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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ة التغيُّـرات املناخيـة التـي شـهدها العالـم فــي اآلونـة األخيـرة،  فــي ضـوء تفاقـم حـدَّ
اكتسـب مؤمتر األمم املتحدة السـادس والعشـرون لتغيُّر املناخ الذي ُعقد فــي مدينة 
جالسـكو األسـكتلندية )COP 26(، فــي الفتـرة بـن 31 أكتوبـر و13 نوفمبـر 2021، 
ـا؛ فــيُعد هـذا االجتمـاع األهـم مـن نوعه منذ اعتمـاد اتفاقية باريس عام  زخًمـا خاًصّ
2015؛ نظـًرا ألنهـا املـرة ألولـى التـي يُعقـد فــيها املؤمتـر منـذ صـدور أحـدث تقريـر 
ر من ارتفاع  عن علوم املناخ من ِقبل األمم املتحدة فــي أغسـطس 2021، والذي حذَّ
درجـة احلـرارة العامليـة مبعـدل 1.5 إلـى 1.6 درجة مئويـة بحلول عام 2030 مقارنة 
بعصـر مـا قبـل الثـورة الصناعيـة، فضلًا عن إعالن املنظمـة العاملية لألرصاد اجلوية 
أن العقـد املُنصـرم كان األكثـر دفًئـا علـى اإلطـالق، باإلضافـة إلـى  أهميـة امللفـات  
املدرجـة علـى أجنـدة املؤمتـر، ال سـيَّما تعبئـة رأس املـال الـالزم لتمكـن دول العالـم 
النامـي مـن مجابهـة آثـار التغيُّـر املناخـي، والتكيـف معهـا، ووضـع اللمسـات األخيـرة 

علـى القواعـد احلاكمـة التفاقيـة باريـس لعـام 2015.  

ميثاق جالسكو.. اتفاق اللحظات األخيرة
نـت الـدول املشـاركة فــي القمـة مـن التوصـل إلـى الوثيقـة النهايـة للقمـة بعـد  متكَّ
انتهـاء مدتهـا احملـددة بنحـو 24 سـاعة، وأقـرت »ميثـاق جالسـكو للمنـاخ« فــي 13 
نوفمبـر 2021؛ إذ متَّ متريـر الوثيقـة املكونـة مـن 10 صفحـات فــي أعقـاب إجـراء 
بعـض التعديـالت ذات الصلـة بالبنـد اخلـاص بــ »اإللغـاء التدريجـي« لدعـم الوقـود 
األحفـوري، واالسـتعاضة عنـه بــ »التقليـل التدريجـي« لطاقـة الفحـم ودعـم الوقـود 
األحفوري، ورغم تغيير هذا البند، تُعد اإلشـارة إلى الوقود األحفوري فــي النسـخة 
لـم يشـر أي نـص مـن مخرجـات  النهائيـة لوثيقـة COP 26 حدًثـا تاريخّيًـا؛ حيـث 
مؤمتـرات األطـراف السـابقة إلـى الوقـود األحفـوري، رغـم مسـؤوليته عـن 90% مـن 

غـازات االحتبـاس احلـراري. 

ـــض عـــن امليثـــاق ُجملـــة مـــن االتفاقيـــات بشـــأن عـــدد مـــن القضايـــا الشـــائكة، ال  ومتخَّ
ـــن اآلليـــات التقنيـــة لتنفــــيذ  ســـيَّما االنتهـــاء مـــن »كتـــاب قواعـــد باريـــس« الـــذي يتضمَّ
ــات،  ــن االنبعاثـ ــالغ عـ ــة لإلبـ ــي آليـ ــية، وهـ ــار للشفافــ ــي إطـ ــس، وتبنـ ــة باريـ اتفاقيـ
واألطـــر الزمنيـــة للمســـاهمات احملـــددة وطنّيًـــا )NDCs(، عبـــر تقـــدمي تقاريـــر 
منتظمـــة بشـــأن التقـــدم احملـــرز فــــي هـــذا الصـــدد، والتأكـــد مـــن أن الـــدول كافـــة 
تُســـاهم بنصيبهـــا فــــي اجلهـــود العامليـــة لكبـــح جمـــاح التغيُّـــر املناخـــي، باإلضافـــة إلـــى 
توافـــق األطـــراف املشـــاركة بشـــأن املـــادة 6 مـــن اتفاقيـــة باريـــس اخلاصـــة بســـوق 
عـــة بتغييـــر األهـــداف املناخيـــة لعـــام 2030،  الكربـــون، كمـــا طالـــب األطـــراف املوقِّ

COP 26.. مـاذا بعـد؟

أ. أســمـاء رفـاعـــي الشـــحري

باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز املعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

إلـــى  اإلشـــارة  ُتعـــد 
فــــي  األحفـــوري  الوقـــود 
حدًثـــا  جاســـكو  ميثـــاق 
أي  يشـــر  فلـــم  ـــا؛  تاريخّيً
مخرجـــات  مـــن  نـــص 
إلـــى  الســـابقة  القمـــم 
رغـــم  األحفـــوري،  الوقـــود 
 %90 عـــن  مســـؤوليته 
االحتبـــاس  غـــازات  مـــن 

