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جــاءت قيــادات وحكومــات دول العالــم إلــى شــرم الشــيخ لحضــور مؤتمــر المنــاخ 
COP27، وحضــر معهــا المنظمــات الدوليــة واألمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع 
التجمعــات  مــن  وعــدد  الخــاص  القطــاع  وممثلــو  العلميــة،  والجمعيــات  المدنــي 
الشــبابية والمهتمــة بشــؤون البيئــة فــي العالــم؛ وذلــك لمجابهــة مشــكلة تغيــر المنــاخ 
التــي باتــت قضيــة حياتيــة للعالــم أجمــع. ولنــا أن نســأل: مــاذا أُنِجــز فــي هــذا 
اللقــاء الــذي دام أكثــر مــن أســبوعين مــن المناقشــات والمفاوضــات؟ إننــي أرى أن 
المؤتمــر يُحســب لــه عشــرة إنجــازات مهمــة ستســتمر آثارهــا علــى مــا ســيتبعه مــن 
ــزز االتجاهــات الســليمة مــن العمــل  مؤتمــرات، كمــا أن هــذه اإلنجــازات ســوف تع
م مــا كان  الدولــي للتعامــل مــع مشــكلة االحتبــاس الحــراري فــي المنــاخ، وســوف تقــوِّ

ــدة الســتكمال مــا كان ناقًصــا. ــادرات جدي ــذ مب ــى تنفي ــا، وتســاعد عل منحرًف

أوًلا: االعتراف »باألضرار والخسائر« التي يعاني منها الفقراء
إقــراًرا بــأن الــدول الفقيــرة التــي ســاهمت بشــكل أقــل فــي التســبب فــي مشــكلة تغيــر 
المنــاخ، هــي تلــك التــي تعانــي مــن معظــم عواقبهــا الســلبية، وأن الــدول الصناعيــة 
الغنيــة -التــي تَُعــد الملــوث الرئيــس مــن خــال انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 
خــال 100 - 150 ســنة الماضيــة- تديــن للفقــراء والضعفــاء بتعويــض خــاص، 
خاصــة عــن األضــرار التــي ال يمكنهــم فعــل شــيء حيالهــا، مثــل ارتفاع مســتوى ســطح 
البحــر، فــأول مــرة تعتــرف الــدول الصناعيــة الغنيــة بالتزامهــا تجــاه »األضــرار 
ــخ  والخســائر«، وهــو مصطلــح ظهــر ألول مــرة فــي نتائــج مؤتمــر COP27، وسيُرسَّ

بقــوة فــي صميــم مفاوضــات المنــاخ المســتقبلية.)1(

ــق المفاوضــون  ــة، واف ــه ماهــر مــن الرئاســة المصري ــك، وبتوجي ــى ذل ــة إل باإلضاف
أيًضــا علــى إنشــاء صنــدوق خــاص لمثــل هــذا التعويــض. ومــع ذلــك، ال تــزال 
التفاصيــل بحاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل عليهــا فــي المفاوضــات المســتقبلية، بمــا 
ــك  ــدوق، وكذل ــن ســيتلقى مــن هــذا الصن ــن ســيقوم بالدفــع وَم فــي ذلــك معرفــة َم

 قمة شرم الشيخ للمناخ
»أبرز 10 إنجازات«

أ.د. إســـماعيل ســـراج الديـــن

مدير مكتبة اإلسكندرية السابق

الصناعية  الدول  اعترفت 
بالتزامها  مرة  ألول  الغنية 
تجاه »األضرار والخسائر«، وهو 
األولى  للمرة  ظهر  مصطلح 
 ،COP27 مؤتمر  نتائج  في 
صميم  في  بقوة  خ  وسيُرسَّ
المستقبلية.  المناخ  مفاوضات 
وبتوجيه  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المصرية،  الرئاسة  من  ماهر 
على  أيًضا  المفاوضون  وافق 
إنشاء صندوق خاص لمثل هذا 

