دوري ـ ــة شـهــريــة إلـكـتــرونـيــة ت ـصــدر ع ــن مــركــز األهـ ــرام ل ـلــدراســات الـسـيــاسـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة
السنة الثامنة  -العدد  - 99نوفمبر 2022
مدير املركز

رئيس جملس اإلدارة

د .حممد فايز فرحات

عبداملحسن سالمة
رئيس التحرير

مدير التحرير

د .دينا شحاتة

شيامء منري

اإلخراج الفني

مصطفى علوان
اآلراء الواردة ىف هذا امللف تعرب عن آراء كتاهبا وال تعرب بالرضورة عن رأى
مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية
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احمل ــتويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات:

 Cop27ومحددات املوقف التفاوضي املصري

السفير /محمد نصر

جاء قرار اختيار مرص كدولة مضيفة ملؤمتر املناخ «كوب »27نتيجة لتوافق عاملي حول قدرهتا عىل حشد العمل الدويل ،وإمكاناهتا يف استضافة
هذا املؤمتر الذي يعد أكرب مؤمتر يعرض عىل مستوى العامل .ومن ثم يعدفرصة جلميع األطراف من أجل توصيل أصواهتم ،وبشكل خاص
أفريقيا ،وجنوب الكرة األرضية من أجل حتقيق العدالة املناخية .ومن أجل ذلك عقدمترص العديد من االجتامعات الوزارية والتفاوضية منذ
بداية العام  ،2022من أجل تقريب وجهات النظر يف آليات التنفيذ .وتأيت تلك التحركات استنا ًدا إىل عدد من املبادئ العامة ،واألولويات
الوطنية التي حتكم املوقف املرصي التفاويض يف إدارة أزمة التغري املناخي ،ومفاوضات كوب .27ومع ذلك هناك عدد من التحديات التي
تتطلب معاجلة دقيقة ،تأيت يف مقدمتها ،مدى التزام الدول املوقعة عىل اتفاق باريس بتعهداهتا من حيث احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة أو
مساعدة الدول األكثر ضع ًفا .وهنا يتجىل حتدي التمويل الذي ُيعد من أصعب ملفات التفاوض يف مؤمتر املناخ «كوب .»27

جهود الدولة املصرية للحد من االنبعاثات الكربونية

كيميائي /وائل فرج

عىل الرغم من أن مرص من أقل دول العامل إسهام ًا يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،إال أهنا تعد من أكثر الدول املهددة بسبب
التأثريات السلبية لتغري املناخ .ويف هذا اإلطار قامت مرص بالعديد من اإلجراءات؛ فعىل املستوى الدويل كانت مرص من أوائل الدول
املوقعة عىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ ،وبروتوكول كيوتو ،واتفاق باريس التابعان هلا .وعىل مستوى اخلطط االسرتاتيجية،
أطلقت الدولة املرصية خالل العام  2022االسرتاتيجية الوطنية للتغريات املناخية حتى عام  2050برؤية تتضمن التصدي بفعالية آلثار
وتداعيات تغرياملناخ .كذلك ،اختذت العديد من اإلجراءات يف القطاعات املختلفة من أجل احلد من االنبعاثات الكربونية؛ وذلك يف إطار
رؤيتها 2030؛ حيث قامت بحشد استثامرات كبرية من مواردها احلكومية ،ومن القطاع اخلاص لتنفيذ تلك اجلهود ،وذلك يف العديد من
القطاعات ،ويف مقدمتها ،قطاع الطاقة ،والنقل ،والصناعة ،واإلنشاء.ويف إطار استضافة مرص ،مؤمتر املناخ  COP27فإن الدولة تعكف عىل
جتهيز حزمة من املرشوعات يف جمايل التكيف والتخفيف املنتظر طرحها للتمويل.

تأثير التغيرات املناخية على مصر وآليات املواجهة
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م .صابر عثمان

تشري الدراسات املنشورة إىل أن األحداث اجلوية العنيفة (املوجات احلرارية ،السيول ،العواصف الرتابية) ،وكذا ارتفاع منسوب مستوى
سطح البحر متثل أهم التأثريات السلبية الناجتة عن تغري املناخ عىل مرص عىل الرغم من أهنا من أقل دول العامل إسهام ًا يف انبعاثات غازات
االحتباس احلراري (برشية املنشأ) .ومن بني اآلليات التي اعتمدت عليها الدولة املرصية للتعامل مع قضية تغري املناخ ،تم إعادة هيكلة
املجلس الوطني للتغريات املناخية لتصبح مرص واحدة من الدول القليلة عىل مستوى العامل التي متتلك جملس وزراء مصغر لتغري املناخ.
كام تم إطالق االسرتاتيجية الوطنية لتغري املناخ  2050يف مايو  ،2022والتي ستساهم يف التعرف عىل االحتياجات التمويلية لتنفيذ اخلطط
القطاعية التنفيذية للدولة .وعىل الرغم من حصول مرص عىل متويل لتنفيذ عدد من املرشوعات يف جماالت محاية النظم الطبيعية ،وزيادة املرونة
لتغري املناخ ،وكذلك خفض االنبعاثات املسببة لتغري املناخ ،إال إهنا مازالت حمدودة ،مع عدم وفاء الدول املتقدمة بتعهداهتا ضمن مفاوضات
املناخ ،وتعقيد عملية احلصول عىل التمويل ،ووجود اشرتاطات خمتلفة.
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أزمة التغير املناخي وتأثيراتها على الدول النامية

د .حازم محفوظ

يعود السبب الرئييس للتغريات املناخية وظاهرة االحتباس احلراري إىل أنشطة الدول املتقدمة وغريها ممن تتمتع ببصمة كربونية؛ حيث مل
تلتزم معظم احلكومات بخفض إنتاج الوقود األحفوري واستخدامه ،ويرجع ذلك إىل سعي كل دولة إىل تعظيم مصاحلها الوطنية عىل
حساب املصالح الدولية اجلامعية املرتبطة بتغري املناخ .ولقد كانت هناك تداعيات وتأثريات ضخمة عىل الدول النامية ،خاصة الدول األقل
نمو ًا ،والدول اجلزرية الصغرية النامية ،ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ نظر ًا لطبيعة موقعها اجلغرايف ،وحمدودية قدراهتا عىل التعامل
مع األزمات والكوارث املناخية ،وضعف الدعم املايل املقدم هلا من الدول املتقدمة .ومن أبرز مظاهر تلك التأثريات زيادة الكوارث البيئية
املناخية.ونظرا ألن حدوث استجابة جذرية لتقليل انتاج
وتأثرياهتا عىل الصحة العامة ،وزيادة معدل الوفيات ،كامأدت إىل النزوح واهلجرة
ً
واستهالك الوقود األحفوري عىل املدى القريب تبدو منخفضة .فإن تلك الدول تتطلع إىل مؤمتر املناخ برشم الشيخ ( )COP27من أجل
تعزيز التدابري الالزمة لبناء القدرة عىل الصمود أمام تأثريات تغري املناخ ،وتوفري التمويل الالزم لذلك.

 Cop27وسبل تعزيز دور التكنولوجيا في مواجهة التغير املناخي

د .عادل عبد الصادق

ترى مرص أن موضوع نقل التكنولوجيا من املوضوعات املهمة يف مواجهة التغريات املناخية؛ حيث تبنت اسرتاتيجية تعزيز دور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف خلق حلول مبتكرة للتخفيف من تداعيات التغري املناخي ،وبناء اقتصاد أخرض ،كام تبنت االسرتاتيجية الوطنية
للمدن الذكية واملستدامة ،وتم إطالق مرشوعات الستخدام التقنيات احلديثة يف التكيف مع تغري املناخ ،وتعزيز القدرة عىل التنبؤ وإدارة
مسارات الفيضانات املفاجئة والتخفيف من آثارها .ويف  19مايو  2022تم التوقيع عىل بروتوكول لتوطني تكنولوجيا تصنيع منظومات
النقل الذكية صديقة البيئة ،وتضمنت «االسرتاتيجية الوطنية لتغري املناخ يف مرص  »2050أهداف تتعلق بتعزيز البحث العلمي ونقل
التكنولوجيا وإدارة املعرفة والوعي ملكافحة تغري املناخ .ويف  30أغسطس  ،2022انطلقت فعاليات «املبادرة الوطنية للمرشوعات اخلرضاء
بتغي املناخ  ،COP27والذي ُيعد فرصة لطرح مرص
الذكية»؛ وذلك تزامنًا مع اجلهود الوطنية الستضافة مرص مؤمتر األمم املتحدة املعني ّ
قضية نقل التكنولوجيا من الدول املتقدمة إىل الدول النامية ،وتوفري التمويل الالزم لدعم مرشوعات التكنولوجيا اخلرضاء واملستدامة ،وبناء
القدرات والتدريب والدعم الفني للدول النامية.

املرأة والعدالة املناخية
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د .إميان عبد العظيم عبد الرحمن

ُيستخدم مصطلح «العدالة املناخية» للتعبري عن تغري املناخ كمسألة أخالقية وسياسية ،وليس كقضية بيئية أو مناخية علمية بحتة ،و ُيعد النوع
االجتامعي هو املحرك الرئييس واألسايس يف معادلة العدالة املناخية .ويف إطار مساعي الدولة املرصية لتمكني املرأة اقتصاد ًيا واجتامع ًيا،
فإهنا تعمل يف الوقت نفسه عىل تعزيز عوامل صمودها يف مواجهة التغريات املناخية ،وذلك يف إطار حتقيق العدالة املناخية .خاصة وأن املرأة
تتحمل معظم الضغط البيئي ،واملناخي بشكل أسايس من خالل األرسة والعمل وطبيعة التكوين البدين مع زيادة ضغط املجتمع عليها
لتتحمل املسئولية بشكل فردي يف كثري من األحيان يف ظل عوامل جوية متطرفة .وهنا تأيت أمهية التعلم البيئي املستمر لرفع كفاءة املجتمع
بشكل عام ملواجهة اآلثار املحتملة عىل املدن جراء تغري املناخ ،ومحاية املرأة يف املناطق املهمشة ،من أحداث الطقس املتطرفة .ومن ثم هناك
ً
أمال معقودة أن يكون  COP27بمثابة إعادة ضبط للعدالة املناخية للنساء والفتيات ،ومن أجل ذلكتم تطوير تعاون لدمج املنطقة الزرقاء
بشكل أفضل من خالل تطوير مساحة آمنة ،وتوفري جناح العدالة املناخية.
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ملحق العدد:
طرح جمهورية مصر العربية الدولي :املرأة ،البيئة ،وتغير املناخ (مارس )2022
املجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة اخلارجية ،ووزارة البيئة
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امللف املرصي  -العدد  - 99نوفمرب 2022

 Cop27ومحددات
الـــــــمـــــــوقـــــــف
الــــتــــفــــاوضــــي
المصري

السفير /محمد نصر
مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة
بوزارة الخارجية المصرية ،كبير مفاوضي مصر
والقارة األفريقية في مفاوضات الدول األطراف.

باتت ظاهرة تغري املناخ أحد أهم وأخطر التحديات التي تواجه
عاملنا ا ُملعارص اليوم ،والتي ربام ُتثل يف الفرتة القادمة التهديد األكرب
الذي يتعني عىل العامل ُمواجهته والتعامل معه ،السيام وأن التأثري
السلبي لتلك الظاهرة يطول بدرجات ُمتفاوتة كافة الدول ،و ُيوثر
عىل الدول النامية وا ُملتقدمة عىل حد سواء ،وإن كان تأثريه أكرب عىل
الدول النامية نتيجة عدم امتالكها القدرات الالزمة للتعامل بصورة
رسيعة وفعالة مع اآلثار السلبية للتغريات املناخية .وهنا تأيت أمهية
رئاسة مرص لكوب - 27والذي جاء قرار اختيارها كدولة مضيقة
نتيجة لتوافق عاملي عىل قدرهتا عىل حشد العمل الدويل ،وإمكاناهتا
يف استضافة املؤمترات العاملية بناء عىل خربهتا الدبلوماسية
والتفاوضية -باعتبارها فرصة عىل وجه األخص ألفريقيا،
وجنوب الكرة األرضية من أجل إعادة العدالة واإلنصاف إىل قلب
العمل املناخي العاملي .يأيت ذلك عىل الرغم من أن انعقاد املؤمتر،
تزامن هذا العام مع تصاعد األزمات التي يشهدها العامل ،والتي
تركت تداعيات كبرية عىل االقتصاد العاملي؛ حيث تأيت يف مقدمتها
احلرب الروسية األوكرانية ،وما أحدثته من أزمة يف الطاقة ،وبالتايل
يمكن أن تتسبب يف تراجع أولوية التصدي لالحرتار املناخي عىل
األجندة الدولية ،وتقييد قدرة الدول املوقعة عىل اتفاق باريس عىل
االلتزام بتعهداهتا من حيث احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة أو
مساعدة الدول األكثر ضع ًفا.
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مؤمتر رشم الشيخ للمناخ « »Cop 27ومسئولية العدالة املناخية

ومن ثم حتاول هذه املقالة تناول اإلطار العام احلاكم للجهود
الدولية اخلاصة بالتعاطي مع ظاهرة التغري املناخي ،وأبرز
االتفاقيات والربوتوكوالت املعنية هبذا الشأن .ثم تقديم
قراءة حتليلية للمبادئ الرئيسية التي ينطلق

منها املوقف التفاويض املرصي حيال قضية التغري املناخي،
وحمددات املصلحة الوطنية ،والتي تُعد ركائز رئيسية تستند
عليها مرص يف ظل رئاستها ملؤمتر كوب .27

ً
أول :اإلطار القانوني الدولي للتعامل مع التغيرات املناخية
تُعرف التغريات املناخية بأهنا التغري يف النظم املناخية التي تسهم
يف تغيري مكونات الغالف اجلوي ،ويتمثل الناتج الرئييس
لتلك األنشطة يف انبعاثات الغازات املسببة لظاهرة االحتباس
احلراري ،وتنقسم اآلثار السلبية املرتتبة عىل تلك التغريات إىل
آثار وقتية مثل األمطار الغزيرة ،والفيضانات ،واألعاصري،
وموجات احلرارة ،وآثار متوسطة وبعيدة املدى مثل ارتفاع
مستوى سطح البحر ،والتصحر ،وتدهور األرايض واملصايد
ً
فضل عن
السمكية ،وغريها من الظواهر املناخية القاسية.
ارتفاع متوسط درجات احلرارة ،بام هلا من آثار مبارشة عىل
املجتمعات البرشية ،واألنشطة االقتصادية ،والنظم البيئية
وااليكولوجية ،باإلضافة إىل هتديد اجلزر الصغرية ،واملناطق
الساحلية بالغرق ،بام يتسبب يف تفاقم األزمات االقتصادية،
واالجتامعية ،واألمنية ،مثل زيادة تدفق الالجئني وغريها.
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وتتجاوز آثار تغري املناخ البعد البيئي لتؤثر بصورة مبارشة
يف خمتلف قطاعات التنمية ،والنشاط البرشي فهي تؤثر عىل
قطاعات مثل الزراعة واملوارد املائية بصورة مبارشة ،وقطاع
إنتاج الطاقة بصورة غري مبارشة ،كام تؤثر عىل النامذج املستقرة
لإلنتاج يف قطاعات أخرى مثل الطاقة والنقل والصناعة،
وحتى التجارة .وتنقسم اجلهود الرامية إىل مواجهة تلك
اآلثار السلبية لتغري املناخ ،سواء عىل املستوى الدويل أو
املحيل ،إىل أربعة مستويات رئيسية :أوهلا ،احلد من انبعاث
الغازات املتسببة يف ارتفاع درجة حرارة األرض ،وبالتايل
تغري املناخ ،وهو ما ُيطلق عليه الـ «ختفيف» ،Mitigation
وثانيها ،التك ُيف مع تلك اآلثار واألرضار النامجة عنها
بالفعل ،وهو ما ُيطلق عليه «التكيف» ،Adaptation
مؤخرا ،وهو خاص بالقدرة عىل حتمل
وثالثها ،تم استحداثه
ً
اآلثار السلبية للتغريات املناخية ،و ُيطلق عليه «القدرة عىل
التحمل» أو «املرونة»  ،resilienceورابعها ،يشمل وسائل
دعم التنفيذ  means of implementationواملتمثلة يف
التمويل ،ونقل التكنولوجيا ،وبناء القدرات.

وفيام خيص اإلطار القانوين الدويل للتعامل مع التغريات
املناخية فإنه ُيعد انعكاس ًا لتطور العلوم اخلاصة بتقييم آثار
تغري املناخ ،وتقدير اآلثار املستقبلية له ،وكذلك تطور النظام
السيايس والتجاري الدويل؛ حيث يمكن الربط بني الرصاع
عىل تنافسية املنتجات واالقتصادات ،وتطور القرارات
اخلاصة بتغري املناخ .وقد بدأت املشاورات الدولية حول
البيئة يف مؤمتر ستوكهومل عام  1972والذي متخض عنه
إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة ،وإعالن ستوكهومل حول
البيئة والتنمية ،وأسفر عن إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة
 ،UNEPثم ُعقد املؤمتر العاملي األول للمناخ برعاية املنظمة
الدولية لألرصاد اجلوية يف عام  ،1979ومتخض عنه إنشاء
اللجنة احلكومية الدولية لتغري املناخ  IPCCيف عام 1988
لتكون بمثابة اجلهة الدولية املعنية بدراسة ظاهرة تغري املناخ
من الناحية العلمية استناد ًا للعلم ا ُملتاح يف هذا املجال.
ومن اجلدير بالذكر ،فقد سبق إنشاء وتفعيل اتفاقية تغري
املناخ ،إطالق اتفاقية حلامية الغالف اجلوي «اتفاقية األوزون»
للقضاء عىل الغازات (غازات الفريون) املسببة لظاهرة ثقب
األوزون ،والسكرتارية مقرها مونرتيال ،ولدهيا صندوق
خمصص  multilateral fundلتمويل عملية تغيري عمليات
تصنيع ،واستخدام الغازات املسببة لثقب األوزون.

كام نجح املجتمع الدويل يف إنشاء صندوق متوييل حتت اسم
 Global Environment Facility GEFلدعم الدول
النامية ،ودول االحتاد السوفيتي السابق ،ومتويل مرشوعات
تتعلق بالبيئة بصورهتا األعم ،سواء تغري املناخ أو التنوع
البيولوجي أو التصحر أو الكيامويات .كذلك ،نجح املجتمع
الدويل عام  1992وبعد مفاوضات مضنية يف التوصل
إىل ثالث اتفاقيات ترتبط بالبيئة ،والتنمية املستدامة وهي:
التنوع البيولوجي UN Convention on Biological
 ،Diversification UNCBDواتفاقية األمم املتحدة لتغري
املناخ  ،UNFCCCواتفاقية مكافحة التصحر UNCCD
.Convention to Combat Desertification
أضف إىل ما سبق ،تم التوصل إىل اتفاقية دولية ُملزمة
قانون ًا ،وهي «اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ»
 UNFCCCعام  ،1992وفتح الباب للتوقيع خالل قمة
األرض يف  ،1992ودخلت حيز النفاذ يف  1994لتكون
اإلطار الدويل ا ُملنظم لكافة جهود مواجهة ظاهرة تغري املناخ،
واآلثار السلبية ا ُملرتتبة عليها.
ويتمثل هدفها الرئييس يف «تثبيت تركيز الغازات الدفينة ا ُملسببة
لالحتباس احلراري يف اجلو عند مستويات ال تؤثر سلب ًا عىل
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املناخ ،وتسمح بالتكيف مع التغريات املناخية» ،ومن املهم وقد تضمنت تشجيع الدول النامية عىل اختاذ قرارات واضحة
التنويه إىل اعتامدها عىل التفرقة الواضحة بني الدول املتقدمة ،خلفض االنبعاثات والتكيف ،سعي ًا نحو جرس الفجوة يف
والنامية بالنسبة لاللتزامات والتعهدات ،وأطر العمل انعكاس ًا االلتزامات واإلجراءات بني الدول املتقدمة والنامية.
لألوضاع السياسية واالقتصادية السائدة عام .1992
 - 3مؤمتر األطراف يف كوبنهاجن عام COP15 2009
وقد قسمت االتفاقية الدول األطراف إىل ثالث جمموعات:
مثل مؤمتر كوبنهاجن نقطة مفصلية يف أطر التعاون ملواجهة
أوهلا ،دول امللحق األول ( Annex Iالدول املتقدمة بام فيها
تغري املناخ؛ وذلك ارتباط ًا بصدور تقرير اللجنة احلكومية
دول االحتاد السوفيتي السابق باعتبارهم Economies
املعنية بتغري املناخ  IPCCالتي أكدت مسئولية النشاط
 ،)in Transitionوثانيها ،دول امللحق الثاين ANNEX
البرشي عن ارتفاع مستويات الغازات الدفيئة ،وعن ظاهرة
 IIوهي الدول املتقدمة (الدول الصناعية الكربى) ذات
تغري املناخ ،وأنه يف حالة استمرار النموذج التنموي احلايل
االلتزامات بتقديم مساعدات مالية وتقنية للدول النامية،
املؤسس عىل أنشطة كثيفة االنبعاثات فإن احلياة عىل كوكب
وثالثها ،الدول غري األعضاء يف امللحق األول  Non-Annexاألرض ستتأثر بصورة كبرية ،ما دفع املسار التفاويض لتغري
( Iالدول النامية) .ويعد أهم مبادئها املسئولية املشرتكة املناخ إىل التحول نحو مسار سيايس هيدف إىل وضع أسس
واملتباينة  ،CBDRواإلنصاف  ،Equityواملسئولية التارخيية لنموذج تنموي عاملي جديد.
للدول املتقدمة عن الوضع احلايل للمناخ historical
 ،responsibilityوالتزام الدول املتقدمة بتقديم التمويل ،من املالحظ ،أن املفاوضات املكثفة مل تسفر منذ خطة عمل
ونقل التكنولوجيا ،وبناء قدرات الدول النامية ملساعدهتا بايل عن التوصل إىل توافق حول عنارص واضحة خلطة عمل
جديدة للتعامل مع تغري املناخ .وقد سعت الرئاسة الدنامركية
ولتعويضها عن آثار تغري املناخ.
إىل انقاذ املؤمتر بطرح وثيقة تم التفاوض حوهلا عىل مستوى
الرؤساء بمشاركة حمدودة من حوايل  25رئيس دولة ،وتم
ثانيًا :البروتوكوالت واملؤمترات
طرح الوثيقة من الرئيس األمريكي أوباما قبل طرحها عىل
شهد التعامل الدويل مع التغريات املناخية عد ًدا من املحطات
الدول األطراف ،وشهدت اجللسة اخلتامية رفض واسع من
املهمة التي يمكن إجيازها فيام ييل:
الدول النامية التي مل تشارك يف صياغة الوثيقة.
 - 1بروتوكول كيوتو Kyoto Protocol
 - 4مؤمتر ديربان جنوب أفريقيا COP17 2011

تبنى مؤمتر األطراف املنعقد يف كيوتو باليابان يف عام 1997
برتوكول «كيوتو»؛ حيث ُيعد بمثابة آلية تنفيذية التفاقية
األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ  .UNFCCCوقد دخل
الربوتوكول حيز التنفيذ عام  2007وبدأت فرتة االلتزام
األويل به من عام  2008حتى عام  ،2012ثم فرتة االلتزام
الثانية من عام  2013حتى عام  .2020ومن اجلدير بالذكر
إن الواليات املتحدة  -املسئول األكرب عن االنبعاثات يف ذلك
الوقت  -مل تنضم إىل الربوتوكول (وقعت ولكن مل تصدق)؛
نظر ًا لصفته اإللزامية ،وتضمنه ألهداف خفض انبعاثات
 - 5مؤمتر باريس COP21 2015
كمية  ،quantifiedوآلية للمتابعة وااللتزام.
استمرت املفاوضات حول عنارص االتفاق اجلديد،
 - 2مؤمتر بايل عام 2007
ومل تنجح يف التوصل إىل مسودة أولية مقبولة أو قابلة
دفعت التغريات الدولية ،وبزوغ عدد من الدول النامية اقتصادي ًا ،للتفاوض ،عىل الرغم من تكثيف االجتامعات التفاوضية،
نتيجة لألزمة االقتصادية العاملية يف ذلك الوقت الدول املتقدمة حتى الوصول إىل مؤمتر باريس عام  ،2015والذي نجحت
عام  2007يف مؤمتر بايل بإندونيسيا نحو تبني اتفاقية جديدة الرئاسة الفرنسية يف إدارته ،ويمكن توضيح أهم نقاط اتفاق
إلدراج الدول النامية ضمن اجلهد الدويل ملواجهة تغري املناخ .باريس فيام ييل:
نجحت ضغوط الدول املتقدمة يف الدفع نحو رضورة التوصل
إىل اتفاق قانوين جديد للتعامل الدويل مع تغري املناخ ،يؤسس
عىل جهد دويل شامل ،ونجحت يف قيادة مسار تشاوري ،ثم
ُطرح صفقة يف هناية مؤمتر ديربان تتضمن :إنشاء صندوق
متويل جديد للدول النامية ،Green Climate Fund
واطالق مسار تفاويض لصياغة اتفاقية جديدة ،واطالق
مسار تشاوري لتحديد حجم الفجوة يف انبعاثات الدول
املتقدمة بني مسئولياهتا وما قامت بتنفيذه.
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أ -حتديد هدف البقاء دون  2درجة كمتوسط الرتفاع
درجات حرارة الكوكب ،مع العمل للبقاء يف حدود 1.5
درجة ،والوصول للحد األعىل لالنبعاثات  Peakingيف
أرسع وقت ،وحتقيق احلياد الكربوين Carbon neutrality
خالل النصف الثاين من القرن احلايل.
ب -ختفيف االرتباط بني االتفاق اجلديد واالتفاقية اإلطارية،
سعي ًا نحو التخلص التدرجيي من االتفاقية اإلطارية ،واعتبار
اتفاق باريس املرجعية الدولية الوحيدة.

ج -التخلص من قوائم الدول  Annexوختفيف التفرقة بني
الدول املتقدمة والنامية سواء يف املسئوليات أو االلتزامات،
والتخلص من مبدأ املسئولية التارخيية للدول املتقدمة عن
الوضع احلايل لتغري املناخ ،Historical responsibility
مع تقديم تيسريات حمددة املدة للدول النامية لتواكب
املتطلبات اجلديدة.
د -االعتامد عىل املنهجية الصاعدة Bottom-Up approach

بحيث تقدم كل الدول (باستثناء الدول اجلزرية
واألقل نمو ًا  )LDCsتعهدات حمددة خلفض االنبعاثات
والتكيف مع تغري املناخ Nationally Determined
 ،contributions NDCsيتم تنفيذها عىل مدار مخس/
عرش سنوات ،مع تقديم تقارير دورية كل سنتني عن حجم
التنفيذ ،وإنشاء آلية ملتابعة ضامن االلتزام compliance
 ،mechanismوتفعيل عملية مراجعة شاملة ودورية حلرص
التعهدات وضامن توافقها مع هدف االتفاق حول درجات
احلرارة  Global Stock Take GSTبداية من عام 2023
وكل مخس سنوات.
SIDS

هـ-إدراج بند حول اخلسائر واألرضار
 Damageوفق ًا ملطالب الدول اجلزرية ،وبند حول آليات
االستجابة  response measuresوفق ًا ملطلب السعودية
(هبدف دعم تنويع االقتصادات املعتمدة عىل البرتول).

Loss and

و -االعرتاف بالتنفيذ املشرتك لاللتزامات والتعهدات
للمجموعات (االحتاد األورويب) ،كام تراعي وضع الواليات
املتحدة الداخيل؛ حيث تسمح بصيغ خمتلفة لالنضامم منها
األمر التنفيذي.
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ز -إنشاء سوق جديد لتجارة االنبعاثات سوق للكربون
 ،Carbon marketينقسم إىل شقني :األول طوعي ميرس،
والثاين ،حتت اإلدارة الكاملة لسكرتارية االتفاقية.