احلـــراري.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــي عـــام 2022، بـــدلًا  ـــا فـ بأخـــرى أكثـــر طموًحـــا، وتقـــدمي مســـاهمتهم احملـــددة وطنّيً
مـــن عـــام 2025، وخفـــض انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون بنســـبة 45% للوصـــول 
إلـــى صافــــي صفـــر انبعاثـــات فــــي منتصـــف القـــرن تقريًبـــا، فضـــلًا عـــن موافقـــة 
عـــة علـــى امليثـــاق علـــى تســـريع وتيـــرة العمـــل خـــالل العقـــد احلالـــي  األطـــراف املوقِّ

واحلفـــاظ علـــى درجـــة حـــرارة الكوكـــب عنـــد 1.5 درجـــة مئويـــة.  

ــي مــن وطــأة  ــي تعان ــدول الت ــا لل ــادة متويله ــى زي ــة عل ــدول املتقدم ــاق ال وحــثَّ امليث
ــار دوالر، وتوســيع  ــغ 100 ملي ــي البال ــة مبــا يتجــاوز الهــدف احلال ــرات املناخي التغيُّ
نطــاق اســتراتيجياتها املاليــة بصــورة عاجلــة للتكيــف مــع اآلثــار الناجمــة عــن التغيُّــر 
املناخــي، ومضاعفتهــا بحلــول عــام 2025 عــن مســتويات عــام 2019، كمــا متخــض 
عــن القمــة برنامــج عمــل »جالســكو- شــرم الشــيخ«، والــذي يُعــد آليــة رســمية لتوجيه 
ومضاعفــة املــوارد املاليــة نحــو جهــود التكيــف مــع عواقــب التغيُّــرات املناخيــة، هــذا 
ــة  ــدان النامي ــط بدورهــا البل ــي ترب ــل »شــبكة ســانتياجو«، والت ــى متوي ــة إل باإلضاف
واملُعرضــة خلطــر التغيــرات املناخيــة بتلــك التــي تقــدم املســاعدات التقنيــة واملــوارد 

جملابهــة العواقــب الكارثيــة للتغيــرات املناخيــة. 

ــق  ــي حتقيـ ــة فــ ــت القمـ ــل جنحـ ــن.. هـ ــالف الراغبـ ائتـ
مأربهـــا؟

لــم تقتصــر االتفاقيــات الطموحــة للقمــة علــى تلــك املُدرجــة مبيثــاق جالســكو 
فحســب، وإمنــا متَّ التعهــد بالتزامــات مهمــة أخــرى خــارج مظلــة امليثــاق، علــى غــرار 
اتفاقيــة إنهــاء إزالــة الغابــات، وخفــض االنبعاثــات العامليــة للميثــان، ورغــم أن تلــك 
التعهــدات غيــر ُملِزمــة، وال تعــدو كونهــا مجــرد ائتالفــات للراغبــن فـــي االنضمــام 
ــلًا التفاقيــة باريــس، ومــن شــأنها تعزيــز السياســات املناخيــة  إليهــا، فإنهــا تُعــد مكمِّ

التــي حتتــاج دول العالــم إلــى تطويرهــا وتنفـــيذها فـــي الوقــت الراهــن. 

ــى  ــة يســيطرون عل ــي القم ــن املشــاركن فـ ــا م ــع 141 زعيًم ــي هــذا اإلطــار، وقَّ وفـ
نحــو 90% مــن إجمالــي مســاحة الغابــات فـــي العالــم، اتفاقيــة إنهــاء إزالــة الغابــات؛ 
للحيلولــة دون فقــدان الغابــات، واالســتثمار فـــي حمايــة الغابــات واســتعادة غطائهــا 
النباتــي بحلــول عــام 2030، وذلــك بدعــم مــن القطاعــن العــام واخلــاص تصــل قيمته 
ــد  ــة تزي ــا أصــول عاملي ــة لديه ــدت 30 مؤسســة مالي ــا تعه ــار دوالر، كم ــى 20 ملي إل
قيمتهــا علــى 8.7 تريليونــات دوالر، بتقويــض االســتثمار واإلقــراض فـــي األنشــطة 

ذات الصلــة بإزالــة الغابــات بحلــول عــام 2025.  

لم تقتصر االتفاقيات 
الطموحة للقمة على تلك 
جاسكو  مبثياق  امُلدرجة 
التعهد  متَّ  وإمنا  فحسب، 
أخرى  مهمة  بالتزامات 
على  امليثاق،  مظلة  خارج 
غرار اتفاقية إزالة الغابات، 
االنـبـعـاثــــــــــــــات  وخــــفــــــض 

العاملية للميثان.  
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــدت نحـــو 29 دولـــة  تعهَّ
اململكـــة  مقدمتهـــا  فــــي 
وأملانيـــا  وكنـــدا  املتحـــدة 
الدعـــم  بإنهـــاء  وإيطاليـــا، 
للوقـــود  املباشـــر  الدولـــي 
األحفـــوري بحلـــول نهايـــة 
عـــام 2022، وإعـــادة توجيـــه 
فــــي  االســــــتـثـمــــار  هـــذا 