التعويض.  
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آليــات عمــل الصنــدوق، لكــن االتفاقيــة تمثــل تقدًمــا كبيــًرا للــدول الفقيــرة، وقــد ورد 
ــورو لهــذا الصنــدوق. ــر مــن 300 مليــون ي ــم التعهــد بالفعــل بأكث ــه ت أن

ثانًيــا: تحويــل الحــوار نحــو تبنــي »التكيــف« و »المرونــة« 
باإلضافــة إلــى »التخفيــف«

ــات  ــن انبعاث ــي الحــد م ــذي يعن ــف« ال ــة »التخفي ــر أهمي ــه ال أحــد ينك ــن أن ــي حي ف
غــازات االحتبــاس الحــراري والقضــاء النهائــي عليهــا، لــم يَُعــد مــن الممكــن تجاهــل 
آثــار تغيــر المنــاخ علــى الفقــراء والضعفــاء. وأعيــد تأكيــد الهــدف المتمثــل فــي 
ــد  ــا تأكي ــد أيًض ــام 2050، وأعي ــول ع ــات« بحل ــر انبعاث ــي صف ــى »صاف الوصــول إل
احتياجــات الدعــم التقنــي والمالــي للفقــراء والضعفــاء للتكيــف وتعزيــز قدرتهــم 
ــدول  ــت ال ــذي كان ــار دوالر، وال ــه 100 ملي ــغ قيمت ــك مبل ــى الصمــود، ويشــمل ذل عل
المتقدمــة قــد تعهــدت بــه فــي المؤتمــر الخامــس عشــر لأطــراف (COP15) فــي 
كوبنهاجــن فــي عــام 2009 كهــدف جماعــي يُرَصــد ســنوّيًا بحلــول عــام 2020 للعمــل 

ــذ بالكامــل. ــم يُنفَّ ــدان الناميــة ول المناخــي فــي البل

ثالًثــا: الحاجــة إلــى تســريع عمليــة التحــول فــي الطاقــة 
إذا أردنــا تحقيــق انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 2050

ــق  ــا لتحقي ــا موثوًق ــرى طريًق ــه ال ي ــة صراحــًة إن قــال برنامــج األمــم المتحــدة للبيئ
نتيجــة عالميــة أقــل مــن 1.5 درجــة مئويــة، مــا لــم تكــن هنــاك تخفيضــات جذريــة 
فــي االنبعاثــات بــدًءا مــن اآلن. وبالتالــي، فــإن تحــول الطاقــة هــو فــي صميــم العديــد 
مــن المناقشــات الوطنيــة والدوليــة. ومــع ذلــك، أشــارت مجلــة اإليكونوميســت إلــى 
»أنــه علــى الرغــم مــن االســتثمار القياســي فــي تحــول الطاقــة العــام الماضــي، يتطلب 
األمــر 2.1 تريليــون دوالر ســنوّيًا بيــن عامــي 2022 و2025، ومضاعفــة ذلــك ســنوّيًا 
ــى هــذا المســار« )2(. وخــارج نطــاق مؤتمــر األطــراف،  ــاء عل ــى عــام 2030 للبق حت
     (JET-P) ــة لتحــول الطاقــة ــل الشــراكة العادل قــد تســاعد الصفقــات الناشــئة، مث
)بيــن حكومــة جنــوب إفريقيــا وحكومــات المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة 
األمريكيــة وفرنســا وألمانيــا واالتحــاد األوروبــي(، فــي تســريع انتقــال الطاقــة الــذي 

نحــن فــي أمــس الحاجــة إليــه.