ومن املالحظ أن االتفاق تتضمن عد ًدا من البنود املبهمة،
والتي تتسع ملختلف التفسريات ،وعىل رأسها اخلاصة
بتحديد أهداف االتفاقية ،سواء ما يتعلق هبدف درجة
احلرارة ،وتعزيز القدرة عىل التكيف ،والعمل عىل توجيه
التدفقات املالية الدولية للتوافق وجهود خفض االنبعاثات
والتكيف وبناء القدرة عىل الصمود للتعامل مع آثار تغري
املناخ .ومع ذلك نجح اتفاق باريس ،يف إرساء قواعد جديدة
ومعايري إضافية ،وفرض التزامات عىل الدول النامية مقابل
ختفيف التزامات الدول املتقدمة ،وأنشأ إطار دويل يضم كافة
الدول دون تفرقة حقيقية.
 - 6مؤمتر جالسجو COP26 2021

نجح مؤمتر جالسجو يف دفع التوافق حول املوضوعات
التفاوضية العالقة من اتفاق باريس ،والتوصل التفاق حول
عدد كبري من املوضوعات عىل رأسها التكيف والتمويل.
كام نجحت الرئاسة الربيطانية يف التحضري وإدارة املؤمتر،
واستغلت التوافق األخري يف إطار جمموعتي  G7و الـ،G20
ومواقف اإلدارة األمريكية اجلديدة لتحقيق نرص سيايس يف
موضوع املناخ ،واحتياج الدول النامية للتمويل يف مواجهة
اآلثار االقتصادية جلائحة كورونا .كذلك ،استطاعت
بريطانيا إعادة صياغة شكل املؤمتر؛ حيث ركزت عىل إطالق
عدد كبري من املبادرات وعملت عىل ضامن مشاركة وزارية
واسعة من خمتلف الدول يف املسار غري الرسمي ،مع الرتويج
هلذا املسار بدرجة أعىل من املسار التفاويض.
وقد عملت الرئاسة الربيطانية عىل ثالثة مسارات :أوهلا،
رئايس من خالل اجتامع قمة بذلت ضغوط ًا من رئيس الوزراء
الربيطاين لتنفيذها ونجح من خالل اتصاالته املبارشة بحشد
حوايل  120رئيس دولة وحكومة ،وثانيها ،يعني باملبادرات
الوزارية والتي حشدت فيها بريطانيا عدد كبري من الرشكاء
ودعت عدد كبري من الوزراء ،وثالثها ،املسار التفاويض؛
حيث عملت عىل تنظيم عدد كبري من اجللسات التشاورية
مع املجموعات والدول واملفاوضني ،وشاركت يف خمتلف
االجتامعات الدولية املرتبطة بالبيئة وتغري املناخ.

وقد أسفر املسار التفاويض لمؤمتر جالسجو عن التوصل إىل
ثالثة قرارات شاملة ( covering decisionsقرار لكل من
مؤمتر أطراف اتفاقية تغري املناخ  ،COP26ومؤمتر أطراف
اتفاق باريس  ،CMA3ومؤمتر أعضاء بروتوكول كيوتو
 ،)CMP16فض ً
ال عن القرارات اخلاصة بموضوعات أجندة
املفاوضات لكل مؤمتر من املؤمترات الثالث (حوايل  75قرار).

امللف املرصي  -العدد  - 99نوفمرب 2022

كام صدر عن املسار غري الرسمي الذي دعمته الرئاسة
الربيطانية بصورة كبرية حوايل  30مبادرة أو بيان مشرتك
للدول واملنظامت الدولية ومؤسسات املجتمع املدين ،نتيجة
عقد عدد كبري من ورش العمل واملوائد املستديرة .كام قدمت
عدة دول متقدمة عىل رأسها الواليات املتحدة ،واليابان
تعهدات جديدة للتمويل ،وبصفة خاصة لتمويل جهود
التكيف يف الدول النامية ،بلغت حوايل  1.6مليار دوالر
للعام اجلاري ،كام تعهدت بمضاعفة متويل جهود التكيف
خالل السنوات اخلمس القادمة ،وتضمنت تلك التعهدات
متويل إضايف العام اجلاري لصندوق التكيف ،وصندوق
الدول األقل نمو ًا ،مع إشارة إىل التزام الدول املتقدمة برفع
حجم تعهداهتا الرسمية بحيث يتجاوز الدعم اإلمجايل من
الدول املتقدمة عتبة الـ 100مليار دوالر سنوي ًا بداية من
العام القادم (وهو هدف كان من املفرتض تنفيذه بداية من
عام  2020وحتى عام .)2025

تضمنت تعهدات التمويل املعلنة ،إعالن الرئيس األمريكي
جو بايدن يف أبريل  2021مضاعفة متويل تغري املناخ مقارنة
بفرتة اإلدارة السابقة للرئيس ترامب ليصل إىل  5.7مليار
دوالر سنوي ًا ،ثم إعالنه يف جالسجو عن doubling the
 doubleلتصل تعهدات الواليات املتحدة إىل  11.7مليار
دوالر سنوي ًا ،بام يف ذلك مضاعفة التمويل ملرشوعات التكيف
مع تغري املناخ يف الدول النامية .من جانبه أعلن رئيس وزراء
اليابان عن تعهده بزيادة متويل املناخ بقيمة  10مليار دوالر
خالل السنوات اخلمسة القادمة إضافة للتعهد الياباين السابق
بتوفري وحشد  60مليار دوالر للسنوات اخلمس القادمة ،مع
ختصيص  14.8مليار منها لدعم جهود التكيف ،مع ختصيص
النسبة األكرب منها لدعم جهود الدول اآلسيوية للتعامل مع
تغري املناخ يف جمايل خفض االنبعاثات ،والتكيف مع اآلثار
السلبية .يف حني تعهدت اململكة املتحدة بالوصول إىل 11.6
مليار دوالر سنوي ًا ،وتعهدت كندا بمضاعفة مسامهتها السنوية
يف متويل املناخ لتصل إىل  5.3مليار دوالر ،كذلك ،تعهدت
اسرتاليا بمضاعفة حجم متويل املناخ للدول النامية.

أما بالنسبة حلجم مسامهات دول االحتاد األورويب الـ 27يف
متويل املناخ ،فقد بلغت حوايل  27مليار دوالر عام ،2020
وأعلنت املفوضية األوروبية زيادة حجم التمويل بقيمة
 4مليار يورو حتى عام  ،2027فض ً
ال عن ختصيص مليار
يورو لدعم احلفاظ عىل الغابات ،وتقديم  100مليون يورو
العام احلايل لصندوق التكيف .كام تعهدت إسبانيا بزيادة
حجم مسامهاهتا املالية بقيمة  % 50بحلول عام  2025مع
املسامهة بـ 30مليون دوالر يف صندوق التكيف للعام احلايل،

وتعهدت الدنامرك برفع قيمة مسامهتها املالية السنوية لتصل
إىل مليار دوالر بداية من عام  2023مع توجيه  % 60منها
للدول األقل نمو ًا ،يف حني تعهدت النرويج برفع حجم
مسامهتها السنوية لتصل إىل  1.6مليار دوالر بحلول عام
 2026مع توجيه النسبة األكرب منها للحفاظ عىل الغابات
ومرشوعات الطاقة املتجددة.

أضف إىل ما سبق ،ركزت الدول املتقدمة عىل متويل
التكيف باعتباره مؤرش عىل اهتاممها بالدول األقل نمو ًا
والدول النامية ،فبلغت التعهدات املقدمة لصندوق التكيف
 Adaptation Fundحوايل  356مليون دوالر من  16مانح
بام يتخطى هدف جملس إدارة الصندوق حلشد  120مليون
دوالر ،عل ًام بأن املرشوعات املدرجة عىل أعامل الصندوق
تبلغ قيمتها  300مليون دوالر ،ومن املهم اإلشارة إىل أن
أعىل التعهدات للصندوق بلغت  116مليون دوالر من
االحتاد األورويب ،و 58مليون دوالر من املانيا (تعد مسامهة
سنوية شبه ثابتة كوهنا الدولة املضيفة للصندوق) ،وألول مرة
تساهم الواليات املتحدة ( 50مليون دوالر) ،وكندا (8.1
مليون دوالر  +إقليم كيبك  8.1مليون دوالر) ،وقطر (500
الف دوالر) ،كام بلغت التعهدات املقدمة لصندوق الدول
األقل نمو ًا  LDCFحوايل  413مليون دوالر.
تضمن القرار اجلامع ملؤمتر أطراف اتفاق باريس
إنشاء برنامج عمل  Work Programلرفع مستوى الطموح
يف جمال خفض االنبعاثات ،يتضمن طلب من الدول
مراجعة تعهداهتا الوطنية احلالية لتتوافق ،وهدف خفض
درجة احلرارة ما دون الدرجتني (كام ورد يف اتفاق باريس)
ً
فضل عن مطالبة الدول بتقديم
بحلول هناية عام .2022
وحتديث اسرتاتيجيات وطنية خلفض االنبعاثات هتدف إىل
حتقيق احلياد الكربوين بحلول عام  2050مع ضامن تناغم
التعهدات الوطنية مع تلك االسرتاتيجيات ،مع تكليف
السكرتارية بإعداد تقرير عن تلك االسرتاتيجيات ملناقشته يف
الدورة القادمة للمؤمتر (رشم الشيخ .)2022

CMA3

وقد صدر عىل هامش املؤمتر حوايل  30مبادرة دولية تتضمن
تعهدات ركز أغلبها عىل خفض االنبعاثات ،وقادت كل من
الواليات املتحدة وبريطانيا واالحتاد األورويب أغلب تلك
املبادرات التي ركزت عىل اإلبقاء عىل إمكانية تنفيذ هدف
الـ 1.5درجة ،وحتقيق احلياد الكربوين ،وحشدت الرئاسة
ريا من الوزراء من الدول النامية للمشاركة
الربيطانية عد ًدا كب ً
يف تلك الفعاليات حتت عناوين“ :يوم التكيف ،يوم التمويل،
الوصول للحياد الكربوين”.
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ً
ثالثا :محددات املوقف التفاوضي املصري
يأيت انعقاد كوب  27يف ظل تصاعد حتديات عدة ،تأيت يف
مقدمتها :التوترات اجليوسياسية بني القوى العظمى ،واحتدام
األزمة األوكرانية ،ونقص الغذاء والطاقة يف مجيع أنحاء العامل،
ً
فضل عن اآلثار املستمرة لتغري املناخ ،والفقر ،واستمرار
موجات حتور كوفيد  .19ومع ذلك فإن مرص بإمكاهنا توظيف
قدراهتا يف العمل الدبلومايس ،وخربهتا يف الرشاكة والتعاون
بني مجيع أصحاب املصلحة للعمل كوسيط إلدارة التفاوض
مع الدول ،عىل نحو فعال ،خاصة وأن املؤمتر ُيعد أكرب مؤمتر
يعرض عىل مستوى العامل .فعىل املستوى التفاويض كان هناك
حشدً ا شديدً ا؛ حيث جرى عقد العديد من االجتامعات
الوزارية منذ بداية العام ،2022باإلضافة إىل عقد عدد من
االجتامعات التفاوضية ،وكلها هتدف إىل تقريب وجهات النظر
يف آليات التنفيذ .ويستند املوقف املرصي التفاويض يف إدارة
أزمة التغري املناخي عىل عدد من املبادئ العامة ،واألولويات
الوطنية والتي تعد ركائز للتفاوض املرصي يف ظل رئاستها
ملؤمتر كوب 27؛ حيث يمكن توضيحها فيام ييل:

 - 1املبادئ العامة

هناك سبعة مبادئ رئيسية ينطلق منها املوقف التفاويض
املرصي ،وهي كالتايل:

املبدأ األول :تعد االتفاقية اإلطارية لتغري املناخ
 Convention on climate change UNFCCCلعام
 1992اإلطار الرسمي للتعامل الدويل متعدد األطراف مع
تغري املناخ ،ومتثل مبادئ االتفاقية وبصفة خاصة مبدأ املسئولية
املشرتكة مع تباين األعباء ،واإلنصاف  equityأساس حتديد
املسئوليات والتعهدات بني الدول أعضاء االتفاقية.

UN

املبدأ الثاين :متثل اتفاقية باريس الصادرة عام  2015إطار
عام يؤسس عىل االتفاقية اإلطارية لعام  ،1992وتعتمد
عىل توازن دقيق بني عنرصي التعامل مع تغري املناخ ،أوهلام،
التكيف مع آثار التغريات املناخية  ،Adaptationوبناء القدرة
عىل احتواء اآلثار املستقبلية للتغريات املناخية ،Resilience
وثانيهام ،هو التخفيف  Mitigationبخفض االنبعاثات،
ويرتبط حجم تنفيذ تعهدات الدول النامية بحجم الدعم
الدويل املقدم من الدول املتقدمة.
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املبدأ الثالث :الربط بني حجم وشكل الدعم الدويل والقدرة
عىل تنفيذ إجراءات وطنية طموحة يعد هد ًفا أساس ًيا لرفع
مستويات طموح التعهدات الوطنية ،وكذلك حمدد رئييس
حلجم تنفيذ تلك التعهدات.

املبدأ الرابع :امللكية الوطنية للتعهدات املقدمة يف إطار اتفاق
باريس ،وتوافق تلك التعهدات مع األولويات الوطنية
واسرتاتيجية التنمية املستدامة ،لتحقيق التوازن وتكامل
النتائج بني األبعاد البيئية ،واالجتامعية ،واالقتصادية.

املبدأ اخلامس :رفع مستوى الطموح ،وهي عملية شاملة وال
تقترص عىل رفع طموح تعهدات خفض االنبعاثات ،وإنام
جيب أن تتضمن رفع طموح تعهدات التمويل املقدم من
الدول املتقدمة بام يضمن تنفيذ التعهدات املختلفة.

املبدأ السادس :يمثل التقارير العلمية املوثقة من اللجنة
احلكومية لتغري املناخ  IPCCوالتي تعد املرجع األسايس
للجهد الدويل للتعامل مع تغري املناخ .وخيضع تنفيذ
التوصيات التي تتضمنها التقارير العلمية للمبادئ املتوافق
عليها يف االتفاقية اإلطارية واتفاق باريس ،وبصفة خاصة
ما يتعلق باإلنصاف  ،Equityواحليز املتاح لتحقيق التنمية
املتوافقة مع البيئة ،والتي تراعي األبعاد االجتامعية كذلك،
عنرصا
لذا فإن امللكية الوطنية  national ownershipتُعد
ً
أساس ًيا يف حتديد التعهدات.
املبدأ السابع :ال جيب أن يرتتب عىل جهود مواجهة تغري
املناخ إضافة أعباء مالية عىل الدول النامية تؤثر عىل قدرهتا
لتحقيق التنمية املستدامة أو تؤدي إىل أعباء اجتامعية أو تؤثر
عىل نفاذ صادرات الدول النامية لألسواق الدولية.

 - 2األولويات الوطنية

أضف إىل ما سبق ،هناك عدد من األولويات الوطنية تأخذها
مرص يف اعتبارها يف ظل رئاستها لكوب  ،27وهي كالتايل:
أ -التكيف مع التغريات املناخية

يعد التكيف مع التغريات املناخية أولوية رئيسية ملرص،
خاصة يف ضوء ما تشهده من آثار حالية عىل قطاعات
اقتصادية رئيسية مثل الزراعة واملوارد املائية والطاقةً ،
فضل
عام تشهده مرص من آثار نتيجة موجات احلرارة ،و ارتفاع
مستوى سطح البحر والتصحر وتدهور األرايض نتيجة آثار
التغريات املناخية.
ب -االلتزام بخفض االنبعاثات

تتضمن اسرتاتيجية التنمية املرصية أهدا ًفا واضحة بالنسبة
ملسامهة الطاقة املتجددة ضمن مزيج الطاقة ،ومراجعة مزيج
الطاقة املستقبيل للتخلص من الفحم ،كذلك اسرتاتيجية محاية
الشواطئ ،وترشيد استخدامات املياه ،فض ً
ال عن االنضامم

امللف املرصي  -العدد  - 99نوفمرب 2022

لعدد من املبادرات اخلاصة بخفض االنبعاثات مثل مبادرة
البنك الدويل خلفض حرق الغاز املصاحب إلنتاج البرتول.

ج -التمويل وتنفيذ التعهدات الدولية

يمثل التمويل حجر الزاوية لتنفيذ التعهدات الوطنية لدعم
ما يتم ختصيصه من املوازنة واملوارد العامة للدولة ،مع
األخذ يف االعتبار حمورية التمويل والتعاون الدويل لتنفيذ
مرشوعات الطاقة املتجددة ،ومرشوعات التكيف ،وإجراء
التحول األخرض يف قطاع الصناعة .كام أن أدوات التمويل
عنرصا رئيس ًيا يف حتديد السياسات ورفع
 instrumentsتُعد
ً
مستوى الطموح ،مع األخذ يف االعتبار مستويات الدين
اخلارجي والداخيل يف الدول النامية ومنها مرص ،ما حيد
من قدرة صانع القرار عىل الدفع بإجراءات طموحة إذا ما
كان سيتم متويلها من إحدى أدوات الدين مثل القروض أو
حتى من الصكوك اخلرضاء .لذا فمن املهم النظر يف أن يكون
متويل مرشوعات تغري املناخ من خالل املنح ،بصفة خاصة
للتكيف ،أو القروض امليرسة أو الضامنات بام يسمح لصانع
القرار باختاذ القرارات املطلوبة دون حتميل األجيال القادمة
بالتزامات وأعباء مالية للتعامل مع آثار تغري املناخ.
د -نقل وتوطني التكنولوجيا املتوافقة مع البيئة

يعد نقل وتوطني التكنولوجيا املتوافقة مع البيئة عام ً
ال حمفزً ا
ومساعدً ا عىل تنفيذ التعهدات الوطنية فيام يتعلق بالتعامل مع
تغري املناخ ،لذا فإن التحول من جمرد شبكة لتبادل املعلومات
حول التكنولوجيا إىل عملية نقل وتوطني التكنولوجيا للدول
النامية يعد مطل ًبا أساس ًيا.
هـ -جتنب أية إجراءات أحادية قد تؤثر عىل صادرات الدول
النامية

من املهم جتنب أية إجراءات أحادية قد تؤثر عىل صادرات
الدول النامية ،فأية إجراءات تتعلق بمواجهة تغري املناخ بام
فيها السياسات التجارية والرضائب جيب أال تؤدي إىل التأثري
عىل صادرات الدول النامية ونفاذها لألسواق الدولية،
خاصة وأن االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتجارة يف إطار
منظمة التجارة العاملية متنع فرض أية قيود محائية أو قيود عىل
التجارة الدولية حتت ذريعة محاية البيئة ،وتربط تنفيذ أي من
تلك السياسات بتوفري دعم تقني ومايل مناسب للدول النامية
املتأثرة بذلك.
و -التناغم بني األجندة الدولية ملوضوعات البيئة وأجندة
التنمية  2030ومؤسسات التمويل الدولية

يمثل تناول قضية تغري املناخ ضمن تعامل متكامل لبنود
التنمية املستدامة ،وأهداف أجندة  2030فرصة لتحقيق
نمو اقتصادي مستدام ومتوافق مع البيئة ،لذا فإن حتقيق
التناغم بني األجندة الدولية ملوضوعات البيئة سواء يف التنوع
البيولوجي أو تغري املناخ أو مكافحة التصحر ،وبني أجندة
التنمية  ،2030وسياسات مؤسسات التمويل الدولية،
وبصفة خاصة ما يتعلق بتيسري النفاذ ملصادر متويل مرشوعات
احلفاظ عىل البيئة ومواجهة تغري املناخ.

ختا ًما ،تأيت أمهية استضافة مرص ملؤمتر كوب  27مع ما متتلكه
من خربة دبلوماسية وتفاوضية ،يف منح الفرصة جلميع
األطراف من توصيل أصواهتم وعرض احللول واملشاركة
بحرية يف هذه املحادثة العاملية املهمة ،ولتحقيق ذلك قدمت
مرص أكثر من  30000مرت مربع من املساحة ،أي ما يقرب
من ضعف املساحة يف جالسكو ،للمنظامت الدولية ،مما أدى
إىل توسيع املنطقة األصلية املقرتحة بشكل كبري ،الستيعاب
الطلب الكبري يف مجيع أنحاء العامل للمشاركة يف كوب .»27
ويبقى هناك حتديات ماثلة أمام املؤمتر تتمثل يف التزام الدول
امل و قعة عىل اتفاق باريس بتعهداهتا بحرص االحرتار بأقل
من درجتني مئويتني مقارنة بعرص ما قبل الثورة الصناعية،
وبـ 1.5درجة مئوية إذا أمكن؛ حيث ما زالت اإلجراءات
بعيدة عن مستوى الوعود ،سواء من حيث احلد من انبعاثات
الغازات الدفيئة أو مساعدة الدول األكثر ضع ًفا.

وه ن ا يتجىل حتدي التمويل الذي ُيعد من أصعب ملفات
التفاوض يف مؤمتر املناخ « كوب  ،»27والذي يتطلب الوفاء
بااللتزامات املالية احلالية ،والتي هتدف إىل توفري متويل بقيمة
 100مليار دوالر سنوي ًاً ،
فضل عن مضاعفة متويل التكيف
العاملي مع التداعيات النامجة عن التغريات املناخية ،مع رضورة
األخذ يف االعتبار توفري التمويل للدول األفريقية عىل النحو
الذي يتوافق مع مطالبها يف ظل الظروف الصعبة التي يشهدها
العامل ،ومشكالت التضخم يف الدول املتقدمة .حيث إن
التحول من مرحلة التعهدات إىل التنفيذ يعد مهمة شقة ،وهو ما
يتم العمل عليه يف عدد من املستويات ،حيث تم وضع تصور
من فريق الرئاسة املرصية منذ البداية بأن يتم التعامل عىل أكثر
من مستوى يف ضوء أمهية وتعقد وتشابك ملف املناخ ،وتعدد
أبعاده السياسية ،والفنية واالجتامعية واالقتصادية.
وعىل الصعيد الوطني ،فهناك فرص يمكن أن تستفيد
منها مرص ،من خالل املنح أو خفض تكلفة القروض
للمرشوعات ذات األثر اإلجيايب عىل موضوعات املناخ سواء
يف جمال خفض االنبعاثات أو التكيف مع التغريات املناخية،
األمر الذي سيكون له أثر إجيايب عىل االقتصاد املرصي.
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جــــهــــود الــــدولــــة
الــمــصــريــة للحد من
االنبعاثات الكربونية

كيميائي /وائل فرج
عضو لجنة خبراء تدابير االستجابة لتغير المناخ باألمم
المتحدة
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يعد تغري املناخ أحد أهم القضايا التي حتظى باالهتامم عىل املستوى
العاملي؛ حيث يعزى ذلك بشكل كبري إىل التهديدات التي تفرضها
آثار تغري املناخ عىل كافة قطاعات التنمية يف دول العامل ،والتي
تتمثل أبرز ظواهرها يف :ارتفاع مستوى سطح البحر ،واألحداث
املناخية اجلاحمة من أعاصري ،وسيول ،وفيضانات مدمرة ،وموجات
حرارة ،وبرودة أدت إىل العديد من اخلسائر البرشية واالقتصادية
وارتفاع معدالت الفقر وغريها من التأثريات .ويعزى تغري املناخ إىل
األنشطة البرشية املستمرة عىل نحو غري مستدام مثل :حرق الوقود
األحفوري ،والعمليات الصناعية ،وإزالة الغابات والتي تسببت يف
زيادة انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي مما أدى
إىل ارتفاع متوسط درجات احلرارة عن معدالهتا الطبيعية.
وقد اتفقت دول العامل عىل حتمية مواجهة هذه الظاهرة ،ورضورة
خفض االنبعاثات املسببة هلا .ويف خضم العمل عىل حتقيق تلك
األهداف ،ورضورة قيام الدول املتقدمة بأخذ زمام املبادرة يف
خفض االنبعاثات ،فإن التحديات املتسارعة عىل الساحة العاملية
والتأثريات اجليوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة
كورونا وغريها ،قد تؤثر عىل مدى رسعة اختاذ تلك اإلجراءات.
كام تلقي بمزيد من الضغوط عىل الدول خاصة النامية يف مواجهة
التحديات اخلاصة بالتغريات املناخية ،وما يتطلبه من متويل ،ونقل
تكنولوجيا ،وبناء قدرات للتخفيف من االنبعاثات ،والتكيف مع
التأثريات السلبية.
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وحتاول هذه املقالة تسليط الضوء عىل أهم اإلجراءات
التي قامت هبا الدولة املرصية يف ملف احلد من االنبعاثات
الكربونية ،باعتباره ذات أولوية يف ضوء التهديدات التي
تواجهها مرص جراء تأثريات تغري املناخ .ويأيت هذا العام
كنقطة فارقة يف ظل استضافة مرص ،نيابة عن القارة األفريقية،
أعامل الدورة السابعة والعرشين ملؤمتر الدول األطراف يف
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  COP27يف
شهر نوفمرب احلايل 2022يف رشم الشيخ ،والذي يأيت هبدف
االنتقال من مرحلة التعهدات وااللتزامات املعلنة من جانب
الدول إىل مرحلة التنفيذ الفعيل إلجراءات ملموسة وطموحة
ملجاهبة ظاهرة تغري املناخ ،من خالل ختفيف االنبعاثات
والتكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ ومعاجلة اخلسائر
واألرضار النامجة ،وتوفري التمويل الالزم لدعم الدول
النامية .مع التأكيد عىل احرتام مبادئ اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية لتغري املناخ ،وأمهها املسئولية املشرتكة مع تباين
األعباء ،وتفاوت القدرات ،ومبدأ اإلنصاف ،وحق الدول
النامية يف حتقيق التنمية املستدامة ،وحماربة الفقر.

ً
أول :حتمية املواجهة الدولية للتغيرات املناخية
أوضح التقرير التجميعي اخلامس للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ الصادر يف عام  2014أن احرتار النظام
املناخي واضح ال لبس فيه ،وشوهدت منذ مخسينيات القرن
املايض كثرة من التغريات امللحوظة غري مسبوقة عىل مدى
عقود إىل آالف السنني .فقد حدث احرتار يف الغالف اجلوي
واملحيطات ،وارتفع متوسط درجات احلرارة العاملية بمقدار
 0.85درجة مئوية خالل الفرتة ( ،)2012 - 1880وتضاءلت
كميات اجلليد والثلوج يف القطب الشاميل ،وارتفع مستوى سطح
البحر بنحو  19سنتيمرت خالل الفرتة (.)2010 - 1901

وقد اتفقت دول العامل عىل حتمية مواجهة هذه الظاهرة
ورضورة خفض االنبعاثات املسببة هلا من خالل جهود
دولية تتحملها باألساس الدول املتقدمة طبق ًا ملبدأ املسئولية
التارخيية عن تلك االنبعاثات منذ قيام الثورة الصناعية
وتسمى جهـود التخفيف ،والتكيف مع اآلثار السلبية
املحتملة عىل الدول من التغريات املناخية ،ويتم تنفيذ تلك
اجلهود عىل هذين املسارين من خالل إتاحة التمويل وتقديم
الدعم التكنولوجي وبناء القدرات من الدول املتقدمة
إىل الدول النامية .وهي حماور تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية لتغري املناخ ،والتي تم وضعها يف عام 1992
وتضمنت مبدأ املسئولية املشرتكة مع تباين األعباء وتفاوت

القدرات بني الدول املتقدمة والنامية ،ومبدأ اإلنصاف وحق
الدول النامية يف حتقيق التنمية املستدامة وحماربة الفقر وانبثق
عنها بروتوكول كيوتو عام  1997والذي دخل حيز التنفيذ
يف عام  2005وتضمن التزامات كمية بخفض االنبعاثات
عىل الدول املتقدمة.

ثم جاء اتفاق باريس املناخي عام  2015حتت مظلة االتفاقية
اإلطارية لتغري املناخ والذي تضمن قيام كافة الدول بتقديم
مسامهات حمددة وطني ًا تتضمن جهو ًدا للتخفيف من
االنبعاثات ،وتدابري للتكيف مع التأثريات السلبية وحتديد
االحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبناء القدرات الالزمة
ملساعدة الدول النامية واحلافظ عىل مبدأ املسئولية املشرتكة
مع تباين األعباء وتفاوت القدرات يف ضوء الظروف الوطنية
املختلفة .وقد تضمن اتفاق باريس هدف عاملي لإلبقاء عىل
االرتفاع يف متوسط درجة احلرارة دون مستوى درجتني مع بذل
اجلهود نحو حتقيق هدف درجة ونصف مئوية ،ولكن الواقع
الفعيل ال يشري إىل ذلك؛ حيث أوضح التقرير العلمي الصادر
يف عام  2022من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أن
انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف عام  2019كانت أعىل
بنحو  ٪ 12مما كانت عليه يف عام  2010وأعىل بنسبة ٪ 54
عن انبعاثات عام  ،1990مما يشري إىل أن األوضاع يف طريقها
للتفاقم يف حال عدم اختاذ إجراءات ملموسة للمسامهة يف احلد
من االنبعاثات املسببة لظاهرة تغري املناخ.

