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تقديم

1
تقديم

هنــاك اتفــاق علمــي واســع علــى أن منــاخ األرض مــن اســتخدام الفحــم ،3وذلــك لإليفــاء بتعهــدات
يتغيــر وأن النشــاطات البشــرية هــي المســؤولة خفــض االنبعاثــات .ويخشــى صانعــي السياســات
عــن االرتفــاع فــي متوســط درجــة الحــرارة أن تخلــف جهــود انتقــال الطاقــة هــذه آثــار ًا ســلبية
الســطحية علــى كوكــب األرض ،وفقــ ًا للهيئــة غيــر مقصــودة ناجمــة عــن الصدمــات التكنولوجيــة
والماليــة فــي أســواق الطاقــة العالميــة التــي تعتبــر

الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ (.)IPCC

1

ولــم تعــد مخاطــر تغيــر المنــاخ مجــرد احتمــاالت شــريان الحيــاة لالقتصــاد العالمــي .ولــن تكــون
بعيــدة ،ولكنهــا باتــت بالفعــل تؤثــر علــى األنظمــة أســواق العمــل بمنــأى عــن هــذه االضطرابــات،
الطبيعيــة والبشــرية .وقــد وصلــت دول العالــم حيــث أن مــن أهــم العواقــب التــي تــؤرق صانعــي
إلــى إجمــاع بشــأن ضــرورة اتخــاذ خطــوات جريئــة السياســات هــي خســائر الوظائــف فــي القطاعــات
لمواجهــة تغيــر المنــاخ ،مــن ضمنهــا التعهــد التــي تعتمــد علــى الوقــود األحفــوري وعــدم القــدرة
بخفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري علــى التكيــف مــع األضــرار المصاحبــة لالنتقــال .وال
(غــازات الدفيئــة) العالميــة ،وفقــ ًا التفــاق يمكــن للعمــل المناخــي العالمــي أن يكــون ناجح ًا أو
باريــس 2.وقــد أهــاب ميثــاق غالســكو للمنــاخ فــي عـ ً
ـادال مــا لــم يتــم وضــع إجــراءات تعمــل علــى الحــد
ختــام قمــة العمــل المناخــي لعــام  2021بالــدول مــن مخاطــر انتقــال الطاقــة علــى القــوى العاملــة.
األطــراف أن تســارع فــي تبنــي التقنيــات واعتمــاد وتقــع مســؤولية تحقيــق االنتقــال العــادل عــل
سياســات لالنتقــال إلــى نظــم طاقــة منخفضــة الجهــات المعنيــة الحكوميــة والعماليــة وأصحــاب
االنبعاثــات بمــا فــي ذلــك تعميــم مصــادر الطاقــة األعمــال.
النظيفــة وكفــاءة الطاقــة والتخلــص التدريجــي
ُتعنــى هــذه الورقــة بالكشــف عــن دور النقابــات
العماليــة فــي األردن فــي حمايــة العمــال ودعــم
1

هــي مؤسســة أمميــة تعنــى بتقييــم تغيــر المنــاخ أنشــئت

ســبل مواجهة اضطرابات ســوق العمالة المحلي

مشــاركة بيــن برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة والمنظمــة

التــي قــد تصاحــب العمــل المناخــي الوطنــي.

العالميــة لألرصــاد الجويــة فــي عــام  .1988يمكــن الوصــول

تحتــوي الورقــة علــى ســبعة فصــول .بعــد التقديــم

إليهــا عبــر الرابــطhttps://www.ipcc.ch :
United Nations Climate Change. https://unfccc.int/

2

process-and-meetings/the-paris-agreement/the-

United Nations Climate Change. Glasgow Climate

paris-agreement.

Pact.

https://unfccc.int/documents/310475
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فــي الفصــل األول ،يتنــاول الفصــل الثانــي شــرح ًا
لجهــود األمــم المتحــدة فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ
ومــا أفرزتــه مــن اتفاقيــات وسياســات مناخيــة.
يصــف الفصــل الثالــث نشــأة مفهــوم انتقــال
الطاقــة كنتــاج عــن التعهــدات العالميــة للتخفيــف
مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري .يقــدم
الفصــل الرابــع شــرح ًا لمفهــوم االنتقــال العــادل
فــي إشــارة إلــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات للتقليــل
مــن صدمــات انتقــال الطاقــة غيــر المقصــودة.
يعــرض الفصــل الخامــس ســرد ًا تاريخيـ ًا مختصــر ًا
لجهــود األردن فــي إدارة ملــف تغيــر المنــاخ خــال
العقــود الثالثــة الماضيــة مــع تســليط الضــوء
علــى إطــار حوكمــة المنــاخ الراهــن وخطــط المنــاخ
االســتراتيجية التــي تــم إعدادهــا لتوجيــه العمــل
المناخــي .يقــدّ م الفصــل الســادس ملخصــ ًا عــن
تأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى عــدة قطاعــات فــي
األردن إللقــاء الضــوء علــى مواطــن الهشاشــة.
يعــرض الفصــل الســابع وصفــ ًا لالســتراتيجيات
التــي مــن الممكــن أن تعتمدهــا النقابــات العماليــة
فــي األردن لدعــم االنتقــال العــادل.

8
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تــم تكليــف أمانــة اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــكل طبيعــي ،وتمكيــن التنميــة المســتدامة».

8

اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ،4وهــي كيــان تابــع هــذا وتقــوم األمانــة بدعــم جهــود مجموعــة مــن
لألمــم المتحــدة تأســس فــي عــام  1992عندمــا الهيئــات الفرعيــة التــي تعمل علــى النهوض بتنفيذ
اعتمــدت البلــدان االتفاقيــة ،بدعــم االســتجابة هــذه االتفاقيــات مــن خــال توفيــر الخبــرة التقنيــة
العالميــة لخطــر تغيــر المنــاخ .وقــد عُ نيــت األمانــة والمســاعدة فــي تحليــل واســتعراض المعلومات
فــي ســنواتها األولــى إلــى حــد كبيــر علــى تيســير المتعلقــة بتغيــر المنــاخ التــي تبلــغ عنهــا األطــراف.
المفاوضــات الحكوميــة الدوليــة بشــأن تغيــر وتنظــم األمانــة وتدعــم عــدة دورات تفاوضيــة كل
5

عــام ،مــن أهمهــا مؤتمــر األطــراف )COP( 9الــذي

المنــاخ ،التــي أفــرزت عقــب االتفاقيــة اإلطاريــة

7

ينعقــد ســنوي ًا منــذ  .1995وتســعى األمانــة جاهــدة

بروتوكــول كيوتــو 6فــي عــام  1997واتفــاق باريــس

فــي عــام  .2015وتهــدف االتفاقــات الثالثــة ،وفقــ ًا طــوال العــام إلــى إبقــاء جميــع أصحــاب المصلحــة
لألمانــة ،إلــى «تثبيــت تركيــزات غــازات االحتبــاس علــى علــم بعمليــة التفــاوض والعمــل المناخــي.
الحــراري فــي الغــاف الجــوي عنــد مســتوى يمنــع
التدخــل البشــري الخطيــر فــي النظــام المناخــي فــي وقــد زوّ د اتفــاق باريــس بشــأن المنــاخ الــذي تــم
إطــار زمنــي يســمح للنظــم اإليكولوجيــة بالتكيــف التوقيــع عليــه فــي عام  2015في ختام انعقاد مؤتمر
األطراف الحادي والعشــرين ( )COP 21دول العالم
إطــار ًا مؤسســي ًا عالميــ ًا لمواجهــة تغيــر المنــاخ
United Nations Climate Change. About the Secretariat.

بشــكل تعاونــي .وقــد التزمــت الــدول األطــراف فــي

4

اتفــاق باريــس علــى اإلبقــاء علــى ارتفــاع متوســط

https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariat
United Nations Climate Change. The Convention.

5

https://unfccc.int/process-and-meetings#:d8f74df9-

United Nations Climate Change. About the Secritariat.

0dbd-4932-bf3c-d8a37f8de70e
United Nations Climate Change. The Kyoto Protocol.

https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariat
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9

https://unfccc.int/process-and-meetings#:2cf7f3b8-

مؤتمــر األطــراف أو مؤتمــر قمــة العمــل المناخــي هــو مــن
أهــم المنتديــات العالميــة للمناقشــة متعــددة األطــراف
لمســائل تغيــر المنــاخ ،ويُعقــد ســنوي ًا برعايــة األمــم المتحدة

5c044-d8a-95e2-f91ee4e4e85d
United Nations Climate Change. The Paris Agreement.

8

7

الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــات المنــاخ التــي صادقــت عليهــا
دول األطــراف واعتمــاد قــرارات لمواصلــة تطويــر وتنفيــذ

https://unfccc.int/process-and-meetings#:a0659cbd-

هــذه األدوات.

3b304-c05-a4f9268-f16e5dd6b
9
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درجــة الحــرارة العالميــة فــي حــدود أقــل بكثيــر مــن  )Determined Contributions NDCsإلــى أمانــة
درجتيــن مئويتيــن فــوق مســتويات مــا قبــل الحقبــة اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
الصناعيــة ومواصلــة الجهــود الراميــة إلــى حصــر المنــاخ ،علــى أن تقــوم كل دولــة بتحديــث تعهداتهــا
ارتفــاع درجــة الحــرارة فــي حــد ال يتجــاوز  1.5درجــة كل خمــس ســنوات مــن أجــل رفــع مســتوى
مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل الحقبــة الصناعيــة ،الطمــوح فــي إجــراءات التخفيــف 12.وقــد أصبــح
تســليم ًا بــأن ذلــك ســوف يقلــص بصــورة كبيــرة مؤتمــر األطــراف الســنوي للمنــاخ الحــدث المهــم
أخطــار تغيــر المنــاخ وآثــاره ،10فهــذه هــي العتبــة التي الــذي يترقبــه الجميــع لتقييــم مــا إذا كانــت تعهــدات
إذا مــا تــم تجاوزهــا ،فــإن احتماليــة حــدوث آثــار كارثيــة التخفيــف المدرجــة فــي المســاهمات المحــددة
وطنيـ ًا ســتضع دول العالــم على المســار الصحيح

تــزداد بشــكل كبيــر ،وفق ـ ًا لعلمــاء المنــاخ.

