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الفصل األول

 أساسيات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ

1.1 تاريخ المفاوضات المناخية 
تم تحديد تغير المناخ على أنه مشكلة عالمية منذ أكثر من 40 عاًما. الجدول الزمني أدناه يسلط الضوء على بعض أهم 

األحداث في تاريخ حوكمة المناخ:

1.2 ما هي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؟

اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )UNFCCC( هــي معاهــدة بيئيــة دوليــة، تأسســت فــي عــام 1992. هدفهــا 
غــازات الدفيئــة فــي الغــالف الجــوي عنــد مســتوى يحــول دون تدخــل خطيــر مــن جانــب  )المــادة 2( هــو “تثبيــت تركيــزات 

اإلنســان فــي النظــام المناخــي”.

تقّســم االتفاقيــة البلــدان إلــى مجموعتيــن. دول الملحق/المُرفــق األول )Annex I( يضــم البلــدان المتقدمــة وعددهــا 52 وهــي 
أعضــاء منظمــة التعــاون االقتصــادي بيــن الــدول OECD، أمــا البلــدان الناميــة فهــي الــدول غيــر المدرجــة بالملحق/الُمرفــق 

األول )Non-Annex(. يقــع مقــر أمانــة االتفاقيــة فــي بــون، المانيــا.

اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ لهــا هيئــات حاكمــة وتلــك الهيئــات تحــل محــل صانــع القــرار األعلــى لمختلــف 
المعاهــدات. COP هــي هيئــة صنــع القــرار لالتفاقيــة. وCMP هــي هيئــة صنــع القــرار لبروتوكــول كيوتــو. وCMA هــي هيئــة 

صنــع القــرار التفاقيــة باريــس.

المؤتمر العالمي األول للمناخ

1979

 إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية
)IPCC( بتغير المناخ

1988

قمة األرض في ريو، البرازيل )تم إنشاء اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ(

1992
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كمــا تســاعد الهيئــات الفرعيــة األجهــزة الرئاســية فــي مختلــف القضايــا:

الهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة )SBSTA(: تنفــذ العمــل المنهجــي تحــت كل مــن COP و CMA و 	 

CMP، وتعــزز التعــاون فــي مجــال البحــث والمراقبــة المنهجيــة للنظــام المناخــي.

الهيئة الفرعية للتنفيذ )SBI(: تدعم جميع قضايا التنفيذ تحت كل من COP وCMA و CMP باستخدام ما يعرف بأدوات 	 

أو آليــات التنفيــذ مثــل الشــفافية، والتخفيــف، والتكيــف، والتمويــل. وتهــدف الهيئــة إلــى تعزيــز طمــوح األطــراف فــي جميــع 

جوانــب جــدول أعمالها.

هناك أنواع مختلفة من الممثلين الذين يمكنهم حضور تلك االجتماعات: 

المندوبون من الدول التي هي جزء من االتفاقية ويطلق عليهم “األطراف” ويرتدون شارة وردية.	 

يتــم تنظيمهــم فــي مجموعــات مختلفــة 	  المراقبــون: أي ممثــل مــن منظمــة غيــر حكوميــة أو شــركة أو حتــى مدينــة، 

تســمى “الدوائــر االنتخابيــة”. علــى ســبيل المثــال، للشــباب أو المزارعيــن أو النســاء أو الصناعــة ويرتــدون شــارة صفــراء. 

يلعــب المراقبــون دوًرا رئيســًيا فــي المؤتمــر ألنهــم ينظمــون فعاليــات جانبيــة تســلط الضــوء علــى القضايــا المهمــة. هــذا 

هــو المــكان الــذي يمكــن للمجتمــع المدنــي فيــه توضيــح مطالبــه وإظهــار نشــاطاته. 

الصحافة: الصحفيون من جميع أنحاء العالم يأتون لتغطية مؤتمر المناخ ويرتدون شارة برتقالية.	 

COP: مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ

CMP: مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو

CMA: مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس 

SBSTA: الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

SBI: الهيئة الفرعية للتنفيذ

يتم استضافة كل من COP وCMP و CMA سنوًيا. COP هو االسم الشائع المستخدم للترويج لهذه 

 COP26 / CMP16 / :المؤتمرات، ولكن االسم الفعلي لالجتماعات يشمل جميع االجتماعات الثالثة )مثال

CMA3( تجتمع الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مرتين سنوًيا.
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1.3 كيف تعمل ال UNFCCC؟
هناك عدة أنواع من االجتماعات التي تعقد في مؤتمر االطراف COPs وكل فئة لديها تصريح لحضور بعض أو كل هذه االجتماعات. 

تتخذ أمانة االتفاقية قراراتها بناًء على إجماع جميع األطراف.

أنواع االجتماعات:

UNFCCC

الجلسات العامة: 
أحزاب، مراقبون، 

إعالم، رئاسة
جلسة أصدقاء الرئيس: 
أطراف مختارة

اجتماعات الممرات: 
اجتماعات غير رسمية

جلسات غير رسمية: 
األطراف فقط

فريق اتصال: 
األطراف والمراقبون 
والرؤساء المشاركون

المشاورات الوزارية: 
الوزراء

EIG: مجموعة النزاهة البيئية

 دول الملحق 
األول )المتقدمة(

الدول غير المدرجة 
بالملحق األول 

)النامية(

االتحاد األوربي 
مجموعة المظلة
الواليات المتحدة األمريكية

المجموعة العربية

المجموعة األفريقية

مجموعة الـ +77 الصين

ALBA مجموعة ألبا

BASIC مجموعة

البلدان النامية متقاربة 
التفكير

AILAC

البلدان األقل نموا

تحالف الدول الجزرية 
الصغيرة

 1.4 مجموعات التفاوض:

بينمــا ُيســمح لــكل طــرف بالتفــاوض بشــكل فــردي، تعمــل األطــراف بشــكل عــام مــن خــالل مجموعــات لوضــع أهــداف تفاوضيــة 

مشــتركة وتعزيــز مواقفهــا.
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مجموعة الـ 77 + الصين: أكبر مجموعة تتكون من 134 دولة 

مجموعة ألبا ALBA: التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الجنوبية

مجموعة BASIC: البرازيل، جنوب إفريقيا، الصين، الهند

البلدان النامية متقاربة التفكير: مجموعة البلدان النامية المتشابهة في التفكير

AILAC: التحالف المستقل ألمريكا الالتينية و منطقة البحر الكاريبي

البلدان األقل نموا: 46 طرفا معّرفة بأنها أقل البلدان نموا 

تحالف الدول الجزرية الصغيرة: تحالف الدول الجزرية الصغيرة

 يمكنك قراءة المزيد عن كل مجموعة هنا:
https://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/parties/party-groupings 

مجموعة المظلة: تشكلت بعد اعتماد بروتوكول كيوتو. هذه المجموعة هي من قامت بصياغة دعوة 
لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 ٪ من مستويات عام 1990 بحلول عام 2005

EIG: مجموعة النزاهة البيئية.

الواليات المتحدة األمريكية

1.5 تاريخ مؤتمر األطراف – كوب
فــي هــذا الجــزء ســيتم اســتعراض أهــم المراحــل فــي تاريــخ مؤتمــر األطــراف مــع بعــض التفاصيــل المتعلقــة بهــذه المراحــل، 

للحصــول علــى ملخــص جميــع مؤتمــرات األطــراف الرجــاء الرجــوع الــى الملحــق األول.

بروتوكول كيوتو

بحلــول عــام 1995، بــدأت البلــدان مفاوضــات مــن أجــل تعزيــز االســتجابة العالميــة لتغيــر المنــاخ، وبعــد ذلــك بعاميــن 1997 
وخــالل مؤتمــر أطــراف اتفاقيــة تغيــر المنــاخ بمدينــة كيوتــو بدولــة اليابــان، أعتمــد بروتوكــول كيوتــو. وقانونًيــا، يلــزم بروتوكــول 
كيوتــو األطــراف مــن البلــدان المتقدمــة بأهــداف خفــض االنبعاثــات. )يحــدد بروتوكــول كيوتــو أهداًفــا ملزمــة قانوًنــا لخفــض 
االنبعاثــات للــدول المتقدمــة فقــط، بينمــا تتطلــب اتفاقيــة باريــس أن تقــوم جميــع الــدول بدورهــا فــي الحــد مــن انبعاثــات 

غــازات االحتبــاس الحــراري(.

الهــدف منــه حــث الــدول المتقدمــة علــى خفــض انبعاثاتهــا مــن غــازات االحتبــاس الحــراري مــن القطاعــات المختلفــة، لتحقيــق 
هــدف االتفاقيــة االطاريــة لتغيــر المنــاخ )تثبيــت تركيــزات غــازات االحتبــاس الحــراري بالغــالف الجــوي(، يلــزم البروتوكــول كل 
دولــة متقدمــة بخفــض انبعاثاتهــا بنســبة ٪5.2 دون مســتويات عــام 1990 بحلــول عــام 2012. ) ولكــن فــي الواقــع ارتفعــت 

االنبعاثــات العالميــة بنســبة ٪40 تقريًبــا مــن عــام 1990 إلــى عــام 2009(. 