كام أوضح تقرير فجوة االنبعاثات الصادر يف عام 2019
عن برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن االنبعاثات الصادرة
عن جمموعة الدول العرشين الصناعية متثل نسبة  % 75من
االنبعاثات العاملية؛ حيث حتتل الصني املرتبة األوىل ،يليها
الواليات املتحدة ،االحتاد األورويب ،اهلند ،روسيا ،اليابان.
وأكد التقرير أنه جيب خفض االنبعاثات بمعدل  % 25أقل
مما كانت عليه يف عام  2018بحلول عام  2030لإلبقاء عىل
هدف  2درجة مئوية ،واخلفض بنسبة  % 55أقل من انبعاثات
 2018لتحقيق هدف  1.5درجة مئوية ،وأن كافة التعهدات
املرشوطة وغري املرشوطة املعلنة من جانب الدول خلفض
االنبعاثات ال تفي باملطلوب ملواجهة الظاهرة؛ حيث من
املحتمل أن تصل الزيادة يف متوسط درجة احلرارة إىل 3.2
درجة وأنه بات من املطلوب قيام الدول الصناعية خاصة
بإجراء تغيريات هيكلية أساسية لزيادة الطموح يف خفض
االنبعاثات؛ بمعنى أن يتم خفض االنبعاثات العاملية بمعدل
 % 7.6كل عام خالل العقد القادم لتحقيق هدف الدرجة
ونصف ،وبمعدل  % 2.7سنويا لتحقيق هدف الدرجتني.
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مؤمتر رشم الشيخ للمناخ « »Cop 27ومسئولية العدالة املناخية
ثانيًا :إدراج العمل املناخي كجزء من خطط التنمية
االقتصادية املستدامة للدولة املصرية
عىل الرغم من أن مسامهة مرص يف االنبعاثات العاملية ال
تتجاوز  % 0.6حيث بلغت انبعاثات مرص عام  2015نحو
 325مليون طن ثاين أكسيد الكربون املكافئ طبق ًا للتقرير
املحدث األول كل عامني املنشور يف عام  ،2019تعد
مرص من أكثر الدول املهددة بسبب التأثريات السلبية لتغري
املناخ عىل كافة القطاعات ،مثل ارتفاع مستوى سطح البحر
وتغلغل املياه املاحلة وفقدان األرايض اخلصبة وتأثر اإلنتاجية
الزراعية ،والظواهر اجلوية اجلاحمة (شدة احلرارة ،الربودة،
الفيضانات ،الثلوج والعواصف املطرية) ،وتأثر تدفق مياه
النيل باإلضافة إىل التأثريات الصحية ،وهو ما يؤدي اىل
إضافة حتدي جديد إىل جمموعة التحديات التي تواجهها مرص
يف إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ورؤيتها
لتحقيق تلك األهداف بحلول عام  ،2030حيث تويل رؤية
مرص  2030أمهية كبرية ملواجهة اآلثار املرتتبة عىل التغريات
املناخية من خالل وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز
املرونة والقدرة عىل مواجهة املخاطر.

ويف هذا اإلطار ،قامت مرص بالعديد من اإلجراءات؛ فعىل
املستوى الدويل كانت من أوائل الدول املوقعة عىل اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ ،وبروتوكول كيوتو،
واتفاق باريس التابعان هلا .كام قامت باستيفاء وتقديم
اإلبالغات ،والتقارير الوطنية املطلوبة يف إطار االتفاقية
اإلطارية ،واتفاق باريس التابع هلا .وعىل املستوى املؤسيس،
تم إعادة تشكيل املجلس الوطني للتغريات املناخية يف عام
 2019ليكون برئاسة رئيس الوزراء ،والذي يضم ممثلني من
كافة اجلهات احلكومية واملجتمع املدين ،وهيدف إىل جتميع
وتركيز كافة اجلهود الوطنية املبذولة يف جمال الدراسات
والبحوث املتعلقة بتغري املناخ.
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كام أطلقت الدولة املرصية خالل العام احلايل االسرتاتيجية
الوطنية للتغريات املناخية حتى عام  2050برؤية تتضمن
التصدي بفعالية آلثار وتداعيات تغري املناخ ،بام يساهم
يف حتسني جودة احلياة للمواطن املرصي ،وحتقيق النمو
االقتصادي املستدام ،واحلفاظ عىل املوارد الطبيعية والنظم
البيئية ،مع تعزيز ريادة مرص عىل الصعيد الدويل يف جمال
تغري املناخ .وقد تضمنت االسرتاتيجية يف أحد أهدافها
حتقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض االنبعاثات يف خمتلف
القطاعات ،والذي يسعى إىل التأكد من حتقيق نمو اقتصادي

مستدام يف ظل سياسات تنمية منخفضة االنبعاثات الكربونية
يف خمتلف القطاعات.

وغاية اهلدف هي التأكد من إدراج العمل املناخي ،وإدارة
انبعاثات غازات االحتباس احلراري كجزء من خطط التنمية
االقتصادية املستدامة للدولة بشكل حيافظ عىل استمرار
التقدم االقتصادي ،ويضمن مسامهة العمل املناخي يف هذا
التقدم وسعي ًا لظروف اجتامعية أفضل للجميع؛ وذلك
لتحقيق أركان التنمية املستدامة ،من خالل حتول جمال الطاقة
عن طريق زيادة حصة مجيع مصادر الطاقة املتجددة والبديلة
يف مزيج الطاقة ،وخفض االنبعاثات الناجتة عن استخدام
الوقود اإلحفوري ،وتعظيم كفاءة الطاقة ،وت َب ّني اجتاهات
االستهالك واإلنتاج املستدامة للحد من انبعاثات غازات
االحتباس احلراري من األنشطة األخرى غري املتعلقة بالطاقة.

ً
ثالثا :احلد من االنبعاثات الكربونية على مستوى القطاعات
املختلفة
اختذت الدولة املرصية العديد من اإلجراءات يف القطاعات
املختلفة من أجل احلد من االنبعاثات الكربونية؛ وذلك يف
إطار رؤيتها 2030؛ حيث قامت بحشد استثامرات كبرية من
مواردها احلكومية ،ومن القطاع اخلاص لتنفيذ تلك اجلهود،
وسوف يتم توضيح أبرز القطاعات عىل النحو التايل:
 - 1قطاع الطاقة

يأيت قطاع الطاقة كأكرب القطاعات املسامهة يف انبعاث غازات
االحتباس احلراري؛ حيث يمثل حوايل  ٪ 64.5من إمجايل
انبعاثات غازات االحتباس احلراري طب ًقا للتقرير املحدث
األول كل سنتني املنشور يف عام 2019؛ حيث تنتج هذه
االنبعاثات عن حرق الغاز الطبيعي ،واملنتجات البرتولية
إلنتاج الطاقة .وتعتمد حمطات توليد الكهرباء يف مرص بشكل
أسايس عىل الغاز الطبيعي ،وذلك ملا حتقق من اكتفاء ذايت بعد
االكتشافات األخرية.
وقد وضعت مرص يف تقرير املسامهات الوطنية املحدث
املنشور يف يوليو  2022هدف ًا طموح ًا خلفض انبعاثات
قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بنحو  69.9مليون طن
ثاين أكسيد الكربون املكافئ بحلول عام  2030بام يوازي
خفض االنبعاثات بنسبة  % 33حتت مستوى السيناريو املعتاد
يف حال عدم اختاذ إجراءات .ويف إطار حتقيق ذلك اهلدف
تبنت الدولة اسرتاتيجية الطاقة املستدامة التي تستهدف زيادة
مسامهة الطاقة اجلديدة واملتجددة؛ حيث تستهدف الدولة

امللف املرصي  -العدد  - 99نوفمرب 2022

تركيب قدرات إضافية لتوليد الطاقة املتجددة للوصول هلدف
مسامهة الطاقة املتجددة بنسبة  % 29بحلول عام ،2030
و % 42بحلول عام  2035من إمجايل الطاقة الكهربائية
املولدة من خالل تبني مزيج طاقة  % 14.6رياح% 11.8 ،
شمسية كهروضوئية % 7.6 ،مركزات طاقة شمسية ،و% 3.2
طاقة كهرومائية وإحالل حمطات الفحم واستبدال املحطات
احلرارية منخفضة الكفاءة.

أضف إىل ما سبق ،ما تتبناه الدولة حالي ًا من برامج طموحة
إلدراج مصادر طاقة بديلة جديدة مثل :اهليدروجني
األخرض ،واهليدروجني األزرق ،والطاقة النووية؛ حيث
أطلقت احلكومة برنامج شامل إلصالح سياسات الطاقة
يتضمن إلغاء دعم الطاقة بشكل تدرجيي ،وتشجيع االستثامر
يف الطاقة املتجددة من خالل قانون الطاقة املتجددة (القرار
رقم  )2014/ 203حيث بلغ إمجايل حمطات الرياح والطاقة
الشمسية املركبة يف العام  2020/ 2019نحو 3016
ميجاوات بزيادة قدرها  % 340عن عام ،2016/ 2015
والتي بلغت  887ميجاوات .كام بلغ إمجايل الطاقة املتجددة
(بام يف ذلك الطاقة الكهرومائية) عام 2020/ 2019
نحو  5848ميجاوات .ولعل أبرز األمثلة عىل ذلك هو
إنجاز جممع بنبان للطاقة الشمسية يف أسوان بقدرة 1465
ميجاوات ،والذي فاز باجلائزة السنوية كأفضل مرشوعات
البنك الدويل متيزً ا عىل مستوى العامل وبجائزة التميز احلكومي
العريب يف دورهتا األوىل ( )2020 - 2019فئة أفضل مرشوع
لتطوير البنية التحتية عىل املستوى العريب.
باإلضافة للعديد من املرشوعات األخرى مثل :حمطة كوم
أمبو للطاقة الشمسية  26ميجاوات ،وحمطة طاقة رياح جبل
الزيت  850ميجاوات ،وحمطة رأس غارب لطاقة الرياح
 262.5ميجاواتً .
فضل عن األنظمة الكهروضوئية الصغرية
عىل األسطح ،باإلضافة إىل حتسني كفاءة الطاقة يف إطار اخلطة
الوطنية لتحسني كفاءة الطاقة يف قطاع الكهرباء من خالل حتول
السوق إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة والتي أظهرت انخفاض ًا كبري ًا
يف استهالك الكهرباء وصل إىل  % 40يف بعض املباين ،باإلضافة
إىل حتسني كفاءة الطاقة يف القطاع الصناعي.
ويف قطاع النفط والغاز ،أعلنت مرص يف تقرير املسامهات
الوطنية املحدث يوليو  2022استهداف حتقيق خفض يف
االنبعاثات بمقدار  1.5مليون طن ثاين أكسيد الكربون
املكافئ بحلول عام  2030بام يوازي خفض االنبعاثات
بنسبة  % 77حتت مستوى السيناريو املعتاد يف حال عدم اختاذ
إجراءات؛ حيث يأيت ذلك يف إطار ما تقوم به الدولة من تنفيذ

برنامج حتوييل متكامل يف قطاع النفط والغاز .فقد أطلق قطاع
البرتول عام  2016مرشوع حتديث قطاع النفط والغاز يف
مرص؛ حيث تم تنفيذ برنامج حتسني كفاءة الطاقة ونجحت
 31رشكة يف تطبيق إجراءات كفاءة طاقة منخفضة التكلفة،
كام تم نرش حمطات سيارات الغاز الطبيعي كوقود منخفض
االنبعاثات لتصل إىل أكثر من  850حمطة يف مرص.

كذلك ،تستهدف الدولة استعادة واستخدام الغازات
املصاحبة املتولدة من حقول النفط اخلام ،باإلضافة إىل ربط
خطوط أنابيب الغاز الطبيعي للمنازل لتحسني مستوى
املعيشة للمواطنني من خالل الوصول للوقود النظيف
منخفض االنبعاثات ،والعمل عىل إنتاج أنواع الوقود
األخرض البديلة مثل استخراج  350ألف طن من زيت
الطحالب سنوي ًا الستخدامها يف إنتاج الوقود احليوي،
وتوليد  100ألف طن من اإليثانول احليوي سنوي ًا.

 - 2قطاع النقل

يشهد قطاع النقل طفرة حتويلية حال ًيا؛ حيث تم اختاذ العديد
من اإلجراءات التي تساهم يف احلد من االنبعاثات الكربونية
مثل إطالق برنامج النقل املستدام ،والذي هيدف إىل احلد
من االعتامد عىل السيارات اخلاصة ،وزيادة حصة البضائع
املنقولة عىل السكك احلديدية ،واملجاري املائية الداخلية،
وزيادة استخدام النقل غري اآليل مثل االعتامد عىل الدراجات
يف املدن .ومن اجلدير بالذكر أن مرص قد أعلنت يف تقرير
املسامهات الوطنية املحدث يوليو  2022استهداف حتقيق
خفض يف االنبعاثات بمقدار  8.9مليون طن ثاين أكسيد
الكربون املكافئ بحلول عام  2030بام يوازي خفض
االنبعاثات بنسبة  % 7حتت مستوى السيناريو املعتاد يف حال
عدم اختاذ إجراءات ،من خالل التوسع يف شبكة مرتو أنفاق
القاهرة الكربى -أحد أنجح املرشوعات -حيث تم تشغيل
املرحلة الرابعة من اخلط الثالث بطول  11.5كيلومرت وإنشاء
خطوط مرتو جديدة ،باإلضافة إىل إعادة تأهيل اخلطوط
احلالية ،وتطوير مرتو اإلسكندرية (أبوقري  -خط سكة حديد
اإلسكندرية) لنقل  61ألف راكب يف الساعة ،وإعادة تأهيل
خط ترام الرمل لنقل  13800راكب يف الساعة.

أضف إىل ذلك تشغيل سكة حديد العاصمة اجلديدة بطول
 56.5كيلومرت بعدد  22حمطة ومونوريل  6أكتوبر بطول 42
كيلومرت بعدد  12حمطة ،وإنشاء القطار الكهربائي اخلفيف
(السالم  -العارش من رمضان  -العاصمة اجلديدة) بطول
 103كيلومرت بعدد  19حمطة .باإلضافة إىل القطار الكهربائي
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الرسيع (العني السخنة  -العاصمة اجلديدة  -برج العرب
 العلمني  -مطروح) بطول  660كيلومرت بعدد  20حمطةكام تشمل اإلجراءات القطار الكهربائي الرسيع ( 6أكتوبر -
األقرص  -أسوان) بطول  925كيلومرت بعدد  28حمطة والقطار
الكهربائي الرسيع (األقرص  -قنا  -سفاجا  -الغردقة).
والقطار الكهربائي الرسيع (غرب بورسعيد  -أبوقري) من أجل
التحول نحو حتقيق النقل اجلامعي منخفض الكربون ،وحتويل
احلافالت العامة للعمل عىل أنواع وقود منخفضة الكربون مثل
الغاز الطبيعي واعتامد أنظمة النقل الرسيع للحافالت (Bus
 )Rapid Transitوتشجيع استخدام الدراجات.

كام تقوم الدولة بتنفيذ املرشوع الوطني للطرق الذي هيدف
إىل تطوير طرق جديدة بطول  7آالف كيلومرت ليصبح إمجايل
شبكة الطرق  30ألف كيلومرت ،وحتديث  10آالف كيلومرت
من البنية التحتية للطرق احلالية .عالوة عىل إنشاء  34حمور ًا
جديد ًا للطرق عىل النيل وإنشاء  1000جرس ونفق وإنشاء
طرق معبدة داخل املحافظات واستخدام تقنيات إعادة تدوير
األسفلت احلديثة للحد من اآلثار البيئية؛ حيث سيؤدي ذلك
إىل حتسني الرتابط بني املدن وتقليل استهالك املركبات للوقود
عىل الطرق بام يساهم يف احلد من االنبعاثات الكربونية.
باإلضافة إىل ذلك من املستهدف أيض ًا ختضري قطاع الطريان
املدين من خالل إدخال وقود حيوي بنسبة  % 2للطائرات،
وحتويل حافالت الركاب واملركبات األخرى للعمل عىل
وقود أنظف وتركيب خاليا شمسية يف املطارات ،وحتسني
كفاءة الطاقة يف مرافقها.

كام تم تطوير اسرتاتيجية أولية لقطاع تطوير املوانئ (البحري)
 2024 - 2021يتم مراجعتها حال ًيا من أجل التوافق مع
أهداف وغايات اسرتاتيجية التنمية املستدامة  ،2030وتركز
االسرتاتيجية عىل نرش مبادئ املوانئ اخلرضاء ،واحلد من
االنبعاثات الكربونية ،وامللوثات الناجتة عن أنشطة املوانئ.
 - 3قطاع الصناعة

16

تستهدف الدولة احلد من االنبعاثات الكربونية من خالل
تقليل كثافة الطاقة واستخدام أنواع الوقود املتجددة والبديلة
وحتسني العمليات منخفضة الكربون من خالل تنفيذ تدابري يف
خارطة الطريق منخفضة الكربون لصناعة األسمنت املرصية
بام يف ذلك االستبدال اجلزئي للوقود البديل وخفض حمتوى
الكلنكر يف األسمنت بنسبة تصل إىل  ،% 80وحتسني كفاءة
الطاقة؛ حيث صدر القرار الوزاري  2021/ 49لالستبدال
اجلزئي اإللزامي للوقود البديل يف قطاع األسمنت يف مارس

 2021من قبل وزارة البيئة كإجراء سيايس داعم .وقد بدأ
قطاع األسمنت بالفعل يف استخدام الوقود البديل ليحل
حمل نسبة من الفحم املستورد كوقود رئييس للطاقة احلرارية
الالزمة ،كام يستهدف القطاع الصناعي تعزيز كفاءة الطاقة
الكهربائية واحلرارية يف القطاعات األخرى كثيفة االستهالك
للموارد خلفض متوسط استهالك الطاقة احلرارية بنسبة % 10
لثالث صناعات كثيفة االستخدام للطاقة (احلديد والصلب،
واألسمدة ،والسرياميك) وتعزيز األنظمة الكهروضوئية عىل
األسطح ،بام يساهم يف احلد من االنبعاثات.
 - 4قطاع اإلنشاء

كام تقوم الدولة بالعديد من اإلجراءات يف القطاعات
األخرى مثل :قطاع املباين ،واملدن احلرضية لتعزيز االستدامة
يف املباين القائمة واجلديدة العتامد معايري وبرامج منخفضة
الكربون من خالل تعزيز استخدام الطاقة املتجددة كرتكيب
األلواح الكهروضوئية عىل األسطح ،والسخانات الشمسية،
والتوسع يف برامج كفاءة الطاقة وزيادة الوعي بني املستهلكني
لرشاء املنتجات املوفرة للطاقة وتفعيل أكواد كفاءة الطاقة
للمباين ،وزيادة املساحات اخلرضاء واحلدائق املستدامة
يف املدن اجلديدة املروية بمياه الرصف الصحي املعاجلة.
وتشجيع املواطنني عىل استخدام الدراجات والتحول
للمركبات الكهربائية وتركيب إنارة شوارع تتسم بالكفاءة يف
استخدام الطاقة و /أو تعمل بالطاقة الشمسية.
 - 5قطاع السياحة

ويف قطاع السياحة تسعى الدولة لتطوير السياحة منخفضة
الكربون ،وختضري الفنادق واملنتجعات من خالل تشجيع
استخدام الطاقات املتجددة ،وحتسني كفاءة الطاقة من خالل
اإلضاءة املوفرة وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف الفعالة.
 - 6قطاع املخلفات

ويف قطاع املخلفات تم إطالق قانون تنظيم إدارة املخلفات
 2020/ 202والئحته التنفيذية ،وقرار رئيس الوزراء 41
 2019/بشأن تعريفة حتويل املخلفات إىل طاقة .باإلضافة
إىل االستثامرات يف إنشاء البنية التحتية إلدارة املخلفات
الصلبة يف أربع حمافظات رائدة (كفرالشيخ  -أسيوط  -قنا -
الغربية) يف إطار الربنامج الوطني إلدارة املخلفات الصلبة.
كام تستهدف الدولة جذب استثامرات لتطوير البنية التحتية
إلدارة املخلفات يف مجيع املحافظات لتحسني كفاءة اجلمع من
 % 55إىل  % 95بحلول عام  ،2025وزيادة معدالت إعادة
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التدوير واستعادة الطاقة ،وزيادة مسامهة حتويل املخلفات
إىل طاقة بنسبة تصل إىل  % 20بحلول عام  2023من خالل
استخدامها كوقود بديل يف صناعة األسمنت ،وحتويلها إىل
وقود حيوي ،وغريها من التقنيات احلديثة.

من جممل ما سبق ،يمكن القول إنه عىل الرغم من اجلهود
املبذولة من جانب الدولة املرصية للحد من اإلنبعاثات
الكربونية ،إال أن اجلهود الوطنية لوحدها لن تكون كافية
لتحقيق التطلعات الطموحة للدولة للمسامهة يف احلد من
االنبعاثات الكربونية؛ حيث أكد التقرير املحدث للمسامهات
املحددة وطني ًا ملرص الصادر يف يوليو  2022عىل أن حتقيق
تلك األهداف الطموحة سوف يتطلب نحو  197مليار
دوالر لتنفيذ تدابري احلد من االنبعاثات ،بام يتطلبه ذلك
أيض ًا من بناء قدرات ونقل تكنولوجيا ،وهو ما يتطلب توافر
التمويل من جانب الدول املتقدمة يف ضوء التزاماهتا يف إطار
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ ،ويف إطار اتفاق
باريس التابع هلا ،والذي ينص يف مادته التاسعة عىل التزام
الدول املتقدمة بتقديم الدعم للدول النامية.

كام تعترب جائحة كورونا واألزمات العاملية الراهنة حتدي
جديد يضاف للتحديات التي يعاين منها االقتصاد املرصي

بسبب تغري املناخ ،ولكن تسعى الدولة املرصية جاهدة
لالنضامم ملسار الدول التي تعمل عىل االستفادة من هذه
املحنة من خالل تشجيع االستثامرات الصديقة للبيئة واملناخ.
ولعل أهم مبادرات احلكومية ،هي السندات اخلرضاء والتي
تتيح تسهيالت لتنفيذ تلك املرشوعات؛ حيث نجحت مرص
يف اإلصدار األول للسندات اخلرضاء بقيمة  750مليون
دوالر بام يضع مرص عىل خريطة التمويل املستدام .كام تم
وضع أول إطار لدليل معايري االستدامة البيئية ليتم تطبيقه
عىل مرشوعات املوازنة العامة ،لتخضري مرشوعات املوازنة
بنسبة  % 100بحلول عام 2030؛ حيث بات واضح ًا أن
إدماج املعايري البيئية واالجتامعية يف السياسات والربامج
واخلطط واملرشوعات التنموية املختلفة ،سيضمن حتقيق
تنمية مستدامة وشاملة تضمن احلفاظ عىل حق األجيال
املتعاقبة يف التمتع باحلياة يف بيئة نظيفة وصحية وآمنة.
ويف إطار استضافة مرص ،مؤمتر  COP27فإن الدولة تعكف
عىل جتهيز حزمة من املرشوعات يف جمايل التكيف والتخفيف
املنتظر طرحها للتمويل ،كام عملت عىل بلورة جمموعة من
املبادرات بام يعطي الفرصة ملشاركة الشباب واملرأة واملجتمع
املدين والقطاع اخلاص لترسيع وترية العمل املناخي.
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تـــأثـــيـــر الــتــغــيــرات
المناخية على مصر
وآليات المواجهة

م .صابر عثمان
نائب المدير التنفيذي – شركة استشارات البيئة وتغير
المناخ واالستدامة – اسيسكو ،رئيس مجلس أمناء
مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة وأحد خبراء
مصر لدى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ
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ُتعد التغريات املناخية واحدة من أهم القضايا العاملية ا ُمللحة يف وقتنا
احلايل ،مما وضعها يف مكان الصدارة عىل أجندة كافة االجتامعات
الدولية واإلقليمية ،وصار العمل املناخي واحد ًا من أهداف التنمية
املستدامة بشكل مبارش متمث ً
ومؤثرا
ال يف اهلدف الثالث عرش،
ً
بشكل غري مبارش يف باقي أهداف التنمية املستدامة .عىل سبيل املثال
ال احلرص ،وطبق ًا للتقارير العلمية املنشورة ،فإن التغريات املناخية
هتدد إنتاج املحاصيل الزراعية ،وبالتايل هتدد األمن الغذائي العاملي،
مما قد يعيق حتقيق اهلدف الثاين من أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة املعني بالقضاء عىل اجلوع .كام وضعت أجندة أفريقيا
 2063قضية التغريات املناخية والنواحي البيئية ضمن أهدافها
التي تسعى لتحقيقها ،والتي تتضمن حتديد مخسة مراكز تكنولوجية
إقليمية ،ترتبط هبيئات وطنية خمصصة لتكنولوجيا املناخ ،وبرامج
حول تغري املناخ تستهدف النساء والشباب.
وفيام خيص مرص ،فوف ًقا للدراسات املنشورة عىل املستويني املحيل
والدويل متثل األحداث اجلوية العنيفة (املوجات احلرارية ،السيول،
العواصف الرتابية) ،وكذا ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر
أهم التأثريات السلبية الناجتة عن تغري املناخ عىل مجهورية مرص
العربية عىل الرغم من أهنا من أقل دول العامل إسهام ًا يف انبعاثات
غازات االحتباس احلراري (برشية املنشأ).
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وقبل مناقشة قضية التغريات املناخية وآثارها عىل مرص،
وجهود الدولة املرصية من أجل التصدي هلا -خاصة يف ظل
استضافة مرص ملؤمتر كوب  ،27وما يشكله من فرص يمكن
توظيفها للتصدي إلشكالية توفري االحتياجات التمويلية
الالزمة ملواجهة تأثري التغريات املناخية عىل مرص ،وباقي
الدول النامية  -من املهم بداية توضيح املفاهيم األساسية
التي تدور حوهلا تلك القضية لرفع اللبس عن بعض
االختالفات العلمية التي أثريت من كون هذه التغريات هل
تعود ألسباب طبيعية أم نتيجة للتدخالت البرشية؟ وبالتايل
التعرف عىل أوجه االختالف بني ظاهرة االحتباس احلراري
الطبيعية ،واالحرتار العاملي؛ حيث جرى اخللط بينهام يف
كتاباتنا العربيةً ،
فضل عن حتديد املسئولية والتفرقة بني الدول
املتسببة واملترضرة من عدمه.

ً
أول :أوجه االختالف بني التغيرات املناخية الطبيعية والناجتة
عن األنشطة البشرية
يوجد عدد من االختالفات التي رصدها العلامء بني التغريات
املناخية الطبيعية ،وبرشية املنشأ ،يمكن توضيحها فيام ييل:

 - 1التغريات املناخية الطبيعية واالتزان احلراري للكرة األرضية

تعد ظاهرة االحتباس احلراري إحدى الظواهر الطبيعية املهة
التي ساعدت الكائنات احلية يف االستمرار عىل وجه األرض؛
حيث تعمل عىل تنظيم وتوازن فقد واكتساب الطاقة داخل
الغالف اجلوي من خالل وجود عدد من الغازات الطبيعية
بالغالف اجلوي وهي :ثاين أكسيد الكربون ،وامليثان ،وأكسيد
النيرتوز ،والتي تعمل عىل حبس جزء كبري من احلرارة الناجتة
عن امتصاص الكرة األرضية ألشعة الشمس .وهي عبارة
عن أشعة مرئيةُ ،تتص بواسطة البحار واملحيطات واليابسة
فتقوم األرض بدورها بإصدار أشعة حرارية إىل الغالف
اجلوي ،ثم تقوم غازات االحتباس احلراري بحبس أغلب
تلك احلرارة داخل الغالف اجلوي.
وختتلف رسعة وكمية اإلشعاع احلراري من أسطح البحار
واملحيطات واليابسة نتيجة اختالف سطحها النوعي ،وبالتايل
تشع اليابسة احلرارة بعد امتصاصها لألشعة الشمسية بوترية
أرسع من البحار واملحيطات .وتلعب غازات االحتباس
دورا ً
مهم من خالل دورهتا الطبيعية يف
احلراري الطبيعية ً
الغالف اجلوي؛ حيث يتم امتصاصها بواسطة األرايض
واألشجار اخلشبية (الغابات) ،واملحيطات ،ثم يتم عودهتا
مرة أخرى للغالف اجلوي ،نتيجة لتحلل أوراق وجزوع

األشجار ،أو احرتاقها ،أو ترسبها يف أجسام بعض الكائنات
احلية وموهتا وحتللها ،أو دخوهلا يف بعض التكوينات غري
احلية مثل أصداف وحىص البحار واملحيطات ،والتي تتحلل
مع الوقت لتعود الغازات مرة أخرى للغالف اجلوي .كام
تلعب أيض ًا البحار واملحيطات واألقطاب اجلليدية والغطاء
دورا يف عملية التوازن وتقلب
النبايت لألرض (الغابات) ً
مناخ األرض وتغريه الطبيعي.

ويمكن القول إن زيادة اإلشعاع الشميس الواصل إىل
الكرة األرضية نتيجة دوران الكرة األرضية حول الشمس
عىل شكل قطع ناقص مما جيعلها تقرتب من الشمس كل
حوايل متوسط  11ألف عام ،تسبب يف احرتار األرض،
وبالتايل تغري مناخ األرض بشكل طبيعي ،وذلك نتيجة
لزيادة اإلشعاع الشميس الواصل لألرض ،وارتفاع
متوسط درجة حرارهتا السطحية ،وأحيان ًا أخرى يؤدي
إىل تربيدها نتيجة للرباكني التي تطلق ماليني األطنان من
األبخرة والغازات واألتربة التي حتجب أشعة الشمس عن
الوصول إىل األرض ،وبالتايل حيدث انخفاض يف متوسط
درجة احلرارة السطحية لألرض .ومن ثم يتضح أن األرض
مرت بدورات طبيعية لتغري املناخ خالل الـ  650ألف عام
املاضية؛ حيث كان هناك حوايل سبعة عصور جليدية حتى
اآلن ،وكان آخرها من  12ألف عام.
 - 2ظاهرة تغري املناخ برشي املنشأ (االحرتار العاملي احلايل)

ثمة عدد من مظاهر التغري املناخي ،التي رصدها العلامء،
تتمثل يف التسارع يف ارتفاع متوسط درجة حرارة األرض
بمعدالت غري مسبوقة مقارنة بام سبق وحدث أثناء الدورات
املناخية الطبيعية خالل القرون املاضية ،وارتفاع درجة حرارة
املناطق القطبية واجلليدية عن معدالهتا الطبيعية ،مما أدى
اىل التسارع يف ذوبان الصفائح اجلليدية واألهنار اجلليدية،
وبالتايل االرتفاع يف مستوى سطح البحر ،وزيادة حدة
وشدة وتكرارية األحداث اجلوية اجلاحمة مثل :األعاصري،
والسيول ،واجلفاف ،واملوجات احلارة والباردة ،والعواصف
الرتابية ،والرملية واجلليدية ،وحرائق الغابات...الخ ،وزيادة
محوضة املحيطات عن معدالهتا الطبيعية.