لتحقيــق الهــدف الرئيســي مــن اتفــاق باريــس.
وقــد نجحــت التــداوالت العالميــة فــي مؤتمــرات
األطــراف وغيرهــا مــن االجتماعــات والــدورات فــي األشــهر التــي ســبقت انعقــاد قمــة األمــم
الســنوية للهيئــات الفرعيــة وحلقــات العمــل إلــى المتحــدة الســنوية للمنــاخ فــي مؤتمــر األطــراف
الوصــول إلــى إجمــاع بشــأن اعتمــاد التخفيــف الســادس والعشــرين ( )COP 26فــي غالســكو/
والتكيــف كاســتراتيجيتين رئيســيتين ومتممتيــن اســكتلندا خــال الفتــرة  1-12مــن تشــرين الثانــي
للتصــدي لتغيــر المنــاخ .يهــدف التخفيــف إلــى (نوفمبــر)  ،2021كانــت القضيــة الجوهريــة
التقليــل مــن كميــة االنبعاثــات أو منعهــا أو المهيمنــة علــى معظــم األخبــار هــي مــا إذا كانــت
تجنبهــا وإلــى تعزيــز قــدرة النظــم الطبيعيــة علــى المســاهمات المحــددة وطنيــ ًا المحدّ ثــة التــي
امتصاصهــا ،فيمــا تهــدف إجــراءات التكيــف أبلغــت عنهــا بعــض الــدول كثيفــة االنبعاثــات –
إلــى التقليــل اســتباقي ًا مــن تأثيــرات تغيــر المنــاخ مثــل االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة وكنــدا
المتوقعــة وذلــك اســتناد ًا إلــى تقييــم ممنهــج والمملكــة المتحــدة واليابــان – جنبًــا إلــى جنــب
مــع المســاهمات المحــددة وطنيًــا الحاليــة التــي

للمخاطــر المحتملــة وقابليــة التعــرض لهــا.

لــم يتــم تحديثهــا مــن األطــراف الرئيســية األخــرى
وقــد ألــزم اتفــاق باريــس الــدول التــي صادقــت عليــه لالنبعاثــات – مثــل أســتراليا والصيــن وروســيا
علــى اإلبــاغ عــن تعهــدات التخفيــف والتكيــف والبرازيــل – ســتضع العالــم علــى المســار الصحيــح
الخاصــة بهــا مــن خــال تقديــم مــا يعــرف بوثيقــة لتحقيــق الهــدف الرئيســي التفــاق باريــس المتمثل
المســاهمات المحــددة وطنيــ ًا
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( Nationallyفــي الحــد مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي هــذا

United Nations Climate Change. https://unfccc.int/

القــرن إلــى درجتيــن مئويتيــن ،وحتــى أكثــر طموحً ــا،
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إلــى  1.5درجــة مئويــة فقــط .وهــذا مــا جعــل مؤتمــر

process-and-meetings/the-paris-agreement/the-

األطــراف هــذا ذو أهميــة خاصــة ألنــه جلــب معــه

paris-agreement.
11

تجســد المســاهمات المحــددة وطنيــ ًا خطــط العمــل
المناخــي لــكل بلــد مــن خــال اإلبــاغ عــن اإلجــراءات التــي

United Nations Climate Change. The Paris Agreement.

ســيتخذها لتقليــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري وعــن

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-parisagreement/the-paris-agreement

خطــط التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ.
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وفقــ ًا التفــاق باريــس أول تنفيــذ لعمليــة تقديــم باإلضافــة إلــى المســاهمات المحــددة وطنيــ ًا،
تعهــدات جديــدة كل خمــس ســنوات تتجــاوز قامــت كثيــر مــن دول العالــم منــذ أوائــل 2021
المســاهمات الراهنــة المحــددة وطني ـ ًا المتعلقــة باإلعــان عــن تعهــدات طويلــة األمــد لوقــف
انبعاثاتهــا مــن غــازات االحتبــاس الحــراري

بخفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري.

بواســطة طــرح مفهــوم االنبعاثــات الصفريــة
مــا يعــزز مــن جوهريــة ومحوريــة عمليــة رفــع الصافيــة .ويشــير مفهــوم «صافــي االنبعاثــات
مســتوى طمــوح التخفيضــات لــكل طــرف مــا جــاء الصفريــة» ،أو «الحيــاد الكربونــي» كمــا يطلــق عليــه
فــي الجــزء الثالــث مــن تقريــر التقييــم الســادس البعــض ،إلــى التقليــل إلــى أقصــى مــدى مــن كميــة
للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري مــن جميــع
( )IPCCالــذي صــدر فــي  4نيســان (أبريــل)  ،2022مصادرهــا والعمــل علــى تحقيــق تــوازن إجمالــي
حيــث اســتنتج التقريــر أنــه ال ســبيل إلــى حــد االحتــرار بيــن االنبعاثــات التــي يصعــب كبحهــا مــن المصــادر
العالمــي عنــد  1.5درجــة مئويــة تقريبــ ًا أو حتــى وتلــك التــي يتــم إزالتهــا مــن الغــاف الجــوي .يعنــي
درجتيــن مئويتيــن بــدون تحقيــق تخفيضــات فوريــة ذلــك أنــه باإلمــكان إنتــاج كميــات محــدودة مــن
وســريعة وواســعة النطــاق فــي انبعاثــات غــازات غــازات الدفيئــة ،طالمــا يتــم تعويــض هــذا اإلنتــاج
االحتبــاس الحــراري 13.وفــي ختــام مؤتمــر األطــراف بالعمــل علــى إزالــة مــا يكافــئ هــذه الكميــات
الســادس والعشــرين ،تبنــت الــدول «ميثــاق المحــدودة مــن هــذه الغــازات مــن الغــاف الجــوي
غالســكو للمنــاخ» ( The Glasgow Climateخــال نفــس الفتــرة الزمنيــة ،مــع اإلدراك بــأن
 )Pactالــذي دعــا الــدول بشــكل جماعــي إلــى األولويــة هــي خفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس
العمــل علــى تقليــل الفجــوة بيــن خطــط خفــض الحــراري الجديــدة إلــى أقــل قــدر ممكــن .بعبــارة
االنبعاثــات الحاليــة ومــا هــو مطلــوب للحــد مــن أخــرى ،نحتــاج إلــى االقتــراب قــدر اإلمــكان مــن
ارتفــاع متوســطدرجــة الحــرارة العالميــة إلــى « 1.5الصفــر المطلــق» واالعتمــاد علــى التعويضــات
ً
ضــرورة قصــوى وبشــكل
درجــة .ألول مــرة ،يدعــو الميثــاق الــدول إلــى تســريع عندمــا يكــون ذلــك
الجهــود نحــو التخلــص التدريجــي مــن طاقــة الفحم مؤقــت.
وإلــى وقــف تقديــم اإلعانــات للوقــود األحفــوري ،مع
علــى الصعيــد العالمــي ،بلغــت نســبة انبعاثــات

االعتــراف بالحاجــة إلــى دعــم انتقــال عــادل.
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غــازات االحتبــاس الحــراري المشــمولة بأهــداف
ذات تصنيــف صفــري صافــي حوالــي .90٪

15

Change

Climate

on

Panel

Intergovernmental

هــذه األهــداف ليســت جــزءً ا مــن المســاهمات

13

المحــددة وطنيًــا بموجــب اتفاقيــة باريــس ،وإنمــا

(2022). “Climate Change 2022: Mitigation of Climate
https://

Policymakers.

for

Summary

”Change.

_report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII

Climate Action Tracker. Glasgow’s 2030 Credibility

SummaryForPolicymakers.pdf
United Nations Climate Change. Glasgow Climate
https://unfccc.int/documents/310475

https://climateactiontracker.org/publications/
14

Gap.

glasgows-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-serviceto-climate-action/

Pact.
11

15

مؤسسة فريدريش إيبرت  -االنتقال العادل في األردن ...
دور النقابات العمالية

قامــت الــدول باإلعــان عنهــا للتعريــف بخطــط
خفــض انبعاثاتهــا الطويلــة األمــد .وقــد تعهــدت
العديــد مــن البلــدان بتحقيــق انبعاثــات صفريــة
صافيــة بحلــول عــام ( 2050االتحــاد األوروبــي
والواليــات المتحــدة األمريكيــة واليابــان وأســتراليا
وكنــدا وكوريــا الجنوبيــة ،علــى ســبيل المثــال) ،أو
بحلــول عــام ( 2060الصيــن) ،أو بحلــول عــام 2070
(الهنــد) .فــي حيــن أن هــذه األهــداف هــي إشــارة
مهمــة ،وقــد أدى بعضهــا إلــى تســريع العمــل
المناخــي للحكومــات ،إال أنــه ال يمكــن الجــزم اآلن
مــا إذا كانــت جميــع الــدول ســتنجح فــي الوفــاء
بتعهــدات األهــداف الصافيــة المعلنــة قيــد
المناقشــة .فكثيــر مــن هــذه الــدول مــا زالــت فــي
مرحلــة تطويــر التشــريعات واالســتراتيجيات التــي
ســتعول عليهــا الحكومــات قانونيـ ًا وسياســي ًا فــي
تحقيــق هــذه األهــداف.
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وقــد قامــت بعــض الــدول بالفعــل باإلبــاغ عــن أهــداف كفــاءة الطاقــة وجعلهــا ملزمــة ،لتحقيــق
أهــداف مرحليــة تتخلــل مســيراتها نحــو الحيــاد خفــض عــام بنســبة  36٪فــي اســتهالك الطاقــة
ً
ملقيــة الضــوء علــى نوعيــة التحــوالت النهائــي وبنســبة  39٪فــي اســتهالك الطاقــة
الكربونــي
المرتقبــة وكيفيــة تحقيقهــا .ولمــا كان قطــاع األولــي 18.وفــي الواليــات المتحــدة ،تعهــدت اإلدارة
الطاقــة هــو مصــدر مــا يقــرب مــن ثالثــة أربــاع األمريكيــة ،فــي ســعيها إلــى تحقيق الحيــاد الكربوني
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري العالميــة بحلــول  ،2050بخفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس
ً
تحــوال الحــراري بنســبة  52 - 50 %علــى األقــل بحلــول
اليــوم ،فــإن االقتصــاد العالمــي سيشــهد
جوهريـ ًا وعلــى نطــاق واســع فــي كيفيــة إنتــاج ونقــل  2030مقارنــة بمســتويات  19.2005كمــا ســتهدف
وتخزيــن واســتهالك الطاقــة فــي عــدة قطاعــات .الواليــات المتحــدة إلــى توليــد الكهربــاء مــن مصــادر
علــى ســبيل المثــال ،أعلــن االتحــاد األوروبــي عــزم عديمــة االنبعاثــات الكربونيــة الصافيــة بحلــول عــام
الــدول األعضــاء خفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس .2035

20

الحــراري بنســبة  55٪علــى األقل بحلــول عام ،2030
مقارنــة بمســتويات عــام  16،1990ممــا ســيتطلب كمــا أن النــأي عــن اســتعمال الوقــود األحفــوري
ً
حصصــا أعلــى مــن الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج فــي قطاعــات النقــل واألبنيــة (ألغــراض التدفئــة)
الطاقــة وكفــاءة أكبــر فــي اســتهالك الطاقــة .وفقـ ًا والتصنيــع ســيؤدي إلــى تســارع فــي وتيــرة كهربــة
للمفوضيــة األوروبيــة ،ســيلتزم االتحــاد األوروبــي هــذه القطاعــات ،خصوصــ ًا فــي ظــل االنخفــاض
بحلــول عــام  2030برفــع نســبة مســاهمة المصــادر المســتمر فــي تكلفــة إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر
المتجــددة فــي مزيــج الطاقــة إلــى  17 32٪وزيــادة الشــمس والريــاح .ومــن المتوقــع أن تــؤدي جهــود
كهربــة وســائل النقــل إلــى االســتغناء تدريجيـ ًا عــن
European Commission. Climate Action and the
https://ec.europa.eu/info/strategy/

Deal.