بــدأت فتــرة االلتــزام األولــى للبروتوكــول فــي عــام 2008 وانتهــت فــي عــام 2012. وبــدأت فتــرة االلتــزام الثانيــة فــي 2013 
وانتهــت فــي عــام 2020. وحالًيــا هنــاك 192 طرفــا فــي بروتوكــول كيوتــو. 

دخــل البروتكــول حيــز التنفيــذ عــام 2005 بعــد اكتمــال النصــاب القانونــي المنصــوص عليــه فــي البروتوكــول بتصديــق 55 دولــة 
تمثــل اجمالــي انبعاثاتهــا %55 مــن اجمالــي انبعاثــات العالــم.
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وضــع البروتوكــول عــدد مــن اآلليــات لمســاعدة الــدول المتقدمــة فــي تحقيــق التزاماتهــا بخفــض انبعاثاتهــا، وتلــك االليــات 

هــي اليــة التنميــة النظيفــة )خفــض االنبعاثــات فــي الــدول الناميــة(، اليــة التنفيــذ المشــترك )خفــض االنبعاثــات فــي دولــة 

متقدمــة أخــرى(، تجــارة االنبعاثــات )تبــادل شــهادات خفــض الكربــون المعتمــدة بيــن األطــراف المختلفــة(.

تعديل الدوحة

اعتمــدت البلــدان تعديــل الدوحــة لفتــرة االلتــزام الثانيــة لبروتوكــول كيوتــو. وقــد صادقــت 112 دولــة علــى التعديــل وقــد دخــل 

حيــز التنفيــذ بعــد وصولــه الــى النصــاب القانونــي بتصديــق عــدد 144 دولــة عــام 2020.

لــم ينجــح البروتوكــول فــي تنفيــذ أهدافــه النســحاب الواليــات المتحــدة، وتخــاذل العديــد مــن الــدول المتقدمــة عــن تنفيــذ 

التزاماتهــا أو دخــول فتــرة التــزام ثانيــة 2020-2012، انســحبت كنــدا فــي عــام 2011 واعلنــت اليابــان أنهــا لــن تفــي بالتزاماتهــا 

بعــد حــادث فوكوشــيما. 

حــاول كل طــرف مــن الــدول المتقدمــة والناميــة تحميــل الجانــب اآلخــر مســئولية فشــل البروتوكــول فــي تحقيــق أهدافــه، 

فمــن وجهــة نظــر الــدول الناميــة فشــل البروتوكــول يرجــع الــى رفــض الواليــات المتحــدة التصديــق عليــه وااللتــزام بتعهداتــه، 

وهــو مــا أدى الــى تقاعــس باقــي الــدول المتقدمــة عــن تنفيــذ التزاماتهــا، وعــدم وجــود اليــة واضحــة تضمــن امتثــال الــدول 

المتقدمــة لتنفيــذ التزاماتهــا، بينمــا تــرى الــدول المتقدمــة أن مجموعــة دول بريكــس وعلــى رأســها الصيــن والهنــد خاصــة 

اســتغلت مشــروعات آليــة التنميــة النظيفــة لتحقيــق أربــاح ماديــة مــن عوائــد بيــع شــهادات خفــض االنبعاثــات مــن مشــروعات 

ال تحتــاج لتمويــل إضافــي وقــادرة علــى جــذب المســتثمرين وتحقيــق أربــاح دون الحاجــه الــى عوائــد شــهادات الكربــون، وهــو مــا 

.Additionality يعــرف بشــرط المضافيــة

1.6 اتفاق باريس 

توصلت الدول أطراف اتفاقية تغير المناخ خالل اجتماعها ال 21 في باريس عام 2015 الى اتفاق وصف “بالتاريخي” 	 

لتحقيــق مســتقبل مســتدام منخفــض  الالزمــة  واالســتثمارات  اإلجــراءات  وتكثيــف  وتســريع  المنــاخ،  تغيــر  لمكافحــة 

الكربــون. ويســتند اتفــاق باريــس علــى االتفاقيــة، وألول مــرة تجلــب جميــع الــدول إلــى قضيــة مشــتركة للقيــام ببــذل 

جهــود طموحــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ والتكيــف مــع آثــاره، مــع تعزيــز الدعــم لمســاعدة البلــدان الناميــة علــى القيــام بذلــك. 

الهــدف الرئيســي التفــاق باريــس هــو تعزيــز االســتجابة العالميــة لخطــر تغيــر المنــاخ عــن طريــق الحفــاظ علــى ارتفــاع 	 

متوســط درجــات الحــرارة العالميــة هــذا القــرن إلــى أقــل مــن درجتيــن مئويتيــن فــوق مســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة، 

ومواصلــة الجهــود للحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة إلــى أبعــد مــن ذلــك إلــى 1.5 درجــة مئويــة.

وبمناســبة يــوم األرض الــذي يحتفــل بــه فــي 22 نيســان 2016، وقــع 175 زعيمــا مــن قــادة العالــم اتفاقيــة باريــس فــي 	 

مقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك. حيــث كان هــذا أكبــر عــدد مــن البلــدان توقــع علــى اتفــاق دولــي فــي يــوم واحــد مــن 

أي وقــت مضــى حتــى اآلن. 

فــي 4 تشــرين األول 2016 تــم الوصــول إلــى بدايــة االعتمــاد مــع أكثــر مــن 55 دولــة تمثــل ٪55 علــى األقــل مــن انبعاثــات 	 

غــازات االحتبــاس الحــراري فــي العالــم التــي صادقــت علــى االتفــاق.
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طبقــًا لالتفــاق وافقــت شــعوب األرض علــى عــدم تجــاوز ارتفــاع معــدل الحــرارة درجتيــن مئويتيــن خــالل هــذا القــرن، 	 

ومحاولــة إبقــاء هــذا االرتفــاع دون 1.5 درجــة مئويــة مقارنــة بمعــدل الحــرارة قبــل بدايــة النهضــة الصناعيــة. وذلــك عــن 

طريــق تعهــد كل بلــد بتخفيــض انبعاثاتهــا، وتمويــل »صنــدوق المنــاخ« بواســطة الــدول المتقدمــة بمــا قيمتــه 100 بليــون 

دوالر ســنويًا للبلــدان الناميــة لمســاعدتها فــي تدابيــر تخفيــف )خفــض( انبعاثاتهــا والتكّيــف مــع تأثيــرات تغّيــر المنــاخ.

وضع الية لمراجعة االنبعاثات كل خمسة أعوام للتأكد من متابعة تحقيق هدف درجة الحرارة.	 

حتــى اآلن، هنــاك عــدم وضــوح عــن كيفيــة الوصــول الــى بعــض األهــداف التــي وضعهــا االتفــاق وهنــاك اختالفــات بيــن 	 

الــدول المتقدمــة والناميــة علــى تفســير هــذه األهــداف مثــل هــدف التكيــف العالمــي.

حتى اآلن لم تف الدول المتقدمة بتعهداتها بالتمويل وتحاول تأجيلها الى 2025 بدال من 2020.	 

وفيما يلي بعض الحقائق عن اتفاق باريس

الدول التي لم تصدق بعد هي إيران وتركيا وإريتريا والعراق وليبيا واليمن

 وقعها 195 دولة من
 أصل 197 دولة منضمة

التفاقية تغير المناخ

 صدق عليها 191 دولة من
 أصل 197 دولة منضمة

التفاقية تغير المناخ

 دخلت حيز التنفيذ في 4
نوفمبر 2016

أهم عناصر اتفاق باريس

مقدمة اتفاقية باريس تحدد اإلطار الذي يجب تنفيذ االتفاقية فيه. ونذكر من المقدمة: 

“إقــرارًا بــأن تغيــر المنــاخ يشــكل شــاغاًل مشــتركًا للبشــرية، وأنــه ينبغــي لألطــراف، عنــد اتخــاذ اإلجــراءات للتصــدي لتغيــر المنــاخ، 
أن تحتــرم وتعــزز وتراعــي مــا يقــع علــى كل منهــا مــن التزامــات متعلقــة بحقــوق اإلنســان، والحــق فــي الصحــة... واألشــخاص 
الذيــن يعيشــون أوضاعــًا هشــة، والحــق فــي التنميــة، فضــاًل عــن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة واإلنصــاف بيــن 

األجيــال”.