تحتاج اآلليات التقليدية 
الدولي  والتمويل  للمساعدات 
كانت  إذا  شامل  إصالح  إلى 
العالم  تحويل  في  ستساعد 
المستدام،  غير  المسار  من 
المخاطر  مع  بجدية  والتعامل 
نحن  المناخ.  لتغير  الوجودية 
التفكير  إعادة  إلى  بحاجة 
ووسائل  التمويل،  هياكل  في 
المشاركة  وآليات  التطبيق، 
لتعظيم فاعلية األموال العامة 
قيامها  لضمان  المستخدمة 
القطاع  مشاركة  وتسريع  بدعم 

الخاص.  
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رابًعا: احتياجات التمويل التحويلي
إذا  شـامل  إصـاح  إلـى  الدولـي  والتمويـل  للمسـاعدات  التقليديـة  اآلليـات  تحتـاج 
كانـت ستسـاعد فـي تحويـل العالـم مـن المسـار غيـر المسـتدام، والتعامـل بجديـة 
مـع المخاطـر الوجوديـة لتغيـر المنـاخ. فنحـن بحاجـة إلـى إعـادة التفكيـر فـي هياكل 
العامـة  األمـوال  فاعليـة  لتعظيـم  المشـاركة؛  وآليـات  التطبيـق،  ووسـائل  التمويـل، 
المسـتخدمة لضمـان قيامهـا بدعـم وتسـريع مشـاركة القطـاع الخـاص. وعلينـا أن 
نتذكـر أنـه فـي عـام 2020، بلغـت أصـول المؤسسـات الماليـة في جميـع أنحاء العالم 
، فـإن اسـتخدام األدوات الجديـدة، مثـل:  468.7 تريليـون دوالر أمريكـي )3(. ومـن ثَـمَّ
الضمانـات، والتأميـن، واألدوات األخـرى، يمكـن أن تفيـد بشـكل كبيـر فـي التمويـل 
من أجل زيادة األموال المتاحة للمشـروعات التي تسـرع تحول الطاقة، والمسـاعدة 
فـي تمويـل مشـروعات التكيـف والمرونـة. وقـد رأينـا ثمـرات هـذه المناقشـات فـي 
ظهـور اتفاقيـة الشـراكة العادلـة لتحـول الطاقـة (JET-P))4(، وذلك فـي أثناء اجتماع 

مجموعـة العشـرين فـي جاكرتـا الـذي تـا اجتمـاع شـرم الشـيخ.

خامًســا: أدوار جديــدة أو موســعة للمؤسســات الماليــة 
(IFIs) الدوليــة 

ونقصــد هنــا بالمؤسســات الماليــة الدوليــة صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي 
وبنــوك التنميــة متعــددة األطــراف؛ حيــث إن إعــادة تصميــم كيفيــة تفاعــل هــذه 
ــز  ــان لتعزي ــق العن ــة مــع القطــاع الخــاص يمكــن أن يطل ــة الدولي المؤسســات المالي
التمويــل، مــن خــال تقليــل تعــرض المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص لمخاطــر تغيُّــر 
 أســعار العمــات. وفــي هــذا الصــدد، كان هنــاك بعــض النقــاش حــول »إصــاح«
أو »توســيع نطــاق صاحيــات« المؤسســات الماليــة الدوليــة حتــى تتمكــن مــن لعــب 
دور أكبــر فــي زيــادة التدفقــات الماليــة إلــى الــدول الناميــة، كمــا كان هنــاك حديــث 
عــن اســتخدام »مقايضــات الديــون« فــي الحــاالت التــي يمكــن أن تســاعد فيهــا 
هيكلــة مقايضــات الديــون المبتكــرة الحكومــات التــي يصعــب عليهــا الحصــول علــى 