16

European Commission. Energy Efficiency Directive.

Green

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-

priorities-20192024-/european-green-deal/climate-

efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-

action-and-green-deal_en
European Commission. Renewable Energy Targets.

18

rules/energy-efficiency-directive_en

17

The White House. National Climate Task Force.

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-

19

https://www.whitehouse.gov/climate/

energy/renewable-energy-directive-targets-and-

20 Ibid.

rules/renewable-energy-targets_en
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اســتخدام مشــتقات النفــط كوقــود فــي المركبــات
والحافــات وخصوص ـ ًا فــي ضــوء االزديــاد الراهــن وال تقتصــر التحــوالت علــى أنماط إنتاج واســتهالك
فــي تأســيس شــركات جديــدة إلنتــاج مركبــات الطاقــة فحســب ،بــل يجــزم الكثيــر مــن المراقبيــن
كهربائيــة وفــي تدفــق االســتثمارات مــن قبــل أن حصــر االرتفــاع فــي متوســط درجــة الحــرارة
شــركات تصنيــع الســيارات الحاليــة إلنشــاء العالميــة فــي حــد ال يتجــاوز  1.5درجــة مئويــة وفق ـ ًا
خطــوط إلنتــاج الســيارات الكهربائيــة لتســتبدل التفــاق باريــس ســيتطلب حتمــ ًا تطويــر عــدة
بشــكل تدريجــي ســيارات االحتــراق الداخلــي .تقنيــات جديــدة .يمكــن االســتدالل علــى ذلــك مــن
وســيصاحب هــذه التغيــرات فــي أنمــاط إنتــاج خــال االزديــاد الــذي يشــهده العالــم اليــوم فــي
واســتخدام الطاقــة اســتقدام أنظمــة للشــحن معــدالت اإلنفــاق علــى عمليــات البحــث العلمــي
والتخزيــن وتحديــث لشــبكات النقــل والتوزيــع والتطويــر واالبتــكار مــن أجــل اســتقدام تقنيــات
والتحكــم ممــا ســيتيح فرصــ ًا الســتغالل تقنيــات اللتقــاط غــاز ثانــي أكســيد الكربــون المباشــر مــن
الشــبكة الذكيــة والشــبكة متناهيــة الصغــر .ومــن الغــاف الجــوي وأخــرى لفصــل ثــم حجــز غــاز ثانــي
المتوقــع أن تســاهم هــذه التقنيــات فــي تطويــر أكســيد الكربــون مــن مصــادر االنبعاثــات كثيفــة
الكربــون وإدخــال تحســينات علــى جدواهــا الفنيــة

صناعــات جديــدة تجــذب أيــدي عاملــة.

واالقتصاديــة.
وتتجــه الــدول الصناعيــة اليــوم إلــى االســتثمار فــي
إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر ليحــل محــل الوقــود مــا يمكــن الجــزم بــه اآلن اســتمرار التحــول العالمــي
األحفــوري فــي القطاعــات ذات االســتخدام للطاقــة فــي التطــور واكتســاب الزخــم عبــر
الكثيــف للطاقــة الحراريــة مثــل معامــل الحديــد القطاعــات لتحقيــق الحيــاد الكربونــي .ســتتصاعد
والصلــب واأللومنيــوم وصناعــات البتروكيماويــات مســاهمة الطاقــة المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء
واإلســمنت واألســمدة .تعتمــد تقنيــة إنتــاج عالميــ ًا لتلبيــة االزديــاد المتوقــع فــي الطلــب
الهيدروجيــن األخضــر علــى التحليــل الكهربائــي العالمــي علــى كهربــة قطاعــات الصناعــة والنقــل
للميــاه باســتخدام الكهربــاء المو ّلــدة مــن مصــادر واألبنيــة .وســيتطلب هــذا التحــول العالمــي غيــر
ً
هائــا مــن االســتثمار فــي بدائــل
الطاقــة المتجــددة .ويعمــل اليــوم أكبــر مطــوري المســبوق قــد ًر ا
هــذه التقنيــة فــي العالــم علــى إطــاق مبــادرة ألنظمــة الطاقــة والنقــل الراهنــة وفــي تطويــر
بهــدف التوســع الســريع فــي اإلنتــاج بمقــدار  50تقنيــات جديــدة وفــي تحديــث البنــى التحتيــة
ضعفــ ًا خــال ســت ســنوات 21مــن أجــل خفــض وفــي رفــع مســتوى كفــاءة اســتهالك الطاقــة
فــي كافــة القطاعــات .وســتعمل الحوافــز

تكاليــف اإلنتــاج.

الحكوميــة والتقنيــات الناشــئة علــى دفــع هــذا
التحــول وستشــهد األســواق تغييــرات فــي
RMI. World’s green hydrogen leaders unite to drive

رغبــات المســتهلكين ونمــاذج أعمــال الشــركات

21

50-fold scale-up in six years. https://rmi.org/press-

ومنتجاتهــا .ويســ ّلم المراقبــون بــأن تؤثــر هــذه

drive-50-fold-scale-up-in-six-years/

المســتجدات علــى أســواق العمــل نتيجــة التغيــر

release/worlds-green-hydrogen-leaders-unite-to14

انتقال الطاقة

فــي متطلبــات التأهيــل والتدريــب.
ُ
اصطلــح فــي األدبيــات والمراجــع العالميــة
وقــد
علــى تســمية هــذا التحــول العالمــي غيــر المســبوق
فــي إمــدادات الطاقــة وطرائــق اســتخدامها
«انتقــال الطاقــة» .ولــن تتبــع جميــع البلــدان نفــس
المســار فــي إدارة انتقــال الطاقــة والوصــول إلــى
صافــي الصفــر .ســيتعين علــى الــدول كثيفــة
االنبعاثــات البــدء مبكــر ًا وتحقيــق أهدافهــا قبــل
الــدول متدنيــة أو متوســطة الدخــل .وســتعتمد
خرائــط الطريــق علــى الســياق التنمــوي لــكل
دولــة وتوفــر مصــادر التمويــل والقــدرة علــى
تصميــم سياســات تحفيزيــة واالســتطاعة علــى
اســتيعاب تقنيــات جديــدة وجــودة البنــى التحتيــة
الراهنــة ألنظمــة الطاقــة والنقــل .ولكــن مــع تعــدد
المســارات ،يأمــل المراقبــون أن يثمــر انتقــال
الطاقــة الــذي قــد يمتــد إلــى مــا بعــد  2050فــي
تعزيــز النمــو االقتصــادي العــادل وتوفيــر خدمــات
طاقــة آمنــة وموثوقــة لجميــع شــرائح المجتمــع
بتكلفــة معقولــة وتفــادي انبعاثــات غــازات
االحتبــاس الحــراري.
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االنتقال العادل

ســوف يجلــب انتقــال الطاقــة هــزات فــي أســواق المؤهــات العلميــة والعمليــة المرغوبــة وفــي
الطاقــة العالميــة وفــي قطاعــات النقــل والتصنيع احتياجــات التدريــب الالزمــة لمــلء الشــواغر .وعلــى
واألبنيــة التــي تعتمــد فــي أدائهــا علــى الطاقــة .الرغــم مــن أن التقاريــر الدوليــة بشــأن تأثيــر انتقــال
ومــن عــداد اليقيــن أن تمتــد هــذه الصدمــات إلــى الطاقــة علــى الوظائــف تشــير إلــى زيــادة صافيــة
أســواق الطاقــة والنقــل المحليــة فــي األردن نظــر ًا فــي عــدد الوظائــف المتعلقــة بعــرض الطاقــة ،إال
العتمادهــا علــى االســتثمارات األجنبيــة وسالســل أن فــرص العمــل الجديــدة لــن تكــون بالضــرورة
اإلمــداد العالميــة .وســيكون لذلــك تداعيــات مماثلــة لوظائــف القطاعــات المتراجعــة أو لهــا
ســلبية غيــر مقصــودة فــي أســواق العمــل نفــس المميــزات .بــل إن الفــرص الجديــدة غالبــ ًا
المحليــة المرتبطــة بتوريــد المــواد ونشــاطات مــا ســتكون فــي مواقــع مختلفــة وســيعتمد كثيــر
البنــاء وعمليــات اإلنتــاج والتشــغيل والصيانــة .منهــا علــى قطاعــات وتقنيات ما تــزال قيد التطوير
فوفقــ ًا للتقاريــر الدوليــة ،ستشــهد أســواق اليــوم وســتتطلب مؤهــات ومهــارات عمليــة
العمــل اضطرابــات ناجمــة عــن اســتبدال الوقــود مغايــرة مقارنـ ًـة مــع الوظائــف التــي ســتضيع مــع
األحفــوري بمصــادر الطاقــة المتجــددة واختــراق تراجــع قطــاع الطاقــة األحفــوري الحالــي وتقهقــر
تقنيــات جديــدة األســواق وظهــور سالســل إمــداد القطاعــات والصناعــات ذات العالقــة .ومــن الجائــز
أن تجلــب هــذه التغييــرات الهيكليــة صدمــات

ناشــئة.