بعض العناصر الرئيسية التفاق باريس:

:)PA ،3 المادة( )NDCs( المساهمات المحددة وطنيًا

الNDCs هــي إحــدى اآلليــات الرئيســية التفــاق باريــس. إنهــا الخطــط الوطنيــة التــي يتعيــن علــى الــدول تقديمهــا بانتظــام 
للتعبيــر عــن طموحهــا فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ. يمكــن أن تتضمــن الخطــط معلومــات عــن العمــل الجــاري بشــأن التخفيــف 
والتكيــف ووســائل التنفيــذ. يجــب تقديــم هــذه الخطــط بانتظــام )كل خمــس ســنوات( ويجــب أن تمثــل تقدًمــا فــي الطمــوح 

المناخــي.
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1. تقديم خطط المناخ

التقديم األول من قبل الدول بشأن تعهداتها 
المناخية. بعضها يغطي الفترة حتى عام 2025، 

والبعض اآلخر حتى عام 2030

2. الحوار التيسيري

تقييم الجهود الجماعية للبلدان فيما يتعلق 
بالهدف طويل األجل لالتفاقية واإلعداد للجولة 
التالية من التعهدات

4. استخالص الحصيلة العالمية

التخفيف والتكيف والتمويل 

5. استخالص الحصيلة – المرحلة الثانية 

2025

2026

2028

2027

2029

2020

2021

2023

2022

2024

2015

2016

2018

2017

2019

2030

Carbon 
Brief 

3. بحلول 2020

تقوم البلدان التي حددت أهدافها لعام 2025 
باإلبالغ عن الجولة الثانية من تعهداتها المناخية 

بينما تقوم الدول التي أهدافها لعام 2030 
باإلبالغ عن تعهداتها أو تحديثها

سيتم تجديد او تحديث التعهدات المناخية كل 
5 سنوات

3. بحلول 2025

تقدم البلدان النسخة الثالثة من تعهداتها 
المناخية
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عنــد اإلبــالغ عــن التكيــف تكــون التقاريــر أكثــر مرونــة 
ويمكــن أن تشــمل: أولويــات التكيــف الوطنيــة 

والدعــم المطلــوب وتنفيــذ خطــط التكيــف 
واالســتجابة للنــوع االجتماعــي لإلجــراءات والمعرفــة 

األصليــة والمحليــة المتعلقــة بالتكيــف.

عنــد اإلبــالغ عــن التخفيــف، يجــب أن تتضمــن 
المســاهمات المحــددة وطنًيــا النقــاط المرجعيــة 
وفتــرات التنفيــذ والنطــاق والتغطيــة، وعمليــات 

التخطيــط واالفتراضــات والمنهجيــة )بمــا فــي ذلــك 
تقديــر ومحاســبة انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 

وعمليــات إزالتهــا( واإلنصــاف مــن بيــن أمــور أخــرى.

يجب أن تحتوي المساهمات المحددة وطنيًا )NDCs( على معلومات محددة عندما تقدمها الدول:

ال يوجــد اتفــاق حتــى اآلن علــى “األطــر الزمنيــة المشــتركة” )المــادة 4.10 مــن PA( لتســليم المســاهمات المحــددة وطنًيــا 

وقــد تــم تأجيــل ذلــك حتــى عــام 2030. وحتــى ذلــك الوقــت يمكــن للبلــدان أن تفــي بتعهداتهــا الحاليــة ولكــن ُتشــجع البلــدان 

علــى تحديــث المســاهمات المحــددة وطنًيــا بحلــول عــام 2020 بأهــداف أكثــر طموًحــا واتبــاع اإلرشــادات المحــددة.

)PA ،4 التخفيف )المادة

“تحقيق وقف عالمي الرتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن” )لم يتم وضع تاريخ محدد(.	 

“تحقيــق تــوازن بيــن االنبعاثــات البشــرية المنشــأ مــن المصــادر وعمليــات إزالتهــا بواســطة البواليــع فــي النصــف الثانــي مــن 	 
القــرن”. 

أن تقــود البلــدان المتقدمــة )الملحــق واحــد( عمليــة الحــد مــن االنبعاثــات علــى مســتوى االقتصــاد ككل وأن تعــزز البلــدان 	 

الناميــة جهــود التخفيــف بمــرور الوقــت حســب الظــروف الوطنيــة.

)PA ،6 آليات األسواق )المادة

تســمح المــادة 6 مــن اتفاقيــة باريــس لألطــراف بالنظــر فــي األســاليب التعاونيــة للوصــول إلــى أهدافهــم المناخيــة والتــي 

يمكــن تحقيقهــا مــن خــالل آليــات الســوق أو غيــره. العنصــران األساســيان فــي هــذه المــادة همــا: 

الفقــرة 6.2: تنظــم النهــج التعاونيــة بيــن األطــراف. يحــدد هــذا بشــكل أساســي القواعــد الخاصــة بكيفيــة تبــادل أرصــدة 	 

الكربــون المســتقبلية وتحويلهــا وحســابها.

الفقــرة 6.4: تنشــئ آليــة قائمــة علــى الســوق مــن شــأنها أن تمكــن مــن تقليــل االنبعاثــات مــن المشــروع واألنشــطة 	 

القائمــة علــى النظــام.

:)PA ،7 التكيف )المادة

تطوير القدرة على التكيف وتعزيز المرونة وتقليل القابلية للتأثر.	 

يجب على األطراف تعزيز تعاونهم بشأن إجراءات التكيف، مع مراعاة “إطار كانكون للتكيف”.	 
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)PA ،8 الخسائر واألضرار )المادة

“تعترف األطراف بأهمية تجنب الخسائر واألضرار المرتبطة باآلثار الضارة لتغير المناخ وتقليلها والتصدي لها”.	 

في مؤتمر األطراف تم اتخاذ القرار بأن مادة الخسائر واإلضرار )L&D( ال توفر أساًسا ألي مسؤولية أو تعويض.	 

يتــم تشــجيع األطــراف ووكاالت األمــم المتحــدة علــى التعــاون وتقديــم الدعــم، علــى ســبيل المثــال مــن خــالل أنظمــة 	 
اإلنــذار المبكــر والتأمينــات والدعــم المالــي ومــا إلــى ذلــك.

:)PA ،9 الموارد المالية )المادة

أن تقدم البلدان المتقدمة )الملحق واحد( موارد مالية لمساعدة البلدان النامية )دون الملحق(.	 

تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.	 

تحديد هدف مالي جديد قبل عام 2025.	 

يتعيــن علــى البلــدان المتقدمــة )الملحــق واحــد( اإلعــالم عــن دعمهــا المالــي كل عاميــن )تقاريــر ماليــة نصــف ســنوية - 	 
معلومــات كميــة ونوعيــة إرشــادية(.

 )PA ،13 الشفافية )المادة

تــم تصميــم إطــار الشــفافية كمجموعــة شــاملة مــن إرشــادات االتصــال و”يتيــح إطــار الشــفافية المرونــة فــي تنفيــذ 	 
أحــكام هــذه المــادة للبلــدان الناميــة األطــراف التــي تحتــاج إليهــا فــي ضــوء قدراتهــا” ممــا يعنــي أن هــذه المرونــة تحددهــا 

الــدول.

 تغطي عدة أنواع من المعلومات التي يتعين على األطراف اإلبالغ عنها، بما في ذلك:	 

-  اإلبالغ عن االنبعاثات.  

-  التقدم نحو الوفاء بالمساهمات المحددة وطنًيا.  

-  معلومات تتعلق بتأثيرات تغير المناخ وبالتكيف.  

-  معلومات عن الدعم الالزم والمتلقي.  

)PA ،14 عملية استخالص الحصيلة العالمية )المادة

عــام 2023( مــن ثالثــة أجــزاء رئيســية: جمــع المعلومــات  إجراؤهــا  ســتتألف عمليــة اســتخالص الحصيلــة العالميــة )المقــرر 

والتقييــم الفنــي والنظــر فــي المخرجــات. المواضيــع التــي ســتتم مناقشــتها تشــمل التخفيــف والتكيــف ووســائل التنفيــذ 

والدعــم. ولكــن يمكــن أيًضــا النظــر فــي القضايــا المتعلقــة بتدابيــر االســتجابة والخســائر واألضــرار.
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1.7 مؤتمر األطراف السادس والعشرون
انعقــد مؤتمــر األمــم المتحــدة الســادس والعشــرون لتغيــر المنــاخ فــي مدينــة جالســكو باســكتلندا، بيــن 31 تشــرين األول 	 

و 12 تشــرين الثانــي 2021، تحــت الرئاســة المشــتركة للمملكــة المتحــدة وإيطاليــا.

وقــد عقــدت مفاوضــات المنــاخ بجالســكو فــي وقــت صعــب عالمًيــا نظــرًا لمــرور العالــم بجائحــة كورونــا وتأثيراتهــا علــى 	 
اقتصاديــات كافــة دول العالــم ممــا يجعلهــا واحــدة مــن أصعــب المفاوضــات الدوليــة عالميــا.