كام أن االرتفاع املتسارع ملتوسط درجة حرارة الكرة األرضية
التكيف
يؤدي حلدوث تغريات تعجز الكائنات احلية عن
ّ
معها مقارنة بالتغريات الطبيعية ،خاصة النباتات ألهنا ال
تتحرك من أماكنها ،وبالتايل قدرهتا عىل التكيف أقل مقارنة
بباقي الكائنات احلية.
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وتُرجح التقارير العلمية الصادرة عن “اهليئة احلكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ” أن ما حيدث اآلن من احرتار
عاملي هو نتيجة ألنشطة التنمية البرشية؛ وذلك لعدة
أسباب :أوهلا ،حرق الوقود األحفوري من فحم وبنزين
ومازوت وغاز وغريها إلنتاج الطاقة ،حيث ُيعد حرق
الوقود املتسبب الرئييس حالي ًا إلصدار االنبعاثات سواء كان
استخدم هذا الوقود إلنتاج الكهرباء أو تدوير املحركات
اخلاصة باملصانع أو وسائل النقل املختلفة ،باإلضافة إىل
العمليات الصناعية ودفن املخلفات والتكثيف الزراعي.
ثانيها ،قطع الغابات التي ختزن الكربون أو ممصات الكربون
إلنتاج األخشاب أو استخدام األرايض يف أنشطة زراعية
أو صناعية أو للبناء والتوسع يف املدن والطرق .حيث
تسببت هذه األنشطة البرشية يف تراكم االنبعاثات الكربونية
بكميات كبرية من غازات االحتباس احلراري (يطلق
عليها برشية املنشأ) ،فرتاكمت بالغالف اجلوي؛ نظر ًا لعدم
متكن األنظمة الطبيعية (األرايض واألشجار واملحيطات)
من امتصاصها وختزينها لزيادهتا عن املعدالت الطبيعية،
باإلضافة إىل قطع مساحات شاسعة من الغابات كانت متثل
ممصات للكربون.

ثالثهاً ،
فضل عن زيادة انبعاثات الغازات الطبيعية مثل :ثاين
أكسيد الكربون ،وامليثان ،وأكسيد النيرتوز عن معدالهتا
بالغالف اجلوي ،فقد قام البرش أيض ًا بتخليق جمموعة من
الغازات الصناعية ،مثل سادس فلوريد الكربيت ،والذي
يستخدم كامدة عازلة ،وجمموعة غازات اهليدروفلوركاربونات،
وجمموعة غازات البريوفلوركاربونات ،والتي تستخدم
يف العديد من العمليات الصناعية التي حتتاج للتربيد مثل
التكييفات .وتقوم تلك الغازات ا ُملخلقة بفعل مشابه للغازات
الكربونية الطبيعية وحتبس احلرارة املتصاعدة من سطح الكرة
األرضية ،وبالتايل يؤدي حبس احلرارة/الطاقة داخل الغالف
اجلوي بنسب أكرب من املعدالت الطبيعية إىل حدوث خلل يف
مناخ الكرة األرضية.

20

وقد تم مجع العديد من األدلة العلمية من زيارات الفضاء حول
دور غازات االحتباس احلراري يف رفع درجة حرارة الكواكب
املختلفة باملجموعة الشمسية ،وكذا عن عالقة تركيزات ثاين
أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي األريض عرب الزمن مقارنة
ما بني قبل عرص الثورة الصناعية الثالثة وما بعدها ،والتي
بينت زيادة تركيزات غازات االحتباس احلراري باملقاطع
اجلليدية التي متثل عصور خمتلفة باستخدام الكربون املشع من
 280جزء يف املليون قبل عرص الصناعة إىل حوايل  417جزء
يف املليون حالي ًا ،وهو ما يؤكد وجود ارتباط بني االنبعاثات
الكربونية ،وزيادة االحرتار العاملي.

وقد رصدت تقارير “اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ”
عدد ًا من الظواهر التي تشري إىل تغري املناخ برشي املنشأ ،والتي
تتمثل يف ارتفاع معدل احلرارة العاملية منذ عام  1880حوايل
واحد درجة فاصل اثنان من عرشة مئوية ،ويتوقع أن يزداد ما
بني درجتني ومخس درجات مئوية بحلول سنة  2100طبق ًا
للسيناريوهات العلمية املختلفة .وشهد العقدان األوالن من
هذا القرن معظم السنوات األعىل حرارة يف التاريخ املسجل؛
حيث قدرت التقارير البيئية العاملية أن أكثر من  150مليون
شخص سيصبحون الجئني بيئيني بحلول سنة  2050نتيجة
تغري املناخ.

كام أن منسوب أسطح البحار واملحيطات قد ارتفع بمعدل 19
سنتيم ً
رت خالل القرن املايض بسبب متدد املياه وذوبان اجلليد،
ً
ً
ويتوقع ارتفاعه مرتا أو أكثر بحلول سنة  2100طبقا للسيناريو
األسوأ .باإلضافة إىل أن  32دولة جزرية صغرية يبلغ جمموع
سكاهنا  65مليون نسمة تواجه أقسى الكوارث الطبيعية،
وخطر الغرق مع ارتفاع مستوى البحار ،ومنها أرخبيل كرييبايت
يف املحيط اهلادئ ،الذي خيطط سكانه هلجرة دولية إىل فيجي
ونيوزيلندا وأسرتاليا .وقد أكدت “اهليئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ” أنه جيب بحلول عام  2030خفض انبعاثات غازات
االحتباس احلراري برشية املنشأ بمقدار النصف من مستوياهتا
لعام  2010حتى نتجنب الوصول إىل االرتفاع يف متوسط درجة
حرارة الكرة األرضية بمقدار درجة ونصف مئوية ،وبالتايل احلد
من التأثريات الكارثية املحتملة.

ثانيًا :اآلثار السلبية للتغيرات املناخية على مصر
تقع مرص يف شامل أفريقيا ،وحيدها البحر األبيض املتوسط من
الشامل ،والبحر األمحر من الرشق .السمة الغالبة للمنطقة الساحلية
الشاملية هي دلتا هنر النيل املنخفضة ،بمدهنا الكبرية ،ومناطقها
الصناعية ،والزراعية ،والسياحية .وتشكل الدلتا والوادي الضيق
لنهر النيل  ٪ 5.5من مساحة مرص ،ولكن هبا أكثر من  ٪ 95من
سكاهنا وزراعتها .تقع مرص بني خطي عرض  22درجة ،و32
درجة شام ًال وخطي طول  25درجة ،و 36درجة رشق ًا.

املنطقة املعروفة باسم صعيد مرص تقع جنوب خط عرض 30
درجة شام ًال ،وهي منطقة حارة وجافة .اجلزء الشاميل من دلتا
النيل والساحل الشاميل ،املعروف باسم الوجه البحري ،له مناخ
البحر األبيض املتوسطأو املناخ الساحيل .كام ُيعد عدد سكان
مرص الضخم (حوايل  104مليون نسمة) من بني العوامل التي
جتعل البالد شديدة التأثر بتغري املناخ.

يوضح الشكل رقم (  )1ا ملناطق املناخية اإلقليمية الثامنية
الرئيسية يف مرص وف ًقا ملركز أبحاث اإلسكان والبناء (،)HBRC
بنا ًء عىل درجات احلرارة والرطوبة والسطوع الشميس.

امللف املرصي  -العدد  - 99نوفمرب 2022
الشكل رقم ()1
المناطق المناخية المختلفة بمصر وهشاشتها لتغير المناخ

Source: Saleem A. A., Abel-Rahman A. K., Ali A. H. H., Ookawara S. (2016), An Analysis of
Thermal Comfort and Energy Consumption within Public Primary Schools in Egypt, IAFOR
Journal of Sustainability, Energy, and the Environment 3(1):5113( .64-) (PDF). Available At:
_https://www.researchgate.net/publication/312027931_An_Analysis_of_Thermal_Comfort_and
Energy_Consumption_within_Public_Primary_Schools_in_Egypt.

وعىل الرغم من أن انبعاثات مرص من غازات االحتباس تلك التغريات عىل الزراعة ،واملناطق الساحلية ،واالستزراع
احلراري برشية املصدر بلغت عام  2018طبق ًا للبنك الدويل املائي ومصايد األسامك ،واملستوطنات البرشية واملناطق
 329،220.00كيلو طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ،العمرانية ،والتنوع البيولوجي ،وصحة اإلنسان.
بزيادة قدرها  ٪ 2.76عن عام  ،2017وهي حوايل % 0.7
وقد تقدمت مرص مركزا واحدا مقارنة بعام  2019لتحتل
من إمجايل االنبعاثات العاملية طبق ًا للبنك الدويل ،إال أن دلتا
املرتبة  21يف مؤرش أداء تغري املناخ  CCPIلعام ،2021
النيل املكتظة بالسكان مهددة بشكل خطري بارتفاع مستوى
أيضا تأثري عىل صحة بتصنيف متوسطشامل؛ حيث تتلقى الدولة تصنيفات خمتلطة
سطح البحر ،وسيكون لتغري املناخ ً
املواطنني .وقد ُأجريت دراسات يف حماولة لتحليل تدابري يف فئات  CCPIاألربعة الرئيسية .بالنسبة النبعاثات غازات
التكيف املمكنة ،وتم تنفيذ بعض دراسات تقييم الضعف يف االحتباس احلراري واستخدام الطاقة ،تم تصنيف أداء مرص
القطاعات ذات األولوية كجزء من تطوير خطة العمل الوطنية عىل أنه مرتفع .أما فيام خيص سياسة املناخ ،فقد حصلت مرص
للتكيف مع تغري املناخ؛ حيث أكدت إىل أن قطاعات التنمية عىل مرتبة متوسط،ويف الطاقة املتجددة عىل تصنيف منخفض
املختلفة سوف تكون عرضة للعديد من املخاطر نتيجة ارتفاع للغاية .ومن اجلدير بالذكر إن مرص مل تضع هد ًفا حمد ًدا النبعاثات
منسوب سطح البحر ،وزيادة شدة وحدة وتكرارية األحداث غازات االحتباس احلراري لعام  ،2050لكن احلكومة أطلقت
اجلوية العنيفة ،وحمدودية املوارد املائية ،ومن املتوقع أن تؤثر اسرتاتيجية لتغري املناخ خالل مؤمتر .COP26
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فيام خيص تأثر مرص بتلك التغريات املناخية ،فقد قامت
الدولة من خالل اجلامعات األكاديمية ،واملراكز البحثية،
واهليئات الوطنية بتنفيذ العديد من الدراسات لرصد أهم
التأثريات (الراهنة واملحتملة) لتغري املناخ ،للعمل عىل وضع
االسرتاتيجيات واخلطط الالزمة ملواجهتها ،ويمكن توضيح
أبرز اآلثار فيام ييل:

 - 1زيادة شدة وتكرارية األحداث اجلوية العنيفة

تتعرض مرص ملجموعة من الظواهر اجلوية العنيفة مثل
املوجات احلرارية ،والعواصف الرتابية ،والسيول ،خاصة
خالل العقد املايض ،وهناك دالئل علمية تشري إىل تزايد
شدهتا وتكراريتها بسبب تغري املناخ؛ حيث أنه بدراسة
التغريات يف تواتر األيام والليايل الباردة ،واأليام والليايل
تواترا يف حني
الدافئة ُوجد أن الليايل الدافئة أصبحت أكثر
ً
تواترا يف مجيع أنحاء املنطقة (ثقة
أصبحت الليايل الباردة أقل
ً
عالية  .)High Confidenceوفيام يتعلق بالتغري يف هطول
األمطار ،لوحظ اجتاه متناقص يف مجيع أنحاء البالد باستثناء
منطقة البحر األمحر .وبصفة عامة ،يبني حتليل االجتاهات أن
مؤرشات درجات احلرارة الشديدة تتغري نحو االحرتار ،بينام
يتناقص معدل هطول األمطار.

 - 2ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثرياته عىل
املناطق الساحلية ،خاصة املناطق املنخفضة منها عىل السواحل
الشاملية جلمهورية مرص العربية

يمتد الساحل املرصي بطول  3500كم منهم  1150كم عىل
ساحل البحر املتوسط ،و 1500كم ساحل البحر األمحر .ويشري
تقرير اإلبالغ الوطني الثالث ملرص ،إىل أن أحد السيناريوهات
تتوقع زيادة مستوى سطح البحر بمقدار  100سم حتى عام
 2100مع األخذ يف االعتبار هبوط األرض يف الدلتا ،مما
يتسبب يف دخول املياه املاحلة عىل املياه اجلوفية ،مما يؤدى إىل
تلوثها ومتلح الرتبة وتدهور جودة املحاصيل وفقدان اإلنتاجية.
كام يؤدي ارتفاع درجة حرارة مياه البحر إىل تغري نوعية املياه يف
البحريات الشاملية ،مما يؤثر عىل الثروة السمكية هبذه البحريات.
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وتتسبب زيادة تركيزات وانبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون
يف زيادة محضية مياه البحار واملحيطات ( )pHمما يؤثر
عىل نوعية وكمية األسامك .كام تتعرض املناطق الساحلية
لألحداث اجلوية العنيفة مثل العواصف البحرية والسيول،
وتؤدي اخلسائر االقتصادية ،ونقص الوعي إىل تغيري
النشاط االقتصادي للصيادين والقوى العاملة يف املناطق
الساحلية.
 - 3زيادة معدالت التصحر

جاء تعريف التصحر يف املادة األوىل من اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة التصحر عىل أنه «تدهور األرايض باألقاليم
القاحلة وشبه القاحلة واجلافة نتيجة عوامل متعددة تتضمن
التغريات املناخية واألنشطة البرشية» .وتعد مشكلة التصحر
واحدً ا من أهم التحديات البيئية التي تعاين منها مرص؛ حيث
تصنف مرص من أكثر الدول معاناة من املشكلة؛ وذلك وف ًقا
إلحصائيات السكرتارية التنفيذية التفاقية األمم املتحدة
ملكافحة التصحر ،والتي تؤكد ً
أيضا أن هناك  3.5فدان
تتعرض للتصحر كل ساعة ،وهو أمر يعد شديد اخلطورة،
خاصة وأن املساحة الزراعية حمدودة ،ومتثل فقط نحو % 4
من مساحة مرص.

 - 4تأثر جودة األرايض وتدهور اإلنتاج الزراعي وتأثر األمن
الغذائي

تؤكد الدراسات املستخدمة لسيناريوهات املناخ املختلفة عىل
تأثر اإلنتاج الزراعي بالقارة األفريقية ،ومن بينها مرص ،أن
ارتفاع درجات احلرارة ،وتغيري أنامط هطول األمطار سوف
تؤثر عىل إنتاجية املحاصيل الزراعية والثروة احليوانية،
مما يؤدي إىل زيادة معدالت الفقر واملخاطر وإىل خسائر
يف سبل العيش(وف ًقا للتقرير التجميعي اخلامس 2014
الفصل  12األمن البرشي  -اهليئة احلكومية الدولية لتغري
املناخ) .ويوضح اجلدول رقم ( )1مدى تأثر بعض املحاصيل
الزراعية يف مرص يف حالة ارتفاع درجة احلرارة ما بني 1.5
درجة مئوية إىل  3.5درجة مئوية.
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جدول رقم ()1
التغير في إنتاجية أهم المحاصيل نتيجة تغير المناخ في مصر

المحصول

التغير في المحاصيل ()%
في حالة ارتفاع درجة الحرارة 1,5

في حالة ارتفاع درجة الحرارة 3,5

-11

-27

القمح
الذرة

- 40

الرز

- 26

زهرة الشمس

- 29

الخضراوات

- 28

البصل

- 1.53

القطن

19.8

فول الصويا

- 28

قصب السكر

- 15.2

البطاطس

- 11
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 - 5تأثر املوارد املائية وزيادة معدالت شح املياه

احلرارة ،أو بشكل غري مبارش من خالل التغريات احليوية ملدى
انتشار األمراض املنقولة بواسطة احلرشات كاملالريا وغريها
ومسببات األمراض التي تنقلها املياه كالبلهارسيا وغريها
وجودة اهلواء وانتشار االلتهاب السحائي ،وجودة وإتاحة
املياه ،والغذاء الصحي ،وعالقته بأمراض سوء التغذية خاصة
لدى األطفال حتت سن  5سنوات.

 - 6تدهور الصحة العامة

 - 7تدهور السياحة البيئية

يعترب هنر النيل املصدر الرئييس للمياه؛ حيث يقدم حوايل
 % 95من االحتياجات املائية ملرص ،يليه األمطار املوسمية
والتي تتساقط عىل سواحل مرص املمتدة شام ً
ال ورشق ًا ،ثم
املياه اجلوفية ،وإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي املعاجلة.
ومازال هناك عدم يقني واضح يف التنبؤات املناخية املستقبلية
حول احتاملية زيادة أو انخفاض إيراد هنر النيل .ومن املتوقع كام أن مرص مهددة بسبب ارتفاع درجات احلرارة عن
أن يزيد الطلب عىل املياه بزيادة عدد السكان بدول حوض معدالهتا الطبيعية إىل انتشار أمراض النواقل احلرشية مثل
النيل بام فيها مجهورية مرص العربية؛ وهلذا جيب تبني إجراءات أمراض :املالريا ،والغدد الليمفاوية ،ومحى الضنك ،ومحى
للتكيف تتالءم مع حالة عدم اليقني إليراد هنر النيل يف ظل الوادي املتصدع ،خاصة يف املناطق اجلنوبية من البالد ،ويرجع
ذلك إىل توافر املناخ واملوطن املناسب هلذه النواقل.
تأثريات التغريات املناخية املحتملة عىل موارد املياه.
تؤثر التغريات املناخية بشكل مبارش عىل الصحة عند األحداث تعد السياحة بشكل عام إحدى أهم مصادر الدخل القومي
اجلوية العنيفة كالعواصف ،والفيضانات ،وارتفاع درجات يف مرص ،وهناك احتاملية بتأثر هذا القطاع بالتغريات املناخية؛
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حيث من املتوقع نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر حدوث
عدد من التأثريات املبارشة عىل االستثامرات واملنشآت
السياحية ،مثل تآكل أجزاء من الشواطئ الرملية يف املناطق
الشاملية .كام قد تتأثر الشعاب املرجانية نتيجة ارتفاع درجة
حرارة مياه البحار أو هجرة أنواع من الكائنات احلية إىل
أماكن تواجدها مؤدية إىل ابيضاضها وفقدها لأللوان املميزة
هلا ،والتي جتذب السياح ملشاهدهتا.
ومن املحتمل أيض ًا أن تؤثر درجات احلرارة املرتفعة عىل ألوان
وعمر اآلثار واملنشآت التارخيية املختلفة مما يؤثر عىل جودهتا
وبالتايل عىل أعداد الزائرين ملشاهدهتا .كام يتوقع أن يؤثر تغلغل
املياه املاحلة يف املناطق الساحلية املنخفضة عىل اآلثار املدفونة يف
املناطق الساحلية مما يؤدي إىل زيادة معدل تدهورها.

 - 8تأثر املدن واملجتمعات العمرانية

هناك اجتاه عىل املستوى العاملي النتقال سكان الريف إىل
احلرض مما يؤدي إىل زيادة عدد املهمشني والفقراء باملدن
احلرضية ،وجراء تزايد شدة العواصف الرتابية والسيول
واملوجات احلرارية التي يسببها تغري املناخ تتزايد املخاطر التي
تتعرض هلا املدن احلرضية ،وخاصة بالنسبة للفقراء والنساء
وكبار السن مما جيعلهم املجموعة األكثر ترضر ًا من تأثريات
التغريات املناخية؛ حيث من املتوقع أن ترض هذه التأثريات،
وغريها بسبل عيشهم وممتلكاهتم .ويمكن توضيح بعض
التأثريات السلبية التي يتوقع أن يواجهها سكان املدن عىل
النحو التايل:
أ -اهلشاشة بسبب زيادة معدالت استهالك الطاقة واملياه،
خاصة يف املدن احلرضية والصناعية املكتظة بالسكان.

ب -اإلحساس بعدم الراحة ،وتأثر الصحة بسبب زيادة
تلوث اهلواء والضغط عىل املساحات اخلرضاء والضغوط
عىل البنية التحتية.
ج -زيادة معدالت تدهور املباين والطرق وزيادة معدالت
املخاطر؛ بسبب ارتفاع درجات احلرارة ،واألحداث اجلوية
العنيفة.
د -تأثر البنية التحتية يف املدن الساحلية بسبب نقص التخطيط
االستباقي ،وزيادة خطر العواصف والفيضانات املفاجئة.

ً
ثالثا :سياسات وآليات التصدي آلثار التغيرات املناخية
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يعد البناء املؤسيس أحد املحاور املهمة للتعامل مع قضية
تغري املناخ ،وليتحقق ذلك متت إعادة هيكلة املجلس الوطني

للتغريات املناخية لتصبح مرص واحدة من الدول القليلة عىل
مستوى العامل التي متتلك جملس وزراء مصغر لتغري املناخ
برئاسة السيد رئيس جملس الوزراء بالقرار رقم  1129لسنة
 ،2019وعضوية  7من الوزراء املعنيني (اخلارجية ،البيئة،
التخطيط ،املالية ،والزراعة واملوارد املائية ،والتنمية املحلية،
باإلضافة ملمثل عن وزارة الدفاع) وكذلك ممثلني عن القطاع
اخلاص ،ومنظامت املجتمع املدين ،واملراكز البحثية؛ هبدف
دمج املفاهيم واإلجراءات الالزمة للتعامل مع التغريات
املناخية ضمن اخلطط واالسرتاتيجيات القطاعية من خالل
اسرتاتيجية وطنية موحدة.

وقد تم إطالق ملخص تلك االسرتاتيجية عىل هامش مؤمتر
أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ يف نوفمرب
 ،2021ثم تم إطالق االسرتاتيجية بشكل هنائي يف  30مايو
 ،2022ونق ً
ال عن امللخص املنشور تعمل االسرتاتيجية عىل
حتقيق مخسة أهداف رئيسية ،وهي:
اهلدف األول :حتقيق نمو اقتصادي مستدام

ُيقصد بذلك اهلدف حتقيق تنمية منخفضة االنبعاثات يف
خمتلف القطاعات ،وذلك من خالل زيادة حصة مصادر
الطاقة املتجددة والبديلة يف مزيج الطاقة ،والتوسع فيها
بإنشاء مزارع الرياح ،وحمطات الطاقة الشمسية ،وإنتاج
الطاقة من املخلفات والتوسع يف استخدام الطاقة احليوية،
باإلضافة إىل تطوير تقنيات جديدة الستيعاب استخدام
مصادر الطاقة املتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية،
واستكشاف مصادر طاقة بديلة جديدة مثل اهليدروجني
األخرض ،والطاقة النووية .باإلضافة إىل زيادة استخدام
الطاقة املتجددة لتوليد الكهرباء داخل املنشآت الصناعية،
وتطبيقات الطاقة الشمسية احلرارية يف العمليات الصناعية،
والتخلص التدرجيي من الفحم والتحول إىل أنواع وقود
منخفضة الكربون.

ً
فضل عن تعظيم كفاءة الطاقة ،وذلك بتحسني كفاءة حمطات
الطاقة احلرارية ،وشبكات النقل والتوزيع ،واألنشطة
املرتبطة بالنفط والغاز ،وحتسني كفاءة الطاقة لألجهزة
واملعدات الكهربائية ،وحتول املستهلكني الستخدام تقنيات
تعتمد عىل مصادر طاقة أنظف ،مثل وسائل النقل التي تعمل
بالكهرباء ،والغاز الطبيعي ،وأنظمة النقل العام اجلامعي
والدراجات ،إىل جانب حتسني كفاءة الطاقة يف املباين ،وتنفيذ
الكود الوطني لألبنية اخلرضاء للمباين اجلديدة ،وتعزيز كفاءة
الطاقة للعمليات الصناعية يف مجيع الصناعات.
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أضف إىل ما سبق ،ت َب ّني اجتاهات االستهالك واإلنتاج
املستدامة للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري من
النشاطات األخرى غري املتعلقة بالطاقة ،من خالل احلد من
انبعاثات غازات االحتباس احلراري من األنشطة الزراعية
مثل زراعة األرز ،وأنشطة اإلنتاج احليواين من خالل استخدام
التقنيات احلديثة ،وأنظمة التغذية املختلفة ،والرتويج ملفهوم
 4Rsوالذي يشري إىل تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير
واالسرتجاع للمخلفات البلدية والزراعية ،والتخلص اآلمن
والسليم من املخلفات الصلبة يف مدافن مناسبة ،وجتميع
الغازات الناجتة عن تلك املدافن.

اهلدف الثاين :بناء املرونة والقدرة عىل التكيف مع تغري املناخ،
بالتخفيف من اآلثار السلبية املرتبطة بتغري املناخ

ويعتمد ذلك عىل محاية املواطنني من اآلثار الصحية السلبية
لتغري املناخ ،من خالل حتسني اخلدمات الصحية ،وزيادة
استعداد القطاع الصحي ملواجهة األمراض النامجة عن
تغري املناخ ،وإعداد الدراسات ،وتدريب العاملني بالقطاع
الصحي ،وتوعية املواطنني .كذلك ،احلفاظ عىل املوارد
الطبيعية ،والنظم اإليكولوجية من تأثريات تغري املناخ،
بتحسني قدرهتا عىل التكيف ،والرتويج لت َب ّني َنج يقوم عىل
الربط بني جهود التصدي لفقدان التنوع البيولوجي ،وتغري
املناخ وتدهور األرايض والتصحر ،واحلفاظ عىل املحميات.
ً
فضل عن احلفاظ عىل موارد الدولة وأصوهلا من تأثريات
تغري املناخ ،من خالل تنمية موارد مائية غري تقليدية ،واحلفاظ
عىل األرايض الزراعية ،وحتسني نظم إدارة املحاصيل ،ومحاية
الثروة السمكية ،واحلفاظ عىل الرتاث التارخيي والثقايف من
اآلثار السلبية لتغري املناخ ،واختيار مواقع جمتمعات التنمية
اجلديدة بعيدً ا عن النقاط الساخنة األكثر عرضة لتأثريات
تغري املناخ.

أضف إىل ما سبق ،أمهية دعم البنية التحتية ،واخلدمات املرنة
لتعزيز الصمود يف مواجهة تأثريات التغري املناخي ،من خالل
اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية ،وتنفيذ أنظمة احلامية من
الفيضانات ومجع مياه األمطار ،وحتسني أنظمة وخدمات
املياه والرصف الصحي ،واستخدام أنظمة ري أكثر كفاءة،
وحتسني الطرق لتكون أكثر مرونة يف مواجهة تأثريات تغري
املناخ مثل درجات احلرارة املرتفعة ،والسيول ،وارتفاع
مستوى سطح البحر .باإلضافة إىل تنفيذ مفاهيم احلد من
خماطر الكوارث ،عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر ،وتقديم
توصيات للمزارعني للقيام بإجراءات حمددة مثل تدابري للري

أو الرش الوقائي لآلفات واألمراض ،وإنشاء أنظمة املراقبة
املنتظمة.

اهلدف الثالث :حتسني حوكمة وإدارة العمل يف جمال تغري
املناخ
يتطلب ذلك حتديد أدوار ومسؤوليات خمتلف أصحاب
املصلحة من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية ،وحتسني
مكانة مرص يف الرتتيب الدويل اخلاص بإجراءات تغري املناخ
جلذب املزيد من االستثامرات ،وفرص التمويل املناخي،
وإصالح السياسات القطاعية الالزمة الستيعاب التدخالت
املطلوبة للتخفيف من آثار تغري املناخ ،والتكيف معه ،وتعزيز
الرتتيبات املؤسسية واإلجرائية والقانونية مثل نظام الرصد،
واإلبالغ والتحقق (.)MRV

اهلدف الرابع :حتسني البنية التحتية لتمويل األنشطة املناخية

ولتحقيق هذا اهلدف سيتم العمل عىل الرتويج لألعامل
املرصفية اخلرضاء املحلية ،وخطوط االئتامن اخلرضاء،
والرتويج آلليات التمويل املبتكرة التي تعطي األولوية
إلجراءات التكيف كالسندات اخلرضاء ،ومشاركة القطاع
اخلاص يف متويل األنشطة املناخية والرتويج للوظائف
اخلرضاء ،والتوافق مع اخلطوط التوجيهية لبنوك التنمية
متعددة األطراف ( )MDBلتمويل األنشطة املناخية ،والبناء
عىل نجاح برامج متويل األنشطة املناخية احلاليةً .
فضل عن
تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة املعرفة
والوعي ملكافحة تغري املناخ ،وزيادة الوعي بشأن تغري
املناخ بني خمتلف أصحاب املصلحة (صانعي السياسات/
القرارات ،واملواطنني ،والطالب).