للعامليــن فــي أســواق العمــل المتراجعــة طيلــة
ومــن المتوقــع أن تشــهد القطاعــات وسالســل الفتــرة االنتقاليــة للطاقــة التــي قــد تمتــد لعقــود.
اإلمــداد التــي تعتمــد علــى الوقــود األحفــوري
فقــدان فــي الوظائــف فــي حيــن أن االســتثمارات تتطلــب مخاطــر التداعيــات االنتقالية هــذه اهتمام ًا
فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة اســتراتيجي ًا وجدي ًا من قبل وزارة العمل والنقابات
وأنظمــة النقــل الكهربائية والبنــى التحتية وتقنيات العماليــة وأصحــاب األعمــال بتطويــر فهــم
إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر وإزالــة الكربــون مــن عميــق لمآالتهــا والعمــل علــى تقليــل المصاعــب
الهــواء التــي ســيتطلبها هــذا االنتقــال ســتؤدي إلــى المرتبطــة بهــذه االضطرابــات .وأصبــح مفهــوم
خلــق فــرص عمــل جديــدة .وإلــي جانــب التغيــر فــي «االنتقــال العــادل» يشــير إلــى الجهــود الراميــة إلــى
عــدد الوظائــف ،سيشــهد ســوق القــوى العاملــة وضــع تدابيــر لمعالجــة مظاهر اضطرابات أســواق
تغيــرات فــي نوعيــة الوظائــف وفــي األجــور وفــي العمــل غيــر المقصــودة الناجمــة عــن انتقــال
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الطاقــة .يعنــي ذلــك مأسســة إجــراءات لتقديــم وتجنــب اختناقــات عــرض العمالــة .ويجــب علــى
المســاعدة االنتقاليــة ألولئــك الذيــن قــد يتأثــرون جميــع األطــراف المعنيــة الســعي لضمــان أن
ســلبًا مــن جــراء التغيــرات المرتقبــة فــي القطاعات تكــون الوظائــف الجديــدة فــي القطاعــات الناشــئة
المتراجعــة ،وعلــى رأســها قطاعــي توليــد الكهربــاء الئقــة وذات جــودة عاليــة ومراعيــة لشــروط
والنقــل ،مــن خــال إيجــاد نقــاط الدخــول المناســبة الســامة والصحــة المهنيــة.
لدمــج هــذه اإلجــراءات فــي اســتراتيجيات وخطــط
العمــل المناخــي الحكومــي .فــي هــذا المضمــار ،ال ويمكــن للحكومــة أن تأخــد فــي الحســبان تحديــد
غنــى عــن اللجــوء إلــى السياســات الحكوميــة التــي مواقــع منشــآت الطاقــة المتجــددة والمرافــق
بإمكانهــا أن تخفــف مــن آثــار خســائر التوظيــف ذات العالقــة بالعمــل المناخــي فــي المناطــق
المتضــررة بشــدة حيثمــا أمكــن ذلــك .عوضــ ًا

أينمــا وُ جــدت.

عــن ذلــك ،مــن الممكــن توفيــر مســاعدة ماليــة
ومــن أهــم إجــراءات االنتقــال العــادل الحاجــة إلــى لالنتقــال إلــى مواقــع عمــل جديــدة إذا كان مــن غيــر
تأميــن ســبل عيــش أولئــك الذيــن قــد يتأثــرون المحتمــل خلــق فــرص عمــل جديــدة فــي نفــس
ســلبًا مــن جــراء التداعيــات االنتقاليــة .قــد يشــمل األماكــن المتأثــرة بفقــدان الوظائــف .وفــي بعــض
ذلــك الدعــم المالــي لألســر المتأثــرة والحفــاظ علــى الحــاالت ،يصبــح مــن األجــدى خلــق حوافــز لشــركات
الحمايــة االجتماعيــة المرتبطــة برواتــب التقاعــد الطاقــة والمرافــق والبنــاء والبنيــة التحتيــة
وإعانــات البطالــة والتأميــن الصحــي .ولمــا كانــت لالحتفــاظ بموظفيهــا وإعــادة تدريــب الموظفيــن
ً
بــدال مــن إعانــات
كثيــر مــن فــرص العمــل الجديــدة غيــر مماثلــة الحالييــن وتوفيــر بدائــل للدخــل
للوظائــف المفقــودة ،فــإن الحاجــة تكــون ماســة البطالــة.
لتصميــم خدمــات مهنيــة للقــوى العاملــة إلعــادة
تدريــب العامليــن فــي القطاعــات المتراجعــة ممــا ال شــك فيــه أن االنتقــال العــادل ينطــوي علــى
ّ
الفعــال بيــن النقابــات
وتأهيــل القــوى العاملــة المســتقبلية تأهبــ ًا درجــات عاليــة مــن التنســيق
لمتطلبــات ومهــارات العمــل الجديــدة .ويجــب أن العماليــة والجهــات التــي تمثــل أصحــاب األعمــال
تأخــذ برامــج تنميــة القــوى العاملــة المهنيــة عــدة ووزارة العمــل لتلبيــة احتياجــات كل مــن العمــال
اعتبــارات .فــي مقدمتهــا التأكيــد علــى تنــوع برامــج وأصحــاب العمــل .ولذلــك ،يجــب أن تحــرص
التدريــب لمراعــاة عــدم تجانــس القــوى العاملــة الحكومــة علــى مشــاركة جوهريــة مــن جميــع
الحاليــة وأنــواع القطاعــات والصناعــات التــي ســيتم األطــراف المعنيــة مــن خــال إقامــة حــوار حقيقــي
توســيعها فــي مناطــق ومجتمعــات مختلفــة .كمــا جــاد ومســتمر يسترشــد بأولويــات الجميــع.
يجــب وضــع برامــج مســتدامة للتوســع فــي القــوى
العاملــة تتوافــق مــع حجــم الطلــب المتوقــع علــى ويجــب االعتــراف بعــدم إمكانيــة توقــع كل جانــب
العمالــة طيلــة فتــرة انتقاليــة لبضعــة عقــود .مــن جوانــب كيفيــة تأثيــر انتقــال الطاقــة علــى
يتطلــب ذلــك التخطيــط الدقيــق لتأميــن حــدً ا أدنــى العمــال والمجتمعــات المختلفــة فــي العقــود
مــن المهلــة الالزمــة إلعــداد العمــال للوظائــف القادمــة .إقــرار ًا بذلــك ،ســتحتاج جهــود سياســات
17

مؤسسة فريدريش إيبرت  -االنتقال العادل في األردن ...
دور النقابات العمالية

االنتقــال العــادل إلــى تبنــي التجريــب والتعلــم آليــات واضحــة لتعزيــز التشــاركية والشــفافية
والرصــد المســتمر وقابليــة تكييــف التدابيــر مــع والمســاءلة.
توفــر معلومــات جديــدة لتكــون بمثابــة مدخــات
حاســمة لتوجيــه تغييــرات السياســة بمــرور
الوقــت .ولذلــك فمــن الضــروري توظيــف إطــار
لحوكمــة االنتقــال العــادل يأخــذ فــي االعتبــار
ّ
الفعــال والحــوار الجــاد
متطلبــات التنســيق
والمســتمر ومشــاركة جميــع المعنييــن واإلدارة
المتكيفــة للسياســات.
وإدراك ًا بأهميــة االنتقــال العــادل ،أقــر اتفــاق باريس
بــأن علــى دول العالــم أن «تضــع فــي اعتبارهــا
ضــرورة تحقيــق التحــول [االنتقــال] العــادل للقــوى
العاملــة وإيجــاد العمــل الكريــم والوظائــف الالئقــة،
وفقــ ًا لألولويــات اإلنمائيــة المحــددة وطنيــ ًا».

22

وجــاء «ميثــاق غالســكو للمنــاخ» ليقــر «بالحاجــة
إلــى ضمــان التحــوالت العادلــة التــي تعــزز التنميــة
المســتدامة والقضــاء علــى الفقــر ،وخلــق العمــل
الالئــق والوظائــف الجيــدة».

23

إن هــذه اإلقــرارات فــي اتفــاق باريــس وميثــاق
غالســكو للمنــاخ بشــأن االنتقــال العادل تســتدعي
أن يأخــذ صانعــي القــرار في الحســبان االضطرابات
االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي مــن الممكــن أن
توثــر علــى ســوق العمــل والقــوى العاملــة عنــد
تنفيــذ إجــراءات التخفيــف والتكيــف والعمــل علــى
درء هــذه االضطرابــات مــن خــال إطــار حوكمــة
يدمــج أصحــاب المصلحــة فــي صنــع القــرار ويوفــر
United Nations Climate Change. https://unfccc.int/

22

process-and-meetings/the-paris-agreement/theparis-agreement
United Nations Climate Change. Glasgow Climate
https://unfccc.int/documents/310475

23
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شــرع األردن فــي إدارة ملــف تغيــر المنــاخ منــذ ثالثــة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ أو أي اتفاقيــات أو
عقــود وذلــك منــذ أن صادقــت الحكومــة األردنيــة بروتوكــوالت ذات عالقــة تصــادق عليهــا المملكة»،
علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن حســب الفقــرة (د) مــن المــادة ( 24.)4هــذا وتعتبــر
تغيــر المنــاخ فــي عــام  .1993وقــد اشــتملت هــذه وزارة البيئــة نقطــة االتصــال الوطنيــة التفاقيــة
الجهــود علــى إعــداد السياســات االســتراتيجية األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ .وقــد
والتشــريعات القانونيــة والدراســات الفنيــة أنشــأت وزارة البيئــة فــي عــام  2015مديريــة إلدارة
وخطــط التخفيــف والتكيــف القطاعيــة والتقاريــر تغيــر المنــاخ فــي األردن.
الدوريــة وأولــت تفعيــل التنســيق المؤسســي
فيمــا يخــص حوكمــة ملــف تغيــر المنــاخ ،قامــت