عربيتيــن همــا جمهوريــة مصــر العربيــة واالمــارات العربيــة المتحــدة الســتضافة مؤتمــري 	  علــى دولتيــن  وقــع االختيــار 
التوالــي. علــى  القادميــن 27 و28  أطــراف االتفاقيــة 

أســـــــفرت المفاوضـــــــات التـــــــي اســـــــتمرت لمـــــــدة تزيد عن أســـــــبوعين عن التوصـــــــل لتعهدات بيـــــــن الدول المشـــــــاركة حول 	 
عـــــــدد مـــــــن قضايا المناخ الرئيســـــــية، أهمهـــــــا قواعد عمل أســـــــواق الكربون )المادة السادســـــــة من اتفـــــــاق باريس( وأهم 
نتائـــــــج مؤتمر األطراف الســـــــادس والعشـــــــرين فـــــــي المفاوضات الرســـــــمية والتي أطلـــــــق عليها “اتفاق جالســـــــكو” كالتالي:

ضرورة االستناد الى العلم

أهميــة االســتناد الــى أفضــل المعــارف العلميــة فــي مواجهــة التغيــرات المناخيــة، حيــث تــم الترحيــب بتقاريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 

المعنيــة بتغيــر المنــاخ الســادس، كمــا تــم االعــراب عــن القلــق مــن وصــول الزيــادة فــي متوســط درجــة الحــرارة الــى 1.1 درجــة مئويــة، وهــو 

مــا قــد يؤثــر علــى تحقيــق هــدف الحفــاظ علــى الزيــادة فــي متوســط درجــة حــرارة األرض تحــت 2 درجــة مئويــة طبقــًا التفــاق باريــس، كمــا 

تمــت اإلشــارة الــى مبــدأ المســؤوليات المشــتركة مــع تبايــن األعبــاء طبًقــا للظــروف الوطنيــة لــكل دولــة، كمــا تــم التشــديد علــى الحاجــة 

الملحــة الــى تعزيــز الطمــوح والعمــل علــى التخفيــف والتكيــف والتمويــل خــالل هــذا العقــد لتحقيــق أهــداف اتفــاق باريــس.

التكيف

تمــت اإلشــارة لنتائــج مجموعــة العمــل األولــى للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ والتــي تشــير الــى زيــادة شــدة الظــروف 

المناخية والجوية الجامحة مع كل زيادة إضافية في الحرارة، وهو ما يتطلب ضرورة توسيع نطاق العمل والدعم، بما في ذلك التمويل 

وبنــاء القــدرات ونقــل التكنولوجيــا، لتعزيــز القــدرة علــى التكيــف والمرونــة، والحــد مــن التعــرض لتغيــر المنــاخ بمــا يتماشــى مــع أفضــل النتائــج 

العلميــة المتاحــة، مــع مراعــاة األولويــات واحتياجــات الــدول األطــراف مــن الــدول الناميــة؛ وتــم الترحيــب ببالغــات التكيــف وخطــط التكيــف 

الوطنيــة المقدمــة حتــى اآلن والتــي تعــزز فهــم وتنفيــذ إجــراءات وأولويــات التكيــف؛ وتمــت مطالبــة األطــراف علــى زيــادة إدمــاج التكيــف 

فــي التخطيــط المحلــي والوطنــي واإلقليمــي، كمــا وتمــت اإلشــارة الــى أهميــة الهــدف العالمــي المتعلــق بالتكيــف مــن أجــل التنفيــذ الفعــال 

التفــاق باريــس، والترحيــب بإطــالق برنامــج العمــل الشــامل الــذي يســتغرق عاميــن )جالســكو - شــرم الشــيخ(، مــع مالحظــة أن تنفيــذ برنامــج 

عمــل غالســكو - شــرم الشــيخ ســيبدأ مباشــرة بعــد الــدورة الثالثــة لمؤتمــر األطــراف العامــل كاجتمــاع لألطــراف فــي اتفــاق باريــس؛ كمــا تمــت 

دعــوة الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ إلــى أن تقــدم إلــى مؤتمــر أطــراف اتفــاق باريــس فــي دورتــه الرابعــة نتائــج مســاهمة 

الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم السادس، بما في ذلك النتائج ذات الصلة لتقييم احتياجات التكيف، ويدعو مجتمع البحث إلى 

زيــادة فهــم التأثيــرات العالميــة واإلقليميــة والمحليــة لتغيــر المنــاخ وخيــارات االســتجابة واحتياجــات التكيــف.
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تمويل التكيف

تمــت اإلشــارة الــى أن التمويــل الحالــي المتعلــق بتغيــر المنــاخ ألغــراض التكيــف ال يــزال غيــر كاٍف لالســتجابة لتفاقــم آثــار تغيــر المنــاخ فــي 

الــدول الناميــة؛ وبنــاًء عليــه، تــم حــث األطــراف مــن الــدول المتقدمــة علــى التعجيــل فــي توفيــر التمويــل المتعلــق بالمنــاخ ونقــل 

التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات مــن أجــل التكيــف ومــن أجــل االســتجابة الحتياجــات الــدول الناميــة، بمــا فــي ذلــك صياغــة وتنفيــذ خطــط 

التكيــف الوطنيــة وابالغــات التكيــف واالشــارة الــى أهميــة كفايــة تمويــل التكيــف وإمكانيــة التنبــؤ بــه، بمــا فــي ذلــك المبالــغ المخصصــة 

لصنــدوق التكيــف، حيــث تمــت دعــوة الــدول المتقدمــة إلــى النظــر فــي التعهــدات الماليــة الســابقة؛ والترحيــب بالتعهــدات األخيــرة التــي 

قدمتهــا العديــد مــن الــدول المتقدمــة لزيــادة توفيرهــا للتمويــل المتعلــق بالمنــاخ لدعــم التكيــف فــي الــدول الناميــة اســتجابة الحتياجاتهــا 

إلــى صنــدوق التكيــف وصنــدوق أقــل الــدول نمــوًا، والتــي تمثــل مســاهمات كبيــرة  المتزايــدة، بمــا فــي ذلــك المســاهمات المقدمــة 

التقــدم مقارنــة بالجهــود الســابقة. كمــا تمــت مطالبــة الــدول المتقدمــة بمضاعفــة توفيرهــا الجماعــي للتمويــل المتعلــق بالمنــاخ بحلــول 

2025 مــن أجــل التكيــف فــي الــدول الناميــة كمــا تمــت دعــوة بنــوك التنميــة المتعــددة األطــراف والمؤسســات الماليــة األخــرى والقطــاع 

الخــاص إلــى تعزيــز حشــد التمويــل مــن أجــل توفيــر حجــم المــوارد الالزمــة لتحقيــق خطــط المنــاخ، خاصــة التكيــف، وتشــجيع األطــراف علــى 

مواصلــة استكشــاف ُنهــج وأدوات مبتكــرة لتمويــل التكيــف مــن مصــادر أخــرى.

التخفيف

االقــرار بــأن تأثيــرات تغيــر المنــاخ ســتكون أقــل بكثيــر عنــد التمكــن طبقــًا لهــدف درجــة الحــرارة الــذي وضعــه اتفــاق باريــس والــذي يدعــو الــى 

وقــف الزيــادة فــي متوســط درجــة الحــرارة العالميــة عنــد مســتوى زيــادة 1.5 درجــة مئويــة مقارنــة بـــ 2 درجــة مئويــة مقارنــة بمــا قبــل عصــر 

الثــورة الصناعيــة، وهــو مــا يتطلــب تخفيضــات ســريعة وعميقــة ومســتمرة فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة العالميــة، بمــا فــي ذلــك خفــض 

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون العالميــة بنســبة 45 فــي المائــة بحلــول عــام 2030 مقارنــة بمســتوى عــام 2010 وإلــى صفريــة الكربــون 

فــي منتصــف القــرن تقريًبــا، وكذلــك التخفيضــات الكبيــرة فــي غــازات الدفيئــة األخــرى؛ وهــو مــا يتطلــب إجــراءات عاجلــة فــي هــذا العقــد، 

علــى أســاس أفضــل المعــارف العلميــة المتاحــة واإلنصــاف، بنــاًء علــى مبــدأ المســؤولية المشــتركة ولكــن المتباينــة فــي ضــوء الظــروف 

الوطنيــة المختلفــة وفــي ســياق التنميــة المســتدامة والجهــود المبذولــة للقضــاء علــى الفقــر، مــع المالحظــة وبشــكل مثيــر للقلــق نتائــج 

التقريــر التجميعــي بشــأن المســاهمات المحــددة وطنيــًا بموجــب اتفــاق باريــس، والتــي تشــير إلــى أن المســتوى اإلجمالــي النبعاثــات غــازات 

االحتبــاس الحــراري، فــي عــام 2030 ســتزداد بنســبة قدرهــا 13.7 فــي المائــة أعلــى مــن مســتويات انبعاثــات عــام 2010 فــي حــال تنفيــذ 

جميــع المســاهمات المحــددة وطنيــًا المقدمــة مــن الــدول األطــراف؛ وهــو مــا يؤكــد علــى الحاجــة الملحــة ألن تضاعــف األطــراف جهودهــا 

للحد بشكل جماعي من االنبعاثات، كما تمت دعوة األطراف إلى التعجيل بتطوير ونشر التكنولوجيات، واعتماد السياسات، لالنتقال 

إلــى نظــم الطاقــة المنخفضــة االنبعاثــات عــن طريــق التعجيــل بنشــر توليــد الطاقــة النظيفــة وتدابيــر كفــاءة الطاقــة، بمــا فــي ذلــك تســريع 

الجهــود نحــو التخلــص التدريجــي مــن طاقــة الفحــم والدعــم للوقــود األحفــوري، واتخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات للحــد مــن انبعاثــات غــازات 

الدفيئــة غيــر ثانــي أكســيد الكربــون )بمــا فــي ذلــك غــاز الميثــان( بحلــول عــام 2030، واالشــارة الــى أهميــة حمايــة وحفــظ واســتعادة الطبيعــة 

والنظــم اإليكولوجيــة لتحقيــق هــدف اتفــاق باريــس، مثــل الغابــات وغيرهــا مــن النظــم اإليكولوجيــة البريــة والبحريــة التــي تعمــل كمصــارف 

وخزانــات لغــازات الدفيئــة وعــن طريــق حمايــة التنــوع البيولوجــي، مــع تقديــم الضمانــات االجتماعيــة والبيئيــة.