تقوم احلكومة املرصية بتبني العديد من التوجهات العامة التي
تدعم حتقيق أهداف االسرتاتيجية الوطنية لتغري املناخ ،ومنها
التأكد من التخطيط املتكامل بني خمتلف االسرتاتيجيات
الوطنية والقطاعية مثل :اسرتاتيجية التنمية املستدامة،2030
واسرتاتيجية االقتصاد األخرض ،واالسرتاتيجية الوطنية
لتقليل خماطر الكوارث ،واسرتاتيجية التنمية منخفضة
االنبعاثات( ،)LEDSواالسرتاتيجيات القطاعية .باإلضافة إىل
دمج اإلجراءات املتعلقة بالتغريات املناخية ومعايري االستدامة
والتعايف األخرض يف التخطيط الوطني وإعداد امليزانية ،ودمج
التكيف مع املناخ واملرونة يف مشاريع البنية التحتية ،واالستفادة
من فرص التمويل املتاحة حتت مظلة اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن التغري املناخي ،واتفاقية باريس وغريها من
املصادر ذات الصلة باملناخ .إىل جانب استغالل البنية التحتية
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احلالية كاالستفادة من شبكة الكهرباء احلالية املحدثة واملوسعة
لتشغيل املركبات الكهربائية ،وتعزيز تنافسية السوق والتنوع
االقتصادي ،وخلق فرص عمل خرضاء.

وهناك جمموعة من السياسات واألدوات سوف ُتستخدم يف
تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لتغري املناخ ،ومنها:
·أدوات التمويل املبتكرة مثل السندات اخلرضاء.

·أدوات التمويل التقليدية مثل القروض امليرسة ،ومنح
من بنوك التنمية متعددة األطراف.
·إعداد وتقديم مرشوعات يف إطار الصندوق األخرض
للمناخ وآلية التنمية املستدامة اجلديدة التفاقية باريس.
·بناء نظام وطني للمراقبة واإلبالغ والتحقق يساعد يف
متابعة وختطيط العمل املناخي.
·تطبيق الوزارات ملعايري االستدامة يف حتديد املرشوعات
التي سيتم تقديمها إىل وزارة التخطيط والتنمية
االقتصادية ووزارة املالية.
·إرشاك أصحاب املصلحة يف خمتلف مراحل تطوير
االسرتاتيجية.
·استخدام اخلريطة التفاعلية كأداة ختطيط لتحديد املناطق
املعرضة ملخاطر تغري املناخ املحتملة.
ّ
تعزز/متكن من تنفيذ
·حتديد واستخدام احللول الرقمية التي
احللول منخفضة الكربون واملرنة مع التغريات املناخية.

·تأسيس وحدات للتنمية املستدامة وتغري املناخ يف كل
وزارة.
·دمج اجلوانب املتعلقة بتغري املناخ يف دراسات تقييم
األثر البيئي ( )EIAيف مرص.
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رابعً ا :مدى كفاية مصادر التمويل الدولية ملواجهة تأثير
التغيرات املناخية على مصر
مما ال شك فيه أن وجود اسرتاتيجية وطنية سوف يساهم بشكل
مبارش يف التعرف عىل االحتياجات التمويلية لتنفيذ اخلطط
القطاعية التنفيذية للدولة ،فعىل سبيل املثال ال احلرص ،سوف
تسهم االسرتاتيجية يف وضع اخلطة الوطنية للتكيف مع تغري
املناخ ،والتي بدأت يف عام  2020من خالل متويل قدره 3
مليون دوالر من صندوق املناخ األخرض ،كام أهنا سوف
تستفيد من مرشوع اخلريطة التفاعلية ملخاطر التغريات املناخية
عىل مجهورية مرص العربية ،والذي يتم عىل ثالثة مراحل
بالتعاون بني وزارة البيئة ،وإدارة املساحة العسكرية ،واهليئة
العامة لألرصاد اجلوية ،ومركز بحوث املياه التابع لوزارة
املوارد املائية والري؛ هبدف مساعدة متخذي القرار عىل حتديد
املناطق املعرضة للمخاطر املحتملة من تغري املناخ بام قد يؤثر
عىل تنفيذ خطة الدولة للتنمية ،وبالتايل حتديد التدابري الالزمة
يف القطاعات التنموية املختلفة .وكذلك اقتناص فرص متويلية
للتكيف من اجلهات الدولية؛ حيث تم االنتهاء من املرحلة
األوىل وجاري عمل االختبارات الفنية لالنتهاء من تنفيذ
املرحلة الثانية ،كام أنه تم البدء يف دراسة مرشوع حتويل نظم
متويل املناخ لتقديم قروض طويلة املدى والدعم الفني لعدد من
املرشوعات ،بتكلفة تبلغ  150مليون يورو ،من خالل متويل
مشرتك بني الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق املناخ األخرض
بالرتكيز عىل أربعة قطاعات ،وهي السياحة املستدامة ،وإدارة
املخلفات ،واملياه والرصف الصحي ،والنقل ،وسيتم إدارة هذا
القرض عن طريق عدد من البنوك الوطنية.
هذا وقد متكنت مرص من احلصول عىل متويل لتنفيذ عدد من
املرشوعات يف جماالت محاية النظم الطبيعية ،وزيادة املرونة
لتغري املناخ ،وكذلك خفض االنبعاثات املسببة لتغري املناخ،
كام هو واضح يف اجلدول رقم(.)2
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جدول رقم ()2
مشروعات مصر من صندوق المناخ األخضر وصندوق التكيف

اسم المشروعات

مجال المشروع

الموازنة المخصصة

الجهة الممولة

حماية دلتا نهر النيل (منحة +تمويل إضافي)
بوزارة الري.

تكيف

 31.4مليون دوالر منحة

صندوق المناخ
األخضر

إطار تمويل الطاقة المتجددة (منحة  +قرض+
تمويل اضافي)

تخفيف

 4.7مليون دوالر منحة

“”

تحول نظم التمويل من أجل المناخ (إقليمي
ألكثر من دولة)

متعدد

 36.046.511مليون دوالر
منحة

“”

تسهيالت تمويل الطاقة المستدامة من خالل
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

متعدد

 34مليون دوالر منحة

“”

 299.2مليون دوالر

اإلجمالي
الخطة الوطنية للتكيف بوزارة البيئة

االستعداد والجاهزية

 2.9مليون دوالر

“”

دعم وحدة المناخ األخضر بوزارة البيئة

بناء مؤسسي

 300ألف دوالر

“”

اإلجمالي

 3.3مليون دوالر

بناء أنظمة مرونة الغذاء في صعيد مصر-
المرحلة األولى.

 6.904.318مليون دوالر

صندوق التكيف

بناء أنظمة مرونة الغذاء في صعيد مصر-
المرحلة الثانية.

 3.094.962مليون دوالر

“”

اإلجمالي

1 1.1.280مليون دوالر

المصدر :إعداد الكاتب من مصادر مختلفة.

ومن املهم يف هذا السياق طرح تساؤل مهم حول مدى كفاية مصادر التمويل الدولية ملواجهة تأثري التغريات املناخية عىل مرص،
وباقي الدول النامية يف ظل األوضاع االقتصادية والسياسية العاملية ،مع عدم وفاء الدول املتقدمة بتعهداهتا ضمن مفاوضات
املناخ ،وتعقيد عملية احلصول عىل التمويل ،ووجود اشرتاطات خمتلفة للحصول عىل التمويل طبق ًا لكل مصدر من مصادر
التمويل املختلفة مثل مرفق البيئة العاملي (آلية متويلية التفاقيات ريو) ،وصندوق املناخ األخرض (آلية متويلية لتغري املناخ).
خاصة يف ظل التقارير الدولية والوطنية التي ترصد التمويالت املطلوبة للتعامل مع التغريات املناخية وتأثرياهتا ،من بينها
تقرير سترين حول اقتصاديات تغري املناخ (وهو تقرير من  700صفحة صدر حلكومة اململكة املتحدة يف  30أكتوبر 2006
من قبل االقتصادي نيكوالس سترين ،رئيس معهد غرانثام لألبحاث حول تغري املناخ والبيئة يف كلية لندن لالقتصاد ())LSE
والذي ناقش تأثري تغري املناخ عىل االقتصاد العاملي.
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وعىل الرغم من أنه ليس أول تقرير اقتصادي عن تغري املناخ،
إال أنه يعد أكرب تقرير من نوعه وأكثرها شهرة ومناقشة؛ حيث
أكد التقرير عىل أن تغري املناخ يمثل حتد ًيا فريدً ا لالقتصاد
العاملي ،وكان االستنتاج الرئييس للتقرير هو أن فوائد
العمل املبكر بشأن تغري املناخ تفوق بكثري تكاليف عدم اختاذ
اإلجراءات املناسبة من خفض لالنبعاثات الكربونية.

كام أشار التقرير إىل أن التكاليف اإلمجالية لتغري املناخ ستعادل
خسارة  ٪ 5عىل األقل من الناتج املحيل اإلمجايل العاملي كل
عام ،واقرتح التقرير أن يتم استثامر واحد باملائة من إمجايل
الناتج املحيل العاملي سنو ًيا لتجنب أسوأ آثار تغري املناخ .وقد
أكدت الدراسات احلديثة عىل صحة نتائج تقرير سترين؛
حيث تم نرش دراسة بواسطة املعهد السويرسي Swiss Re
يف أبريل  2021للتأثريات االقتصادية املحتملة لتغري املناخ
عىل اقتصاديات العامل ،وأكدت أن تغري املناخ يمكن أن
يمحو ما يصل إىل  ٪ 18من الناتج املحيل اإلمجايل لالقتصاد
العاملي بحلول عام  2050إذا ارتفعت متوسط درجة احلرارة
العاملية بمقدار  3.2درجة مئوية طبق ًا للسيناريو املتشائم (يف
حالة فشل املفاوضات أو عدم اختاذ الدول للتدابري الالزمة
واستمرار االنبعاثات عىل نفس الوترية احلالية).
وقد تبني أن االقتصادات يف جنوب رشق آسيا األكثر عرضة
للمخاطر املادية املرتبطة باالحرتار العاملي ،مع خسائر قد تصل
إىل  ٪ 3.3من الناتج املحيل اإلمجايل يف أفضل السيناريوهات،
و ٪ 26.5يف أسوأ السيناريوهات .وقد تتعرض الصني خلطر
فقدان ما يقرب من  ٪ 24من ناجتها املحيل اإلمجايل يف سيناريو
حاد مقارنة باخلسائر املتوقعة بنسبة  ٪ 10للواليات املتحدة
وكندا واململكة املتحدة و  ٪ 11ألوروبا.

يف غضون ذلك ،ستشهد منطقة الرشق األوسط وأفريقيا
ً
انخفاضا بنسبة  ٪ 4.7إذا ظل ارتفاع درجات احلرارة أقل
من  2درجة مئوية و  27.6درجة مئوية يف السيناريو املتشائم.
وقد كانت الواليات املتحدة ،وكندا ،وسويرسا ،وأملانيا من
ً
نظرا لقدراهتم
بني الدول األقل
احتامل للتأثر بشكل كبري؛ ً
التكيفية العالية من توافر الثروة والعلم والتكنولوجيا
والقدرة عىل الصمود يف وقت األزمات ،وهو ما قد يفرس
سبب تقاعس الدول املتقدمة خاصة الواليات املتحدة باختاذ
اإلجراءات الالزمة ملواجهة التغريات املناخية.
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وهو ما يؤدي إىل العديد من التخوفات فيام خيص توافر
االحتياجات التمويلية للدول النامية ملواجهة التغريات
املناخية ،فعىل سبيل املثال أوضحت اسرتاتيجية مرص لتغري

املناخ  2050أن االحتياجات التمويلية ملواجهة التغريات
املناخية هي كالتايل:

 - 1التكلفة التقديرية لربامج ومرشوعات التكيف ،بفجوة
متويلية قدرها حوايل  94.7مليار دوالر؛ حيث حتتاج إىل
مصادر دولية للتمويل من صناديق التمويل للمناخ.

 - 2التكلفة التقديرية لربامج ومشاريع التخفيف (خفض
غازات الدفيئة) ،بفجوة متويلية قدرها حوايل  153.4مليار
دوالر؛ حيث حتتاج إىل مصادر دولية للتمويل من صناديق
التمويل للمناخ.
من جممل ما سبق ،يتضح أن الدولة تنتج منهج ًا متكام ً
ال
للمواجهة الشاملة لتأثريات التغريات املناخية ،واحلد
من االنبعاثات لتحقيق التنمية بشكل مستدام ،وجاري
العمل عىل حتسني تلك املنظومة من خالل منح دور واضح
وحمدد لوزارات التخطيط واملالية والتعاون الدويل حتى
يمكن دمج املفاهيم املرتبطة بتغري املناخ ضمن خطة الدولة
للتنمية املستدامة  ،2030وتوفري االعتامدات املالية الالزمة
واالستفادة من الفرص االستثامرية املتاحة كمرشوعات
جتارة الكربون وغريها .وال يمكن إغفال دور املجتمع املدين
املهم الداعم جلهود الدولة ،حيث قامت اجلمعيات األهلية
من خالل االحتاد النوعي للجمعيات األهلية للبيئة بتنفيذ
العديد من األنشطة ،والرشاكات للتوعية بالتغريات املناخية
وخماطرها املحتملة ودور األفراد واملجتمعات يف عملية
املواجهة .كام يقوم املكتب العريب للشباب والبيئة بإدارة
صندوق املنح الصغرية التابع ملرفق البيئة العاملي لتمويل
مرشوعات تنفيذية للجمعيات األهلية تساعد عىل إعادة
تدوير املخلفات الزراعية إلنتاج البيوجاز أو الكومبوست
والتشجري ،ونرش استخدام السخانات الشمسية ،واللمبات
املوفرة وغريها.
ومن األنشطة البارزة التي يمكن إلقاء الضوء عليها يف
هذا الصدد ،مرشوع التنمية باملشاركة يف املناطق احلرضية،
والذي هدف إىل تعــاون احلكومة ،ومنظمــات املجتمــع
املدنــي فــي حتسـني اخلدمــات والظروف البيئية لسكان
املناطق العشوائية بالقاهرة الكربى ،وهو برنامج ممول من
وزارة التنميــة االقتصاديــة األملانيــة إىل جانب االحتاد
األورويب ،ومؤسسة بيل وميلندا جيتس؛ حيث يتم تنفيذه
من خالل وكالة التعاون األملاين ،والعديد من اجلمعيات
األهلية ،ومنظامت املجتمع املدين الرشيكة .وللربنامج أربعة
مكونات أحدها مكون للتكيف مع تغري املناخ واملرونة يف
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املناطق احلرضية ،ويعمل عىل حتليل اآلثار املتوقعة لتغري
املناخ ،وحساسية املناخ يف مناطق معينة ،والقدرة عىل التكيف
ونقاط الضعف وأفضل املامرسات ملواجهة التحديات املناخية
اجلارية .وجرى تنفيذ مرشوعات تطوير تسع مناطق عشوائية
حول القاهرة الكربى ،مثل :مرشوعات زراعة األسطح
والتشجري ،والسخانات الشمسية عىل أسطح املدارس،
والتظليل لألسواق العامة والتوعية...الخ

ريا وجب التأكيد عىل دور منظومة العمل املناخي العاملي
وأخ ً
باألمم املتحدة واالتفاقيات الدولية ،وعىل رأسها مؤمتر
أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ ،الذي
ستستضيف مرص دورته السابعة والعرشين (كوب)27
يف إتاحة وتوفري وتسهيل احلصول عىل التمويل الالزم
للمساعدة يف عملية التحول نحو اقتصاديات منخفضة

الكربون قادرة عىل مواجهة الصدمات واألزمات الناجتة عن
تغري املناخ والتكيف مع التأثريات الناجتة عنه .وكذا توفري
آليات لتعويض اخلسائر واملترضرين من التأثريات املناخية،
مع التأكيد عىل أمهية الشفافية والتوازن يف توزيع التمويل
بني خفض االنبعاثات (التخفيف) ،والتكيف ،وتنفيذ برامج
لبناء قدرات الدول النامية من خالل خرباء متخصصني،
وتوفري نافذة ملبادلة الديون بني الدول املتقدمة والنامية كأحد
البدائل التي تساعد الدول النامية عىل ختفيف األعباء عن
كاهلها ،لكي تتمكن من محاية املجتمعات اهلشة والفقرية من
تأثريات التغريات املناخية ،واالهتامم بربامج الصحة واحلد
من انتشار األمراض املرتبطة بالظروف اجلوية واالستفادة
من دروس جائحة كوفيد19؛ ألن الرضر قد يطال اجلميع
من الدول النامية واملتقدمة يف هناية املطاف يف حال استمرار
التقاعس عن اختاذ اإلجراءات الالزمة.
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أزمة التغير المناخي
وتأثيراتها على الدول
النامية

د .حازم محفوظ
خبير بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية،
ومدير تحرير التقرير االستراتيجي العربي
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يعد التغري املناخي أحد التحديات العاملية الكربى يف القرن احلادي
والعرشين؛ حيث يشكل هتديد ًا وجودي ًا لكل كوكب األرض وإن
تفاوتت آثاره بني بلد وآخر ،ووفق ًا لتقرير اهليئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ؛ فإن االحرتار العاملي واضح ال جدال فيه؛ وأن درجات
احلرارة العاملية تزداد باطراد وبوترية يصعب احتواؤها ضمن عتبة 1.5
درجة مئوية .وتشري األدلة العلمية أن ثاين أكسيد الكربون هو املحرك
الرئييس للتغريات املناخية ،إىل جانب غريه من غازات االحتباس
احلراري ،وجيمع الباحثون عىل أن أنشطة الدول املتقدمة وغريها ممن
تتمتع ببصمة كربونية عالية هي املتسببة يف االحرتار العاملي ،وهناك
عالقة سببية بني تلك األنشطة وبني معظم الكوارث املناخية الناجتة
عنها عىل مستوى العامل .ويف ظل عدم التزام الدول بأهداف اتفاق
باريس ،ستتفاقم التداعيات والعواقب ،وستزداد وترية وحدة الظواهر
املناخية املتطرفة والنادرة التي سيتعذر تالفيها؛ خاصة يف الدول النامية
التي تتحمل تبعات سلبية ليست مسئولة عنها ،وتواجه حتديات متعددة
تفوق قدراهتا ،خاصة مع ضعف حجم التمويل املتاح هلا.
وتناقش هذه املقالة السبب الرئييس لتفاقم التغريات املناخية احلالية
واملتمثل يف زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة املرتبطة بإنتاج ودعم
الوقود األحفوري واستهالك املزيد منه ،ثم حتاول بعد ذلك حتليل
تأثريات وتداعيات التغريات املناخية عىل الدول النامية ،وال سيام
األقل نمو ًا ،وكذلك الدول اجلزرية الصغرية النامية ،ومنطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا التي تقع يف اخلطوط األمامية لتداعياهتا.

امللف املرصي  -العدد  - 99نوفمرب 2022
ً
أول :االنبعاثات ودعم الوقود األحفوري
يوضح تقرير «متحدون يف العلوم» الصادر عام  2022أن
تأثريات املناخ تتجه نحو منطقة دمار جمهولة ،ورغم ذلك،
فإن الدول ما زالت تُضاعف كل عام من إنتاجها للوقود
األحفوري؛ حيث تشري التقديرات إىل أن انبعاثات جمموعة
العرشين متثل  % 80من انبعاثات غازات االحتباس احلراري
العاملية؛ نظر ًا إلنتاجها واستخدامها املتزايد من الوقود
األحفوري .ووف ًقا لبيانات معهد املوارد العاملية ،فإن مسامهة
انبعاثات الغازات الدفيئة لـ  10دول فقط تتجاوز ثلثي
االنبعاثات العاملية بنسبة  % 68وهم :الصني ،والواليات
املتحدة األمريكية ،واالحتاد األورويب ،واهلند ،وروسيا،
واليابان ،والربازيل ،وإندونسيا ،وكندا ،وإيران.
وعىل الرغم من أن أوروبا تُعد مهد الثورة الصناعية التي
أشعلت الكربون وغذت نظام الطاقة العاملي ،فإهنا تُعد يف
الوقت نفسه موطن ًا للدول التي تعهدت بالقضاء عىل مجيع
التلوث الناتج عن الغازات الدفيئة؛ حيث اعتمد االحتاد
األورويب قانون املناخ الذي حدد هدف مشرتك خلفض
االنبعاثات بنسبة  % 55بحلول عام  ،2030من أجل أن
تصبح أوروبا حمايدة مناخي ًا بحلول عام  .2050ولضامن
حتقيق ذلك قام بتخصيص  % 30من ميزانيته املمتدة ملكافحة
املناخ .وعىل الرغم من ذلك ،فوف ًقا لوكالة البيئة األوروبية،
فإن االحتاد األورويب ُيعد ثالث أكرب مصدر النبعاثات
غازات االحتباس احلراري يف العامل بعد الصني والواليات
املتحدة ،وال تزال بعض الدول األعضاء يعتمد اقتصادها
بشكل رئييس عىل الفحم؛ حيث يمثل نحو ربع توليد الطاقة
يف االحتاد األورويب ،كام أن قطاع الفحم يوظف يف املناجم
وحمطات الطاقة  238ألف شخص يف أكثر من  100منطقة
أوروبية من بولندا إىل إسبانيا .كذلك ،يقوم االحتاد األورويب
حالي ًا باستثامرات ضخمة يف الوقود األحفوري ،وإنشاء بنى
حتتية ذات الصلة يف ظل أزمة الطاقة العاملية التي سيكون هلا
أكرب األثر عىل تفاقم التغريات املناخية.

ولقد تضاعفت انبعاثات الصني أربع مرات خالل 25
عا ًما األخرية ،ووفق ًا ألحدث املؤرشات ،فإهنا أكرب مصدر
النبعاثات الكربون يف العامل بنسبة  % 28من االنبعاثات
العاملية؛ إذ تعد مستهلك ًا ومنتج ًا ألكثر من نصف الفحم يف
العامل .وعىل الرغم من إعالن الرئيس الصيني االلتزام باحلد
األقىص النبعاثات الكربون قبل عام  2030وحتقيق حياد
الكربون عام  ،2060إال أن تنفيذ العديد من اسرتاتيجيات

خفض الكربون مل ترق إىل مستوى التوقعات؛ حيث تُعد
الصني الدولة الوحيدة يف جمموعة العرشين التي زاد استهالكها
من الفحم بشكل ملحوظ .كام أن بنوكها التصديرية الكبرية
مثل :بنك التنمية ،وبنك التصدير واالسترياد الصيني تواصل
متويل حمطات الطاقة التي تعمل بالفحم عىل مستوى العامل،
ولقد توقعت مجعية الفحم الوطنية الصينية ( )CNCAأن
يزداد إنتاج الفحم يف الصني ،وأن االستهالك الكيل سريتفع
بنسبة  % 6بحلول عام  ،2025رغم أهدافها الطموحة يف
إنتاج الطاقة املتجددة.

وتأيت الواليات املتحدة األمريكية كثاين أكرب مصدر
لالنبعاثات الكربونية بعد الصني؛ حيث متثالن مع ًا حوايل
 % 40من إمجايل االنبعاثات العاملية املسببة للتغريات املناخية.
وعىل الرغم من إعالن الرئيس األمريكي جو بايدن بخفض
انبعاثات الكربون بنسبة ترتاوح ما بني  % 52 : 50بحلول
عام  ،2030لتحقيق صايف انبعاثات صفرية بحلول عام
 ،2050إال أن اقتصاد الواليات املتحدة ما يزال يعتمد بشكل
كبري عىل الوقود األحفوري يف القطاعات الصناعية والنقل
والزراعة وغريها .فوفق ًا لألكاديمية الوطنية للعلوم ،فإن
حوايل  % 81من إمجايل الطاقة املستخدمة يف الواليات املتحدة
يأيت من الفحم والنفط والغاز الطبيعي ،ولقد زاد مؤخر ًا
إنتاج الواليات املتحدة من الوقود األحفوري؛ نظر ًا لتعهد
الرئيس بايدن بمساعدة أوروبا عىل أن تكون أقل اعتامد ًا عىل
الوقود األحفوري الرويس ،وذلك استجابة ألزمة الطاقة
العاملية التي سببتها احلرب الروسية األوكرانية.

أما اهلند ،فإهنا تُعد ثالث أكرب دولة متسببة يف االنبعاثات
الكربونية العاملية بنسبة % 7؛ حيث تعهدت بتحييد
االنبعاثات الكربونية املسببة لالحتباس احلراري بحلول عام
 2070أي بعد عقدين من العام املستهدف 2050؛ إذ توجد
لدهيا الكثري من مناجم الفحم ،وسوف تزيد من اعتامدها
عىل الفحم كمصدر رئييس للطاقة لتوليد الكهرباء وتشغيل
صناعتها الثقيلة.
أما روسيا فإن الفحم يستخدم عىل نطاق واسع؛ حيث أهنا من
بني جمموعة العرشين التي قدمت ثاين أكرب مبلغ لدعم الوقود
منتجا رائدً ا يف ذلك املجال ،ويرجع ذلك
األحفوري بصفتها ً
إىل استثامرات الوقود األحفوري من قبل الرشكات اململوكة
للدولة واإلعفاءات الرضيبية ،وال تزال روسيا جتني املليارات
من صادرات الوقود األحفوري يف ظل استمرار احلرب
األوكرانية الروسية ،رغم العقوبات املفروضة عليها ،مما
سيكون له أعظم التداعيات السلبية عىل املناخ يف الفرتة القادمة.
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ولقد اعتمدت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تارخيي ًا
عىل موارد الوقود األحفوري بوصفه مكون ًا مه ًام من مكونات
االقتصاد ،وال يزال معدل االستثامر يف الطاقة املتجددة
ضعيف ًا جد ًا مقارنة باالستثامر الضخم يف الوقود األحفوري
املرتبط باالنبعاثات العاملية .ويمكن القول إن إيران واململكة
العربية السعودية وتركيا مسئولون عىل املستويات املرتفعة
من الغازات الدفيئة العاملية مما سيكون له أكرب األثر عىل
مناخ منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ووفق ًا ألحدث
البيانات ،فإن إيران تعد ثامن دولة يف معدالت انبعاثات
الغازات الدفيئة؛ حيث متثل انبعاثاهتا نسبة  1.9من
االنبعاثات العاملية ،كام أهنا تعد من أكرب مالكي احتياطيات
الوقود األحفوري يف العامل.
وحتتل السعودية املركز الثالث عرش عاملي ًا ،ومتثل انبعاثاهتا
نسبة % 1.52؛ وربام تكون السعودية قد خفضت دعم الوقود
األحفوري إىل النصف خالل الفرتة (،)2019-2015
لكنها ال تزال توفر ما يقرب من ثالثة أضعاف الدعم من
حيث نصيب الفرد مقارنة بأي حكومة أخرى .أما تركيا
التي ختطط لبناء حمطات جديدة تعمل بالفحم؛ وتعزز دعم
مستهلكي الوقود األحفوري من خالل اإلعفاءات الرضيبية،
خاصة يف قطاع الفحم ،فإهنا حتتل املركز اخلامس عرش ،ومتثل
انبعاثاهتا نسبة  % 1.17من االنبعاثات العاملية.
ومن ثم يتضح مما سبق ،إن احتامالت حدوث استجابة جذرية
لتقليل انتاج واستهالك الوقود األحفوري عىل املدى القريب
تبدو منخفضة .وبالتايل ،ستكون هناك آثار سلبية كبرية عىل
تغري املناخ ،خاصة يف الدول النامية.

ثانيًا :تأثيرات تغير املناخ على الدول النامية
إن التأثريات السلبية من تغري املناخ يف البلدان النامية ،وال
سيام يف أقل الدول نمو ًا ،والدول اجلزرية الصغرية النامية،
ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ تضاف إىل سلسلة
التأثريات التي ترضب العامل منذ سنوات ،ولكن نظر ًا لطبيعة
موقعها اجلغرايف ،ولضعف الدعم املايل املتاح هلا من الدول
املتقدمة ،فإن ذلك جيعلها معرضة للخطر بشكل أكرب دون
غريها؛ حيث مازال الدعم ضئي ً
ال مقارنة بتكاليف التكيف
السنوية التي تقدر بنحو  70مليار دوالر ،ومن املتوقع ،أن
تصل إىل  340-160مليار دوالر بحلول عام .2030
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ويذكر أن الدول املتقدمة ذات املسئوليات املالية اخلاصة
تعهدت بتقديم  100مليار دوالر سنوي ًا للدول النامية،

ومل يتم الوفاء هبا ،وجددت الدول املتقدمة تعهدها يف قمة
جالسكو  2021بتقديم املبلغ سنوي ًا اعتبار ًا من عام ،2022
كام تعهدت بتقديم تقارير شفافة حول التقدم الذي حترزه يف
هذا املجال.