أهميــة كبــرى .وقــد شــهدت بعــض القطاعــات

مؤخــر ًا تنفيــذ مشــاريع لتعزيــز القــدرات التكيفيــة ،رئاســة الــوزراء فــي عــام  2001بتشــكيل اللجنــة
ومــن المتوقــع أن تــزداد وتيــرة تنفيــذ إجــراءات الوطنيــة األردنيــة لتغيــر المنــاخ بهــدف متابعــة
التكيــف إذا مــا توفــرت وســائل التمويــل المناخيــة .تنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن
تغيــر المنــاخ وبرتوكــول كيوتــو .غيــر أن اللجنــة
تتولــى وزارة البيـــئة مســؤولية إدارة ملــف تغيــر تعثــرت فــي مأسســة جهــود التنســيق المؤسســي
المنــاخ وطنيــ ًا ،اســتناد ًا إلــى قانــون حمايــة البيئــة ممــا أدى إلــى عــدة محــاوالت إلعــادة تشــكيل
رقــم ( )6لســنة ( )2017الــذي أنــاط بــوازرة البيئــة نظامهــا الهيكلــي والتفويضــي .وقــد تــم التغلــب
مهمــة «تنســيق الجهــود الوطنيــة الهادفــة إلــى علــى عــدم الوضــوح فــي األســس المرجعيــة للجنــة
التنبــؤ بعمليــة التغيــر المناخــي وتحديــد القطاعــات وعلــى ضعــف مســتوى التمثيــل عندمــا صــدر
التــي تشــملها آثــاره وحصــر انبعــاث الغــازات نظــام تغيــر المنــاخ رقــم ( )79لســنة ( ،)2019حيــث
الدفيئــة والتخفيــف منهــا كتوفيــر التمويــل ونقــل نصــت الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )4علــى تشــكيل
التكنولوجيــا وإعــادة تخصيــص التمويــل المتــاح اللجنــة الوطنيــة لتغيــر المنــاخ برئاســة وزيــر البيئــة
وتوزيعــه علــى أنشــطة التغيــر المناخــي» حســب وعضويــة ســت عشــرة جهــة حكوميــة ممثلــة
الفقــرة (ج) مــن المــادة ( )4وعلــى «متابعــة تنفيــذ
 24وزارة البيئــة .قانــون حمايــة البيئــة رقــم ( )6لســنة (.)2017

أحــكام أي اتفاقيــة تتعلــق بالبيئــة تكــون المملكــة

_http://www.moenv.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb

طرف ـ ًا فيهــا بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة األمــم المتحــة

/list_pageقانون_حماية_البيئة_رقم__6لســنة_pdf.0-2017
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بأمنائهــا 25.وأنيــط بمديــر مديريــة تغيــر المنــاخ فــي أهــم إجــراءات التخفيــف رفــع مســاهمة الطاقــة
وزارة البيئــة القيــام بــدور أميــن ســر للجنــة الوطنيــة المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء إلــى  35٪وتحســين
لتغيــر المنــاخ .مــن أهم مهــام اللجنة اعتماد خطط كفــاءة اســتهالك الطاقــة فــي عــدة قطاعــات
تغيــر المنــاخ والعمــل علــى مأسســة التنســيق بنســبة  9٪بحلــول  27.2030فيمــا يخــص إجــراءات
القطاعــي وتفعيــل آليــات تبــادل المعلومــات بيــن التكيــف المدرجــة فــي وثيقة المســاهمات المحددة
وطني ًا المحدثة األولى ،فهي جاءت مرتبطة بشكل

مختلــف الجهــات ذات العالقــة.

مباشــر مــع خطــة التكيــف الوطنيــة التــي أصدرتهــا
وقــد قــدم األردن فــي تشــرين الثانــي  2021ألمانــة وزارة البيئــة فــي شــباط (فبرايــر)  .2021وقــد اســتند
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر إعــداد خطــة التكيــف الوطنيــة إلــى تقريــر الهشاشــة
المنــاخ المســاهمات المحــددة وطنيــ ًا المحدثــة الــذي وثــق بصــورة شــاملة اآلثــار المحتملــة لتغيــر
األولــى والتــي تعهــد فيهــا األردن بخفــض انبعاثــات المنــاخ علــى قطاعــات الميــاه والزراعــة والتنــوع
غــازات الدفيئــة علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي الحيــوي والمناطــق الســاحلية والمناطــق الحضرية
بنســبة  31٪بحلــول عــام  2030مقارنــة بالســيناريو والصحــة والتنميــة االجتماعية-االقتصادية لربطها
المرجعــي للعمــل كالمعتــاد لســنة األســاس مــع قــدرة كل قطــاع علــى التكيــف مع مراعــاة النوع
 26.2012وينقســم هــذا االلتــزام إلــى تخفيــف غيــر االجتماعــي واحتياجــات الفئــات األكثــر ضعفـ ًا .ومــن
مشــروط بنســبة  5٪وتخفيــف يشــترط توفــر المتوقــع أن ينتهــي األردن مــن تحديــث تقريــر تقييــم
المســاعدات الماليــة الدوليــة ودعــم وســائل الهشاشــة فــي عــام .2022
التنفيــذ يصــل لنســبة  26٪علــى األقــل.
وتعكــف وزارة البيئــة حاليــ ًا علــى تحديــث وثيقــة
تتضمــن المســاهمات المحــددة وطنيــ ًا المحدثــة «سياســة تغيــر المنــاخ الوطنيــة فــي األردن -2202
األولــى خارطــة طريــق واضحــة لمســتقبل التصــدي  »2050بمشــاركة مختلــف األطــراف المعنيــة
لتغيــر المنــاخ فــي األردن مــن خــال وصــف شــامل بهــدف تطويــر اســتراتيجية طويلــة المــدى وطــرح
إلجــراءات التخفيــف والتكيــف التــي ســيتم تنفيذهــا رؤية مناخية تضع األردن على مسار تحقيق الحياد
بحلول  .2030وقد بلغت إجراءات تخفيف انبعاثات الكربونــي خــال العقــود القادمــة .ســتوفر هــذه
غــازات الدفيئــة اثنيــن وثالثين اســتهدفت قطاعات الوثيقــة نقطــة مرجعيــة عاليــة المرونة الســتيعاب
الطاقــة والنقــل والنفايــات والتصنيــع والزراعة .من األولويــات الوطنيــة لتغيــر المنــاخ واالســتناد
عليهــا عنــد إعــداد االســتراتيجيات والسياســات
25

وزارة البيئــة .نظــام تغيــر المنــاخ رقــم ( )79لســنة (.)2019

القطاعيــة .كمــا أنهــا ســتزود المعنييــن والشــركاء

_http://www.moenv.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb

الدولييــن باإلرشــادات القطاعيــة لتطويــر أهــداف

/list_pageنظام_تغير_المناخ_رقم__79لســنة_pdf.2019
26 Hashemite Kingdom of Jordan. Ministry of Environment.

وسياســات القطاعــات فــي ســياقات التخفيــف

Updated Submission of Jordan’s 1st Nationally Determined

والتكيــف علــى حــد ســواء.

Contribution (NDC). October 2021. https://www4.unfccc.
int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Jordan%20

Ibid.

First/UPDATED%20SUBMISSION%20OF%20JORDANS.pdf
20
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يمكــن تلخيــص قابليــة تعــرض القطاعــات •

تراجــع جــودة الميــاه الســطحية وارتفــاع

التنمويــة المختلفــة فــي األردن لمخاطــر تغيــر

نســبة الملوحــة وانخفــاض محتواهــا مــن
األوكســجين وازديــاد مســتويات التلــوث.

المنــاخ ،وفــق تقريــر البالغــات الوطنيــة الثالــث

28

ووثيقــة خطــة التكيــف الوطنيــة ،29كمــا يلــي:
ب .قطاع الزراعة
أ .قطاع المياه
•

•

قابليــة تعــرض القطــاع لمخاطــر ارتفــاع

درجــة الحــرارة وانخفــاض هطــول األمطــار

درجــة الحــرارة وانخفــاض هطــول األمطــار

والتحــول فــي موســم األمطــار والجفــاف.
•

وازديــاد مســتويات التبخــر.
•

تراجــع قابليــة إعــادة تغذيــة األحــواض
الجوفيــة التــي تتعــرض لضــخ جائــر يتجــاوز •

تراجــع خصوبــة التربــة والتحــول نحــو توظيف
ً
بــدال مــن البعليــة
أنظمــة الزراعــة المرويــة

االســترجاع.

تراجــع كميــات الميــاه فــي المســاحات

وانخفــاض فــي المســاحات المخصصــة

المائيــة المفتوحــة مثــل الســدود واألنهــار

لزراعــة المحاصيــل الحقليــة.

والجــداول
•

تراجــع فــي إنتاجيــة المحاصيــل البعليــة
والمرويــة وفــي إنتــاج الثــروة الحيوانيــة.

قابليــة
•

قابليــة تعــرض القطــاع لمخاطــر ارتفــاع

•

والســيول.

انخفاض في إنتاج الزيتون بمقدار  10 - 5 %مع
وجــود دالئــل علــى تدنــي جــودة زيــت الزيتــون.

تدهــور حالــة التربــة واحتمــال تفاقــم التصحــر
•

علــى المــدى الطويــل.

تهديــد مصــادر رزق وســبل معيشــة الكثيــر
مــن المجتمعــات الريفيــة التــي تعتمــد علــى

28 Hashemite Kingdom of Jordan (2014). Ministry of

الزراعــة وتوفــر المــوارد الطبيعيــة.

Environment. Jordan’s Third National Communication
http://www.moenv.gov.jo/

Change.

Climate

•

on

المســتوى الوطنــي والمزيــد مــن االعتمــاد

_ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/jordans_third
national_communication_report-0.pdf
Hashemite Kingdom of Jordan. Ministry of Environment.

تراجــع مســتوى األمــن الغذائــي علــى
علــى االســتيراد مــن الخــارج.

29

•

The National Climate Change Adaptation Plan of Jordan

تقويــض التقــدم المحــرز فــي الحــد مــن الفقــر
فــي المناطــق الريفيــة الهشــة.

2021. http://www.moenv.gov.jo/ebv4.0/root_storage/
ar/eb_list_page/final_draft_nap-2021.pdf
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ت .التنوع الحيوي واألنظمة اإليكولوجية
•

•
•

قابليــة تعــرض النظــم الطبيعيــة للجفــاف •

ارتفــاع فــي عــدد اإلصابــات باألمــراض نتيجــة

وتراجــع نمــو الغابــات وانحســار الغطــاء

االزديــاد فــي معــدل نمــو الجراثيــم المنقولــة

النباتــي وتغيــرات فــي مكونــات المجتمعــات

عبــر الميــاه واألغذيــة.

األحيائيــة وتدهــور الموائــل وفقــدان التنــوع •

زيــادة قابليــة التعــرض للضربات الشمســية

الحيــوي.

والنكســات الصحيــة المرتبطــة باإلجهــاد

تقلــص مســاحات الغابــات نتيجــة زيــادة

الحــراري التــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى

درجــات الحــرارة والحرائــق الطبيعيــة.

ازديــاد فــي عــدد الوفيــات أو فــي اإلصابــة

اضطــرار الكثيــر مــن األنــواع لالنتقــال مــن

بأمــراض مزمنــة.

موائلهــا
•

ج .الصحة العامة

•

الطبيعيــة.

زيــادة انتشــار األمــراض التنفســية وتفاقــم

إتاحــة الفرصــة لألنــواع الغازيــة (الدخيلــة)

الحــاالت المرضيــة المزمنــة مثــل الربــو.