 17

مفاوضات الدول العربية بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل التخفيف والتكيف

تــم حــث الــدول المتقدمــة علــى تقديــم دعــم معــزز مــن خــالل المــوارد الماليــة ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات، لمســاعدة الــدول الناميــة 

علــى التخفيــف والتكيــف اســتمرارًا اللتزاماتهــا القائمــة بموجــب االتفاقيــة واتفــاق باريــس، وال ســيما بســبب اآلثــار المتزايــدة لتغيــر المنــاخ 

وزيــادة المديونيــة نتيجــة لوبــاء فيــروس كورونــا 2019، وهــو مــا يتطلــب زيــادة الدعــم المقــدم إلــى الــدول الناميــة بشــكل كبيــر بمــا يتجــاوز 

100 مليــار دوالر أمريكــي فــي الســنة، وهــو الهــدف الــذي لــم يتحقــق بحلــول 2020 طبقــًا لتعهــدات الــدول المتقدمــة ويتطلــب وفــاء 

الــدول المتقدمــة بتعهداتهــا بشــفافية، كمــا تــم الترحيــب ببــدء مناقشــات الهــدف الجماعــي الكمــي الجديــد بشــأن التمويــل المتعلــق 

بالمنــاخ، واالشــارة الــى التحديــات التــي تواجههــا العديــد مــن الــدول الناميــة فــي الحصــول علــى التمويــل وهــو مــا يتطلــب بــذل المزيــد مــن 

الجهــود لتعزيــز الوصــول إلــى التمويــل مــن قبــل الكيانــات التشــغيلية لآلليــة الماليــة.

الخسائر واألضرار 

تمــت اإلشــارة الــى أنــه مــن الواضــح أن تغيــر المنــاخ قــد تســبب بالفعــل وســيؤدي إلــى خســائر وأضــرار متزايــدة، وأنــه مــع ارتفــاع درجــات 

الحــرارة، تتســبب تأثيــرات المنــاخ والطقــس المتطرفــة باإلضافــة إلــى األحــداث البطيئــة الحــدوث، فــي حــدوث تهديــًدا اجتماعًيــا واقتصادًيــا 

وبيئًيــا متزايــًدا، وهــو مــا يؤكــد علــى الضــرورة الملحــة لتكثيــف اإلجــراءات والدعــم، بمــا فــي ذلــك التمويــل ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات، 

مــن أجــل تنفيــذ منهجيــات مختلفــة لتجنــب الخســائر واألضــرار المرتبطــة باآلثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ فــي الــدول الناميــة والتقليــل منهــا 

ومعالجتهــا. وذلــك يتطلــب مــن الــدول المتقدمــة والكيانــات التشــغيلية لآلليــات الماليــة وكيانــات األمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة 

الدوليــة وغيرهــا مــن المؤسســات الثنائيــة والمتعــددة األطــراف، بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة والمصــادر الخاصــة، علــى تقديــم 

دعــم معــزز وإضافــي لألنشــطة التــي تعالــج الخســائر واألضــرار المرتبطــة مــع اآلثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ.

التنفيذ 

تمــت اإلشــارة الــى أهميــة التحــرك بســرعة مــن أجــل التنفيــذ الكامــل التفــاق باريــس؛ والبــدء فــي عمليــة التقييــم العالمــي علــى أن تكــون 

العمليــة شــاملة وجامعــة ومتســقة مــع المــادة 14 مــن اتفــاق باريــس باإلضافــة الــى أهميــة اســتكمال برنامــج عمــل اتفــاق باريــس، بمــا فــي 

ذلــك اعتمــاد القــرارات المتعلقــة باألطــر الزمنيــة المشــتركة للمســاهمات المحــددة وطنيــًا، والقضايــا المنهجيــة المتعلقــة بإطــار الشــفافية 

المعزز للعمل والدعم، وطرائق وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في الفقرة 12 من المواد 4، 7 من اتفاق باريس، 

وإرشادات النهج التعاونية، وبرنامج العمل في إطار النهج غير السوقية، مع أهمية مراعاة موقف األطراف ذات االقتصادات األكثر تأثرًا 

بتدابير االستجابة من الدول النامية )مثل الدول العربية التي يعتمد دخلها على البترول(، كما تم الترحيب باإلجراءات المتخذة لالستفادة 

مــن إمكانــات العمــل القطاعــي للمســاهمة فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة وتنفيذهــا، ال ســيما فــي القطاعــات كثيفــة االنبعاثــات؛ وأهميــة 

حمايــة النظــم اإليكولوجيــة وحفظهــا واســتعادتها لتقديــم الخدمــات الحيويــة، بمــا فــي ذلــك العمــل كبواليــع وخزانــات لغــازات الدفيئــة، والحــد 

مــن التعــرض لتأثيــرات تغيــر المنــاخ، ودعــم ســبل العيــش المســتدامة، بمــا فــي ذلــك للشــعوب األصليــة والمجتمعــات المحليــة؛ وتشــجيع 
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التعاون 

تمـــت اإلشـــارة الـــى الحاجـــة الملحـــة لســـد الثغـــرات فـــي التنفيـــذ مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف اتفـــاق باريـــس، نظـــرًا ألهميـــة التعـــاون الدولـــي بشـــأن 

العمـــل المناخـــي المبتكـــر، بمـــا فـــي ذلـــك التقـــدم التكنولوجـــي، عبـــر جميـــع الجهـــات الفاعلـــة فـــي المجتمـــع والقطاعـــات والمناطـــق، باإلضافـــة 

الـــى الـــدور المهـــم ألصحـــاب المصلحـــة مـــن غيـــر الـــدول أطـــراف االتفاقيـــة بمـــا فـــي ذلـــك المجتمـــع المدنـــي والشـــعوب األصليـــة والمجتمعـــات 

المحليـــة والشـــباب واألطفـــال والحكومـــات المحليـــة واإلقليميـــة وأصحـــاب المصلحـــة اآلخـــرون، وهـــو مـــا يتطلـــب تحســـين شـــراكة مراكـــش 

للعمـــل المناخـــي العالمـــي مـــن أجـــل تعزيـــز الطمـــوح وســـرعة تنفيـــذ برنامـــج عمـــل جالســـكو بشـــأن العمـــل مـــن أجـــل التمكيـــن المناخـــي، مـــع 

احتـــرام التـــزام كل األطـــراف فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق اإلنســـان، والمســـاواة بيـــن الجنســـين وتمكيـــن المـــرأة؛ وحـــث األطـــراف وأصحـــاب المصلحـــة 

علـــى ضمـــان مشـــاركة الشـــباب وتمثيلهـــم بشـــكل هـــادف فـــي عمليـــات صنـــع القـــرار وكذلـــك أهميـــة إشـــراك الشـــعوب األصليـــة والمجتمعـــات 

المحليـــة فـــي تصميـــم وتنفيـــذ اإلجـــراءات المتعلقـــة بالمنـــاخ وكفالـــة التنفيـــذ المراعـــي للمنظـــور االجتماعـــي ووســـائل التنفيـــذ، التـــي تعتبـــر 

اساســـية لزيـــادة الطمـــوح وتحقيـــق األهـــداف المناخيـــة. باإلضافـــة الدعـــوة للنظـــر فـــي كيفيـــة دمـــج وتعزيـــز اإلجـــراءات المتعلقـــة بالمحيطـــات 

فـــي خطـــط عملهـــا الحاليـــة، واإلبـــالغ عـــن هـــذه األنشـــطة فـــي إطـــار عمليـــات اإلبـــالغ الحاليـــة حســـب الحاجـــة والقـــدرة. 