يف الواقع ،لقد كانت هناك زيادة يف حدوث كوارث بيئية
متنوعة يف الدول النامية مثل :العواصف ،وارتفاع مستوى
سطح البحر ،والفيضانات ،واالهنيارات األرضية ،واجلفاف،
والتصحر ،وموجات احلر ،واألمطار الغزيرة وما إىل ذلك.
كام أدت التغريات املناخية إىل إحلاق أرضار بالصحة العامة
وزيادة معدل الوفيات ،كام عرضت إمدادات املياه والغذاء
للخطر ،وأدت إىل النزوح واهلجرة املناخية.

عالوة عىل ما سبق ،تطرح الزيادة األخرية يف الكوارث
املناخية قضايا إضافية خاصة بتهديد اقتصادات تلك الدول،
التي تدفع السكان إىل الفقر .وتوضح األدبيات أن خسائر
الكوارث ،بام يف ذلك اخلسائر االقتصادية والبرشية ،استمرت
بنسب متزايدة يف البلدان النامية ،ومن املرجح أن تكون قضية
اخلسائر واألرضار التي ال يمكن جتنبها من خالل جهود
التكيف والتخفيف من أكرب القضايا التي ستُطرح يف مؤمتر
رشم الشيخ  .Cop27وفيام ييل يمكن توضيح أبرز التأثريات
السلبية من تغري املناخ عىل البلدان النامية.
 - 1الدول األقل نمو ًا

أقل البلدان نمو ًا ( )LDCsهي بلدان منخفضة الدخل
تواجه عوائق هيكلية شديدة أمام التنمية املستدامة ،ومعرضة
بشدة للصدمات االقتصادية والتغريات املناخية .يبلغ عدد
تلك الدول  46دولة من أفغانستان إىل زامبيا ،وهي موطن
حلوايل  % 13من سكان العامل ،و % 40من أفقر سكانه .ووفق ًا
لتقرير التنمية البرشية  2022الذي حيمل عنوان «عدم اليقني
والعيش غري املستقر» ،فإن زيادة درجات احلرارة ،وتفاقم
تغري املناخ يف العديد من البلدان منخفضة الدخل جيعها
معرضة للخطر بشكل أكرب ،وال يتناسب مع نسبة مسامهتها
من غازات االحتباس احلراري العاملية؛ حيث سامهت بأقل
قدر وهو .٪ 4

ورغم حماولة تلك الدول االلتزام ببناء القدرة عىل الصمود
ومعاجلة تغري املناخ وخلق مسارات التنمية املستدامة ،فإن
اخليارات االقتصادية ،بل واملجتمعية والسياسية احلالية
حمدودة مما يعرضها لكوارث مناخية متتالية واسعة النطاق،
ويعيق التقدم نحو أهداف اتفاق باريس .وتتطلب العدالة أن
تقوم الدول املتقدمة بدورها جتاه الدول النامية؛ حيث تشري
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التقديرات إىل أن أقل البلدان نمو ًا تلقت حوايل  ٪ 0.6فقط
من  100مليار دوالر ،وهو جزء ضئيل جد ًا لتلبية احتياجاهتا
احلالية للعمل املناخي ،والتي ستزداد مع اقرتاب عام .2050
ويف استعراض لدعم أولئك األكثر عرضة خلطر تغري املناخ،
تعهدت  12حكومة مانحة يف جالسكو بتقديم  413مليون
دوالر لصندوق أقل البلدان نمو ًا ( ،)LDCFوقد جاءت
التعهدات من بلجيكا ،ومنطقة والونيا البلجيكية ،وكندا،
والدنامرك ،وإستونيا ،وفرنسا ،وأملانيا ،وأيرلندا ،وهولندا،
والسويد ،وسويرسا ،والواليات املتحدة ،ويذكر أن هذا
الصندوق هو الوحيد ملقاومة تغري املناخ ألقل البلدان نمو ًا.

ومنذ عام  ،2001قدم الصندوق  1.7مليار دوالر للمشاريع
التي قللت من قابلية التأثر باملناخ ألكثر من  50مليون
شخص وعززت من مقاومة تغري املناخ يف  6ماليني هكتار
من األرايض .ويدعم الصندوق ً
أيضا عمليات التخطيط
يف البلدان لتقليل تعرضها عىل املدى املتوسط  والطويل
لتأثريات تغري املناخ ،وتسهيل دمج التكيف م ع تغري املناخ
يف السياسات ،والربامج ،واألنشطة ذات ا ل صلة .ولقد
كانت املبادرات واملرشوعات يف نيبال ،والسنغال ،وغامبيا،
وغريهم.
 - 2الدول اجلزرية الصغرية النامية

تعد الدول اجلزرية الصغرية النامية ( )SIDSيف طليعة
الدول التي تتأثر باألزمات املناخية؛ إذ إهنا جمموعة متميزة
من البلدان النامية التي تواجه حاالت معينة من الضعف
االجتامعي واالقتصادي والبيئي .وهناك  58دولة جزرية
تضم سوى  65مليون
موزعة عىل بحار وحميطات العامل ،وال ّ
نسمة .إن صغر احلجم والكثافة السكانية والبنية التحتية
غري املالئمة واالستيطان عىل الساحل والعزلة اجلغرافية
وحمدودية املوارد ،جعلت تلك الدول من بني أكثر الدول
عرضة لتأثريات تغري املناخ .قد ال تكون هذه البلدان أفقر
الدول عند قياس إمجايل الدخل القومي للفرد ،لكنها أكثر
عرضة للكوارث وتكاليفها .ومن أمثلة تلك الدول جزر
القمر ،وجزر سليامن ،ومجهورية الدومنيكان ،وساموا،
وسورينام ...وغريهم.
ورغم مسامهة الدول اجلزرية بقليل من االنبعاثات
الكربونية؛ حيث يمثل إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
 % 1من االنبعاثات العاملية ،إال إهنا تعاين بالفعل من
التأثريات املناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر الذي
ارتفع أربعة أضعاف املتوسط العاملي مما هيدد بغمرها باملياه.
كام شملت التأثريات تغري أنامط هطول األمطار ،وزيادة

درجة حرارة اهلواء وسطح البحر بشكل ملحوظ بأكثر
من  ٪ 70من سواحل العامل ،كذلك زادت حدة العواصف
واألعاصري املدارية وغري املدارية ،والفيضانات .عالوة عىل
ترسب املياه املاحلة ،وإعاقة الرصف وتلف وفقدان األراىض
الرطبة ،كام أصبحت املحيطات ومياه البحر أكثر محوضة.
ومن املرجح أن تتدهور الزراعة بشكل متزايد والتي يعتمد
عليها السكان الزراعيني اعتامد ًا كبري ًا لكسب عيشهم،
وكذلك ،فقدان مصائد األسامك التي ال تزال مصدر ًا مه ًام
للغذاء للعديد من تلك املجتمعات ،مما هيدد بانعدام األمن
الغذائي ،وهناك ً
أيضا خماوف من تدهور املوارد البحرية
بشكل خطري ،والنظم اإليكولوجية احليوية بشكل أكرب.
وفعل ًيا أصبحت بعض تلك املجتمعات غري صاحلة للعيش،
وبدأ العديد منها اهلجرة ملناطق مرتفعة.
ومن الالفت أن العديد من حكومات الدول اجلزرية
الصغرية النامية ال ختصص موارد مالية وبرشية كافية
ملحاولة خفض انبعاثاهتا ،كام أن الدول املتقدمة لطاملا
جتنبت إنشاء صندوق مايل للخسائر واألرضار التي تسعى
إليه تلك احلكومات؛ نظر ًا للخسائر املتزايدة ،ووفق ًا ملبدأ
امللوث يدفع .وبالتايل ،فإن تلك الدول تتطلع إىل مؤمتر
املناخ برشم الشيخ ( (COP27من أجل تعزيز التدابري
الالزمة لبناء القدرة عىل الصمود أمام تأثريات تغري املناخ،
وتوفري التمويل الالزم لذلك.

 - 3منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا معرضة بشكل خاص
لتأثريات التغريات املناخية ،ومن املتوقع أن تتسارع يف
املستقبل القريب؛ حيث زادت درجات احلرارة السنوية
بنحو  1درجة مئوية خالل العقود الثالثة املاضية ،ويمثل هذا
أكثر من ضعف الزيادة العاملية البالغة  .7درجة مئوية ،ومن
املرجح أن حيدث أقوى ارتفاع يف درجات احلرارة يف املناطق
الداخلية من اجلزائر وليبيا وأجزاء كبرية من مرص ،وأيض ًا يف
اململكة العربية السعودية والعراق وغريهم .وهو تأثري بدأ
بالفعل يف الظهور يف بعض دول املنطقة .عىل سبيل املثال؛
بلغت درجة احلرارة يف إحدى مناطق شامل غرب الكويت
حالي ًا  54درجة مئوية ،لتصبح بذلك ثالث أعىل درجة حرارة
مسجلة عىل كوكب األرض ،ويف العام املايض ،كان هناك 19
يو ًما ارتفعت فيها درجات احلرارة هبا إىل  50درجة مئوية أو
أعىل .وهناك اتفاق عام عىل أن موجات احلرارة الشديدة تؤثر
عىل الصحة العامة ،وتساهم يف انتشار األمراض وتزيد من
الوفيات املبكرة.
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ومن التأثريات احلالية للتغريات املناخية عىل املنطقة تغيري أنامط
واجتاهات هطول األمطار؛ فمن املحتمل أن تشهد املغرب
واجلزائر ومرص وتركيا هطول أمطار أقل بنسبة  ،% 50كام
ستشهد اململكة العربية السعودية وإيران وأجزاء من ليبيا ً
أيضا
نفس االنخفاض يف هطول األمطار .ويف السياق نفسه تعرضت
جمتمعات املنطقة لنقص يف إمدادات املياه نتيجة لتأثريات تغري
املناخ؛ حيث ال يستطيع  % 60من سكان منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا الوصول بسهولة إىل املياه الصاحلة للرشب.
وتشري التقديرات إىل ارتفاع مستوى انعدام األمن املائي؛ إذ
ستشهد املنطقة خفض يف املياه العذبة بنسبة تزيد عن % 50
بحلول عام  ،2050ووفق ًا آلخر تقدير للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ ()IPCC؛ من املقدر أن يتعرض 100-80
مليون شخص إضايف بحلول عام  2025لإلجهاد املائي،
والذي سيؤدي إىل زيادة الضغط عىل موارد املياه اجلوفية ،كام
سيؤدي  ،وفق ًا للبنك الدويل ،إىل خسارة ما يصل إىل  % 14من
الناتج القومي اإلمجايل بحلول عام .2050
ً
فضل عام سبق ،فإن التغريات يف أنامط هطول األمطار،
واإلجهاد املائي يؤدي إىل إحلاق الرضر بالقطاعات
االقتصادية االسرتاتيجية ذات القيمة املضافة العالية مثل
قطاع الزراعة الذي يمتلك أعىل نسبة توظيف؛ حيث تشري
الدالئل إىل أن انخفاض هطول األمطار ،وندرة املياه مع
اشتداد درجات احلرارة سوف خيفض  -وفق ًا ملنظمة األغذية
والزراعة  -غالت املحاصيل بنسبة تصل إىل  % 20بحلول
عام  ،2050ال سيام يف مناطق الزراعة البعلية ،وستكون
التخفيضات أكرب بكثري يف املرشق منه يف املغرب العريب.
وبالتايل ستمنع تلك التأثريات املناخية من إنتاج غذاء كاف
من مجيع املواد الغذائية املطلوبة حمل ًيا ،ومن املرجح االعتامد
دائ ًام عىل واردات الغذاء مما يعرض األمن الغذائي للخطر،
وهو ما يتضح بوادره حالي ًا يف معظم املنطقة .عىل سبيل املثال،
تستورد اإلمارات حالي ًا معظم غذائها؛ حيث تتسم بيئتها
بقلة األمطار ،وارتفاع درجات احلرارة ،واجلفاف وتعتمد
عىل حتلية مياه البحر يف الزراعة ،ومن ثم يمثل تغري املناخ
مصدر قلق حقيقي عىل أمنها الغذائي ،واقتصادها الوطني.
ووفق ًا لتقرير صادر عن برنامج األغذية العاملي ،متثل بعض
دول املنطقة مثل اليمن بؤر ًا ساخنة للجوع ،وتواجه بالفعل
انعدا ًما لألمن الغذائي الكارثي.
ويف السياق نفسه ،تعرضت املنطقة ألسوأ فرتات اجلفاف،
نتيجة لتأثريات التغريات املناخية ،وهناك خماوف من زيادة
جفاف األرض بأكثر من  ٪ 60يف معظم أنحاء املنطقة.
ومن املرجح أن تكون املغرب واجلزائر وتونس أكثر عرضة
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للجفاف بشكل خاص .وستصبح كل األرايض املتامخة للبحر
األبيض املتوسط أكثر جفا ًفا .ومن املفارقات أن اشتداد
اجلفاف قد ينخفض يف إيران واململكة العربية السعودية .وقد
تؤدي زيادات درجات احلرارة ،واشتداد اجلفاف يف املنطقة
إىل حتفيز عمليات التصحر أو تعزيزها.

إن التأثريات املناخية ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
تذهب إىل ما هو أبعد من ذلك؛ حيث من املتوقع ترضر املدن
الساحلية املنخفضة من ارتفاع مستويات سطح البحار إىل
جانب ارتفاع املد والعواصف والفيضانات وترسب املياه
املاحلة إىل طبقات املياه اجلوفية الساحلية وزيادة التعرية؛ مما
جيعل بعض تلك املدن غري صاحلة للعيش .وتشري التقديرات
إىل إنه سيتعرض من  25 : 6مليون شخص للفيضانات
الساحلية ،وسيحتاج سكان مدن مثل بنغازي ،واجلزائر
العاصمة بشكل خاص إىل هجر املدن الساحلية ،و ُيعتقد
ً
أيضا أن قطر ،واإلمارات العربية املتحدة ،وتونس معرضة
بشكل كبري الرتفاع مستويات سطح البحر .وبالتايل جيب
أن نتوقع أن يصبح عدد املهاجرين والنازحني واخلسائر
ريا جد ًا خالل هذا
واألرضار بسبب التغريات املناخية كب ً
القرن؛ ففي مرص ،ووفق ًا لبيانات البنك الدويل ،فإن ارتفاع
مستوى سطح البحر بمعدل  0.5مرت سوف يتسبب يف نزوح
أكثر من  2مليون شخص ،مع خسائر بقيمة  35مليار دوالر
يف األرايض واملمتلكات والبنية التحتية ،فض ً
ال عن خسائر
ضخمة يف األصول التارخيية والثقافية.

إن التأثريات السلبية الناجتة عن تغري املناخ عديدة ومتنوعة،
وتوضح األدبيات بشكل جيل كيف يمكن للظروف املناخية
والظواهر اجلوية أن تؤثر عىل مستقبل املنطقة من حيث
عدم االستقرار السيايس ،والرصاعات االجتامعية ،ورفاهية
سكاهنا ،ولن يكفي قدر من التكيف والتخفيف إلحياء
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
من جممل ما سبق ،يمكن القول إن السبب الرئييس للتغريات
املناخية وظاهرة االحتباس احلراري يعود إىل أنشطة
الدول املتقدمة وغريها ممن تتمتع ببصمة كربونية؛ حيث مل
تلتزم معظم احلكومات بخفض إنتاج الوقود األحفوري
واستخدامه ،ويرجع ذلك إىل سعي كل دولة إىل تعظيم
مصاحلها الوطنية عىل حساب املصالح الدولية اجلامعية
املرتبطة بتغري املناخ .ولقد كانت هناك تداعيات وتأثريات
ضخمة عىل الدول النامية؛ خاصة الدول األقل نمو ًا،
والدول اجلزرية الصغرية النامية ،ومنطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا؛ نظر ًا خلصوصية وضعها وحمدودية قدراهتا
عىل التعامل مع األزمات والكوارث املناخية ،ونظر ًا لضعف
الدعم املايل املقدم هلا من الدول املتقدمة.
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 Cop27وسبل تعزيز
دور الــتــكــنــولــوجــيــا
في مواجهة التغير
المناخي

د .عادل عبد الصادق
مدير برنامج دراسات التحول الرقمي
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

مع تصاعد دور تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف كافة اخلدمات
املرتبطة بحياة الفرد واملجتمع والدولة ،أصبحت بدورها منصة
للتغيري السلوكي وتوفري تطبيقات وحلول جديدة للتكيف
مع تأثريات التغري املناخي ،وانعكاس ذلك عىل أمن الطاقة،
واألمن الغذائي ،واألمن البيئي .وهو األمر الذي يثري العديد من
التساؤالت التي حتاول هذه املقالة اإلجابة عليها ،حول ماهية
العالقة بني التكنولوجيا ،والبيئة ،وماهية تطبيقاهتا؟ وما هي فرص
وحتديات توظيف التكنولوجيا يف مواجهة التغيريات املناخية؟ وما
هي طبيعة دور ما يطلق عليه «التكنولوجيا اخلرضاء» يف املواجهة،
وما هو مستقبلها؟ وما عالقة تلك التطبيقات باحلفاظ عىل البيئة،
والصحة ،واألمن الغذائي ،والتنمية املستدامة؟ وكيف تساهم
االسرتاتيجية الوطنية ملرص يف تعزيز دور تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف خلق حلول مبتكرة للتخفيف من تداعيات
التغري املناخي؟ وكيف يمكن أن يساهم  Cop27يف تعزيز دور
التكنولوجيا يف مواجهة التغري املناخي؟
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ً
أول :اجتاهات العالقة بني التكنولوجيا والتغير املناخي
تعد العالقة بني البيئة والتقنية عالقة تارخيية فلطاملا حاول
اإلنسان توظيف األفكار ،واإلبداع واالبتكار يف مواجهة
صعوبات البيئة املحيطة به ،من أجل جعلها أكثر مالءمة
للعيش والرفاهية ،وعىل قدر ما ساعدت التقنية يف تسهيل
حياة اإلنسان ،إال

إهنا كان هلا تأثريات سلبية يف زيادة معدالت التلوث .فبالنسبة
للثورة الصناعية األوىل فقد كانت معتمدة عىل االنتقال من
الفحم إىل املحرك البخاري يف القرن الثامن عرش ،أما الثورة
الصناعية الثانية التي جاءت يف هناية القرن التاسع عرش ،فقد
كانت مرتكزة عىل اخرتاع الكهرباء ،وتأثري ذلك فيام خيص
التوسع يف عمليات التصنيع اإلنتاجي مع حدوث توسع
مقابل يف األسواق.
بينام متيزت الثورة الصناعية الثالثة ،بإطالق عملية حتويل
حركة اإلنتاج إىل «اآللية» ،والتطور يف تكنولوجيا الكمبيوتر
واإلنرتنت ،والتي ظهرت يف الستينيات من القرن العرشين.

وجاءت "الثورة الصناعية الرابعة" لتعرب عن عملية الدمج
بني العلوم الفيزيائية أو املادية باألنظمة الرقمية والبيولوجية
يف عمليات التصنيع عرب آالت يتم التحكم فيها إلكرتون ًيا،
وآالت ذكية متصلة باإلنرتنت مثل :إنرتنت األشياء،
والطباعة ثالثية األبعاد ،والذكاء االصطناعي ،والروبوتات،
وغريها يف شكل تطبيقات تدخلت يف كافة جماالت احلياة،
والعمل .وفيام ييل يمكن توضيح اآلراء التي تساهم يف تفسري
العالقة بني التقنية والبيئة ،والتي تنقسم إىل اجتاهني رئيسيني.
االجتاه األول :يرى أن هناك تأثري سلبي للتكنولوجيا عىل
البيئة واملناخ .وعىل الرغم من إقرار هذا االجتاه بدورها يف
الرفاهية االقتصادية واالجتامعية ،إال أنه يركز عىل املخاوف
املحيطة بالتأثريات الضارة لكل من األجهزة والربامج التقنية
عىل البيئة مثل :ارتفاع مستويات استهالك الطاقة ،وانبعاثات
الغازات الدفيئة ،والنفايات اإللكرتونية ،وخاصة أن األجهزة
اإللكرتونية تعد قصرية العمر نسب ًيا بام يتسبب يف أرضار بيئية
أثناء التخلص منها.
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ومن جهة أخرى ،أدى ظهور وتطور العمالت املشفرة
واعتامدها عىل التعدين إىل جعلها متعطشة الستهالك الطاقة،
فعىل سبيل املثال تنتج عملة «البيتكوين» املشفرة أكثر من -22
 29مليون طن مرتي من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون كل
عام ،وهو ما يقارب حجم االنبعاثات لدول بأكملها؛ حيث

يفوق حجم استهالك العمالت املشفرة ما تستهلكه دولة مثل
فنلندا أو التشيك .وحتتل عملة «البيتكوين» املركز  35عامل ًيا
يف استهالك الكهرباء ،وتساهم مراكز البيانات بنحو  % 2من
انبعاثات غازات االحتباس احلراري عىل املستوى العاملي.

انتشارا؛ حيث يركز عىل دور
االجتاه الثاينُ :يعد األكثر
ً
التكنولوجيا يف مواجهة التغيريات املناخية ،وأهم تطبيقاهتا
«التكنولوجيا اخلرضاء» ،والتي تنطوي عىل أحدث
التغيريات يف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات بام يتواكب
مع معايري احلفاظ عىل البيئة والتنمية املستدامة ،وإمكانية
دمج تكنولوجيا املعلومات يف اإلدارة البيئية بكفاءة ،ودور
تكنولوجيا املعلومات يف نرش الوعي البيئي عرب املنصات
الرقمية ،وإمكانية إطالق مبادرات للحامية من امللوثات
البيئية ،والوعي بانعكاسات التغري املناخي عىل البيئة.
ويمكن للتطور املتسارع يف جمال إنرتنت األشياء ،والذكاء
االصطناعي ( )AIأن يساهم يف تقديم حلول للحد من تلك
التأثريات الضارة.

ووف ًقا للمبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية ( )GeSIفإن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدهيا القدرة عىل احلد
من انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف العامل بنسبة
 ٪ 20بحلول عام  2030من خالل مساعدة الرشكات
واملستهلكني عىل االستخدام الذكي ،وتوفري الطاقة .ويعمل
الذكاء االصطناعي عىل حتسني احلوكمة البيئية والسالمة
واحلد من املخاطر البيئية مع الرتكيز عىل إدارة املعلومات
لصنع القرار ،واستخدام تطبيقات التعلم العميق ،وحتليالت
البيانات الضخمة إلدارة جودة املياه واهلواء ،وتبني تطبيقات
احلوسبة السحابية ،ومراكز البيانات ذات الكفاءة يف استخدام
الطاقةً .
فضل عن دور التحول الرقمي يف الوظائف احلكومية
يف تقليل االعتامد عىل استخدام الورق ،وتوظيف تطبيقات
الشبكات االجتامعية يف مشاركة املعلومات ،وتبني املبادرات
املستدامة بام يعزز من الوعي البيئي واملناخي .كام يمنع أو
عىل األقل التقليل من تأثري املعلومات اخلاطئة عىل التصور
العام لتغري املناخ إىل جانب تعزيز دور املجتمع املدين ،وكافة
أصحاب املصلحة يف مواجهة الظاهرة.
ومن أهم تطبيقات التكيف مع التغريات املناخية «الزراعة
الذكية»؛ وذلك عرب التحول من النظم التقليدية يف الزراعة إىل
ً
حاسم
دورا
النظم احلديثة التي تلعب فيها التقنيات احلديثة ً
يف املساعدة يف تلبية االحتياجات الغذائية املتزايدة .وهي
تعتمد عىل إدخال التقنية يف املجال الزراعي من جهة ،وتبني
ما يعرف بالزراعة الذكية مناخ ًيا من جهة أخرى .ويتم ذلك
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عرب توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل :الذكاء
االصطناعي ،والروبوت ،وإنرتنت األشياء.

ثانيًا :التكنولوجيا اخلضراء والسعي نحو احلوكمة
ظهرت خالل النصف الثانى من سبعينات القرن املايض  فكرة
عرفت  باسم "Low and
«التكنولوجيا عديمة النفايات» ،والتي ُ
 ،"No-waste Technologiesوحاولت البحث عن وجود
صناعات قائمة عىل «التكنولوجيا النظيفة» ،ويف نفس الوقت
ال تساهم يف إنتاج النفايات الضارة بالبيئة .وبرزت فكرة أخرى
أطلق عليها «اإلنتاج األنظف» يف  منتصف الثامنينات من القرن
املايض ،وذلك يف سبيل السعي إىل تكوين فكرة «تكنولوجيا
عديمة النفايات» ،ولكن واجهت عملية تطبيق ذلك صعوبات
تعلقت بضعف التطبيق الكامل لتلك االسرتاتيجية ،وعدم القدرة
عىل ترسيخ  أساليب اإلدارة البيئية يف الصناعة ،وضعف القدرة
عىل ضخ استثامرات جديدة يكون من شأهنا إحداث تغيريات يف
الصناعة عىل مستوى العمليات واألساليب وطرق اإلنتاج .ويف ظل
التطور اهلائل يف جمال العلم والتكنولوجيا وعالقتها باألسواق ،برز
اجتاهان :أوهلام ،يربط بني النمو االقتصادي والتطور التكنولوجي،
وثانيهام ،يعلق احلفاظ عىل تلك العالقة عىل القدرة عىل معاجلة
اآلثار الضارة الناجتة.
وعىل الرغم من عدم نرش الكثري من الدراسات املحايدة
حول التأثريات الصحية السلبية للتطبيقات التكنولوجية،
إال أن ذلك ال يعني انتفاء الرضر بالرضورة ،وهو ما دفع إىل
حماولة السعي للحد من احتامل حدوث الرضر عىل املديني
القصري والطويل.

وجاء مصطلح «التكنولوجيا اخلرضاء» أو «النظيفة»
) GreenTechnology (GTكتطبيق تقني حلامية البيئة،
واملسامهة يف وضع احللول التقنية من أجل احلد من انبعاثات
الكربون واالحتباس احلراري ،وعالقة ذلك باألمن
واالستقرار والتنمية .ومثلت «التكنولوجيا اخلرضاء»
نقلة مهمة يف تطبيق السياسات العامة عىل االستخدامات
التكنولوجية بحيث جيعل منها مناصا لتحقيق التوظيف
األمثل للموارد وحتقيق كفاءة أكرب يف العمل ،ودرجة عالية
من حتسني اخلدمة ،وحتقيق األهداف بأقل تكلفة وأكثر جودة
واستدامة .وتقوم «التكنولوجيا اخلرضاء» بدور فعال وقوي
يف بروز «االقتصاد األخرض» كمدخل جديد يف التعامل
الكفء يف جمال تطبيقات التكنولوجيا يف جمال الصناعة ،وهو
ما ينعكس إجياب ًيا عىل االقتصاد الوطني ،ومعاجلة األرضار
البيئية والصحية عىل اإلنسان والبيئة املحيطة به».

ويعزز التوجه نحو «التكنولـوجيا اخلـرضاء» من القدرة عىل
البحث واالعتامد عىل مصادر بديلة للطاقة صديقة للبيئة
ولإلنسان يف آن واحد ،وقد بدأ يطفو عىل السطح توجهات
«أنسنة التكنولوجيا» يف سبيل احلد من التأثريات السلبية،
وتعظيم القدرات اإلنسانية يف مواجهة تغول «اآللة» عىل
املشاعر والقيم اإلنسانية ،والبحث عن جوانب روحية بعيدً ا
عن السيطرة املادية الصامتة للثورة التكنولوجية ،والعمل
عىل تطوير ومراعاة املنتجات واملعدات والنظم املستخدمة
للحفاظ عىل البيئة واملوارد الطبيعية ،مما يقلل وحيد من التأثري
السلبي لألنشطة اإلنسانية.
كام تساهم تطبيقات «التكنولوجيا اخلرضاء» يف مواجهة
آثار التغري املناخي ،وخفض نمو االنبعاثات أو احلد منها،
وذلك ليس فقط عىل املستوى املحيل ،بل كذلك عىل املستوى
العاملي ،وهو ما يدفع إىل توظيف عملية رقمنة الطاقة يف
تقليل الفاقد منها ،وتوليدها من مصادر متجددة ،وجعل
التطبيقات الرقمية صديقة للبيئة.
يمكن القول إن تطبيقات «التكنولوجيا اخلرضاء» تسعى
لتحقيق عدة أهداف من أجل االستعداد حلالة التغري يف
املناخ ،وكذلك التغري يف طبيعة مصادر الطاقة ،وزيادة الطلب
عليها ،وعالقة ذلك بتحقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم
املتحدة  .2030ولعل أمهها :تقليل نمو استهالك الطاقة مع
تعزيز التنمية االقتصادية ،وتسهيل نمو صناعة «التكنولوجيا
اخلرضاء» ،وتعزيز مسامهتها يف االقتصاد الوطنيً .
فضل عن
زيادة القدرة الوطنية عىل االبتكار يف تطوير «التكنولوجيا
اخلرضاء» ،وتعزيز القدرة التنافسية يف جمال التكنولوجيا
اخلرضاء عىل الساحة العاملية .باإلضافة إىل العمل عىل ضامن
التنمية املستدامة ،واحلفاظ عىل البيئة لألجيال القادمة.
والعمل عىل تعزيز دور التعليم والوعي بـ«لتكنولوجيا
اخلرضاء» ،وتشجيع استخدامها عىل نطاق واسع.