لالنتشــار فــي مناطــق لــم تكــن قــادرة علــى •

تعــرض العامليــن فــي مواقــع العمــل

الوصــول إليهــا مــن قبــل.

الخارجيــة إلــى األشــعة فــوق البنفســجية قــد
ينجــم عنــه تداعيــات صحيــة ســلبية.
•

ث .المناطق الحضرية
•

الخارجيــة إلــى مســتويات أعلــى مــن ملوثــات

قابليــة التعــرض للفيضانــات والســيول

الهــواء بســبب ارتفــاع درجــة الحــرارة.

الناجمــة عــن هطــول مطــري غزيــر فــي
المناطــق
•

المكتظــة.

تــزداد حــدة الهشاشــة عنــد تزامــن صدمــات
متعــددة وخاصــة فــي المناطــق األكثــر
عرضــة ومــع وجــود بنيــة تحتيــة متهالكــة.

•

تعــرض العامليــن فــي مواقــع العمــل

اضطرابــات فــي تدفــق الخدمــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة فــي المناطــق الحضريــة
الكبيــرة ،حيــث تكــون أنظمــة البنــى التحتيــة
مترابطــة ،إذا تبــع إغــاق أحــد األنظمــة
الحضريــة إغالقــات متتاليــة فــي األنظمــة
األخــر ى.
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ّ
ملمــة بسياســات
إذا كانــت مســؤولية إدراج مفهــوم االنتقال العادل المســتويات التنظيميــة لتكــون
فــي خطــط التصــدي لتغيــر المنــاخ تقــع علــى عاتــق واســتراتيجيات االنتقــال العــادل محليــ ًا وعالميــ ًا.
وزارة البيئــة ،بوصفهــا نقطــة االتصــال الوطنيــة الغــرض مــن جهــود المأسســة هــو امتــاك
التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر الخبــرات الفنيــة والسياســية الضروريــة لتمكيــن
المنــاخ ،فــإن هــذه الورقــة ُتعنــى بتســليط الضــوء النقابــات مــن الخــوض فــي حــوارات اجتماعيــة
علــى دور النقابــات العماليــة فــي مقاربــة مفهــوم مقبلــة ومــن المســاهمة فــي صنــع السياســات
االنتقــال العــادل .يمكــن تحديــد عــدة جوانــب لهــذه ذات الصلــة بإجــراءات االنتقــال العــادل.
المقاربــة بمــا فــي ذلــك تطويــر قــدرات النقابــات
العماليــة علــى اســتيعاب مفهــوم االنتقــال العادل يقتضــي تأهيــل الكــوادر النقابيــة المبــادرة بتصميــم
وعلــى إدراجــه ضمــن إطــار العمــل الالئــق وعلــى برامــج تدريبيــة معرفيــة وتوعويــة تســتهدف
كســب التأييــد لدمــج االنتقــال فــي جــدول أعمــال قيــادات النقابــات وقيــادات اللجــان واألعضــاء
المهتميــن وذلــك لالرتقــاء بمســتوى الفهــم

العمــل المناخــي الحكومــي.

لتأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى العمالــة ولتطويــر
وفيمــا يلــي وصــف للخطــوات التي بوســع النقابات مهــارات التخطيــط إلجــراءات االنتقــال العــادل.
العماليــة االســتناد إليهــا مــن أجــل تأســيس كمــا يجــب أن يهــدف التدريــب إلــى رفــع مســتوى
الوعــي لــدى األعضــاء بشــأن التغيــرات الهيكليــة

وتعزيــز دورهــا فــي دعــم االنتقــال العــادل.

الجوهريــة المقبلــة وأهميــة االشــتباك السياســي
أ .بناء اإلمكانيات الذاتية

اإليجابــي مــع الجهــات المعنيــة الحكوميــة وغيــر
الحكوميــة بهــدف تطويــر مقاربــات عمليــة وفعالــة

إن ســعي النقابــات العماليــة إلــى دعــم االنتقــال

لالنتقــال العــادل .فــي المحصلــة النهائيــة ،يجــب

ً
أوال بتنميــة قدراتهــا
العــادل يتطلــب أن تقــوم

أن تســفر عمليــات بنــاء اإلمكانيــات الذاتيــة عــن

المؤسســية المعرفيــة بشــأن تغيــر المنــاخ

تأهيــل قيــادات نقابيــة تكــرس جهودهــا إلدارة ملــف

ومبــادئ االنتقــال العــادل وأوجــه الترابــط بينهمــا.

االنتقــال العــادل داخليـ ًا وخارجيـ ًا وتكــون مســؤولة

الخطــوة األولــى فــي ســبيل بنــاء القــدرات

عــن إعــداد ومتابعــة تنفيــذ اســتراتيجيات النقابــات

المؤسســية هــي تأهيــل كــوادر نقابيــة مــن مختلــف

ذات الصلــة.
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ب .الكشف عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية

تقريــر تقييــم الهشاشــة بمثابــة نقطــة انطــاق
نجيبــة لالســتناد عليــه فــي إعــداد هــذه الدراســات

مــن الضــروري قبــل الخــوض فــي حــوارات

المتخصصــة فــي عالــم العمــل .وتتــوزع مســؤولية

اجتماعيــة والشــروع فــي صياغــة سياســات

إعــداد هــذه الدراســات علــى مديريــة تغيــر المنــاخ

بشــأن االنتقــال العــادل أن تتبنــى النقابــات إعــداد

فــي وزارة البيئــة ووزارة العمــل والنقابات العمالية

دراســات تحليليــة وتفصيليــة لالســتناد عليهــا فــي

بينمــا بإمــكان اللجنــة الوطنيــة لتغيــر المنــاخ أن

مقاربــة جهودهــا فــي دعــم االنتقــال العــادل .مــن

تتولــى تنســيق هــذه الجهــود.

المفيــد أن تتحــرى هــذه الدراســات شــأنين :الشــأن
األول يتعلــق بالكشــف التفصيلــي عــن التأثيــرات

يوصــي تقريــر لمنظمــة العمــل الدوليــة بعنــوان

المحتملــة لتغيــر المنــاخ علــى القــوى العاملــة فــي

«تأثيــر التكيــف مــع تغيــر المنــاخ علــى العمالــة»

30

مختلــف بيئــات العمــل ،فيمــا يتفحــص الشــأن

علــى ضــرورة اســتقراء ثالثــة جوانــب رئيســية عنــد

الثانــي تداعيــات ســبل االســتجابة علــى التغيــرات

النظــر فــي العالقــة بيــن تغيــر المنــاخ والقــوى

المرتقبــة فــي الوظائــف وفــي أســواق العمــل.

العاملــة ،كمــا يلــي:
.1

تأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى العمالــة :يتنــاول
تقريــر

البالغــات

الوطنيــة

الرابــع

الكشــف عــن اآلثــار الســلبية المترتبــة عــن
مخاطــر تغيــر المنــاخ علــى العمالــة التــي

(Fourth

يعتمــد إنتاجهــا علــى المــوارد الطبيعيــة

 )Communication Reportالــذي تعكــف علــى

وخدمــات النظــم البيئيــة الحيويــة المعرضــة

إعــداده وزارة البيئــة توثيقـ ًا شـ ً
ـامال لآلثــار المحتملــة

لتهديــدات تغيــر المنــاخ بشــكل مباشــر

لتغيــر المنــاخ علــى القطاعات المختلفــة في األردن

و ملمــو س .

ووصفـ ًا شــافي ًا لتقييــم الهشاشــة (Vulnerability

.2

 )Assessmentفــي كل قطــاع .ولمــا كان الهيــكل

إجــراء تقييــم لمخاطــر الســامة والصحــة
المهنيتيــن المتزايــدة أو الجديــدة الناجمــة

التنظيمــي للتقريــر يرتكــز علــى تقديــم وصفــ ًا

عــن تأثيــرات تغيــر المنــاخ وتحديــد تدابيــر

تحليليـ ًا لمخاطــر التعــرض لالضطرابــات المناخيــة

الوقايــة والحمايــة الكافيــة.

ومــدى قابليــة التأثــر بهــا لــكل قطــاع علــى حــدة،

.3

فــإن التقريــر ال يتطــرق بالتفصيــل إلــى تحديــد

الكشــف عــن أوجــه عــدم المســاواة فــي
توزيــع مخاطــر تغيــر المنــاخ ســواءً بيــن

مواطــن الهشاشــة للفئــات العماليــة .ولذلــك

الجنســين أو بيــن الفئــات العماليــة ذات

فإنــه الصعــب بمــكان اســتخالص نظــرة تقييميــة

الدخــول

ميكرويــة ودقيقــة عــن تأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى

المتباينــة.

عالــم العمــل والعمالــة بمختلــف فئاتهــا العابــرة
للقطاعــات .ولذلــك تبــرز الحاجــة هنــا إلــى إعــداد

change

دراســات تفصيليــة عــن مــدى وكيفيــة تعــرض

adaptation. Input Document for the G20 Climate

climate

of

impact

employment

30 The

Sustainability Working Group International Labour

القــوى العاملــة بكافــة مكوناتهــا وفــي جميــع

Office – Geneva, ILO, 2018.

القطاعــات لتأثيــرات تغيــر المنــاخ .ويمكــن اعتبــار

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/
documents/publication/wcms_645572.pdf
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إن اســتقصاء هــذه الجوانــب يوفــر األســس العماليــة فــي األردن لصياغــة إجــراءات االنتقــال
المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد عليهــا عنــد العــادل تتطلــب القيــام بتقييــم مخاطــر التداعيــات
صياغــة خطــط التكيــف ومعالجــة أوجــه القصــور االنتقاليــة التــي ســتصحب التحــوالت المرتقبــة فــي
أنظمــة الطاقــة وفــي أســواق عمــل القطاعــات

فــي المســاواة وضمــان الســامة المهنيــة.