كما تم التوصل الى بعض اإلعالنات الطوعية من بعض األطراف ومن أهمها:

اعالن الواليات المتحدة والصين لتحسين العمل المناخي خالل العقد الحالي

جــاء اتفــاق أكبــر اثنيــن مــن مســببي االنبعاثــات علــى العمــل المشــترك بينهمــا بمثابــة إشــارة إيجابيــة، علــى الرغــم مــن أن االتفــاق لــم يأتــي 

بجديــد، حيــث نــص علــى نفــس التعهــدات التــي أعلــن عنهــا مســبًقا ســواء فيمــا يخــص التمويــل أو خطــط خفــض االنبعاثــات، بيــد أن الخبــر 

الجيــد أن الطرفيــن يتحدثــان عــن المنــاخ وهــو مــا قــد ينتــج عنــه مزيــد مــن النتائــج المســتقبلية التــي تســاهم فــي تحقيــق أهــداف اتفاقيــة 

تغيــر المنــاخ خاصــة مقــررات اتفــاق باريــس بشــأن الهــدف العالمــي للحــرارة وغيرهــا.

تعهد الميثان

وافــق مــا يزيــد عــن 100 دولــة علــى الحــد مــن انبعاثــات الميثــان بنســبة 30 فــي المائــة فــي عــام 2030، رغــم أن االعــالن غيــر ملــزم، إال 

أنــه يعطــي داللــة قويــة تشــبه مســألة الفحــم علــى أنــه حــان الوقــت التخــاذ إجــراءات قويــة خاصــة وأن غــاز الميثــان لــه قــدرة عاليــة علــى 

التســخين بالغــالف الجــوي تبلــغ حوالــي 23 ضعــف ثانــي أكســيد الكربــون.

األطــراف علــى اتبــاع نهــج متكامــل لمعالجــة تلــك القضايــا مــن خــالل السياســات الوطنيــة والمحليــة وقــرارات التخطيــط؛ وحــدوث انتقــال 

عــادل يعــزز التنميــة المســتدامة والقضــاء علــى الفقــر، وإيجــاد العمــل الالئــق والوظائــف الجيــدة، مــن خــالل جعــل التدفقــات الماليــة متســقة 

مــع مســار انخفــاض انبعاثــات غــازات الدفيئــة والتنميــة القــادرة علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، بواســطة نشــر ونقــل التكنولوجيــا وتقديــم 

الدعــم لألطــراف مــن الــدول الناميــة.
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اعالن جالسكو للغابات واستخدامات األراضي

جـــــاءت الكثيـــــر مـــــن االتفاقـــــات علـــــى الهامـــــش التـــــي جـــــرى التوصـــــل إليهـــــا فـــــي مؤتمر المنـــــاخ بمثابـــــة خيبة أمـــــل، بيـــــد أن االتفـــــاق الخاص 

بإزالـــــة الغابـــــات مـــــن الممكـــــن أن يـــــؤدي إلـــــى حدوث فـــــارق. على النقيض من بعـــــض االتفاقات األخـــــرى، انضم 141 دولـــــة لهذا االتفاق 

مـــــن بينهـــــم الالعبـــــون الرئيســـــيون مثـــــل روســـــيا والصيـــــن والبرازيـــــل والكونغـــــو من الـــــدول الناميـــــة والواليات المتحـــــدة وكندا مـــــن الدول 

المتقدمـــــة. لكـــــن انتقـــــده الكثيـــــر مـــــن الخبراء نظـــــرًا إلمهاله الدول 10 ســـــنوات حتى 2030 للتوقـــــف عن قطع الغابات وهـــــى مدة زمنية 

طويلـــــة نســـــبيا قـــــد يحـــــدث فيها الكثيـــــر من القطـــــع والتدمير لرئـــــة العالم.

اعالن جالسكو المالي

قــام أكثــر مــن 450 بنــك ومؤسســة ماليــة مــن 45 دولــة بالتوقيــع علــى مــا يعــرف بتحالــف جالســكو المالــي )تحالــف خــاص بالبنــوك 

إلــى 130  بــدون كربــون بأصــول تصــل قيمتهــا  والصناديــق التمويليــة واالســتثمارية وشــركات التأميــن( والتــي ســتكون لديهــا أعمــال 

تريليــون دوالر بحلــول منتصــف القــرن الحالــي، وهــو مــا يوضــح أهميــة المؤسســات التمويليــة ودورهــا كأداة مؤثــرة للغايــة فــي جهــود 

مكافحــة التغيــر المناخــي، بيــد أن قائمــة البنــوك الموقعــة تخلــو مــن ســتة بنــوك مــن قائمــة البنــوك العشــرة األكبــر فــي العالــم ومــن بينهــا 

بنــوك صينيــة والتــي تقــدم التمويــل ألنشــطة الفحــم، مثــل بنــك التعميــر الصينــي والبنــك التجــاري الصينــي، وكذلــك بنــوك أمريكيــة مثــل 

بنــك أميــركا.
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الفصل الثاني

 مجموعة الدول العربية في مؤتمر األطراف

2.1 مقدمة عامة:
مجموعــة الــدول العربيــة هــي إحــدى مجموعــات التفــاوض الرئيســية فــي مفاوضــات اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن 

تغيــر المنــاخ. وهــي مكونــة مــن 22 دولــة عربيــة وهــم نفــس أعضــاء جامعــة الــدول العربيــة. 

معلومات هامة عن المجموعة: 

العامــة 	  الجلســات  المجموعــة فــي جميــع  عــن  بالنيابــة  وتتحــدث  المجموعــة،  الســعودية هــي قائــد  العربيــة  المملكــة 
الرئيســية.

تنظــم المجموعــة اجتماعــا قبــل كل اجتماعــات األمــم المتحــدة للمنــاخ مثــل ال COP وال SBI و ال SBSTA لمناقشــة 	 
مواقفهــم. وعــادة مــا تعقــد االجتماعــات فــي مقــر جامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة.

تجتمــع المجموعــة بشــكل يومــي فــي COP لوضــع االســتراتيجيات بشــأن مواقفهــم )االجتمــاع مغلــق للوفــود الرســمية 	 
فقط(.

للمجموعـــة العربيـــة مفاوضـــون قياديـــون مقســـمون علـــى كل جلســـة تفـــاوض لتمثيل موقفهـــا ومطالبها.   	 

عــن 	  نيابــة  تتحــدث  التــي  الدولــة  هــي  بالقــول “هــذه  األولــى  دائًمــا مداخلتــه  للمجموعــة  الرئيســي  المفــاوض  يبــدأ 
العربيــة(. الــدول  جامعــة  عــن  نيابــة  تتحــدث  الســعودية  العربيــة  “المملكــة  )مثــال:   .”X مجموعــة 

من المهم مالحظة أن البلدان يمكن أن تكون جزًءا من أكثر من مجموعة واحدة. جميع أعضاء المجموعة العربية هم جزء من 
مجموعات أخرى مثل المجموعة األفريقية ومجموعة G77 + الصين.

 اإلمارات العربيةالسعوديةالمغربالعراقالجزائر
المتحدة

السودانعمانالكويتجزر القمر
اليمن

الصومالموريتانيااألردنالبحرين

سوريافلسطينلبنانجيبوتي

تونسقطرليبيامصر

أعضاء المجموعة العربية

وفًقــا التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، تنــدرج جميــع دول المجموعــة العربيــة ضمــن مجموعــة دول دون 

الملحــق )Non-Anenx( وبالرغــم مــن أن أعضــاء المجموعــة العربيــة يواجهــون تحديــات مناخيــة وأولويــات مختلفــة فــي اتفاقيــة 

األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، فإنهــم يعملــون مًعــا للتوصــل إلــى رؤيــة مشــتركة تلبــي جميــع أهــداف الــدول. 

18 دولة عربية وقعت وصادقت على اتفاقية باريس	 

ليبيا واليمن والعراق لم تصادق عليها بعد	 
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2.2 موقف الدول العربية من اتفاق باريس:
تؤكــد المجموعــة العربيــة بشــكل عــام علــى ضــرورة أن تقــود بلــدان المرفــق األول )Annex 1( عمليــة خفــض االنبعاثــات 

بســبب مســؤوليتها التاريخيــة، وااللتــزام بتعهداتهــا الماليــة وزيــادة هــذه التعهــدات الخاصــة بمبــادرات التكيــف والتخفيــف 

للبلــدان فــي مجموعــة دون المرفــق )Non Annex(. يجــب أن تتوافــق جميــع القــرارات والمفاوضــات مــع مبــادئ اتفاقيــة 

باألطــراف وشــاملة وشــفافة وتلتــزم  باريــس وأن تكــون مدفوعــة  األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ واتفــاق 

بمبــادئ العدالــة واإلنصــاف والمســئوليات المشــتركة لكــن متباينــة األعبــاء مــع رفــض اإلجــراءات أحاديــة الجانــب فــي تنــاول 

قضايــا تغيــر المنــاخ.

كمــا يجــب الحفــاظ علــى التــوازن بيــن العمــل المناخــي والدعــم المقــدم، ومراعــاة الظــروف الوطنيــة للــدول الناميــة. كمــا تركــز 

المجموعة على ان العمل المناخي يجب أن يستهدف االنبعاثات وليس المصادر وأن يشمل كل غازات الدفيئة وجميع الحلول 

والتقنيــات بشــكل شــمولي وكامــل دون تمييــز، إضافــة علــى أال يقتصــر الطمــوح علــى قضايــا التخفيــف وإنمــا يشــمل قضايــا 

التكيــف ووســائل التنفيــذ. ويوضــح الجــزء التالــي تفاصيــل محــددة متعلقــة ببنــود االتفاقيــة وموقــف المجموعــة بشــكل عــام.