المنــح التقليديــة أو تخفيــف الديــون.)5(

سادًسا: المياه
ونحــن مجتمعــون فــي COP27 كانــت التداعيــات المتعلقــة بتأثيــر تغيــر المنــاخ 
علــى الميــاه تتســبب فــي تدميــر البلــدان الفقيــرة وكذلــك الغنيــة؛ حيــث كانــت هنــاك 
الفيضانــات الهائلــة فــي باكســتان، والجفــاف الــذي ضــرب جنــوب غــرب الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة )وهــو األكثــر شــدة منــذ 1200 عــام(، وتَُعد هذه األحــداث بمثابة 
تذكيــر صــارخ بــأن مخاطــر التقاعــس المســتمر عــن التعامــل مــع قضايــا الميــاه شــيء 
غيــر مقبــول. نحــن بحاجــة إلــى تغيــر جــذري وتعــاون جــاد ولدينــا األدوات والمعرفــة 

الشيخ  شرم  مؤتمر  شهد 
نقاًشا حول »إصالح« أو »توسيع 
المؤسسات  صالحيات«  نطاق 
تتمكن  حتى  الدولية  المالية 
زيادة  في  أكبر  دور  لعب  من 
الدول  إلى  المالية  التدفقات 
حديث  هناك  كان  كما  النامية، 
»مقايضات  استخدام  عن 
التي  الحاالت  في  الديون« 
هيكلة  فيها  تساعد  أن  يمكن 
المبتكرة  الديون  مقايضات 
عليها  يصعب  التي  الحكومات 
الحصول على المنح التقليدية 

أو تخفيف الديون.  
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للقيــام بذلــك، باإلضافــة إلــى ذلــك هنــاك وعــي متزايــد بــأن الــدورة الهيدرولوجيــة 
التــي تحكــم تدفــق الميــاه علــى الكوكــب مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا باألنمــاط المتطــورة 
لتغيــر المنــاخ. إن التــوازن بيــن احتياجــات النظــم البيئيــة واحتياجــات البشــر معــرض 
لخطــر االضطــراب، ولهــذا األمــر عواقــب وخيمــة. وفــي الواقــع، الحــظ عــدد مــن 
المتخصصيــن البارزيــن فــي مجــال الميــاه )6( أن COP27 كان المــرة األولــى التــي 
يعتــرف فيهــا اإلعــان النهائــي للمؤتمــر بالــدور الحاســم للميــاه، كمــا حــثَّ اإلعــان 
الختامــي مختلــف األطــراف علــى إدراج الميــاه فــي خطــط التكيــف، وممــا جــاء فيــه: 
»نشــدد علــى أهميــة حمايــة وحفــظ واســتعادة الميــاه والنظــم اإليكولوجيــة ذات 
الصلــة بالميــاه، بمــا فــي ذلــك أحــواض األنهــار وطبقــات الميــاه الجوفيــة والبحيرات، 
ونحــثُّ األطــراف علــى زيــادة دمــج الميــاه فــي جهــود التكيــف«. وأشــار خبــراء الميــاه 
أيًضــا إلــى أن شــرم الشــيخ اســتضافت »جنــاح الميــاه والمنــاخ« الــذي ضــمَّ أكثــر مــن 
40 منظمــة دوليــة، باإلضافــة إلــى قــادة الســكان األصلييــن والشــباب واألكاديمييــن؛ 

لدفــع ملــف الميــاه علــى جــدول أعمــال المنــاخ.

سابًعا: نظام األغذية والزراعة 
ألول مــرة يلعــب قطــاع األغذيــة والزراعــة دوًرا رئيًســا فــي مفاوضــات تغيــر المنــاخ، 
كمــا كانــت هــذه هــي المــرة األولــى منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن مــن المحادثــات المناخيــة 
ــث  ــة؛ حي ــروات الطبيعي ــن الث ــة كجــزء م ــا هــذه األنظم ــي نوقشــت فيه ــة الت الدولي
يُنظــر اليــوم إلــى قطــاع األمــن الغذائــي والزراعــة )الــذي يُعــَرّف علــى نطــاق واســع 
ليشــمل الغابــات وصيــد األســماك( علــى أنــه مســاهم فــي انبعاثات غــازات االحتباس 