التــي تعتمــد علــى إنتــاج أو اســتهالك الطاقــة.
تأثيــر انتقــال الطاقــة علــى العمالــة :يشــير
مفهــوم انتقــال الطاقــة إلــى أننــا مقبلــون علــى يســتدعي ســد هــذه الفجــوة المعرفيــة بشــأن
فتــرة زمنيــة انتقاليــة ستشــهد تقلصــ ًا تدريجيــ ًا مخاطر انتقال الطاقة في األردن تحليل اإلجراءات
فــي إنتــاج واســتهالك مصــادر الطاقــة األحفوريــة المناخيــة المدرجــة فــي المســاهمات المحــددة
وتوســع ًا فــي إنتــاج واســتهالك مصــادر الطاقــة وطنيــ ًا لتحديــد التحــوالت المرتقبــة فــي أنظمــة
المتجــددة نتيجــة لدمــج السياســات المناخيــة الطاقــة وأنمــاط اإلنتــاج وطرائــق االســتخدامات
(المدرجــة فــي المســاهمات المحــددة وطنيــ ًا فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة فــي األردن.
وفــي الخطــط الطموحــة طويلــة األمــد المرتبطــة كمــا يجــب معرفــة األطــر الزمنيــة التــي ســتحكم
بالحيــاد الكربونــي) فــي االقتصــادات العالميــة .تنفيــذ هــذه اإلجــراءات .الخطــوة التاليــة تســتلزم
ويُجمــع الباحثــون علــى أن هــذا التغيــر الهائــل فــي قــراءة التداعيــات علــى أســواق العمــل والقــوى
أنظمــة الطاقــة العالميــة ســتصحبه تداعيــات العاملــة :مــا هــي التغيــرات التــي ســتنجم عــن
اقتصاديــة واجتماعيــة غيــر مقصــودة ،ليــس هــذه التحــوالت فــي عــدد ونوعيــة الوظائــف ومــدى
أقلهــا اضطرابــات فــي أســواق العمــل ناجمــة عــن تنقلها ومســتويات الدخل والمؤهالت المنشــودة
تحــوالت فــي أنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك فــي كافــة ومتطلبــات التدريــب والتأهيــل المســتقبلية؟ ومــا
القطاعــات التــي تعتمــد علــى الطاقــة .ولذلــك ،فإن هــو حجــم الطلــب علــى الوظائــف الجديــدة؟ ومــا
التعــرف علــى مخاطــر التداعيــات االنتقاليــة أصبــح هــي أنــواع الوظائــف واألدوار الناجمــة عــن العمــل
أولويــة مــن أجــل وضــع تدابيــر تعالــج مظاهــر المناخــي؟ إن تســليط الضــوء علــى تأثيــر هــذه
التغيــرات علــى القــوى العاملــة لكفيــل بتزويــد

اضطرابــات أســواق العمــل.

صانعــي القــرار باألســس المنطقيــة والمقنعــة
فــي األردن يجــب األخــذ فــي االعتبــار بُعديــن مــن لصياغــة سياســات وإجــراءات االنتقــال العــادل.
تداعيــات انتقــال الطاقــة :البعــد األول يتعلــق
بتداعيــات االنتقــال الناجمــة عــن تنفيــذ سياســات ت .كسب التأييد السياسي
األردن المناخيــة الوطنيــة ،فيمــا يقتــرن البعــد

يســتدعي ســعي النقابــات العماليــة فــي األردن

الثانــي بتداعيــات االنتقــال الناشــئة عــن السياســات

إلــى دعــم االنتقــال العــادل علــى المســتوى الوطنــي

المناخيــة فــي اقتصاديــات الــدول الكبــرى ومــا

قيامهــا بحشــد التأييــد السياســي لهــذا المفهــوم.

سيســتتبعها مــن هــزات فــي أســواق الطاقــة

مــن أهــم جوانــب كســب التأييــد السياســي مــا يلــي:

والنقــل العالميــة وصدمــات تقنيــة والتــي ســتؤثر
بدورهــا علــى األســواق المحلية .إن ســعي النقابات
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المبــادرة بعقــد حــوار مجتمعــي مــع وزارة ث .بنــاء تحالفــات مــع منظمــات المجتمــع
البيئــة ووزارة العمــل ،بصفتهمــا الجهتيــن المدنــي ذات األهــداف المشــتركة
المعنيتيــن بشــكل رئيســي ،إلدراج االنتقــال

اقتصــر النقــاش أعــاه علــى أهميــة اشــتباك

العــادل ضمــن أجنــدة العمــل المناخــي،

النقابــات العماليــة مــع الجهــات الحكوميــة

علــى أن يتــم دعــوة المؤسســات الحكوميــة

المعنيــة باالنتقــال العــادل .مــع إدراك ذلــك ،ال

وغيــر الحكوميــة المعنيــة األخــرى إلــى الحــوار

يمكــن إغفــال التفاعــل مــع منظمــات المجتمــع

وفــق مــا تمليهــا عليــه القضايــا المطروحــة

المدنــي وذلــك مــن خــال البحــث واالســتقصاء

للنقــاش .مــن المفيــد أن يثمــر هذا التشــابك

عــن مؤسســات تتشــابك مصالحهــا وأهدافهــا

مــع وزارة البيئــة ووزارة العمــل فــي الوصــول

مــع أجنــدة االنتقــال العــادل .مــن أبجديــات بنــاء

إلــى تفاهمــات بشــأن اآلليــة التــي ســتتبناها

تحالفــات مــع هــذه المؤسســات الكشــف عــن

األطــراف الثالثــة فــي إعــداد دراســات بشــأن

أرضيــة مشــتركة وخلــق تفاهمــات بشــأن تحقيــق

ّ
المفصــل عــن تأثيــرات تغيــر المنــاخ
الكشــف

أهــداف قــد تكــون متطابقــة أو متعــددة .مــن شــأن

علــى عالــم العمــل والعمالة وبشــأن مخاطر

ذلــك تجنــب التضــارب والتناقــض فــي األهــداف

تداعيــات انتقــال الطاقــة علــى أســواق

التــي قــد تشــوب العمــل االئتالفــي .باإلضافــة إلــى

العمالــة فــي القطاعــات المختلفــة.
.2

.3

ذلــك ،مــن مميــزات بنــاء التحالفــات مــع منظمــات

المطالبــة بإجــراء تعديــل فــي الفقــرة (أ) مــن
متعــددة االتجاهات اســتغالل مقاربات مفاهيمية
المــادة ( )4فــي نظــام تغيــر المنــاخ رقــم ()79
متنوعــة ،ولكــن متــآزرة لتعـ ّـز ز بعضهــا بعضـ ًا .مــن
لســنة ( )2019يقضــي بإضافــة أميــن عــام
الممكــن ،علــى ســبيل المثــال ،تصــور ائتالفـ ًا يضــم
وزارة العمــل إلــى عضويــة اللجنــة الوطنيــة
منظمــات ّ
عماليــة وبيئيــة وحقوقيــة لدعــم االنتقال
لتغيــر المنــاخ.
العــادل والعمــل المناخــي وحقــوق اإلنســان بــدون
مطالبــة اللجنــة الوطنيــة لتغيــر المنــاخ
وجــود تعــارض .إن الثقــل السياســي والمعنــوي
بتشــكيل فريــق فنــي ،بموجــب الفقــرة (أ)
الــذي تجلبــه هــذه التحالفــات ســيكون لــه مــردود
مــن المــادة ( )6فــي نظــام تغيــر المنــاخ رقــم
ً
منفــردة.
يتجــاوز قــدرة أي منظمــة علــى كســبه
( )79لســنة ( ،)2019يكــون معني ـ ًا باالنتقــال
العــادل بعضويــة وزارة العمــل والنقابــات

ج .إدمــاج االنتقــال العــادل فــي العمــل المناخــي

العماليــة وأصحــاب األعمــال واألطــراف ذات

فــي األردن

العالقــة ينــاط بــه رفــع التوصيــات إلــى اللجنــة

الوطنيــة لتغيــر المنــاخ بشــأن صياغــة يجــب أن تســعى النقابــات العماليــة إلــى الكشــف
وتنفيــذ ومتابعــة إجــراءات وطنيــة لدعــم عــن نقــاط الدخــول السياســية التــي تســمح
بإدمــاج مفاهيــم االنتقــال العــادل فــي سياســات

االنتقــال العــادل.

.4

التنســيق مــع وزارة البيئــة ووزارة التخطيــط واســتراتيجيات العمــل المناخــي فــي األردن.
والتعــاون الدولــي لتمويــل إجــراءات االنتقــال ويمكــن اعتبــار اتفــاق باريــس بشــأن المنــاخ والتــي
العــادلمــنمصــادرالتمويــلالمناخــيالمتاحــة .صــادق عليهــا األردن نقطــة البدايــة التلقائيــة حيــث
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يق ـ ّر االتفــاق بــأن علــى دول العالــم أن «تضــع فــي الوثيقــة تشــمل األطفــال والنســاء والالجئيــن
اعتبارهــا ضــرورة تحقيق التحــول [االنتقال] العادل والعاطليــن عــن العمــل وذوي اإلعاقــة ،إال أن ذلــك
للقــوى العاملــة وإيجــاد العمــل الكريــم والوظائــف ال يســتثني اســتهداف فئــات أخــرى مثــل القــوى
الالئقــة ،وفقــ ًا لألولويــات اإلنمائيــة المحــددة العاملــة المعرضــة لمخاطــر انتقــال الطاقــة
وطنيـ ًا 31».وقــد ّ
أكــد «ميثــاق غالســكو للمنــاخ» فــي والصدمــات التكنولوجيــة أو المالية المصاحبة لها.
ختــام مؤتمــر األطــراف لعــام  2021علــى هــذا اإلقــرار ويمكــن االســتدالل علــى ذلــك مــن خــال اســتمالة
ونــوّ ه «بالحاجــة إلــى ضمــان التحــوالت العادلــة التــي الوثيقــة إلــى مفهــوم حقــوق اإلنســان والمنــاداة
تعــزز التنميــة المســتدامة والقضــاء علــى الفقــر ،بــأن «يأخــذ التخطيــط المناخــي القائــم علــى حقــوق
وخلــق العمــل الالئــق والوظائــف الجيــدة 32».ولكــن اإلنســان فــي االعتبــار احتياجــات وحقــوق الفئــات
34
مــن المفيــد أن تأخــذ النقابــات العمالية فــي االعتبار األكثــر عرضـ ًـة لتأثيــرات تغيــر المنــاخ فــي األردن».
المشــهد المحلــي وأن تســعى إلــى اســتقراء وال شــك أنــه مــن أهــم هــذه االحتياجــات العنايــة
مرجعيــات العمــل المناخــي الحكومــي فــي األردن بمعالجــة اآلثــار المترتبــة عــن خســائر التوظيــف غيــر
بحث ـ ًا فــي طياتــه عــن نقــاط الدخــول المناســبة.