 )PA ،3 المادة( )NDCs( المساهمات المحددة وطنيًا

موقف الدول العربية من المساهمات المحددة وطنًيا هو: 

في الوقت الذي ينبغي فيه أن تهدف جميع البلدان إلى أن يكون لديها مساهمات وطنية طموحة، ينبغي التركيز على 	 
بلدان مجموعة المرفق األول )Annex 1( لقيادة الطريق.

يجــب أن ال تركــز المســاهمات المحــددة وطنًيــا علــى التخفيــف فقــط، بــل يجــب تضميــن جميــع جوانــب تغيــر المنــاخ مثــل 	 
التكيــف.

 COP26 ــــــا المحــــــدث )الثانــــــي( قبــــــل اجتمــــــاع هــــــذا العــــــام، ُطلــــــب مــــــن البلــــــدان تقديــــــم تقريــــــر المســــــاهمات المحــــــددة وطنًي
وحتــــــى اآلن، قدمــــــت ســــــتة عشــــــر دولــــــة عربيــــــة فقــــــط مســــــاهمات محدثــــــة قبــــــل وأثنــــــاء مؤتمــــــر COP26. وهــــــذه الــــــدول 
هــــــي األردن، واإلمــــــارات، والبحريــــــن، وتونــــــس، وجــــــزر الُقمــــــر، والســــــعودية، والســــــودان، والصومــــــال، وعمــــــان، وفلســــــطين، 

وقطــــــر، والكويــــــت، ولبنــــــان، والمغــــــرب، وموريتانيــــــا، واليمــــــن.

)لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة ملحق 2(.

:)PA ،4 التخفيف )المادة

فيمــا يتعلــق بالمــادة 4، تؤكــد الــدول العربيــة علــى أهميــة توفيــر مســاحة للبلــدان الناميــة )Non-annex( للقيــام بــأي 
علــى مســتوى  إجــراءات  نــوع مــن جهــود التخفيــف المعــززة )بمــا فــي ذلــك وضــع أهــداف لخفــض االنبعاثــات( تتطلــب 
االقتصــاد ككل او مســتويات أخــرى والتعامــل مــع الهــدف العالمــي بمــا يتناســب مــع اتفــاق باريــس. هــذا مهــم بشــكل 
خــاص لمنتجــي النفــط والغــاز فــي الــدول العربيــة ألن التحــول الهائــل عــن الوقــود األحفــوري ســيكون لــه آثــار ســلبية علــى 
اقتصاداتهــم، وبالتالــي فــإن هــذه البلــدان تحتــاج إلــى وقــت لمواجهــة التحــدي المتمثــل فــي تنويــع االقتصــادات اســتجابة 

إلجــراءات التخفيــف.
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بشــكل عــام، تريــد الــدول العربيــة تمييــز طبيعــة جهــود التخفيــف بيــن البلــدان المتقدمــة والناميــة بمــا يعكــس األحــكام 
تضميــن  يتــم  أن  يجــب  كمــا   .)CBDR( المتباينــة  ولكــن  المشــتركة،  المســؤوليات  علــى  القائمــة  لالتفاقيــة  الحاليــة 
)المســاهمات فــي  الخصائــص والمعلومــات فــي المســاهمات الوطنيــة القائمــة وان تتوافــر المرونــة فــي اإلرشــادات 

والدعــم. اإلجــراءات  بيــن  القــوي  الربــط  التأكيــد وضمــان  علــى  المســتدامة(، اضاًفــة  التنميــة  ســياق 

)PA ،6 آليات األسواق )المادة

موقــف الــدول العربيــة مــن المــادة 6:

يجب أن تكون المادة 6 عادلة وال ينبغي أن توفر سباًل للدول المتقدمة لممارسة الضغط على الدول النامية. 	 

أن يكــون هنــاك مرونــة فيمــا يتعلــق بالمتطلبــات الفنيــة للمشــاركة فــي أنشــطة المــادة السادســة بمــا فــي ذلــك ضــرورة 	 

احترام تنوع المساهمات المحددة وطنًيا مثل المساهمات القائمة على السياسات والتدابير، والمقاييس غير المتعلقة 

بغــازات الدفيئــة وخطــوط األســاس واإلبــالغ.

أن يكون هناك قرار شامل لجميع المواد 6.2، 6.4، 6.8 كحزمة واحدة.	 

أال يقتصر استخدام آليات المادة السادسة في المساهمات الوطنية.	 

اتباع النهج من أسفل إلى أعلى والسماح بالتمايز في النهج التعاونية.	 

تخصيص عائدات لصندوق التكيف من كل من النهج التعاونية 6.2، وآلية التخفيف 6.4 دون تمييز أو تفضيل آللية على 	 

األخرى.

أن يقتصر تطبيق الخصم المتعادل على وحدات التخفيف المنقولة دولًيا الناتجة عن األنشطة المدرجة في المساهمات 	 

الوطنية فقط.

إتاحــة االســتفادة مــن وحــدات خفــض انبعاثــات آليــة التنميــة النظيفــة الصــادرة قبــل عــام 2020 فــي المســاهمات الوطنيــة 	 

للدولــة المضيفــة لألنشــطة.

ضرورة اعتماد برنامج لدعم وبناء قدرات الدول النامية لتمكين مشاركتها في آليات المادة السادسة.	 

يجب تعلم الدروس الرئيسية من آلية التنمية النظيفة بموجب بروتوكول كيوتو ودمجها في تصميم نظام األسواق.   	 

)CBDR( المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة

 إن المســؤوليات المشــتركة لكــن المتباينــة هــي مبــدأ ضمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر 
المنــاخ )UNFCCC( الــذي يقــر بالمســئولية المشــتركة مــع تبايــن األعبــاء للتفــاوت بيــن قــدرات كل مــن الــدول 

المتقدمــة والناميــة فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ.
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)PA ،7 التكيف )المادة

ــر  ــ ــ ــــادة مخاطــ ــ ــر وزيــ ــ ــ ــــطح البحــ ــ ــــتوى ســ ــ ــاع مســ ــ ــ ــرارة وارتفــ ــ ــ ــــات الحــ ــ ــاع درجــ ــ ــ ــر بارتفــ ــ ــ ــــديدة التأثــ ــ ــــة شــ ــ ــــة العربيــ ــ ــــة المنطقــ ــ إن بيئــ

ــــــدة  ــــــم المتحــ ــــة األمــ ــ ــــــي اتفاقيــ ــــة فــ ــ ــــــدول العربيــ ــــية للــ ــ ــــا الرئيســ ــ ــــد القضايــ ــ ــــــف أحــ ــــــل التكيــ ــــذا يجعــ ــ ــــــاف، هــ ــــات والجفــ ــ الفيضانــ

ــــــر المنــــــــاخ. حيــــــــث أن المجموعــــــــة تضغــــــــط مــــــــن أجــــــــل هــــــــدف طويــــــــل األجــــــــل أو رؤيــــــــة بشــــــــأن التكيــــــــف  اإلطاريــــــــة بشــــــــأن تغيــ

ــــــط. ــــــف فقــ ــــــى التخفيــ ــــز علــ ــ ــــــدف يركــ ــــــود هــ ــــــب وجــ ــــــف ولتجنــ ــــــف والتخفيــ ــــــن التكيــ ــــؤ بيــ ــ ــــــود تكافــ ــــان وجــ ــ لضمــ

ــا،  ــ ــ ــ ــــددة وطنًي ــ ــــاهمات المحــ ــ ــــجل المســ ــ ــرار ســ ــ ــ ــــى غــ ــ ــــــت علــ ــر اإلنترنــ ــ ــ ــــجل عبــ ــ ــــاء ســ ــ ــــة إنشــ ــ ــــدول العربيــ ــ ــــم الــ ــ ــــام، تدعــ ــ ــــكل عــ ــ بشــ

حيــــــــث ســــــــيكون بمقــــــــدور األطــــــــراف تقديــــــــم بالغــــــــات التكيــــــــف الخاصــــــــة بهــــــــم وتحديثهــــــــا بشــــــــكل دوري. تؤكــــــــد المجموعــــــــة 

ــــا  ــ ــــادة دعمهــ ــ ــــة وزيــ ــ ــــدان المتقدمــ ــ ــــة البلــ ــ ــــرورة مواصلــ ــ ــــه، وضــ ــ ــــؤ بــ ــ ــــــن التنبــ ــــــذي يمكــ ــــــف الــ ــــــل التكيــ ــــة تمويــ ــ ــــــى أهميــ ــــا علــ ــ أيًضــ

لمبــــــــادرات التكيــــــــف فــــــــي البلــــــــدان الناميــــــــة مــــــــن خــــــــالل األدوات المتاحــــــــة مثــــــــل صنــــــــدوق التكيــــــــف وصنــــــــدوق المنــــــــاخ 

ــــى: ــ ــــة الــ ــ ــــو المجموعــ ــ ــــام تدعــ ــ ــــكل عــ ــ ــــر )GCF(. وبشــ ــ األخضــ

ضرورة تحديد الهدف العالمي للتكيف ووضع منهجيات لتحقيقه )لتفعيل المادة 7 من اتفاق باريس(.	 