الحــراري )بمــا فــي ذلــك ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان وأكســيد النيتــروز(.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يعانــي هــذا القطــاع مــن كميــات كبيــرة مــن الهــدر، ســواء 
ــة  ــي نهاي ــل ف ــدر الهائ ــرة، أو اله ــدان الفقي ــي البل ــد الحصــاد ف ــا بع ــن خســائر م م
ــدان الغنيــة، وتقــدر منظمــة األغذيــة والزراعــة علــى الصعيــد  االســتهاك فــي البل
العالمــي رقًمــا يتــراوح بيــن 14% و30%. ويُعتقــد أن هــذا القطــاع يمكــن أن »ينقلــب« 
مــن كونــه مســاهًما فــي مشــكلة االنبعاثــات إلــى مســاهم فــي الحــل للحــد منهــا، 
ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال عــزل الكربــون علــى نطــاق واســع، وتخفيــض كبيــر 
فــي اســتخدام غــاز الميثــان؛ حيــث ظهــرت ابتــكارات علميــة حديثــة فــي هــذا الصــدد 

ــاخ.  ــر المن ــد الوجــودي لتغي لمواجهــة التهدي

فــي غضــون ذلــك، تظــل أســعار المــواد الغذائيــة مــن العناصــر المهمــة للغايــة التــي 
تؤثــر علــى األمــن الغذائــي فــي العديــد مــن الــدول)7(، وتتأثــر هــذه بالمحاصيــل 
وبالحــروب واألنمــاط غيــر المنتظمــة لســقوط األمطــار التــي تخلــق دورات الجفــاف 

والفيضانــات التــي تضــر باإلنتــاج الغذائــي.

المـواد  أسـعار  تظـل 
العناصـر  مـن  الغذائيـة 
تؤثـر  التـي  للغايـة  المهمـة 
فـي  الغذائـي  األمـن  علـى 
العديـد مـن الـدول، وإدراًكا 
الغـذاء  توافـر  ألهميـة 
أصـدر  أسـعاره،  واعتـدال 
النقـد  صنـدوق  مـن  كل 
الدولـي  والبنـك  الدولـي 
ومنظمـة التجـارة العالميـة 
وبرنامـج األغذيـة العالمـي 
حـول  مشـترًكا  إعالًنـا 
أبريـل  فـي  الموضـوع  هـذا 
2022، دعـت فيـه إلـى اتخـاذ 
بشـأن  عاجلـة  إجـراءات 
هـذا  وكان  الغذائـي،  األمـن 
الموقف حاضًرا في مؤتمر 

  .COP27
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

وإدراًكا منهــا بالفعــل ألهميــة توافــر الغــذاء واعتــدال أســعاره، أصــدر كل مــن صندوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي 
إعاًنــا مشــترًكا حــول هــذا الموضــوع فــي أبريــل 2022، دعــت فيــه إلــى اتخــاذ 
إجــراءات عاجلــة بشــأن األمــن الغذائــي )8(، وكان ذلــك فــي بــدء اجتماعــات الربيــع 
ــدول  ــم الدعــم الســريع لل ــم تقدي ــن المه ــه م ــت: »إن ــون وودز، وقال لمؤسســات بريت
التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي بطريقــة منســقة ونحــن علــى اســتعداد للعمــل 
مــع شــركائنا لمســاعدة الــدول علــى معالجــة هــذه األزمــة الملحــة »، وكان هــذا 

.COP27 الموقــف حاضــًرا أيًضــا فــي مؤتمــر

ثامًنــا: التــزام الشــركات بالعمــل علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
تجــاه تصفيــر االنبعاثــات بصــورة مســتدامة 