المقصــودة للعامليــن فــي القطاعــات المتراجعــة.
ويأتــي ذلــك متوافقــ ًا مــع إقــرار المســاهمات

مــن المنظــور المحلــي لسياســات تغيــر المنــاخ ،المحــددة وطنيــ ًا بضــرورة األخــذ فــي االعتبــار
يمكــن اعتبــار وثيقــة المســاهمات المحــددة وطنيـ ًا تداعيــات تغيــر المنــاخ علــى «النظــم البشــرية
نقطــة دخــول رئيســية لدمــج االنتقــال العــادل فــي والمجتمعيــة بمــا فــي ذلــك الرفاهيــة االجتماعيــة
إجــراءات المنــاخ ،حيــث تقــ ّر الوثيقــة بــأن «تنفيــذ واالزدهــار االقتصــادي  ...والتحديــات التــي يواجههــا
المســاهمات المحــددة وطنيـ ًا يوفــر إطــار ًا مناســب ًا البشــر كأفــراد ومجتمعــات فــي الوصــول إلــى
إلدمــاج الفئــات الهشــة فــي مشــاريع التخفيــف المــوارد والحقــوق لتحســين ســبل العيــش».

35

والتكيــف التــي تســتجيب أيضــ ًا للتطــورات
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي األردن».

33

ورغــم كمــا أكــدت خطــة التكيــف الوطنيــة علــى ضــرورة

أن الفئــات الهشــة المدرجــة بشــكل صريــح فــي «المشــاركة النشــطة والمســتمرة لمجموعــة
متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة بمــا فــي ذلــك
United Nations Climate Change. https://unfccc.int/

الجهــات الفاعلــة المحليــة والمجتمــع المدنــي

31

والقطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديميــة

process-and-meetings/the-paris-agreement/theparis-agreement
United Nations Climate Change. Glasgow Climate
https://unfccc.int/documents/310475
of

Ministry

Jordan.

of

Kingdom

ّ
وخصــت
والبحثيــة والتنمويــة الدوليــة الشــريكة»،
ً
صراحــة «المجموعــات والمنظمــات والشــبكات

32

Pact.

المجتمعيــة ذات الصلــة القــادرة علــى تعبئــة جميع

33 Hashemite

Environment. Updated Submission of Jordan’s 1st
Nationally Determined Contribution (NDC). October
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/

2021.

34 Ibid.

PublishedDocuments/Jordan%20First/UPDATED%20

35 Ibid.
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دور النقابات العمالية

الفئــات المجتمعيــة 36».نســتنتج ممــا ســبق أن كل مــن العمــال وأصحــاب العمــل وتفــادي وجــود
اســتراتيجيات العمــل المناخــي الحكومــي فــي اختناقــات فــي عــرض العمالــة .وال بــد أن ينطــوي
األردن تتســم بالمرونــة الكافيــة إلقامــة حــوار جــاد جــدول األعمــال علــى متطلبــات العمــل الالئــق
ومســتمر مــع النقابــات العماليــة ودمــج أولوياتهــا والمســاواة بيــن الجنســين والســعي لكــي تكــون
فــي خطــط العمــل المناخيــة وتفعيــل التنســيق الوظائــف فــي القطاعــات الناشــئة ذات جــودة
عاليــة.

المؤسســي.

ويمكــن اعتبــار الفــرص المتاحــة إلنشــاء وظائــف مــن منظــور مســتقبلي ،إن تلبيــة احتياجــات
خضــراء جديــدة نقطــة الدخــول األخــرى التــي تتالقى الفئــات العماليــة المعرضــة الضطرابــات ســوق
عندهــا أهــداف العمــل المناخــي ومبــادئ االنتقــال العمــل غيــر المقصــودة الناجمــة عــن العمــل
العــادل .وقــد قدمــت المســاهمات المحــددة المناخــي تســتدعي إدراج إجــراءات االنتقــال العــادل
وطني ًا اقتراح ًا بشــأن إمكانية «استكشــاف إنشــاء بشــكل صريــح فــي وثيقــة المســاهمات المحــددة
مجلــس للوظائــف الخضــراء أو هيئــة مماثلــة ،مــع الوطنيــة المحدثــة الثانيــة التــي ســيقدمها األردن
تمثيــل قــوي للقطــاع الخــاص وأصحــاب المصلحة إلــى أمانــة اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن
الرئيســيين فــي القطــاع العــام ».يجــب التأكيــد ً
أوال تغيــر المنــاخ بحلــول عــام  .2025وال يعنــي ذلــك
علــى وجــود تمثيــل قــوي للنقابــات العماليــة ،إلــى تأجيــل صياغــة وتنفيــذ إجــراءات االنتقــال العــادل
جانــب الجهــات المعنيــة مــن القطاعيــن العــام إلــى المســتقبل ،بــل إن سياســات المنــاخ الوطنيــة
والخــاص .يــدل اإلفصــاح عــن هــذا االقتــراح ،بغــض الحاليــة فــي المســاهمات المحــددة وطنيـ ًا وخطــة
النظــر عــن قابليــة تنفيــذه ،علــى أهميــة قيــام التكيــف الوطنيــة قــادرة علــى اســتيعاب إجــراءات
األطــراف المعنيــة بالتنســيق بشــأن إدارة التوســع االنتقــال العــادل ،كمــا أســلفنا أعــاه .ومــن
فــي القــوى العاملــة خــال فتــرة انتقاليــة قــد تطــول المعــروف أن وزارة البيئــة تعكــف اآلن علــى إعــداد
لعــدة ســنوات .ولمــا كان النجــاح فــي خلــق فــرص وثيقــة سياســة تغيــر المنــاخ الوطنيــة لألعــوام
عمــل خضــراء جديــدة يعتمــد علــى برامــج لتنميــة  2022-2050بهــدف تطويــر اســتراتيجية طويلــة
القــوى العاملــة ،وجب إعــداد برامج تدريبية متنوعة المــدى وطــرح رؤيــة مناخيــة تضــع األردن علــى
إلعــادة تدريــب العمــال مــن القطاعــات المتراجعة ،مســار تحقيــق الحيــاد الكربونــي بحلــول منتصــف
وتدريــب القــوى العاملــة المســتقبلية .كمــا يجــب القــرن .ولذلــك ،فــإن الوقــت مــا زال ســانح ًا إلدراج
مراعــاة التعــدد فــي أنــواع القطاعــات والصناعــات مفهــوم االنتقــال العــادل فــي سياســة تغيــر
التــي ستســتوعب هــذا التوســع لتلبيــة احتياجــات المنــاخ الوطنيــة ( )2022-2050ليصبــح جــزءً مــن
اســتراتيجية المنــاخ طويلــة األمــد.
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عــن مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -األردن

بشــار محمــود زيتون

تعتبــر مؤسســة فريدريــش إيبــرت منظمــة غيــر ربحيــة

باحــث وكاتــب مســتقل فــي الشــؤون البيئيــة والتنميــة

ملتزمــة بقيــم الديمقراطيــة االجتماعيــة ،كمــا تعتبــر

المســتدامة .يقــدم بشــار المشــورة إلــى عــدة مؤسســات

أقــدم مؤسســة سياســية ألمانيــة ،حيــث تأسســت

حكوميــة وغيــر حكوميــة ودوليــة حــول تغيــر المنــاخ

عــام  1925كإرث سياســي ألول رئيــس ألمانــي منتخــب

والتنميــة الريفيــة المســتدامة واالســتراتيجيات البيئيــة

ديمقراطــي ،فريدريــش إيبــرت.

وانعكاســاتها علــى االقتصــاد.

تهــدف مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -األردن إلــى تعزيــز

بتكليــف مــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي األردنــي،

السياســية،

قــام بشــار بإعــداد تقريــر عــن حالــة البيئــة فــي األردن لعــام

ودعــم التقــدم نحــو العدالــة االجتماعيــة والمســاواة

 2019وعــام  .2020كمــا قــام بتأليــف وتحريــر مجموعــة

ً
فضــا عــن المســاهمة فــي االســتدامة
بيــن الجنســين.

مــن التقاريــر بشــأن سياســات تغيــر المنــاخ واالقتصــاد

البيئيــة والســام واألمــن فــي المنطقــة.

األخضــر والبصمــة البيئيــة.

وتشــجيع

الديمقراطيــة

والمشــاركة

االنتقال العادل في األردن ...
دور النقابات العمالية

زوّ د اتفــاق باريــس بشــأن المنــاخ
الــذي تــم التوقيــع عليــه فــي عــام 2015
دول العالــم إطــار ًا مؤسســي ًا عالميــ ًا
لمواجهــة تغيــر المنــاخ بشــكل تعاونــي.
يقتضــي هــذا اإلطــار أن تقــوم دول
العالــم باتخــاذ إجــراءات لمواجهــة تغيــر
المنــاخ ،مــن ضمنهــا خفــض انبعاثــات
غــازات االحتبــاس الحــراري مــن خــال
تبنــي تقنيــات جديــدة واعتمــاد سياســات
لالنتقــال إلــى نظــم طاقــة عديمــة ،أو علــى
أقــل تقديــر ،منخفضــة الكربــون بمــا فــي
ذلــك تعميــم مصــادر الطاقــة المتجــددة
وكفــاءة الطاقــة والتخلــص التدريجــي
مــن اســتخدام مصــادر الوقــود األحفــوري
بحلــول .2050

ويخشــى صانعــي السياســات أن تخلــف
جهــود انتقــال الطاقــة هــذه اضطرابــات
غيــر مقصــودة فــي أســواق العمــل قــد
تكــون إحــدى تجلياتهــا فقــدان الوظائــف
فــي القطاعــات التــي تعتمــد علــى الوقــود
األحفــوري وعــدم القــدرة علــى التكيــف
مــع األضــرار المصاحبــة الناجمــة عــن
الصدمــات فــي أســواق الطاقــة العالميــة.
يســتدعي ذلــك مــن صانعــي القــرار فــي
األردن تبنــي مفهــوم االنتقــال العــادل
والســعي إلــى وضــع سياســات لمعالجــة
اضطرابــات أســواق العمــل مــن خــال
إطــار حوكمــة يدمــج أصحــاب المصلحــة
فــي صنــع القــرار ويوفــر آليــات واضحــة
لتعزيــز التشــاركية.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع:
www.jordan.fes.de

وســيعتمد نجــاح هــذه الجهــود علــى قــدرة
النقابــات العماليــة فــي األردن علــى إنشــاء
مقاربــة اســتراتيجية لدعــم االنتقــال
العــادل مــن خــال جهــود مدروســة
لكســب التأييد السياســي والمبادرة بعقد
حــوار مجتمعــي مــع الجهــات الحكوميــة
المعنيــة وإدمــاج االنتقــال العــادل فــي
العمــل المناخــي األردنــي وبنــاء تحالفــات
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي.