النظيفـــة.   الطاقـــة 

عــت أكثــر مــن 100 دولــة »التعهــد العاملــي للميثــان«، والــذي  باإلضافــة إلــى ذلــك، وقَّ
يهــدف إلــى خفــض انبعاثــات امليثــان العامليــة بنســبة 30% بحلــول عــام 2030، مقارنــة 
مبســتويات عــام 2020، مبــا يُفضــي إلــى تخفـــيض االحتبــاس احلراري بنســبة %0.2 
ــدت نحــو 29 دولــة فـــي مقدمتهــا اململكــة  درجــة مئويــة بحلــول عــام 2050، كمــا تعهَّ
املتحــدة وكنــدا، وأملانيــا، وإيطاليــا بإنهــاء الدعــم الدولــي املباشــر للوقــود األحفــوري 
بحلــول نهايــة عــام 2022، وإعــادة توجيــه هــذا االســتثمار فـــي الطاقــة النظيفــة، 
  Beyond Oil and Gas »باإلضافــة إلــى تشــكيل »حتالــف مــا وراء النفــط والغــاز
Alliance - BOGA، بهــدف إنهــاء التراخيــص اجلديــدة للتنقيــب عــن النفــط والغــاز 

وإنتاجهمــا، وحتديــد تاريــخ لتقويضهــم يتســق مــع أهــداف اتفاقيــة باريــس. 

بجانــب ذلــك، أعلنــت اململكــة املتحــدة ُجملــة مــن األهــداف اخلاصــة باســتخدام 
الطاقــة النظيفــة فـــي عــدة قطاعــات ذات انبعاثــات مرتفعــة، وهــي: الطاقــة، والنقــل 
البــري، وصناعــة الصلــب، والزراعــة، فضــلًا عــن املســاعي احلثيثــة لتوســيع نطــاق 
االســتثمار فـــي الطاقــة الشمســية، وتعبئــة نحــو تريليــون دوالر لالســتثمار فـــيها 
ــي  ــن 450 شــركة فـ ــر م ــد أكث ــع تعهُّ ــب م ــى جن ــا إل ــك جنًب ــول عــام 2030، وذل بحل
ــي أصــول بقيمــة 130 تريليــون دوالر مبواءمــة اســتثماراتها مــع  45 دولــة تتحكــم فـ
األهــداف اخلاصــة بالوصــول إلــى انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 2030، كمــا وافقــت 
نحــو 41 مدينــة، و34 دولــة، و11 شــركة مــن كبــار مصنعــي الســيارات علــى العمــل 

ــول عــام 2040.  ــى بيــع املركبــات عدميــة االنبعاثــات فقــط بحل عل

ـد الفريق األول  هـذا، وقـد انقسـم اخلبـراء بشـأن مـدى جنـاح قمة COP 26؛ حيث أكَّ
أن البنـود املُدرجـة بامليثـاق واالتفاقيـات األخـرى التـي ُعقـدت علـى هامـش القمـة لم 
تضـع العالـم علـى املسـار الصحيـح للحفـاظ علـى درجـة حـرارة الكوكـب عنـد 1.5 
درجـة مئويـة، وأن تلـك التعهـدات يجـب أن تقتـرن باسـتراتيجيات طموحـة وخطـط 
عمـل محـددة لضمـان االلتـزام بهـا، هـذا فضـلًا عـن عـزوف امللوثـن الرئيسـن فــي 
ـل املسـؤولية الكاملة للحد مـن االنبعاثات ومجابهة آثارها، باإلضافة  العالـم عـن حتمُّ
إلى أن التعهدات اخلاصة بإزالة الغابات وامليثان والفحم إما غامضة أو هشة أو ال 
تشـرك الالعبن الرئيسـن فــي هذا الشـأن، هذا باإلضافة إلى اخللط بن االلتزام 

والهـدف، فاألخيـر ال يعـدو كونـه مجـرد وعـد باحملاولة. 

وعلــى النقيــض، يــرى الفريــق اآلخــر أنــه بغــض النظــر عــن أوجــه القصــور فـــي 
ــا، ال ســيَّما  ــا ملحوًظ ــل تقدًم ــر متثِّ ــإن التطــوارت ســالفة الذك ــة، ف مخرجــات القم
ــد  ــر حتدي ــك عب ــاع درجــة حــرارة األرض، وذل ــن ارتف ــي احلــد م ــاهم فـ ــا ستُس أنه
ــي  ــادرات الت ــات، فضــلًا عــن أن املب ــا للحــد مــن االنبعاث املســاهمات احملــددة وطنّيً
متخضــت عــن القمــة ميكنهــا دفــع االلتــزام بتســريع إزالــة الكربــون، باإلضافــة إلــى 
عــات اخلاصــة باملضــي قدًمــا فـــيما توصلــت إليــه القمــة، والبنــاء علــى  تعاظــم التوقُّ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الـتـــــــزام  حــــــــــال  فــــــــي 
الـــدول بتنفــــيذ التعهـــدات 
علـــى  قـطـعـتـــهــــــا  التـــي 
أثنـــاء  وفــــي  قبـــل  نفســـها 
ـــح  املرجَّ فــــمن   ،COP 26