ـــات، مـــع  ـــة مـــن االنبعاث ـــة خالي ـــر مـــن 12000 شـــركة عـــن أهـــداف مناخي أعلنـــت أكث
اســـتمرار تزايـــد عـــدد هـــذه الشـــركات. ومـــع ذلـــك، فـــإن العديـــد مـــن هـــذه التصريحـــات 
ال يصاحبهـــا خطـــط دقيقـــة يمكـــن مراجعتهـــا لتقييـــم جديـــة المشـــروعات، أو لمتابعـــة 
تقدمهـــا فـــي تنفيـــذ االســـتراتيجيات المعلنـــة، ويمثـــل ذلـــك إشـــكالية كبيـــرة دعـــت 
ـــا،  ـــم المتحـــدة إلنشـــاء مجموعـــة خاصـــة لمعالجـــة هـــذه القضاي ـــام لأم ـــن الع األمي
وتجنُّـــب التصريحـــات التـــي تهـــدف إلـــى »تجميـــل« الشـــركات، دون مضمـــون حقيقـــي، 
كمـــا أطلقـــت األمـــم المتحـــدة أيًضـــا »Race to Zero« وهـــو تحالـــف عالمـــي كبيـــر 
برئاســـة المصـــري الدكتـــور »محمـــود محيـــي الديـــن« وزميلـــه »نايجـــل توبينـــج«)9(، 
ُمكـــرَّس لحشـــد القيـــادة والدعـــم مـــن الشـــركات والمـــدن والمناطـــق والمســـتثمرين 
مـــن أجـــل الحـــد مـــن الكربـــون لمنـــع التهديـــدات المســـتقبلية، وخلـــق وظائـــف صحيـــة 

الئقـــة، وإطـــاق العنـــان للنمـــو الشـــامل والمســـتدام.

تاسًعا: ماذا عن شركات النفط والغاز؟
إن العديــد مــن الــدول المشــاركة فــي مؤتمــر شــرم الشــيخ تَُعــد دولًا منتجــة ومصــدرة 
للنفــط والغــاز، وقــد أكــد الكثيــر منهــا عملــه فــي مجــال الطاقــات المتجــددة والحلول 
المســتدامة، لكــن مجموعــات الممثليــن للمصالــح التجاريــة لشــركات النفــط والغــاز 
كانــت نشــطة كمــا كانــت دائًمــا، ووفًقــا لمجلة اإليكونوميســت، كان هنــاك 636 عضًوا 
مــن أعضــاء جماعــات الضغــط مــن صناعــات النفــط والغــاز مســجلين فــي مؤتمــر 
COP27، مقارنــة بـــ503 أعضــاء مســجلين فــي COP26، وقــد فــاق عددهــم عــدد 

أعضــاء وفــد أي بلــد بمفــرده )10(، وبالتالــي ال ينبغــي االســتهانة بالتأثيــر المحتمــل 
لمصالــح النفــط والغــاز.

مصر  مبادرات  كانت 
في  تماًما  واضحة  الخضراء 
وقد   ،COP27 اجتماعات 
الطاقة  مشروعات  شملت 
تدوير  وإعادة  المتجددة، 
والهيدروجين  الصرف،  مياه 
ِفق على العديد  األخضر، وقد اتُّ
مصر  بين  المشروعات  من 
وفي  المنطقة  في  والشركاء 

أماكن أخرى من العالم.  
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عاشًرا: مشروعات مصر والدول العربية 
ــد  ــي اجتماعــات COP27، وق ــا ف ــادرات مصــر الخضــراء واضحــة تماًم ــت مب كان
شــملت مشــروعات الطاقــة المتجــددة، وإعــادة تدويــر ميــاه الصــرف، والهيدروجيــن 
األخضــر، وقــد اتُِّفــق علــى العديــد مــن المشــروعات بيــن مصــر والشــركاء فــي 
كبيــر  تمويــل  علــى  العالــم، وحصلــت مصــر  مــن  أخــرى  أماكــن  وفــي  المنطقــة 
لمبادراتهــا العديــدة فــي مجــال المشــروعات الخضــراء، كمــا ســلطت دول أخــرى فــي 
المنطقــة الضــوء علــى مشــروعاتها العديــدة، وقــد ســاعد هــذا أيًضــا فــي الضغــط 
علــى الــدول الغنيــة علــى جبهــات أخــرى، وأبرزهــا صنــدوق »الخســائر واألضــرار« 
ــة« مــع االســتمرار فــي االهتمــام  ــى »التكيــف« و«المرون ــة إل ــة إضافي وإعطــاء أهمي