وبالنسبة للمكاسب التي يمكن أن حتققها تطبيقات
«التكنولوجيا اخلرضاء» ،فإهنا تساهم يف إحداث حتول يف
االقتصاد الصناعي التقليدي إىل مرحلة االقتصاد األخرض غري
الضار بالبيئة ،وحتسني جودة البنية التحتية املحلية .كذلك،
تساعد تلك التطبيقات يف حتقيق التقدم يف استخدام الطاقة
املتجددة ما يعزز من النمو االقتصاديً .
فضل عن املساعدة
يف كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع النقل وحتقيق مكاسب
اقتصادية .وتساهم ً
أيضا يف احلد من االنبعاثات الكربونية،
ومواجهة آثار التغري املناخي .باإلضافة إىل حتسني الصحة
العامة واحلفاظ عىل املوارد البرشية ،وتوفري فرص العمل،
ومواجهة البطالة ،واحلد من هدر املوارد والوصول إىل
املجتمعات املحرومة.
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وعىل الرغم من املكاسب السابقة ،يمكن فيام ييل توضيح أبرز
التحديات التي تواجه التحول نحو «التكنولوجيا اخلرضاء».
التحدي األول :إن التوسع يف استخدام التكنولوجيا ،يتطلب
توفري الطاقة ،وترشيد استخدام املياه سواء يف األغراض
الصناعية أو احلياتية.
التحدي الثاين :دعم ونرش األفكار املتعلقة بتطبيقات
تكنولوجيا الطاقة اجلديدة واملتجددة.

التحدي الثالث :توفري التمويل الالزم لدعم مرشوعات
التحول نحو التكنولوجيا اخلرضاء.
التحدي الرابع :حتسني البحث والتطوير فيام يتعلق بتحقيق
التنمية املستدامة.

التحدي اخلامس :كيفية توظيف احللول التقنية يف احلد من
انبعاثات الكربون ،واالحتباس احلراري .وخفض تكاليف
موارد الطاقة ،وحتقيق االستخدام األمثل هلا.

التحدي السادس :عقبات إنشاء مبان «خرضاء» ،و»ذكية» من
خالل توفري استهالك الطاقة واعتامد طابع عمراين صديق للبيئة.

التحدي السابع :تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية
لتكنولوجيا االتصال واملعلومات وترشيد استخدام الطاقة
باستخدام تكنولوجيا منخفضة االستهالك هلا.
التحدي الثامن :دعم برامج البحث والتطوير يف جمال
تطبيقات «التكنولوجيا اخلرضاء» ،وإطالق املبادرات لرفع
الوعي ،ومواجهة مبادرات التحول الرقمي مثل :املدن
الذكية ،ومشكلة إدارة النفايات وإدارة الطاقة ،وإدارة
االنبعاثات التي جيب معاجلتها لتحقيق االستدامة واجلدوى
منها عىل املدى الطويل.

ً
ثالثا :التكنولوجيا اخلضراء وأمناط االستجابة الدولية
تعد عملية تطوير تطبيقات «التكنولوجيا اخلرضاء» من أهم
ركائز اجلهود الدولية ملواجهة التغري املناخي ،ويعد االبتكار
التكنولوجي يف حتقيق ذلك هو جوهر التنمية املستدامة.
وتتطلب الرغبة يف التقدم االقتصادي تبني سياسات
تقنية قوية ،وأن يكون التوجه نحو «االقتصاد األخرض»،
و»التكنولوجيا اخلرضاء» ،ضمن االسرتاتيجيات الوطنية
لتحقيق التنمية املستدامة.
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وقد أكد مؤمتر األمم املتحدة للمناخ  COP26عىل «رضورة
تغري األنظمة وتفعيل دور االبتكارات التكنولوجية للتعامل

مع التغري املناخي» ،وكيفية «بناء جمتمعات ذكية منخفضة
الكربون» ،ودور التقنيات الرقمية يف دعم العمل املناخي
وتعزيز كذلك دور البيانات الضخمة ،والذكاء االصطناعي،
وإنرتنت األشياء يف مواجهة التأثريات السلبية للتغريات
املناخيةً .
فضل عن إحداث تغيريات بام يتواكب مع معايري
احلفاظ عىل البيئة والتنمية املستدامة ،وإمكانية دمج
تكنولوجيا املعلومات يف اإلدارة البيئية ،ويف نرش الوعي
البيئي عرب املنصات الرقمية وإطالق مبادرات للحامية من
امللوثات البيئية ،ومن قبيل أن النمو والتقدم االقتصادي
يتطلب تبني سياسات تقنية قوية ،ومن خالل دمج «االقتصاد
األخرض» ،والتكنولوجيا اخلرضاء» ضمن االسرتاتيجيات
الوطنية لتحقيق التنمية املستدامة.

ووفق وكالة الطاقة الدولية ( ،)IEAفإن املصادر الرئيسية
النبعاثات الكربون العاملية هي :الكهرباء ،والصناعة،
والنقل .ويمثل قطاعا الكهرباء والنقل  ،% 40و % 21من
انبعاثات الكربون عىل التوايل .بينام يستهلك قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت  ،% 4وهناك تقديرات أخرى تشري
إىل أهنا تبلغ  % 10من الكهرباء العاملية.
ووضعت منظمة حقوق الملكية الفكرية الدولية ( )WIPOنظام
للتصنيف الدولي لالختراعات المتعلقة ببراءات االختراع
في مجال«التكنولوجيا الخضراء» .ودشن البنك الدولي في
مايو  2019صندوق التعدين المراعي لتغير المناخ ،وهو أول
صندوق مخصص لجعل عمليات التعدين للمعادن بأساليب
مستدامة تراعي تغير المناخ .ويدعم عمليات استخراج ومعالجة
المعادن والفلزات المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة ،مثل:
طاقة الرياح ،والطاقة الشمسية ،وبطاريات تخزين الطاقة،
والسيارات الكهربائية .ويركز الصندوق على مساعدة البلدان
النامية الغنية بالموارد على االستفادة من الطلب المتزايد على
المعادن والفلزات ،مع ضمان إدارة قطاع التعدين بأسلوب يحدّ
من البصمة البيئية والمناخية.

ويشري البنك الدويل أن مستقبل انخفاض االنبعاثات
الكربونية سيكون أكثر تركيزً ا عىل املعادن مقارنة بالوضع
احلايل ،وأن الطلب العاملي عىل «املعادن االسرتاتيجية»
سريتفع مثل :الليثيوم ،واجلرافيت ،والنيكل بنسبة % 965
و % 383و % 108عىل التوايل بحلول عام .2050
ويستهدف البنك الدويل الوصول إىل حجم استثامر إمجايل
يصل إىل  50مليون دوالر خالل اخلمس سنوات  القادمة،
ويركز الصندوق عىل األنشطة التي تدور حول أربعة حماور
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أساسية :أوهلا ،التخفيف من تغري املناخ ،وثانيها ،التكيف
مع تغري املناخ ،وثالثها ،احلد من آثار املواد وخلق فرص
السوق ،ورابعها ،املسامهة يف إزالة الكربون وتقليل آثار
املواد عىل طول سلسلة التوريد من املعادن احليوية الالزمة
لتكنولوجيات الطاقة النظيفة.
وعىل الرغم من التعثر أمام اجلهود الدولية يف جمال تفعيل
التحول إىل تقنيات الطاقة النظيفة ،إال أن هناك جهو ًدا أخرى
قامت هبا العديد من الدول بشأن التحول البيئي ومواجهة
التغري املناخي.

كام قاد االحتاد األورويب جهو ًدا مضنية يف جمال تعزيز
التكنولوجيا اخلرضاء داخل دول االحتاد ودعم االستثامرات
فيها .كذلك ،يوجد دور متصاعد لدول اجلنوب واألسواق
الناشئة يف صناعات «التكنولوجيا اخلرضاء»؛ حيث حتتل
الصني واهلند مركزً ا متميزً ا يف تطبيقات «التكنولوجيا
اخلرضاء» مثل :األلواح الشمسية الكهروضوئية (،)PV
وتوربينات الرياح ،والسيارات الكهربائية واهلجينة.
وفيام خيص البلدان النامية فإهنا تواجه حتديات تتعلق بضعف
قدرهتا يف حتمل تكاليف تطبيقات «الطاقة النظيفة» ،وهو ما
دفع دول مثل الواليات املتحدة ،وبريطانيا ،واليابان للدعوة
لتدشني صندوق لدعم تقنيات الطاقة النظيفة يف تلك البلدان.
وتأيت أمهية تطبيقات التكنولوجيا اخلرضاء أو النظيفة يف احلد
من التكاليف البيئية ،وبخاصة يف ظل املعدالت املرتفعة
الستهالك الطاقة؛ حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب
عىل الطاقة سريتفع بنسبة  ،% 55وذلك بحلول عام .2030
ومن ثم فإن زيادة الطلب عىل الطاقة مع الزيادة املتوقعة يف عدد
السكان عامل ًيا سيؤدي إىل تفاقم اآلثار الناجتة ،ومن ثم يضغط
للبحث عن حلول ممكنة عرب تطبيقات التكنولوجيا اخلرضاء.

وتلعب «التكنولوجيا اخلرضاء» دور «املحرك» اجلديد للنمو
االقتصادي عن طريق توفري وظائف جديدة ،والقضاء عىل
البطالة ،وإتاحة بيئة صحية مالئمة ،وترشيد املوارد الطبيعية،
وجعل البيئة أكثر أمنًا .وملا كانت التأثريات البيئية عابرة
للحدود فإهنا فرضت يف الوقت نفسه أمهية التعاون الدويل،
وبخاصة من جانب الدول املتقدمة ملساعدة الدول النامية يف
تبني برامج «التكنولوجيا اخلرضاء» ،وبخاصة يف ظل نقص
التمويل الالزم يف تلك الدول.

ً
فضل عن العمل عىل احلد من املشكالت البيئية املرتبطة
بالصناعة ،واالنبعاثات الناجتة عنها ،واالستفادة من املواد

اخلام والطاقة .ومن ثم فإن تطبيقات «التكنولوجيا اخلرضاء»
ال تتعلق فقط بالعمل عىل احلد من التلوث البيئي بل كذلك
بالعمل عىل حتسني جودة العملية الصناعية برمتها وعرب كل
مراحلها ،حتى أصبحت مراعاة «االشرتاطات البيئية» جز ًءا
ً
مهم يف جذب االستثامرات املحلية واألجنبية ،وتعزيز الثقة يف
االقتصاد الوطني.
أضف إىل ما سبق ،فإن عملية إعادة التدوير تُعد من أهم
الفوائد التي تعود هبا التكنولوجيا اخلرضاء عىل البيئة ،من
حيث إصالح البيئة عرب التخلص من ِ
كافة مسببات امللوثات
لعنارص البيئة ،كاملاء ،واهلواء ،والرتبة .ومن أهم مصادر
الطاقة املتجددة هي :املياه ،والشمس ،والرياح ،وانتهاج
بعض الطرق واخلطوات ليصبح املبنى أخرض متا ًما ،وحتويل
الصناعات التحويلية لتصبح مماشي ًة للبيئة.
باإلضافة إىل أن يتم التعامل مع منتجات «التكنولوجيا
اخلرضاء» كصناعات جديدة ،وذلك مع توفري الدعم املناسب
هلا ،بام يف ذلك أن تقوم احلكومة بتشجيع االستثامرات
اخلاصة والعامة يف البنية التحتية ،ويف تطبيقات «التكنولوجيا
اخلرضاء» يف جمال الطاقة والبناء وإدارة املياه والنفايات
والنقل.
وتتنافس العديد من الدول يف سوق تطبيقات «التكنولوجيا
اخلرضاء» ،والطاغي عليه السباق التكنولوجي يف جمال
الصناعة واالستحواذ عىل األسواق ،وإنتاج طاقة نظيفة
وسلع صديقة للبيئة .ومثال ذلك نجاح الصني يف إنتاج رقائق
طاقة شمسية تدخل يف تصنيع األجهزة اإللكرتونية.

ومن جهة أخرى تؤثر طبيعة مواجهة الدول لتلك التحديات
يف مدى قدرهتا عىل الدخول يف عملية إنتاج تطبيقات
للطاقة اخلرضاء ،والنظر كذلك حلجم اإلنفاق عىل البحث
والتطوير يف جمال التكنولوجيا اخلرضاء ،وأسعار توافر تلك
املنتجات أو التطبيقات أمام املستهلكني ،والتي ستتوقف عىل
نوعية التكنولوجيا املستخدمة ،ودرجة مالءمتها لرغبات
املستهلكني أو املعايري البيئية.
وعىل الرغم من وجود رصاع حايل حول مصادر الطاقة غري
املتجددة مثل البرتول أو الغاز الناتج عن عدم توافر تلك
القدرات جلميع الدول ،فإن الطاقة املتجددة توفر درجة أعىل
إىل حد ما من املساواة بني الدول وبخاصة فيام يتعلق بطاقة
الرياح .ومع ذلك هناك تفاوت يف قدرات الدول يف جمال
الطاقة الشمسية ،وتطبيقاهتا؛ وذلك ناتج عن اختالف طبيعة
املناخ ،ودرجة سطوع الشمس .ومن بني األمثلة عىل ذلك
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الفارق بني أوروبا ،وبني شامل وجنوب أفريقيا ،وهو ما يؤرش إىل حالة انقسام مرتقبة يف جمال تطبيقات التكنولوجيا اخلرضاء
بني الشامل واجلنوب .وهو ما دفع بعض دول الشامل إىل ضخ االستثامرات يف جمال الطاقة املتجددة يف دول اجلنوب لتوفري سوق
السترياد الطاقة اآلمنة والنظيفة عرب تطبيقات «التكنولوجية اخلرضاء».

وفيام يتعلق بالطاقة الناجتة من املياه ،والسدود عىل األهنار ،فإهنا ال تتوافر للدول األخرى احلبيسة أو التي ال يوجد هبا مصادر
لألهنار .ومن ثم فإن تنوع قدرات الدول يف املوارد الطبيعية سيؤثر يف تطبيقات «التكنولوجيا اخلرضاء» ،وقدرهتا عىل التنافس
يف إنتاج الطاقة وتوفريها بأسعار منخفضة.
دورا يف تشجيع تبني «التكنولوجيا اخلرضاء» بني األفراد أو الرشكات عن طريق تقديم تسهيالت بنكية أو
وتلعب احلكومات ً
إجرائية .ومن ثم قد يعاين الفقراء من نقص التمويل الالزم الذي سيؤثر يف صحتهم وبيئتهم املحيطة .ويصبح املخرج الوحيد
تطورا يف جمال إنتاج الطاقة.
من تلك األزمة هو رضورة االعتامد عىل اإلبداع ،واالبتكار يف تبني تطبيقات تكنولوجية أكثر
ً
شكل رقم ()1
نظرة عامة على نمو التجنولوجيا الخضراء (بالمليار يورو)

رابعً ا :السياسة الوطنية املصرية نحو التكنولوجيا اخلضراء واملستدامة
ترى مرص أن موضوع نقل التكنولوجيا من املوضوعات املهمة يف مواجهة التغريات املناخية ،وأن هناك ثمة رضورة لتكوين هيكل
مؤسيس قوي ،وقادر عىل تفعيل نقل التكنولوجيا للدول النامية ،ودعم متويل مرشوعات نقلها عىل أسس تفضيلية ودعم بناء
القدرات والتدريب والدعم الفني للدول النامية ،ورضورة إعادة النظر يف فريق اخلرباء الدوليني املعني بنقل التكنولوجيا .egtt

وعىل املستوى الوطني تبنت مرص اسرتاتيجية تعزيز دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خلق حلول مبتكرة للتخفيف
من تداعيات التغري املناخي ،وبناء اقتصاد أخرض؛ حيث تساهم مرص بالتعاون مع املجتمع الدويل يف وضع املعايري اخلرضاء
عضوا يف اللجنة املشكلة من قبل االحتاد الدويل لالتصاالت ،والتي ختتص بوضع معايري لالمتثال البيئي ،واقتصاد
باعتبارها
ً
إعادة التدوير ،وختفيف تغري املناخ والتكيف معه ،واملشرتيات اخلرضاء ،باإلضافة إىل قياس البصمة الكربونية ملنتجات
وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وتوجه مرص إلطالق مرشوعات الستخدام التقنيات احلديثة يف التكيف مع تغري املناخ ،ويأيت من بينها إرشاد املزارعني حول
سبل االستخدام املسؤول للمياه واملوارد األخرى من خالل تطبيقات خمتلفة مثل تطبيق «هدهد» املساعد الذكي للفالح ،وبوابة
«كنانة أون الين» .باإلضافة إىل تنفيذ عدد من املرشوعات إلدارة املياه اجلوفية ،والتعاون مع هيئة األرصاد اجلوية املرصية
للتنبؤ ،وإدارة مسارات الفيضانات املفاجئة والتخفيف من آثارهاً .
فضل عن العمل عىل بناء نظام التنبؤ بحاالت الطقس
املدعوم بالذكاء االصطناعي ،وخدمة تنبيهات الطقس القايس بناء عىل املوقع اجلغرايف؛ منوها إىل أن الوزارة تعمل عىل تقييم
عدد من املرشوعات التي هتدف إىل متكني االستدامة البيئية بام يف ذلك :استخدام الذكاء االصطناعي لتحسني استخدام الطاقة،
وذلك بناء عىل دراسة االستهالك ،وكذلك العمل عىل حتسني طرق املرور والتنقل لتقليل انبعاثات الكربون.
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ويف إطار عالقة التحول الرقمي بالتنمية تم تطوير البنية
التحتية لالتصاالت يف أكثر من  4500قرية عىل مدار 3
سنوات ،وذلك يف إطار مبادرة «حياة كريمة» ،والتي تستهدف
ما يقرب من  % 58من سكان مرص .باإلضافة إىل السعي من
أجل ربط القرى بكابالت األلياف الضوئية متاش ًيا مع مساعي
احلفاظ عىل البيئة؛ حيث تستهلك كابالت األلياف الضوئية
 12مرة طاقة أقل لنقل البيانات من الكابالت النحاسية.
وقد تبنت مرص االسرتاتيجية الوطنية للمدن الذكية
واملستدامة ،وذلك من خالل التوسع العمراين ببناء  40مدينة
جديدة خالل العقدين املقبلني ،ترتكز عىل بنية حتتية وتقنيات
صديقة للبيئة ،إىل جانب التطوير بشكل متوازي للمدن
القديمة لتصبح أكثر اخرضارا ،واستدامة.

وعىل صعيد الدور االسرتاتيجي ملرص يف عبور الكابالت
البحرية ،فهناك إمكانات كبرية يف صناعة مراكز البيانات وف ًقا
للمعايري واللوائح البيئية اخلرضاء ،مما جيعل من التحول إىل
مركز البيانات اخلرضاء أمر رضوري ،وكذلك تطوير عمل
أبراج املحمول لتقليل انبعاثات الكربون ،وإمكانية استخدام
الطاقة الشمسية يف تشغيلها.

وفيام يتعلق بإدارة املخلفات اإللكرتونية فقد تم تنفيذ
مرشوعات مشرتكة مع اجلهات الدولية ،وبالتعاون بني
احلكومة والقطاع اخلاص ،وتعزيز دور رواد األعامل،
والرشكات الناشئة.
أضف إىل ما سبق ،فقد قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات بإطالق مرشوعات الستخدام التقنيات احلديثة يف
التكيف مع تغري املناخ؛ حيث يأيت من بينها إرشاد املزارعني
حول سبل االستخدام املسؤول للمياه واملوارد األخرى من
خالل تطبيقات خمتلفة مثل تطبيق «هدهد» املساعد الذكي
للفالح ،وبوابة «كنانة أون الين».

ً
فضل عن تنفيذ مرشوعات إلدارة املياه اجلوفية ،وتعزيز
القدرة عىل التنبؤ وإدارة مسارات الفيضانات املفاجئة
والتخفيف من آثارها ،وبناء نظام التنبؤ بحاالت الطقس
املدعوم بالذكاء االصطناعي وخدمة تنبيهات الطقس القايس
بنا ًء عىل املوقع اجلغرايف؛ وذلك بالتعاون مع هيئة األرصاد
اجلوية املرصية .باإلضافة إىل استخدام الذكاء االصطناعي
لتحسني استخدام الطاقة بنا ًء عىل دراسة االستهالك ،وكذلك
يف حتسني طرق املرور والتنقل لتقليل انبعاثات الكربون،
وذلك لتمكني االستدامة البيئية.

ويف  19مايو  2022تم توقيع بروتوكول لتوطني تكنولوجيا
تصنيع منظومات النقل الذكية صديقة البيئة ،وتضمنت
«االسرتاتيجية الوطنية لتغري املناخ يف مرص »2050
أهداف تتعلق بتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا
وإدارة املعرفة والوعي ملكافحة تغري املناخ ،وتسهيل نرش
املعلومات املتعلقة ،وإدارة املعرفة بني املؤسسات احلكومية
واملواطنني ،وزيادة الوعي بشأن تغري املناخ بني خمتلف
أصحاب املصلحة.

ويف  30أغسطس  ،2022انطلقت فعاليات «املبادرة
الوطنية للمرشوعات اخلرضاء الذكية» التي ت َ
ُنظم بالتعاون
بني كل من :وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،ووزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،ووزارة التنمية
املحلية ،ووزارة البيئة ،ووزارة التعاون الدويل ،واملجلس
القومي للمرأة .وهي مبادرة رائدة يف جمال التنمية املستدامة
التغيات املناخية.
والذكية ،والتعامل مع ال ُبعد البيئي ،وآثار ّ
وتأيت املبادرة يف إطار اجلهود الوطنية املكثفة الستضافة
بتغي املناخ
مرص ورئاستها ملؤمتر األمم املتحدة املعني
ّ
 ،COP27واجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة يف
سياق تنفيذ رؤية مرص  2030من خالل احلفاظ عىل البيئة
لتحسني نوعية احلياة ومراعاة حقوق األجيال القادمة،
لتغي املناخ .2050
وتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ّ

وتشمل أهداف املبادرة الرتكيز عىل التنفيذ والتطبيق
عىل أرض الواقع ،والتأكيد عىل جدّ ية التعامل مع ال ُبعد
وتغيات املناخ يف إطار حتقيق أهداف التنمية
البيئي،
ّ
ِ
املستدامة ،والتحول الرقمي من خالل تقديم مشاريع حمققة
هلذه األهداف ،ووضع خريطة عىل مستوى املحافظات
للمشاريع اخلرضاء والذكية وربطها بجهات التمويل،
وجذب االستثامرات الالزمة هلا من الداخل واخلارج،
وتعظيم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
هذا إىل جانب متكني مجيع حمافظات مرص والوصول إىل
خمتلف الفئات جمتمع ًيا وجغراف ًيا ،ونرش الوعي املجتمعي
التغي املناخي ،وقدرات التكنولوجيات
حول حتديات
ّ
التغي
احلديثة ،ومتكني املرأة يف جمال مواجهة حتديات
ّ
املناخي والبيئة ،وإدماج كافة أطياف املجتمع يف إجياد حلول
للتحديات املناخية والبيئية.
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خامسا Cop27 :واستراتيجيات التحول نحو تطبيقات
ً
«التكنولوجيا اخلضراء»
تعد قمة رشم الشيخ للمناخ خطوة مهمة نحو تعزيز االستجابة
الدولية ملواجهة التغريات املناخية ،والتي تأيت تزامنًا مع
حتديات احلرب الروسية  -األوكرانية ،وهو األمر الذي ُيعزز
من أمهية التكنولوجيا ،ودورها اإلجيايب يف التغيري السلوكي،
وتغيري ممارسات العمل الدولية ،والتأثري عىل املجتمع املحيل
والعاملي عرب املنصات الرقمية ،وتعزيز دور البيانات الضخمة
والذكاء االصطناعي ،وإنرتنت األشياء يف مواجهة التأثريات
السلبية للتغريات املناخية من خالل ابتكار تطبيقات جديدة،
وتقديم حلول للتقدم نحو التكنولوجيا اخلرضاء من جهة،
وإىل تبني التطبيقات الذكية مناخ ًيا من جهة أخرى.
وإذا كانت مراحل الثورات الصناعية السابقة التي مر هبا
املجتمع البرشي قد سامهت بدرجة أو بأخرى يف إحداث
تلوث عايل النظري طال الرب والبحر واجلو وصحة اإلنسان ،فإن
ً
حلول جديدة للتحول إىل منظومة
الثورة الصناعية الرابعة تقدم
صناعية شبه آمنة عىل اإلنسان ،والبيئة املحيطة به .ومن جهة
أخرى ،نام الوعي العاملي برضورة مواجهة خماطر االنبعاثات،
وخطرها يف إحداث التغري املناخي ،وعىل نسق التقدم الذي
أحرز يف جمال الترشيعات الوطنية والعاملية حلامية البيئة ،والدفع
بعملية االنتقال من التحول يف القاعدة التكنولوجية للثورة
الصناعية لتصبح أكثر اعتام ًدا عىل تكنولوجيا جديدة ونظيفة
وأكثر كفاءة يف ذات الوقت عىل إنقاذ املوارد الطبيعية.
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ومن ثم ،يمكن تبني تكنولوجيات مستدامة وأكثر خرضة،
واحلد من النفايات اإللكرتونية ،وتوظيف تقنيات التحليالت
التنبؤية التي تدعم الذكاء االصطناعي يف املساعدة يف حتديد
بعض األنشطة االقتصادية يف بعض دول العامل التي تتسبب
يف انبعاثات الكربون ،وحتديد االنتهاكات للمعايري البيئية،
ومراقبة تلوث املسطحات املائية ،وإزالة الغابات ،ومصادر
انبعاث الكربون ،وإمكانية تعزيز التعاون عرب املجال الرقمي
بني كافة أصحاب املصلحة يف مواجهة األزمات املناخية.
باإلضافة إىل تعزيز دور االستثامرات اخلرضاء يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وهو ما يكون هلا تأثريها اإلجيايب
عىل املناخ والبيئة .وأن يتم التعامل مع منتجات «التكنولوجيا
اخلرضاء» كصناعات جديدة ،وذلك مع توفري الدعم املناسب
هلا ،بام يف ذلك أن تقوم احلكومة بتشجيع االستثامرات اخلاصة
والعامة يف البنية التحتية ويف تطبيقات «التكنولوجيا اخلرضاء»
يف جمال الطاقة والبناء وإدارة املياه والنفايات والنقل.

ويتطلب امليض قد ًما يف تبني سياسات وطنية للتكنولوجيا
اخلرضاء أن تتم عىل عدة مستويات لعل أمهها :مستوى
الطاقة ،من خالل تعزيز االستخدام الفعال ملوارد الطاقة،
ومستوى البيئة ،من خالل احلفاظ عىل البيئة ،واحلد من
التأثريات الضارة ،و مستوى االقتصاد من خالل تعزيز النمو
االقتصادي من خالل استخدام التكنولوجيا ،واملستوى
االجتامعي من خالل حتسني نوعية وجودة احلياة للجميع.

ويمكن القول إنه توجد ست اسرتاتيجيات للتحول نحو
تطبيقات «التكنولوجيا اخلرضاء» ،يمكن توضيحها فيام ييل.

االسرتاتيجية األوىل :إعادة التدوير للنفايات ،باستخدام
تطبيقات التكنولوجيا اخلرضاء والتي تعمل عىل حتسني البيئة،
عن طريق االستفادة من املواد الصلبة أو احليوية وتوظيفها بام
يتامشى مع املعايري البيئية ،واحلد من استنزاف املوارد الطبيعية.

االسرتاتيجية الثانية :تبني اإلصالح البيئي؛ وذلك بالعمل
عىل التخلص من كافة أنواع التلوث التي تطال املاء واهلواء و
الرتبة .باإلضافة إىل معاجلة عنارص اخللل يف النظام البيئي عرب
تطبيقات حيوية تعمل عىل إحداث التوازن البيئي الفعال.
االسرتاتيجية الثالثة :توظيف التكنولوجيا اخلرضاء يف
االستثامر يف الطاقة املتجددة كبديل عن النفط أو الفحم ،مثل
تكنولوجيا توليد الطاقة من املاء أو الرياح أو الشمس.
االسرتاتيجية الرابعة :االستثامر يف البحث والتطوير للوصول
إىل تطبيقات تقنية تعمل عىل إنتاج بدائل للوقود ،وتوفري
الطاقة للعمل عىل احلد من االنبعاثات.
االسرتاتيجية اخلامسة :تعزيز تطبيقات التكنولوجيا
اخلرضاء يف تبني التنمية البيئية بشكل مستدام وتبني حلول
لتصبح املباين خرضاء أو ذكية اعتام ًدا عىل التطبيقات
التكنولوجية ،واستخدام األدوات الصديقة للبيئة.
االسرتاتيجية السادسة :تطبيق تقنية «النانو اخلرضاء»؛ حيث
هتدف إىل استخدام جمموعة من املواد تساعد يف عملية
التحول يف الصناعة لتصبح متوافقة مع املعايري البيئية.