أن ترتفـــع درجـــة احلــــرارة 
 1.8 بـمـقـــــــدار  العـاملـيـــــــــة 
درجـــة مئويـــة بحلـــول عـــام 

  .2100

مخرجاتهــا، وتأكيــد ضــرورة دمــج التعهــدات التــي قطعتهــا الــدول علــى نفســها خــارج 
ــاخ.  ــر املن ــة بشــأن تغيُّ ــاق إلــى اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاري ــة امليث مظل

احلد من االنبعاثات.. بن الواقع واملأمول
ر برنامـــج األمم املتحـــدة للبيئـــة عـــام 2020، أن االلتزامـــات الســـابقة لـــدول  قـــدَّ
ـــى ارتفـــاع  ـــول عـــام 2030، مـــن شـــأنها أن تفضـــي إل ـــات بحل ـــم بخفـــض االنبعاث العال
درجـــة حـــرارة الكوكـــب مبعـــدل 3 درجـــات مئويـــة بحلـــول نهايـــة القـــرن احلالـــي، األمـــر 
ـــد احلاجـــة املُلحـــة لتقـــدمي التزامـــات دوليـــة جديـــدة بشـــأن االنبعاثـــات،  الـــذي أكَّ
ـــا جديـــدة )NDCs(، والتـــي يتـــم حتديثهـــا بصـــورة  وحتديـــد مســـاهمات محـــددة وطنًيّ
دوريـــة كل خمـــس ســـنوات مبوجـــب اتفاقيـــة باريـــس، وكان مـــن املقـــرر تقدميهـــا علـــى 

 .COP 26 هامـــش

مـت نحـو 151 دولـة بحلـول نهايـة القمـة مسـاهمات محـددة  وفــي هـذا السـياق، قدَّ
وطنّيًـا جديـدة )NDCs(، واملقـرر مبوجبهـا خفـض االنبعاثـات إلـى النصـف بحلـول 
عـام 2030، واحلـد مـن ارتفـاع درجـة حـرارة األرض إلـى 1.5 درجـة مئويـة، ونـصَّ 
ميثـاق جالسـكو علـى إعـادة النظـر فــي أهـداف 2030، وتعزيزهـا فــي املسـاهمات 
احملـددة وطنًيّـا التـي سـيتم تقدميهـا نهاية عـام 2022 ملواءمتها مع األهداف املدرجة 
باتفاقيـة باريـس، وأّكـد أن احلـد مـن ارتفـاع درجـة احلـرارة إلـى 1.5 درجـة مئويـة 
يتطلـب تقليـل انبعاثـات الكربـون بنسـبة 45% بحلـول عـام 2030، مقارنـة مبسـتويات 
د علـى جميـع البلـدان بتقدمي اسـتراتيجيات طويلـة األجل للوصول  عـام 2010، وشـدَّ

إلـى احليـاد الكربونـي بحلـول عـام 2050.  

رت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة )IEA( أنـــه فــــي حـــال التـــزام الـــدول  مـــن جهتهـــا، قـــدَّ
ــاء COP 26، فمـــن  ــها قبـــل وفــــي أثنـ ــا علـــى نفسـ ــيذ التعهـــدات التـــي قطعتهـ بتنفــ
ـــول عـــام  ـــة بحل ـــة مبقـــدار 1.8 درجـــة مئوي ـــح أن ترتفـــع درجـــة احلـــرارة العاملي املرجَّ
ـــح بعـــض  2100، مبـــا يتجـــاوز هـــدف اتفاقيـــة باريـــس بنحـــو 0.3 درجـــة مئويـــة، ويرجِّ
املراقبـــن احتماليـــة ارتفـــاع االنبعاثـــات بنســـبة 16%، مبـــا يدفـــع الكوكـــب إلـــى مـــا 
وصفـــه األمـــن العـــام لـــألمم املتحـــدة »أنطونيـــو جوتيريـــش« بــــ »املســـار الكارثـــي«، 
ـــول عـــام 2100،  ـــذر بزيـــادة درجـــة احلـــرارة مبقـــدار 2.7 درجـــة مئويـــة بحل الـــذي يُن
عـــة فــــي درجـــة احلـــرارة تُنـــذر بعواقـــب  وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن االرتفاعـــات املتوقَّ
بيئيـــة واجتماعيـــة كارثيـــة؛ حيـــث يشـــهد العالـــم فــــي الوقـــت الراهـــن كـــوارث مناخيـــة 

ـــة.   ـــم تتجـــاوز 1.1 درجـــة مئوي رغـــم أن درجـــة احلـــرارة ل

ـدت خـالل العامـن املاضيـن  وجتـدر اإلشـارة إلـى أن العديـد مـن دول العالـم تعهَّ
ـدت البلـدان التـي تسـيطر علـى 90% مـن  بالوصـول إلـى احليـاد الكربونـي؛ حيـث أكَّ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

إلـى  بحاجـة  العالـم 
التكيـف  أمـوال  مضاعفـة 
عـام  بحلـول  مـرات  أربـع 
أن  ـع  املتوقَّ ومـن   ،2030
و300   140 بـن  تتـرواح 
مليار دوالر فــي عام 2030، 
مليـار  و500   280 ونحـو 
  .2050 عـام  بحلـول  دوالر 

