننح ام منننننننا برايننننننر
.2020

ينبغننن أن تاننن ق الر يننن الشنننامل إلننن
قن من
حماي ن حينناف المننواف لنني
أي ً نا من
تا ي ا أزما المناخ ،ول
أب ام البشري الق ام  :الجوع وال قر.
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تسح
اةسح

نننيف مصنننر منننرتمر األمننن المحدننن ف لحغينننر المنننناخ ( )COP27ينننالل شنننار ننننو مبر  ،2022وتُ ننن
ا

ا

بناةف الح

ريقي لمرتمر األفراق رون

ينر ن أولوينا

ب مطالب ةول ال نال الننام  ،واألمنر األكثنر أهمين هنو تدوينل الح ان ا
بل أ

الوا

ال منل المنناي  ،والح بينر
المنايين إلن تن ينا

لن

.

هنناا وترس ن الحقننا ير السنننوي لل رينند الد ننوم ال ن ول الم ن ن بحغيننر المننناخ ) )IPCCوننو ف ش ن ي ف
وحيناف األجينال الدالين والقاةمن  .ل ننا يل حنون
الوضوم لحأ يرا الحغينر المنناي بلن كوكنب األ
انحباهنا أي ً ا إل الظل ال بير الاي يمينا أزمن المنناخ؛ حينث تُظانر ا حصناما الحا يبين والم اونرف
كينف أن الحغيننر المننناي هنو ،ن المقننام األول ،ننناج بن بوامننل يا جين نشنأ

ن الن ول المحق من

منانننا موافننننو ال وكنننب جمي ً نننا :ال قنننرام واألفنينننام .ويظانننر ذلننن بوضنننوم مننن ينننالل أ نننام
ويننن
انب ا ننا فننازا اةححبنناس الدننرا ي لمبحلننف ةول ومنننافد ال ننال  .ل ن سننبيل المثننال :تُ َ ن نا ف
إ ريقيا مص ًا لن  %3ق

م إجمال انب ا ا

ال ال  ،بينما ينب ث م الوةيا

المحدن ف األمري ين ،

الح يبلغ ب ة س اناا ب س ان إ ريقيا تقريبًا %12.5 ،م ا جمال ال الم لالنب ا ا .

و ننن هننناا الصننن ة ،نننإن إيجننناة حنننل بننناةل ومسنننح ام ألزمننن الحغينننر المنننناي يحطلنننب الحن ينننا ال نننو ي
جراما

الحب يف والح يف ،من الدنر

بلن ال

الن المنايين ؛ لني

من السنال تدقيند الحنوازن

بي هاي الجانبي .
و يما يل أة جُ يم َ

أولويا

لل مل المناي  ،والحن تان ق بشن ل جمناب إلن مثنل هناا الحنوازن

الداس .
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األولوي األول ه ابحماة ناج شامل للحغير المناي  ،وهاا ي ن اةمحناع ب الناج اةيحاال  ،الاي يقلل م
ال مل المناي إل الد األةن  ،والحب يف م إزال ال ربون .و

حي أن هاه ه ال ناور الرئيس للدنل ،إة

أنت ة ينبغ نسيان المامن ال بنرى؛ الحموينل والح ينف ومواجان البسنائر واألضنرا هن بلن األ نل بأهمين
الحب يف ن ساا.
إل ذلن  ،نإن جن ول األبمنال األكثنر شنمو ًلا للحنمين المسنح ام من منظنو الن ول النامين هنو أمنر

با ضا

وجنوةي ومان مثننل ال مننل المننناي ن سننت .ولنني

الن بوف إلن ال مننل المننناي ةون النظننر ن

من الننوا

السننياق ال امننل ألهن اق الحنمين المسننح ام ( ،)SDGsوم الجن مشن ال

ال قننر والجننوع ،والبطالن  ،وتم نني

المرأف.
إن مسننرولي ال ن ول المحق م ن

ن

ينناةف األبمننال المح لق ن بال مننل المننناي والح نولوجيننا الب

ج ن ال يننت؛ حيننث يننرى "ماي ننل سننبن

ننرام أم نر ة

" ) ،)Michael Spenceاة حصنناةي الدننائا بلنن جننائاف نوبننل ،أن النن ول

المحق م يجب أن تقوة مسا ال مل المنناي باسنحب ام الح نولوجينا واةسنحراتيجي ال المين لحقلينل كثا ن
ال ربون

ا حصناةاتاا .وهناا من شنأنت أن يمان الطريند لال حصناةا

تنحقل إل مسحويا

أبل

م الماي م الح ا ا

ال يل .و

النامين ةتبناع مسنا مسنح ام ألنانا

هاا السياق ،أزب ب و ي أن األولوي الثاني يجنب أن ت نون للحدنول

والوبوة إل الحن يا ال

ل واةسحثما ا

المنايي .