ــول عــام 2050. ــات بحل ــر االنبعاث ــات« لنتجــه نحــو تصفي بخفــض »االنبعاث

وختاًمـــا، مـــن الواضـــح أن الجهـــود الهائلـــة التـــي بذلتهـــا مصـــر مـــن أجـــل مؤتمـــر 
COP27 أحدثـــت تحـــولًا كبيـــًرا فـــي طبيعـــة الخطـــاب حـــول تغيـــر المنـــاخ، بـــدًءا 
مـــن »صنـــدوق التعويضـــات والخســـائر«، إلـــى التركيـــز علـــى »التكيـــف« و »المرونـــة«، 
ـــاخ مـــن اآلن  ـــة حـــول المن ـــف«، وستســـير المناقشـــات الدولي ـــى »التخفي ـــة إل باإلضاف
فصاعـــًدا فـــي اتجـــاه جديـــد وأفضـــل. وفـــي هـــذا الصـــدد، تَُعـــد المناقشـــات الصريحـــة 
حـــول ملفـــات »الميـــاه« و »الغـــذاء والزراعـــة« إنجـــاًزا رئيًســـا أيًضـــا، ولكـــن الموضـــوع 
الـــذي لـــم يحـــظ بـــأي نقـــاش مهـــم هـــو إمكانيـــة اســـتخدام مشـــروعات الهندســـة 
المســـتمر.  العالمـــي  االحتـــرار  مـــن  للحـــد   Geo-engineering الجيولوجيـــة 
فـــي الوقـــت الحالـــي، ال يـــزال هـــذا األمـــر قيـــد المناقشـــة بيـــن العلمـــاء لمحاولـــة 
تقييـــم المخاطـــر المحتملـــة )11(. ومـــع ذلـــك، وعلـــى المـــدى القريـــب، فـــإن القـــدرة 
ــول  ــن األصـ ــات مـ ــات التريليونـ ــن مئـ ــتفادة مـ ــة لاسـ ــات الماليـ ــل اآلليـ ــى تحويـ علـ
ـــى  ـــا إل ـــل آمالن ـــا أن تســـاعد فـــي تحوي ـــة يمكـــن حًق ـــة فـــي المؤسســـات المالي العالمي
حقيقـــة. إن المناقشـــات التـــي جـــرت فـــي مؤتمـــر شـــرم الشـــيخ ومـــا صـــدر عنهـــا 
ـــي لخصناهـــا فـــي هـــذه اإلنجـــازات العشـــرة،  ـــورة األفـــكار واالهتمامـــات، والت مـــن بل
ـــه  ـــي خطت ـــا ف ـــم ُقدًم ـــث يمضـــي العال ـــة حي ـــة المقبل ســـوف توجـــه التحـــركات الدولي

الطموحـــة لمواجهـــة المخاطـــر الوجوديـــة لتغيـــر المنـــاخ.

الهوامش والمراجع
ب بهذا دولّيًا باعتباره نقطة حتول عاملية... انظر: "ألول مرة توافق البلدان الغنية على دفع تعويضات األضرار املناخية فـي الدول الفقيرة"  )1( وقد ُرحِّ

بقلم براد بلومر وليزا فريدمان وماكس بيراك وجيني جروس نُشر فـي )نيويورك تاميز( 20/ 11/ 2022.