النـاجت احمللـي اإلجمالـي العاملـي الوصـول إلـى صافــي انبعاثـات صفريـة بحلـول عام 
2050، األمـر الـذي مـن شـأنه رفـع درجـة حـرارة الكوكـب إلـى 1.8 درجـة مئويـة، 
وانقسـم اخلبـراء بشـأن جـدوى تلـك االلتزامـات؛ ففــي حـن يـرى فريـق أهميـة تلـك 
التعهـدات، ال سـيَّما أنهـا املـرة األولـى التـي يتمخـض عنهـا درجـة حـرارة أقـل مـن 2 
ك الفريـق اآلخـر فــي مصداقيـة تلـك االلتزامـات أو القـدرة علـى  درجـة مئويـة، شـكَّ
الوفـاء بهـا، نظـًرا ألنهـا غيـر مدعومـة بتحديـد واضـح وطمـوح للمسـاهمات احملددة 
وطنّيًـا )NDCs(، فضـلًا عـن أن بعضهـا يعتمـد علـى تقنيـات لـم يتـم تطويرها بعد، أو 

لـم تنتشـر علـى نطـاق واسـع. 

ــدات ســالفة الذكــر، تتفاقــم اخملــاوف احملدقــة بتنفـــيذها؛ وذلــك  ورغــم أهميــة التعهَّ
ــة عــدم  ــي حال ــات امللزمــة فـ ــة العقوب ــاب آلي ــزام بهــا، وغي ــة االلت ــي ضــوء طواعي فـ
االمتثــال بهــا، وإمكانيــة التنصــل منهــا دون تبعــات، وذلــك علــى غــرار انســحاب 

ــة باريــس.   واشــنطن مــن اتفاقي

متويل املناخ.. إشكاليات رئيسة
دت الدول  ـا فاصـلًا فــي مفاوضـات املنـاخ السـابقة؛ إذ تعهَّ مثَّلـت قضيـة التمويـل خًطّ
املتقدمـة عـام 2009، مبوجـب اتفـاق كوبنهاجـن، بتعبئـة 100 مليـار دوالر بحلـول عام 
2020؛ ملسـاعدة االقتصـادات الناشـئة علـى إزالـة الكربـون واحلـد مـن االنبعاثـات، 
والتكيـف مـع آثـار التغيُّـر املناخـي، ولكنهـا فشـلت فــي الوفـاء بتلـك التعهـدات؛ حيـث 
تشـير التقديـرات األخيـرة ملنظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة )OECD( إلـى أن 
إجمالـي متويـل املنـاخ بلـغ 79.6 مليـار دوالر فــي عـام 2019، هـذا فضـلًا عـن توجيه 
الدعـم املالـي جلهـود التخفــيف بـدلًا مـن التكيـف، رغـم أهمية األخير للـدول النامية 
التـي غالًبـا مـا تفتقـر إلـى البنيـة التحتيـة الوقائيـة، مثـل حواجـز الفــيضانات، ولـذا 
حـث ميثـاق جالسـكو الـدول املتقدمـة علـى الوفـاء بتعهداتهـا التمويليـة علـى وجـه 
السـرعة، ووافقـت الـدول علـى بلـوغ هـدف التمويـل السـنوي البالـغ 100 مليـار دوالر 

فــي غضـون عامن. 

وفـــيما يخــص جهــود التكيــف، تشــير التقديــرات إلــى أنهــا حتظــى بـــ 25% فقــط مــن 
التمويــل اخملصــص للمنــاخ، ونــصَّ ميثــاق جالســكو على مضاعفــة التمويل اخملصص 
جلهــود التكيــف مــن مســتويات عــام 2019 بحلــول عــام 2025. ولكــن تشــير تقديــرات 
برنامــج البيئــة التابــع لــألمم املتحــدة إلــى أن العالــم بحاجــة إلــى مضاعفــة أمــوال 
ــا، أربــع مــرات بحلــول عــام 2030، ومــن  التكيــف البالغــة نحــو 70 مليــار دوالر حالًيّ
ــي عــام 2030، ونحــو 280 و500  ــع أن تتــرواح بــن 140 و300 مليــار دوالر فـ املتوقَّ

مليــار دوالر بحلــول عــام 2050. 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

لت  شـكَّ القـروض 
العـام  التمويـل  مـن   %71
فــيما   ،2019 عـام  للمنـاخ 
فقـط،   %27 املنـح  لـت  مثَّ
السـير  أن  ـع  املتوقَّ ومـن 
وفًقـا لهـذا النهـج سـيدفع 
للعـزوف  الناميـة  البلـدان 
مـن  احلـد  سياسـات  عـن 
ومقاومتهـا.   االنبعاثـات 

وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن قمـــة COP 26 شـــهدت دعـــم جهـــود التكيـــف بصـــورة 
ـــدوق  ـــون دوالر لصن ر بنحـــو 356 ملي ـــدَّ ـــت مســـاهمات تُق َم ـــث ُقدِّ ـــر مســـبوقة؛ حي غي
ا، كمـــا اعتمـــدت قمـــة  التكيـــف، و413 مليـــون دوالر لصنـــدوق البلـــدان األقـــل منـــًوّ
COP 26 برنامـــج »جالســـكو - شـــرم الشـــيخ«، لتفعيـــل وتنفــــيذ هـــدف اتفاقيـــة 

باريـــس اخلـــاص بالتكيـــف )GGA( مـــن خـــالل ورش عمـــل منتظمـــة، فــــي الفتـــرة 
بـــن عامـــي 2022- 2024، وتقييـــم التقـــدم احمُلـــرز فــــي حتقيقـــه.  