دورا ً
مهم يف األجندة العاملية
ختا ًما ،تلعب التطبيقات الرقمية ً
ملواجهة التغري املناخي من خالل تعزيز دورها يف االستخدام
األمثل للموارد من جهة ،والعمل عىل تطوير حلول جديدة
مستدامة من خالل ما ُيطلق عليه «التكنولوجيا اخلرضاء»،
من جهة أخرى ،وهو األمر الذي يرتبط بتفعيل دور الثورة
الصناعية الرابعة يف مواجهة التغيريات املناخية.
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وتسعى تطبيقات «التكنولوجيا اخلرضاء» لتحقيق
عدة أهداف من أجل االستعداد حلالة التغري يف املناخ،
ويف طبيعة مصادر الطاقة ،ويف زيادة الطلب عليها.
وعالقة ذلك بتحقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم
املتحدة  .2030وتتنافس العديد من الدول يف سوق
تطبيقات «التكنولوجيا اخلرضاء» ،واملسيطر عليه السباق
التكنولوجي يف جمال الصناعة واالستحواذ عىل األسواق،
وإنتاج طاقة نظيفة وسلع صديقة للبيئة .ومثال ذلك
نجاح الصني يف إنتاج رقائق طاقة شمسية تدخل يف تصنيع
األجهزة اإللكرتونية.

وتؤثر طبيعة مواجهة الدول لتلك التحديات يف مدى قدرهتا
عىل الدخول يف عملية إنتاج تطبيقات للطاقة اخلرضاء،
والنظر كذلك حلجم اإلنفاق عىل البحث والتطوير يف
جمال التكنولوجيا اخلرضاء ،وأسعار توافر تلك املنتجات
أو التطبيقات أمام املستهلكني ،والتي ستتوقف عىل نوعية
التكنولوجيا املستخدمة ودرجة مالءمتها لرغبات املستهلكني
أو املعايري البيئية .إىل جانب أمهية مواجهة التحديات
اجليوسياسية النامجة عن احلرب الروسية األوكرانية وتأثريها
عىل وجود حتديات نحو التقدم يف ملف املناخ العاملي وبخاصة
مع نقص املوارد والعقبات االقتصادية أمام الدولة املتقدمة،

وخماطر العودة إىل مصادر وقود تقليدية حتت املخاوف املتعلقة
بسالسل اإلمداد العاملي.

وترتي ًبا ملا سبق ،يأيت أمهية مؤمتر رشم الشيخ يف ظل تبني
مرص سياسات وطنية لدعم توظيف التكنولوجيا اخلرضاء
واملستدامة يف مواجهة التغيريات املناخية ،واسرتاتيجية
تعزيز دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خلق
حلول مبتكرة للتخفيف من تداعيات التغري املناخي ،وبناء
اقتصاد أخرض .وتساهم مرص كذلك بالتعاون مع املجتمع
عضوا يف اللجنة
الدويل يف وضع املعايري اخلرضاء باعتبارها
ً
املشكلة من قبل االحتاد الدويل لالتصاالت .وترى مرص أمهية
معاجلة قضية نقل التكنولوجيا من الدول املتقدمة إىل الدول
النامية ،وتوفري التمويل الالزم لدعم مرشوعات التكنولوجيا
اخلرضاء واملستدامة ،وبناء القدرات والتدريب والدعم الفني
للدول النامية ،وإعادة النظر يف فريق اخلرباء الدوليني املعني
بنقل التكنولوجيا  ،egttوأمهية امليض قد ًما يف تبني سياسات
وطنية للتكنولوجيا اخلرضاء تشمل معاجلة قضية الطاقة
والبيئة واالقتصاد واملستوى االجتامعي ،من أجل حتقيق بيئة
خرضاء ومستدامة تكون أكثر مالءمة للعيش والرفاهية ليس
فقط لألجيال احلالية بل ،كذلك يف دعم مستقبل األجيال
القادمة عىل كوكب األرض.
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الـــمـــرأة والــعــدالــة
المناخية

د.إميان عبد العظيم عبد الرحمن
استشاري البيئة وتغير المناخ بشركة ECCSCO

 عضو المجلس الوطني للتغيرات المناخية ،وعضواللجنة الوطنية للمسائل البيئية بأكاديمية البحث العلمي
والتكنولوجي
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عىل الرغم من أن مصطلح «العدالة البيئية» موجود يف اللغة العربية،
إال أن مصطلح «العدالة املناخية» ال ُيستخدم يف اللغة العربية ،لذلك
يبدو غري ًبا عند البعض ،بل يعتربه البعض اآلخر رفاهية علمية.
ومن ثم يعترب مصطلح «العدالة املناخية» منذ ظهوره عام ،2000
وحتى اآلن ليس من املفاهيم املناخية واسعة االنتشار ،خاصة يف
النطاقني اإلقليمي والعريب .ومع ذلك هناك بعض املحاوالت لتناول
هذا املصطلح من خالل االتفاقيات ،وقمم املناخ الدولية التي ذكر
فيها،ولكن دون تطبيق واقعي له.

يف سياق ما سبق ،حتاول هذه املقالة مناقشة املقصود بالعدالة املناخية،
وتناول مبادئها وتارخيها ،ورؤية املجتمع الدويل هلاً ،
فضل عن مناقشة
النوع االجتامعي يف العمل املناخي يف مرص ،واآلمال املعقودة عىل
مؤمتر  COP27من أجل إعادة ضبط العدالة املناخية لصالح النساء
والفتيات ،وأمهية إدارة تعليم النوع االجتامعي يف العمل املناخي يف
مرص ،من خالل حل مشكلة األمية املناخية.
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ً
أول :مبادئ العدالة املناخية
ُيستخدم مصطلح العدالة املناخية للتعبري عن تغري املناخ كمسألة أخالقية وسياسية ،وليس كقضية بيئية أو مناخية علمية بحتة ،ويتم
ذلك عن طريق ربط آثار تغري املناخ بمفاهيم العدالة ،وخاصة العدالة البيئية ،والعدالة االجتامعية ،ودراسة قضايا مثل :املساواة،
وحقوق اإلنسان ،واحلقوق اجلامعية واملسؤوليات التارخيية عن تغري املناخ .وإذا تتبعنا تاريخ هذا املصطلح فهو حديث االستخدام
نسب ًيا كام يوضح جدول رقم (.)1
جدول ()1
التطور التاريخي لمصطلح العدالة المناخية
السنة
2000

الحدث
في نفس الوقت الذي انعقد فيه المؤتمر السادس لألطراف ) ،(COP 6انعقدت أول قمة حول العدالة المناخية في الهاي،
وكانت تهدف إلى التأكيد على أن تغير المناخ هو قضية حقوق و بناء تحالفات عبر الدول والحدود ضد تغير المناخ ولصالح
التنمية المستدامة.

أغسطس  -سبتمبر
2002

التقت المجموعات البيئية الدولية في جوهانسبرغ لحضور قمة األرض وفي هذه القمة ،والمعروفة ً
أيضا باسم ريو ،والتي
عُ قدت بعد عشر سنوات من قمة األرض لعام  ،1992تم اعتماد مبادئ مؤتمر بالي حول العدالة المناخية.

2004

تشكيل مجموعة ديربان للعدالة المناخية في اجتماع دولي في ديربان جنوب أفريقيا وناقش ممثلون عن المنظمات غير
الحكومية والحركات الشعبية السياسات الواقعية للتصدي لتغير المناخ.

مؤتمر بالي 2007

تأسيس التحالف العالمي للعدالة المناخية.

2008

ركز المنتدى اإلنساني العالمي على العدالة المناخية في اجتماعه االفتتاحي في جنيف.

2009

تشكيل شبكة عمل العدالة المناخية خالل الفترة السابقة لقمة كوبنهاجن ،واقترحت العصيان المدني ،والعمل المباشر خالل
القمة ،واستخدم العديد من نشطاء المناخ شعار “تغير النظام وليس تغير المناخ”.

أبريل 2010

عُ قد مؤتمر الشعب العالمي المعني بتغير المناخ وحقوق األرض األم في تيكيبايا بوليفيا ،وقد استضافتها حكومة بوليفيا كتجمع
عالمي للمجتمع المدني والحكومات ،ونشر المؤتمر “اتفاق الشعب” الذي يدعو من بين أمور أخرى إلى المزيد من العدالة
المناخية.

ديسمبر 2018

تم التوقيع على مطالب شعبية بالعدالة المناخية ،من جانب  292.000فر ًدا ،و 366منظمة ،والمندوبين الحكوميين في مؤتمر
 COP24بشأن االمتثال لقائمة من ستة مطالب بالعدالة المناخية.

 13-2ديسمبر
2019

في مؤتمر األطراف في مدريد  ،COP25تم المطالبة بحقوق اإلنسان ،والعدالة المناخية ،والطاقة النظيفة للجميع في محادثات
المناخ التي تعقدها األمم المتحدة ،ومطالبة الحكومات بالتوقف عن إعطاء أموال لصناعة الوقود األحفوري ،وتمويل حلول
المناخ العادلة ً
بدال من ذلك.

2021

أطلق خبراء القطاع الخاص ،والمناخفي مؤتمر األطراف في جالسكو  COP26دليل العدالة المناخية لألعمال ،اإلصدار
V1.0؛ حيث يشمل على رؤى ،وإرشادات ،ودراسات حالة للشركات التي تسعى إلى تعزيز العدالة المناخية في عملياتها
وسالسل التوريد في المجتمعات التي تؤثر فيها.

المصدر :إعداد الكاتبة من مصادر مختلفة.
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يسعى نشطاء املناخ للضغط بشكل عام عىل الدول وصناع السياسات من أجل اعتامد منهج «العدالة املناخية» يف جهودهم
للتعامل مع ظاهرة التغري املناخي .ويركز منهج «العدالة املناخية» عىل عدة حماور ،يأيت يف مقدمتها :رضورة احلد من انبعاثات
غازات االحتباس احلراري ،واحلاجة إىل تغيري األنظمة املوروثة الستخراج املواد ،ونقلها ،وتوليد الطاقة ،وإنتاج السلع ،وتقديم
اخلدمات ،وطرق االستهالك ،وطرق التخلص منها،والتمويل .وعىل ذلك فهو منهج يدور حول التدقيق يف كيفية توزيع السلع
واملسؤوليات البيئية عىل املستويات العاملية والقومية واملحلية يف ظل التغري املناخي ،باإلضافة إىل مشاركة املجتمعات األكثر
عرضة للكوارث املناخية واالعرتاف هبا.

وعىل الرغم من اجلهود املستمرة هلؤالء النشطاء ،إال أنه التزال السياسات السائدة يف اجتامعات واتفاقيات األمم املتحدة بشأن
تغري املناخ ال تتامشى عىل نحو كاف مع مبادئ العدالة املناخية .ومن املهم التنويه إىل أن عدالة املناخ تربط بني حقوق اإلنسان،
والتنمية ،ومحاية حقوق الفئات األكثر ضع ًفا.
شكل ()1
مبادئ العدالة المناخية

المصدر :اعتمادًا على مؤسسة ماري روبنسونhttps://www.mrfcj.org :
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ومن الشكل السابق رقم ( )1يمكن استخالص أهم مبادئ
العدالة املناخية ،وذلك عىل النحو التايل:
 - 1احرتام ومحاية حقوق اإلنسان

إن فكرة حقوق اإلنسان توجه املجتمعات نحو القيم املتفق
عليها دولي ًا كالعمل املشرتك الذي يمكن التفاوض عليه،
ومن ثم الترصف بناء عىل ذلك .وتقدم معايري حقوق اإلنسان
قيمة احلد األدنى التي تم تعريفها قانوني ًا ،والتي يوجد حوهلا
إمجاع واسع النطاق ،مما جيعلها األساس الذي ال غنى عنه
للعمل عىل العدالة املناخية.
 - 2احلق يف التنمية

إن عدم املساواة يف عدالة املوارد جيعل من املستحيل عىل
مليارات البرش أن يعيشوا حياة كريمة ،ومن ثم فإن الرضورة
تقتيض عند التعاطي مع ظاهرة التغري املناخي،بناء نموذج
جيد للتنمية املستدامة ،عىل أساس احلاجة امللحة لتوسيع
نطاق ونقل التكنولوجيات اخلرضاء ،ودعم اسرتاتيجيات
منخفضة الكربون.
 - 3املساواة والعدالة بني اجلنسني

من املهم إبراز البعد اخلاص بالنوع االجتامعي لتغري املناخ،
املناخية؛نظرا الختالف تأثريات
والعمل عىل حتقيق العدالة
ً
التغريات املناخية بني النساء والرجال ،واحتامل حتمل
النساءالعبء األكرب يف حاالت الفقر .ومن ثم جيب االستامع
إىل مطالب املرأة ،ودعم أولوياهتا كجزء من العدالة املناخية.
 - 4تقسيم املنافع واألعباء بشكل منصف

جيب أن يتم توزيع املنافع واألعباء املرتبطة بتغري املناخ
بشكل عادل،وهذا ينطوي عىل قبول املسؤوليات املشرتكة،
وف ًقا لقدرات كل دولة ،وذلك فيام يتعلق بخفض انبعاثات
الغازات الدفيئة ،أو كام ُيطلق عليها غازات الصوبة اخلرضاء؛
حيث جيب أو ً
ال ختفيض االنبعاثات من خالل أولئك الذين
لدهيم معظم املسؤولية عن تلك االنبعاثات.باإلضافة إىل
أولئك الذين استفادوا ،وما زالوا يستفيدون من االنبعاثات
بشكل مستمريف التنمية االقتصادية ،وزيادة الثروة ،وخاصة
يف البلدان الصناعية؛ حيث جيب أن ُيدد هلم أخالقية االلتزام
بمشاركة الفوائد مع أولئك الذين يعانون اليوم من آثار هذه
االنبعاثات،وهم الضعفاء بشكل رئييس يف البلدان النامية.
كام جيب أن يتمتع األشخاص يف البلدان املنخفضة الدخل
بإمكانية الوصول إىل فرص التكيف مع آثار تغري املناخ.

 - 5الرشاكات الفعالة لتأمني العدالة املناخية

ُيعد االنفتاح عىل الرشاكة جان ًبا حيو ًيا للعدالة املناخية ،وجيب
ً
ترضرا
أيضا أن ينطوي ذلك عىل رشاكة مع األشخاص األكثر
ً
من تغري املناخ ،واألقل قدرة عىل التعامل معه ،كالفقراء ،ومن
لدهيم نقص يف املوارد.
 - 6القرارات املتعلقة بتغري املناخ والقائمة عىل املشاركة

تُعد فرصة املشاركة يف عمليات صنع القرار التي تتسم
باإلنصاف واملساءلة واالنفتاح وأن تكون خالية من الفساد،
رضورية لنمو ثقافة العدالة املناخية؛ حيث جيب األخذ يف
االعتبار األصوات األكثر عرضة للتغري املناخي.
 - 7الرتبية البيئية من أجل العدالة املناخية

يتطلب حتقيق استقرار املناخ إدخال تغيريات جذرية يف
أسلوب احلياة والسلوك،وهنا يأيت أمهية التعليم ،الذي ُيعد
قادرا عىل تزويد األجيال املقبلة باملهارات ،واملعرفة التي
ً
سوف حيتاجون إليها من خالل الرتبية البيئية .ومن اجلدير
بالذكر أن التعليم جيب أن ال يقترص فقط عىل النظام التعليمي
الرسمي من خالل املدارس واجلامعات ،ولكن يمكنه أن
يتم ً
أيضا من خالل نشاط عام وبشكل افرتايض (عىل شبكة
اإلنرتنت) .مع رضورة األخذ يف االعتبار أن التعليم املطلوب
لرؤية العدالة املناخية تعد مسؤولية عىل مدى احلياة ،ولذلك
ينبغي أن يلتزم هبا كل فئات املجتمع.

ثانيًا :إدارة تعليم النوع االجتماعي في العمل املناخي في مصر

ً
مرتبطا بالتعليم كإحدى
إن دراسة النوع االجتامعي ُيعد
مبادئ العدالة املناخية؛ حيث يمكن أن تساهم الرتبية البيئية
يف زيادة الوعي بمخاطر تغري املناخ ،وإنتاج رؤى جديدة
ليس فقط يف املجال العلمي ،ولكن ً
أيضا عىل املستويني
االجتامعي والسيايس .وعىل الرغم من تويل القيادة يف جمال
العمل املناخي والبيئي لإلناث يف مرص ،ودعم الدولة هلن
ُمثلة يف كل من املجلس القومي للمرأة ،ووزارة البيئة ،إال
إنه يوجد بعض أوجه التمييز ضد النساء يف هذا املجال.وهنا
جيب التأكيد عىل أن مشكلة األمية املناخية ال تقترص فقط
عىل الفئات ذات التعليم األقل أو املتوسط ،بل كذلك الذين
ينتمون إىل مستويات علمية أعىل؛ حيثتُعد من املشاكل التي
عانت منها ،وال تزال تعاين منها معظم الدول وخاصة العامل
النامي ،وبالتايل جيب أن تواجه احلكومة املرصية ،والقيادات
السياسية املسئولة ،ومن لدهيم مسئولية جمتمعية هذه املشكلة
من خالل برامج حمو األمية البيئية ،وغريها من الربامج التي
قد تقيض عىل هذه املشكلة ملا هلا من آثار سلبية عىل املجتمع.
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ويف هذا السياق يسعى املجلس القومي للمرأة نحو العمل
عىل حتقيق بعض املكتسبات واحلقوق لصالح املرأة لتضيق
الفجوة النوعية .باإلضافة إىل وزارة الدولة لشئون البيئة
واملختصة بالعمل املناخي بدمج النوع االجتامعي يف العمل
البيئي ،وذلك طبق ًا ملعايري األمم املتحدة ونطاق العمل
الدويل ،والتي تعمل عىل أن يكون لإلناث نسبة من املناصب
القيادية،والعمل عىل ذلك بشكل عام ،حتقي ًقا للعدالة
واملساواة بني اجلنسني ،ومن ثم حتقيق مبادئ العدالة املناخية.
ومن أجل تفعيل هنج النوع االجتامعي البيئي وجهود التنمية
يف صورة عملية فإن حتقيق املساواة يف النوع االجتامعي تعني
التوازن يف تسليط الضوء والدعم ملسامهات النساء والرجال
ال عىل حدة ،فض ً
ك ً
ال عن افرتاض أن كال املجموعتني
املؤهلني وغري املؤهلني -سوف تستفيدان بالتساوي منتدخالت التنمية املحايدة.
ومن اجلدير بالذكر إن السياسات والربامج التي تتجاهل التأثري
املتفاوت عىل املجموعات النوعية يمكن أن ترض بالتنمية
البرشية يف سياق أي مرشوع ،بحيث تتضمن املساواة يف النوع
االجتامعي حتديد الثغرات يف املساواة من خالل استخدام
البيانات املصنفة بحسب النوع ،ووضع اسرتاتيجيات
وسياسات ترمي إىل سد هذه الفجوات ،وتكريس املوارد
واخلربات الالزمة لتنفيذ هذه االسرتاتيجيات ،ورصد نتائج
التنفيذ ،واجلمع بني األفراد واملؤسسات املسئولة عن النتائج
التي تعزز املساواة بني اجلنسني.

وال تعني املساواة بني اجلنسني أن اإلناث والذكور سوف
يصبحون سواء ،وإنام تعني املساواة يف املعاملة بني الرجل
واملرأة،ويف القوانني والسياسات ،واملساواة يف احلصول عىل
املوارد واخلدمات داخل األرس واملجتمعات املحلية واملجتمع
هنجاذا شقني :أوهلام ،منهجية
ككل.ويتطلب حتقيق هذا اهلدف ً
حتليل ومعاجلة االحتياجات اخلاصة للنساء والرجال عىل حد
سواء يف مجيع املبادرات ،وثانيهام،التدخالت املوجهة لتمكني
املرأة والرجل للمشاركة واالستفادة بالتساوي من جهود
التنمية حتى يمكن حتقيق مبادئ العدالة املناخية.

ً
ثالثا COP27 :ودعم النوع االجتماعي في العمل املناخي
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هناك ً
أمال معقودة أن يكون  COP27بمثابة إعادة ضبط
للعدالة املناخية للنساء والفتيات؛ حيث تدق تقارير «اهليئة
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ» التابعة لألمم املتحدة
( )IPCCباستمرار ناقوس اخلطر بشأن اآلثار املتفاقمة لتغري

املناخ عىل املجتمعات ،والبلدان ،والدول اجلزرية األكثر
نادرا ما يتم سامع شكاوي ووجهات نظر
ضع ًفا .ومع ذلكً ،
سكان هذه املناطق ،أو توصيلها ،أو الرتويج هلا ،عىل الرغم
من تزايد معدالت اهلجرة املناخية؛ بسبب الظواهر اجلوية
املتطرفة التي تسبب الفيضانات ،والدمار ،واجلفاف ،وتآكل
الرتبة والسواحل.

فعىل الرغم من أن قمة  COP26استضافت منطقة زرقاء
قوية من الرشكات واحلكومات ومنظامت املنارصة الكبرية
التي قدمت جمموعة واسعة من الربامج يف أجنحتها .إال أنه مل
يكن هناك مكان يركز عىل العدالة املناخية أو يناقش املساواة
يف سياسة املناخ أو يسلط الضوء عىل الشكاوى ،واملخاوف
ً
إغفال
من تأثر املجتمعات الضعيفة؛ حيث كان هذا املشهد
مذه ً
ال ،وإن مل يكن مفاجئًا.

باإلضافة إىل املنطقة الزرقاء ،عادة ما تكون هناك منطقة
خرضاء من املجموعات الشعبية والنشطاء يف هذه األحداث
السنوية الذين يقومون بإعداد وتقديم الربامج والتجمعات
املضيفة واالجتامعات .إال أهنم معزولون جغراف ًيا عن املنطقة
الزرقاء ،والتي جيتمع فيها مجيع الدبلوماسيني ،وصناع القرار
والصحفيون ورجال األعامل واملدافعون املحرتفون .ونتيجة
لذلك ،فإن هذه األصوات ووجهات النظر ال يسمعها معظم
املؤثرين املوجودين يف املنطقة الزرقاء.

وبسبب هذا الفصل ،تم تطوير تعاون لدمج املنطقة الزرقاء
بشكل أفضل من خالل تطوير مساحة آمنة ،وتوفري جناح
العدالة املناخية؛ حيث يمكن من خالله تواصل املنارصين
من اجلنوب العاملي ،من حركة العدالة البيئية األمريكية،
وحركات أخرى عىل الصعيد الدويل وأن يتبادلوا احلوار
حول االسرتاتيجيات ،والتكتيكات ،وتطوير العالقات التي
يمكن أن توفر البيانات واملعلومات اجلوهرية التي تساهم
يف تطوير قدراهتم ،وجتذب احلارضين للمزيد من التعلم،
ومشاركة وجهات نظرهم ،وربام تطوير التعاون والرشاكات
االسرتاتيجية التي تعود بالنفع عىل الطرفني.

وكجزء من هذا التعاون العاملي ،يسعى النشطاء املناخيون
للحصول عىل الدعم لتصميم وبناء جناح السفر واإلقامة
لـ  50من ممثيل املجتمعات الشعبية وطالب الكليات،
واجلامعات واملوظفني لدعم اجلناح وتشغيله ،وتطوير ما
متوقعا من خالل COP27
يرتاوح ما بني  50و  60حد ًثا
ً
برشم الشيخ؛ حيث جيتمع النشطاء رسم ًيا لرعاية أول جناح
للعدالة املناخية.
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ومن اجلدير بالذكر عندما تشكل حتالف العدالة املناخية
( )CJAإلنشاء مركز ثقل جديد يف حركة املناخ كان ذلك
ً
أيضا بسبب االعرتاف باحلاجة إىل تعزيز التمثيل الديمقراطي
لقيادة املجتمع يف اخلطوط األمامية عىل طاوالت حركة املناخ
الوطنية ،وكذلك يف فضاءات دولية مثل مؤمترات األمم
املتحدة لتغري املناخ .إىل جانب ذلك لعبت املجموعات
األعضاء يف حتالف العدالة املناخية ،مثل الشبكة البيئية
للسكان األصليني ( ، )IENوحتالف العدالة العاملية
( ،)GGJو) ،Just Transition Alliance (JTAوJobs
أدوارا حمورية يف التدخالت
) ، with Justice (JwJوغريها
ً
االسرتاتيجية خالل املؤمترات للتوصل إىل اتفاقيات دولية
فعالة حتمي وتفيد األشخاص األكثر تأثر ًا بأزمة املناخ.

ويرى نشطاء العدالة املناخية أن احللول املناخية احلقيقية ال
تتحقق من خالل عملية مفاوضات رسمية لألمم املتحدة
فقط ،بل إن حتقيق نتائج ملموسة من مؤمترات األمم املتحدة
ً
ضغطا متزايدً ا وقوة نضال مجاعي؛ حيث إن
للمناخ ،يتطلب
االسرتاتيجيات الداخلية تظل فعاليتها رهن تنظيم ضغط
شعبي قوي عىل اخلارج ً
أيضا .لذلك يتحد حتالف العدالة
املناخية مع احلركات االجتامعية املزدهرة يف مجيع أنحاء العامل،
ترضرا من أزمة املناخ لتكوين رؤية
بقيادة األشخاص األكثر
ً
(نحن نضغط عىل احلكومات من أجل اختاذ إجراءات أكثر
جدوى ،بينام ننفذ حلولنا احلقيقية عىل األرض والتخطيط
لكيفية نجاة املجتمعات الضعيفة من اآلثار الشديدة لتغري
املناخ) وذلك ما تدعوا إليها احلركات الدولية يف جمال البيئة
واملناخ يف قمة رشم الشيخ .COP27
ختا ًما ،إن الدولة املرصية تعطي األولوية لتنفيذ اخلطة
االسرتاتيجية العامة للمناخ ،وإىل جانب ذلك هتتم الدولة
من خالل وزارة الدولة لشئون البيئة بتقديم تقارير اإلبالغ
الوطني ،والتي هتتم بتقليل االنبعاثات ،وحتقيق العدالة
املناخية واملسئولية املجتمعية هلا .و ُيعد النوع االجتامعى هو
املحرك الرئيسى واألسايس يف معادلة العدالة املناخية ،وهو
املنفذ لألهداف األخرى للعدالة املناخية؛ فالعنرص البرشي
بشكل عام هو حمور ربط العدالة االجتامعية بالعادلة املناخية.
ومن ثم فإن قضية التصدي لآلثار السلبية للتغري املناخي
سوف تكون من أولويات الدولة بشكل عام ،وبشكل خاص

متكني املرأة وتعزيز عوامل صمودها يف مواجهة التغريات
املناخية ،وذلك يف إطار حتقيق العدالة املناخية .خاصة وأن
املرأة تتحمل معظم الضغط البيئي ،واملناخي بشكل أسايس
من خالل األرسة والعمل وطبيعة التكوين البدين مع زيادة
ضغط املجتمع عليها لتتحمل املسئولية بشكل فردي يف كثري
من األحيان يف ظل عوامل جوية متطرفة ،خاصة يف املناطق
احلرضية املرصية.
وهنا تأيت أمهية التعلم البيئي املستمر جلميع فئات املجتمع،
وخاصة املرأة ،والذي ُيعد األساس لدمج النوع االجتامعي
يف مواجهة تغري املناخ؛ حيث يمكن أن تساهم الدولة املرصية
من خالل مرشوعاهتا مثل حياة كريمة ،ومرشوعات حتيا
مرص ،واستخدام الذكاء االصطناعي ...ألخ يف رفع كفاءة
املجتمع بشكل عام ملواجهة اآلثار املحتملة عىل املدن جراء
تغري املناخ .ومحاية املرأة يف املناطق املهمشة ،ومناطق اهلامش
احلرضي الريفي من أحداث الطقس املتطرفة بوسائل وآليات
منظمة وخمططة بشكل مسبق.

وعىل مستوى حمادثات املناخ الدولية ،فقد حققت حتى اآلن
تقدم ًا ضئي ً
ال يف إنشاء آليات لالستجابة بشكل كاف خلسائر
األرواح واألرضار النامجة عن أزمة املناخ .وذلك يعود إىل
أن معاجلة أزمة املناخ تتطلب معاجلة أسباهبا اجلذرية ً
أيضا،
وهنا تتحمل الدول املتقدمة مسؤولية أخالقية عن دعم أكثر
الفئات ضع ًفا ،والذين حيتاجون إىل أكرب قدر من املساعدة يف
معاجلة اخلسائر واألرضار النامجة عن عامل االحرتار؛ حيث مل
تعد تلك احلكومات قادرة عىل جتاهل أصوات املاليني من
الناس الذين يدعون القادة إىل املزيد من التخيل عن استخدام
الوقود األحفوري الذي يتسبب يف تغري املناخ ،يف مقابل
االنتقال نحو الطاقة املتجددة ،وبالتايل يقود الشباب الطريق
نحو العامل الذي يطمح إليه وحيتاجه اجلميع ،وهو كام يدعوا
إليه نشطاء املناخ (تغري العقول وليس تغري املناخ) .

ومن أجل ذلك خصصت أجندة  COP27يوم 14
نوفمرب  2022يوم ًا للنوع االجتامعي؛ حيث يتم من خالله
استعراض املناقشات ،وأهم النتائج التي توصل إليها املجتمع
الدوىل يف هذا الصدد ،مع العلم بأن املجتمع املدنى يقوم بدور
مهم يف تطبيق العدالة املناخية ،والتي ُيعد النوع االجتامعي
العمود الفقرى هلا ،وأساس تطبيقها عىل أرض الواقع.
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