)2( انظر COP27  "خمس ماحظات رئيسة من محادثات املناخ لأمم املتحدة"، نُشرت فـي )17 نوفمبر 2022( فـي مجلة اإليكونوميست - التأثير 
.EY مع تعليق من كبار خبراء -
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

)3( راجع "أصول املؤسسات املالية فـي جميع أنحاء العالم 2002 - 2020"، نشره: Statista Research Department ، 31 مايو 2022. موجود 
 https://www.statista.com/statistics/421060/global-financial-institutions-assets/ :على

)4( راجع "إندونيسيا والشركاء الدوليون يؤمنون أهداًفا مناخية رائدة والتمويل املرتبط بها"، نشرت فـي )15 نوفمبر 2022(، ومتاح على:

https://bit.ly/3IqHrlg 

)5( انظر املناقشة فـي مدونة صندوق النقد الدولي: "مبادلة الديون بالتعهدات املتعلقة باملناخ أو الطبيعة ميكن أن تساعد فـي مرونة الصندوق"، بقلم 
كريستالينا جورجيفا، ماركوس شامون، وفيمال ثاكور - مدونة صندوق النقد الدولي - نُشرت فـي )14 ديسمبر 2022(.

)6( انظر "تقدم املياه فـي جدول أعمال املناخ العاملي فـي"COP27 ، مدونة بقلم د. أماندا بياوسكي وجيسون موريسون من معهد احمليط الهادئ، 
https://pacinst.org/water-advances-on-global-climate-agenda-at-cop27/ :نُشرت فـي )9 ديسمبر 2022(، ومتاح على

)7( انظر مدونة صندوق النقد الدولي حول أسعار املواد الغذائية املنشورة فـي 09 12 2022: كريستيان بوجمانز ، أندريا بيسكاتوري ، إرفني بريفيتي ، 
content@updates.imf.org أسعار الغذاء العاملية تظل مرتفعة وسط احلرب ، الطاقة املكلفة ، النينيا" ، فـي صندوق النقد الدولي"

)8( أصدر رؤساء مجموعة البنك الدولي (WBG) وصندوق النقد الدولي (IMF) وبرنامج األغذية العاملي لأمم املتحدة  (WFP) ومنظمة التجارة 
https://bit.ly/3WY4Kad :بياًنا مشترًكا: انظر (WTO) العاملية

)9( بقيادة األبطال رفيعي املستوى - محمود محيي الدين ونايجل توبينج - السباق إلى الصفر يحشد حتالًفا من مبادرات صايف الصفر الرائدة، والتي 
متثل 11309 جهات فاعلة غير حكومية مبا فـي ذلك 8307 شركة، و595 مؤسسة مالية، و1136 مدينة، و52 والية ومنطقة، و1125 مؤسسة تعليمية، 
و65 مؤسسة للرعاية الصحية )اعتباًرا من سبتمبر 2022(. ينضم هؤالء الفاعلون فـي "االقتصاد احلقيقي" إلى أكبر حتالف على اإلطاق ملتزم 
بتحقيق صافـي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 على أبعد تقدير. انظر السباق إلى الصفر حملة | اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغير املناخ.

)10( انظر: COP27 خمس ماحظات رئيسة من محادثات املناخ لأمم املتحدة"، نُشرت فـي )17 نوفمبر 2022( فـي مجلة اإليكونوميست - التأثير 
.EY مع تعليق من كبار خبراء -

الهندسة اجليولوجية )25 مارس  NASEM حول إطاق تقرير  للعلوم والهندسة والطب، نشرة صحفية  الوطنية األمريكية  )11( انظر األكادمييات 
2021(، متاح على: 

https://www.nationalacademies.org/news/2021/03/new-report-says-u-s-should-cautiously-pursue-solar-geoengineering-
research-to-better-understand-options-for-responding-to 

وانظر كذلك افتتاحية Nature حول هذا املوضوع بتاريخ )12 مايو 2021(:
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01243-0؟WT.ec_id=NATURE-20210513&utm_source=nature_etoc&utm_
medium=email&utm_campaign=20210513&sap-outbound-id=176C0B55DCE72B5A31D843AF