وســـلَّط ميثـــاق جالســـكو الضـــوء علـــى قضيـــة »اخلســـائر واألضـــرار« التـــي تشـــير 
ـــر املناخـــي يتســـبب فــــي خســـائر مدمـــرة فــــي األرواح واألراضـــي وســـبل  إلـــى أن التغيُّ
ــة،  ــة للقمـ ــرة فــــي النصـــوص النهائيـ ــر مـــن 12 مـ ــة أكثـ ــر القضيـ العيـــش، وورد ذكـ
ولكـــن دون أن يصحبهـــا التزامـــات بالتمويـــل أو آليـــات محـــددة لتأمـــن التمويـــل 
ووضـــع مبـــادئ أكثـــر تفصيـــلًا لالســـتجابة للخســـائر واألضـــرار. ورغـــم تضمـــن تلـــك 
القضيـــة فــــي اتفاقيـــة باريـــس، لكنهـــا ظلَّـــت محـــل جـــدل محتـــدم بـــن الـــدول الناميـــة 
واملتقدمـــة؛ إذ عارضتهـــا األخيـــرة خوًفـــا مـــن احتماليـــة تفســـيرها باملســـؤولية 
التاريخيـــة للـــدول املتقدمـــة عـــن زيـــادة انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس احلـــراري، ومـــن 
ـــة. ـــم الدولي ـــي احملاك ـــة ضدهـــا فـ ـــع دعـــاوى قضائي ـــض، أو رف ـــا بالتعوي ـــمَّ مطالبته ث

 COP ـــح أن حتتـــل قضيـــة »اخلســـائر واألضـــرار« صـــدارة املفاوضـــات فــــي ومـــن املرجَّ
ــا فــــي حتديـــد شـــكل  ــا واضًحـ ــد أحـــرزت تقدًمـ ــة COP 26 قـ ــيَّما أن قمـ 27، ال سـ

ـــى هامـــش COP25 بشـــأن اخلســـائر  ـــي أُنشـــئت عل ووظائـــف »شـــبكة ســـانتياجو« الت
واألضـــرار، ولكـــن أُرِجئـــت الترتيبـــات املؤسســـية املتعلقـــة بهـــا ملناقشـــتها خـــالل قمـــة 
ــر كاٍف ملعاجلـــة األضـــرار واخلســـائر، يأمـــل  COP 27، ورغـــم أن هـــذا األمـــر غيـ

املراقبـــون فــــي حـــدوث مزيـــد مـــن التقـــدم فــــي هـــذا الصـــدد خـــالل الســـنوات املقبلـــة. 

ـــل اخلـــاص  ـــبل تقـــدمي التموي ـــق بُس ـــة تتعل ـــاك معضل ـــى أن هن ـــون إل وأشـــار املراقب
ـــي شـــكل  ـــة فـ ـــدول النامي ـــك األمـــوال لل م تل ـــدَّ ـــان تُق ـــر مـــن األحي ـــي كثي ـــاخ؛ ففـ باملن
قـــروض، األمـــر الـــذي يثقـــل كاهـــل تلـــك البلـــدان التـــي تعانـــي بالفعـــل مـــن 
ـــرات منظمـــة التعـــاون  ـــون؛ حيـــث تشـــير تقدي ـــد مـــن الدي ـــة مبزي ضغـــوط اقتصادي
ـــاخ  ـــام للمن ـــل الع ـــن التموي لت 71% م ـــروض شـــكَّ ـــى أن الق ـــة إل االقتصـــادي والتنمي
عـــام 2019، فــــيما مثَّلـــت املنـــح 27% فقـــط، ويحـــذر اخلبـــراء مـــن أن الســـير 
وفًقـــا لهـــذا النهـــج ســـيدفع البلـــدان الناميـــة للعـــزوف عـــن سياســـات احلـــد مـــن 

ــا.  ــات ومقاومتهـ االنبعاثـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

فــــي  املفاوضـــون  اتفـــق 
آليـــة لتجنـــب  COP 26 علـــى 

كميـــة  حســـاب  ازدواجيـــة 
عـــن  فضـــًلا  االنبعاثـــات، 
 %5 قدرهـــا  ضريبـــة  فـــرض 
علـــى االنبعاثـــات التـــي يتـــم 
هـــذه  خـــال  مـــن  تداولهـــا 
اآلليـــة وتخصيصهـــا لتمويـــل 