بننل ال ن بشننر بامً ننا ،ن مننرتمر األمن المحدن ف لحغيننر المننناخ ن كوبنانناج ) ،)COP15وبن

الن ول الغنين

بحوجيننت  100مليننا ةوة أمري ن سنننويًّا إلن الن ول األ ننل ننرامً بدلننول بننام  2020لمسنناب تاا بلن الح يننف من

الحغير المناي والحب يف م ا ت اع ة جا
منا ات ا ي با ي
ُي َ

ح ذاتت منب

بام  2015؛ حيث كان

الدرا ف .وم ذلن  ،دشن الحموينل اتسن بالحقن م بنوتيرف بطيتن
األ ام ا جمالي أ ل ب ثير م المبلغ الاي ت اةلحاام بت ،والاي

ً ا ج ًّ ا مقا ن باححياجا

الحمويل ال

لي لل ول النامي أو إذا ت

ياست كنسب متوي

م الناتج ال الم ( %0.12م الناتج المدل ا جمال ال الم ).
إن ال ول المحق م ت حرق بمثل هاا النقص
ول

الو ام؛ األمر الاي يقوّ

ت ون م المناخ ( )COP27بمثاب "مرتمر األفنراق للحن ينا" بال

يح ت بت الحمويل ،وتو
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األ

ا الواب ف ،وت را المباة ا

آفاق المناخ  -العدد األول  -نوفمبر 2022

الثق بي ال ول الغنين وال قينرف.
نل ،يجنب اتبناذ إجنراما

الدالي وتوسي نطا اا.

لين بدينث

األولوي الثالث لل مل المنناي هن األ لمن  ،ال منل المنناي ياةهنر من ينالل الح ناون والحنسنيد والح ناه
ننم ال مننل المشننحرك ا

المحبنناةل؛ إذ ي

ليم ن أن ت ننون إجننراما

سياس ن المننناخ مج ي ن تقن ًّيننا وا حصنناةيًّا

واجحمابيًّا وسياسيًّا .كما أنت شرط ضرو ي لالنحقال ال اةل الاي تشنح الداجن إلينت ،والناي يحدقند من ينالل
النظنر بشن ل مناسننب ن الحدن يا

اةجحمابين واة حصنناةي ا

ليمين والمواون ا

الجيوسياسني  .نحيجن

ّ الن لحبنناةل الحجننا ب والببننرا  ،وتطننوير

لننال  ،ننإن إضن ام الطنناب ا ليمن بلن ال مننل المننناي هننو آلين
ُّ
َّ
األه اق المُ
وتجنب الح اوتا والحوترا .
صممَ إ ليميًّا

بني

ب و ها تأيانا األ لم إل الد يث بل مسحوى ال ول  ،وه األولوين الراب ن ؛ نالنظر ن بن م الحجنان
البل ن ان ،وةايلاننا أي ً ننا ،أمننر حاس ن لحدقينند انحقننال بنناةل؛ البصننائص ال يموفرا ي ن المدلي ن  ،مثننل :ال ن يل

والح لي والصد  ،وكال

البصائص البيتي  ،ه المد ةا

ين بو إلن ةو أكبننر لالببنني المدلينني  ،والقطنناع البننا
والمدا ظا )

الرئيس لمسا ا

(مثننل الشننركا

ال مل المناي المناسنب ؛ منا

والمجحم ننا ) أو ال ننام (مثننل المن ن

ئيسا ل مل هاا ال ام م "شراك مراكش".
ً
أجن ف المناخ ،والح تمثل مدو ًا

األولوي البامس ه الحمويل ،والح ب وناا ل ي ون أي ممنا سنبد مم ًننا؛ داليًّنا ،الن ي هنو األةاف الرئيسن
ين الماين من
مسح امً ا وة باة ًلا .إننا بداج إل
البل ان النامي  ،وهاا لي
المسحب م لحمويل المناخ
والحمويل بشروط مُ يسنرف ،ياون لال حصناةا

اةسحثما ا
و ًقننا لصننن وق النق ن ال ن ول  ،ننإن  %60م ن البل ن ان منب
ال يون ،أو ت ان بال

النامين الحن وونل  ،بنل تجناوز  ،حن وة ةيونانا.
ن ال ن يل م رض ن اآلن لبطننر كبيننر م ن ضننائق

ل م ضائق ال يون .وهاا يحطلب ت ايا الق ف بل الصموة

ال ال ةون زياةف ةيوناا؛ األمر الاي ي بو إلن اةبح نا

ن أةوا

ًا

البلن ان األكثنر ضن

الحموينل ،ومناج الحموينل المنناي وإنشنام

أسواق ال ربون ال ولي .
ويحامً ا ،ة ينبغ أن تح ا

الم رك ض الحغير المناي م اةححياجا

الحنموي للبل ان النامي  ،الوا

أن

أحن ث تقرينر لننن"الايتن الد ومين ال ولين الم نين بحغيننر المنناخ" يُشننير إلن أن الحموينل المننناي يجنب أن ي ننون
إضا يًّا ،ولي
المواف لي

بل حساب أه اق الحنمي المسح ام  .هاا وينبغ أن تا ق الر ي الشامل إل حماين حيناف
ق م تا ي ا أزما المناخ ،ول أي ً ا م أب ام البشري الق ام  :الجوع وال قر.
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