التكيـــف.   تدابيـــر 

كتـــاب قواعـــد باريـــس.. حصـــاد خمـــس ســـنوات مـــن 
املفاوضـــات

ـــذي كان  ـــس«، وال ـــاب قواعـــد باري ـــي إصـــدار »كت ـــة COP 26 فـ جنحـــت قم
ــرات األمم  ــات مؤمتـ ــة مفاوضـ ــى طاولـ ــة علـ ــا اجلدليـ ــرز القضايـ ــد أبـ يُعـ
ـــة،  ـــن االتفاقي ـــادة 6 م ـــذ عـــام 2015، ال ســـيَّما امل ـــاخ من ـــر املن املتحـــدة لتغيُّ
واخلاصـــة بأســـواق الكربـــون، والتـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز الطموحـــات 
ـــات  ـــالث آلي ـــيف، مـــن خـــالل إنشـــاء ث ـــف والتخفـ ـــة بإجـــراءات التكي املتعلق
تعاونيـــة لتحقيـــق األهـــداف املناخيـــة، بينهمـــا هدفـــان يعتمـــدان علـــى 
ـــات  ـــر تســـعير انبعاث ـــك عب ـــة، وذل ـــون الدولي الســـوق، إلنشـــاء أســـواق الكرب
ـــن أن  ـــا، وميك ـــات محاســـبية للحـــد منه ـــون وإنشـــاء آلي ـــي أكســـيد الكرب ثان
يتخـــذ هـــذا النســـق شـــكل ائتمانـــات أو تعويضـــات يتـــم تداولهـــا مـــع دول 
أخـــرى، وبالتالـــي ميكـــن للـــدول األكثـــر ثـــراًء تعويـــض انبعاثاتهـــا املرتفعـــة 
عـــن طريـــق متويـــل الطاقـــة النظيفـــة فــــي البلـــدان الناميـــة، أو املســـاعدة 
فــــي اســـتعادة النظـــم البيئيـــة التـــي متتـــص الكربـــون مثـــل الغابـــات املطيـــرة. 

هـــذا وقـــد اتفـــق املفاوضـــون علـــى آليـــة لتجنـــب ازدواجيـــة حســـاب كميـــة 
االنبعاثـــات، فضـــلًا عـــن فـــرض ضريبـــة قدرهـــا 5% علـــى االنبعاثـــات التـــي 
يتـــم تداولهـــا مـــن خـــالل هـــذه اآلليـــة وتخصيصهـــا لتمويـــل تدابيـــر التكيـــف، 
ــأدوات ردع  ــات بـ ــران تلـــك اآلليـ ــدم اقتـ ــن عـ ــون مـ ــوف املراقبـ ــن يتخـ ولكـ
لكبـــح جمـــاح بعـــض الشـــركات والـــدول التـــي ستســـعى للتحايـــل علـــى هـــذه 
ـــة اســـتغالل  ـــا، فضـــلًا عـــن اخملـــاوف احملدقـــة باحتمالي القواعـــد واختراقه
الـــدول األكثـــر ثـــراًء تلـــك اآلليـــات لصاحلهـــا، وذلـــك بعـــدم االلتـــزام باحلـــد 
مـــن االنبعاثـــات مقابـــل دفـــع تعويضـــات، باإلضافـــة إلـــى أن عـــدم وجـــود 
ـــدول  ـــل الفرصـــة ســـانحة لبعـــض ال ـــق جتع ـــة والتحق ـــة للمراقب ـــة مالئم آلي
بعـــدم تقـــدمي التعويضـــات الكافــــية مقابـــل تخفــــيضات الكربـــون التـــي 

ـــا.   ـــدت به تعهَّ

ــماح  ــررت السـ ــة قـ ــي القمـ ــاركة فــ ــدول املشـ ــر أن الـ ــر بالذكـ ــن اجلديـ ومـ
بترحيـــل أرصـــدة الكربـــون القدميـــة التـــي متتلكهـــا منـــذ عـــام 2013، 
ـــي الوفـــاء  ـــو للمســـاعدة فـ ـــة النظيفـــة لبروتوكـــول كيوت ـــة التنمي مبوجـــب آلي
ــذا  ــدوى هـ ــة باريـــس، وتتوقـــف جـ ــي اتفاقيـ ــواردة فــ ــاخ الـ ــات املنـ بالتزامـ
األمـــر علـــى اإلرشـــادات الصارمـــة التـــي ســـيضعها املفاوضـــون علـــى هامـــش 
ـــل  COP 27 فــــي عـــام 2022؛ للتأكـــد مـــن أن هـــذه االئتمانـــات القدميـــة متثِّ

تخفــــيضات حقيقيـــة لالنبعاثـــات. 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

 COP 27 مؤمتـر  ُيعـد 
إلنقـاذ  األخيـرة  الفرصـة 
الكوكـب؛ نظـًرا ألنـه يتعنَّ 
الرئيسـة  اجلهـات  علـى 
لانبعاثـات  املصـدرة 
املناخيـة  األهـداف  تغييـر 
أكثـر  بأخـرى   2030 لعـام 
الشـهور  خـال  طموًحـا 
املقبلـة حتـى موعد انعقاد 

املؤمتـر.  

COP 27.. الفرصة األخيرة إلنقاذ الكوكب

 COP 27 مـــن املقـــرر أن يُعَقـــد مؤمتـــر األمم املتحـــدة الســـابع والعشـــرون لتغيُّـــر املنـــاخ
ــه  ــًرا ألنـ ــة؛ نظـ ــة جوهريـ ــر بأهميـ ــى املؤمتـ ــام 2022، ويحظـ ــة عـ ــر، نهايـ ــي مصـ فــ
 ،COP 26 ـــي انبثقـــت عـــن ـــى اخملرجـــات الت ـــاء عل ـــى البن ـــرة عل ســـيرتكز بصـــورة كبي
والتقـــدم الـــذي أحـــرزه، ال ســـيَّما مـــا يتعلـــق بجهـــود التمويـــل والتكيـــف، والسياســـات 

الوطنيـــة للحـــد مـــن االنبعاثـــات.

وفــــي ضـــوء النتائـــج اخملتلطـــة لــــ COP 26، يُعـــد مؤمتـــر COP 27 الفرصـــة األخيـــرة 
إلنقـــاذ الكوكـــب؛ نظـــًرا ألنـــه يتعـــنَّ علـــى اجلهـــات الرئيســـة املصـــدرة لالنبعاثـــات 
تغييـــر األهـــداف املناخيـــة لعـــام 2030 بأخـــرى أكثـــر طموًحـــا خـــالل الشـــهور املقبلـــة 
ـــي املســـاهمات احملـــددة  ـــك األهـــداف فـ ـــى موعـــد انعقـــاد COP 27، وانعـــكاس تل حت
وطنّيًـــا التـــي ســـيتم تقدميهـــا خـــالل عـــام 2022 علـــى هامـــش قمـــة املنـــاخ املقبلـــة، 
ووضـــع سياســـات وأطـــر تنظيميـــة قويـــة لدفـــع تنفــــيذ تلـــك االلتزامـــات؛ للحفـــاظ 

علـــى درجـــة حـــرارة الكوكـــب عنـــد 1.5 درجـــة مئويـــة.

ورغـــم أن الـــدول تتمتـــع بالســـيادة الكاملـــة فــــي السياســـات التـــي تضعهـــا واإلجـــراءات 
التـــي تتبعهـــا جملابهـــة التغيُّـــرات املناخيـــة، فــــيمكن للمؤمتـــر النظـــر فــــي كيفــــية تنفــــيذ 
تلـــك السياســـات بالصـــورة املُثلـــى، والضغـــط علـــى الـــدول التـــي لـــم تقـــم بتحديـــث 
ــات  ــة االحتياجـ ــبل تلبيـ ــة ُسـ ــى مناقشـ ــة إلـ ــا، باإلضافـ ــددة وطنّيًـ ــاهماتها احملـ مسـ

العاجلـــة للبلـــدان األكثـــر تعرًضـــا للعواقـــب الكارثيـــة للتغيُّـــرات املناخيـــة. 

ـــي مصـــر خـــالل  ـــاخ COP 27 املُزمـــع انعقادهـــا فـ ـــي ضـــوء قمـــة املن ـــه فـ ـــا، فإن وختاًم
ــدة،  ــة املتحـ ــارات العربيـ ــي اإلمـ ــا فــ ــع انعقادهـ ـ ــة املتوقَّ ــة التاليـ ــام 2022، والقمـ عـ
ـــى ُســـبل التكيـــف،  ـــر عل ـــز بشـــكل أكب ـــة للتركي ـــح أن تتجـــه اجلهـــود الدولي فمـــن املرجَّ
ومعضلـــة اخلســـائر واألضـــرار، وقضيـــة التمويـــل الدولـــي للمنـــاخ، وأن يُســـاهم 
االنتهـــاء مـــن تقاريـــر التقييـــم الســـادس )AR6( للهيئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة 
ـــا؛  ـــك اجلهـــود قدًم ـــي دفـــع تل ـــي مصـــر، فـ ـــة فـ ـــاخ املرتقب ـــل قمـــة املن ـــاخ قب ـــر املن بتغي
ـــيف وطـــأة  ـــة لتخفـ ـــات الالزم ـــل حـــول اآللي ـــن التفاصي ـــًدا م م مزي ـــه ســـيقدِّ ـــث إن حي
اآلثـــار احملتملـــة للتغيـــرات املناخيـــة، وُســـبل االســـتجابة الدوليـــة املُثلـــى فــــي هـــذا 
عـــات املُثـــارة بتصاعـــد الضغـــوط الشـــعبية علـــى  الصـــدد، ال ســـيَّما فــــي ظـــل التوقُّ
القـــادة السياســـين إلحـــراز مزيـــد مـــن التقـــدم فــــي قضايـــا املنـــاخ. وفــــيما يتعلـــق 
بالســـيناريوهات اخلاصـــة مبســـتقبل العمـــل املناخـــي، فـــال شـــك أن جنـــاح مخرجـــات 
قمـــة COP 26 واجلهـــود الدوليـــة ذات الصلـــة، ســـيكون مرهوًنـــا مبـــدى وفـــاء 
ــاء  ــة إلـــى إنشـ ــا خـــالل قمـــة جالســـكو، باإلضافـ ــادة بالتعهـــدات التـــي قطعوهـ القـ

ـــيذها.  آليـــة مؤسســـية ملراقبـــة تنفـ