ضرورة تفعيل إجراءات التكيف وربطها مع الهدف العالمي.	 

شمولية وتنظيم بالغات التكيف وتوفير الدعم إلعدادها، أخذًا بعين االعتبار نوعية إجراءات التكيف.	 

أهمية األخذ بعين االعتبار فوائد التخفيف المصاحبة للتكيف والتنوع االقتصادي.	 

المساهمات الوطنية هي الوسيلة الرئيسية لبالغات التكيف.	 

صندوق التكيف

تأســس صنــدوق التكيــف )AF( فــي عــام 2001 لتمويــل مشــاريع وبرامــج التكيــف الملموســة فــي البلــدان 
الناميــة األطــراف فــي بروتوكــول كيوتــو المعرضــة بشــكل خــاص لآلثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ، ويتــم تمويلــه مــن 

خــالل نســبة مــن عوائــد مشــروعات اليــة التنميــة باإلضافــة الــى مســاهمات المانحيــن.

حصة من العائدات

ضريبــة ُتفــرض علــى التجــارة )بموجــب المــادة 6( وُتســتخدم لتغطيــة األغــراض اإلداريــة الشــاملة 
وتجديــد مــوارد صنــدوق التكيــف الــذي يوفــر الدعــم للبلــدان الضعيفــة للتكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ.
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اتصاالت التكيف

)GCF( صندوق المناخ األخضر

)WIM( آلية وارسو الدولية

تأسســت بموجــب المــادة 7، الفقرتيــن 10 و11 مــن اتفــاق باريــس. ينبغــي علــى كل طــرف أن 
يتقــدم ويســتكمل دوريــًا بالغــًا عــن التكيــف يتضمــن معلومــات عــن أولوياتــه واحتياجــات التنفيــذ 

والدعــم والخطــط واإلجــراءات.

الصنــدوق األخضــر للمنــاخ هــو صنــدوق تــم إنشــاؤه فــي إطــار اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة 
بشــأن تغيــر المنــاخ ككيــان تشــغيلي لآلليــة الماليــة لمســاعدة البلــدان الناميــة فــي ممارســات 

التكيــف والتخفيــف لمواجهــة تغيــر المنــاخ.

تــم إنشــاء اآلليــة فــي COP19 2013 لمعالجــة الخســائر واألضــرار المرتبطــة بتأثيــرات تغيــر المنــاخ، 
بمــا فــي ذلــك األحــداث المتطرفــة والظواهــر بطيئــة الحــدوث، فــي البلــدان الناميــة المعرضــة 

بشــكل خــاص لآلثــار الضــارة للتغيــر المناخــي

 الخســائر واألضــرار )PA المــادة 8(

 تدعــــــم المجموعــــــة العربيــــــة إنشــــــاء اللجنــــــة التنفيذيــــــة آلليــــــة وارســــــو الدوليــــــة )WIM( التــــــي تركــــــز علــــــى ركائــــــز متعــــــددة بمــــــا 

فــــــي ذلــــــك: 

استكشاف طرق دعم استراتيجيات دراسة ونقل المخاطر الحالية وتعزيز تطوير و/ أو توسيع هذه االستراتيجيات.   	 

إنشــــــاء برنامــــــج لبنــــــاء القــــــدرات لمعالجــــــة القيــــــود المفروضــــــة علــــــى قــــــدرات البلــــــدان الناميــــــة فــــــي جهودهــــــا لتفــــــادي وتقليــــــل 	 

الخســــــائر واألضــــــرار. 

ــــدرات، 	  ــاء القــ ــ ــا وبنــ ــ ــــل والتكنولوجيــ ــــق بالتمويــ ــا يتعلــ ــ ــــي فيمــ ــــي والدولــ ــــتويين الوطنــ ــــى المســ ــــوات علــ ــــل للفجــ ــراء تحليــ ــ إجــ

ــــددة.  ــــرات المحــ ــــة الثغــ ــــة معالجــ ــــأن كيفيــ ــــات بشــ ــــم توصيــ وتقديــ
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)PA ،9 المــوارد الماليــة )المــادة

موقــف الــدول العربيــة مــن المــادة 9:

إلزام الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها بضخ ال 100 مليار دوالر سنويًا للدول النامية واألقل نموًا.	 

العمــل علــى تحديــد الهــدف العالمــي الجديــد للتمويــل اضافــة الــى ضمــان الشــفافية فــي التقريــر المالــي نصــف الســنوي 	 

المقدم.   

أن يعتمد التمويل على المنح وليس القروض وتسهيل إجراءات الحصول عليها.	 

زيــادة التدفقــات الماليــة مــن دول المرفــق األول والتعجيــل بهــا وتخصيــص التمويــل الــالزم لمعالجــة الخســائر واألضــرار 	 

بوصفهــا عنصــرًا حاســمًا فــي االســتجابة العالميــة لتغيــر المنــاخ.

توفير التمويل المالئم والكافي والتوزيع العادل للتكنولوجيا ودعم بناء قدرات الدول النامية وخاصة الدول العربية.	 

زيــادة تمويــل 	  لتمويــل تدابيــر التخفيــف والتكيــف، مــع  الــدول المتقدمــة  الــذي تقدمــه  رفــع مســتوى الدعــم المالــي 

الحاليــة. بالمســتويات  كبيــر مقارنــًة  بشــكل  التكيــف 

ضمان التوزيع العادل والمتساوي لألموال بين الدول األكثر تضررًا.	 

التوازن في الدعم المالي بين التكيف والتخفيف.	 

تحويــل احتياجــات تمويــل المنــاخ إلــى إجــراءات فعليــة والتغلــب علــى العوائــق التــي تحــول دون ذلــك، وتعزيــز إمكانيــة 	 

حصــول الــدول الناميــة علــى التمويــل الــالزم.

ال بــد أن تكــون التدفقــات الماليــة متســقة مــع مســار انخفــاض انبعاثــات غــازات الدفيئــة وأنشــطة التكيــف مــع تغيــر 	 

المنــاخ.

)PA ،10 نقــل التكنولوجيــا )المــادة 

إنــه  المنــاخ.  بشــأن  المتحــدة  األمــم  مفاوضــات  فــي  مهًمــا  عنصــًرا  التكنولوجيــا  نقــل  يعتبــر  العربيــة،  للــدول  بالنســبة 

يلعــب دوًرا حاســًما فــي االســتجابة العالميــة الفعالــة لتحديــات تغيــر المنــاخ ويســمح لبلــدان المنطقــة باالســتفادة مــن 

المتقدمــة. البلــدان  فــي  المتاحــة  التقنيــات 

 موقــف الــدول العربيــة مــن المــادة:

المــادة 10 هــي حالًيــا نظريــة فقــط. يجــب علــى البلــدان المتقدمــة أن تدعــم النقــل الكامــل والمباشــر للتكنولوجيــا إلــى 	 

البلــدان الناميــة. هــذا لــم يحــدث بعــد.

مركــز وشــبكة تكنولوجيــا المنــاخ )CTCN( لديــه أداء ضعيــف ومــوارد ماليــة محــدودة. قــدم المركــز حتــى اآلن دعمــا فنيــًا 	 

محــدودًا ال عالقــة لــه بالتنفيــذ علــى أرض الواقــع.   

تحتــاج البلــدان الناميــة إلــى الدعــم المســتمر فــي تطويــر تقييمــات االحتياجــات التكنولوجيــة )TNAs( الخاصــة بهــا والتــي 	 

ستســاعدها علــى تحديــد األولويــات وفــرص االســتثمار.   
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)CTCN( مركز تكنولوجيا المناخ وشبكة

)TNAs( تقييمات االحتياجات التكنولوجية

الــذراع التشــغيلي للناحيــة التقنيــة لالتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، التــي يســتضيفها برنامــج البيئــة لألمــم 
المتحــدة ومنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )UNIDO(. يشــجع المركــز علــى نقــل المعجــل للتكنولوجيــات 

الســليمة بيئيــًا مــن أجــل بيئــة منخفضــة الكربــون ومقاومــة للمنــاخ بنــاًء علــى طلــب البلــدان الناميــة.

مجموعــة مــن األنشــطة التــي تقودهــا البلــدان والتــي تحــدد أولويــات تكنولوجيــا التخفيــف مــن حــدة تغيــر المنــاخ 
والتكيــف مــع البلــدان الشــريكة والعمــل علــى إنتــاج مجموعــة مــن المشــاريع االســتثمارية

)PA ،13 الشــفافية )المــادة

العربيــة  المجموعــة  يتمثــل موقــف  تقاريرهــا.  فــي  تكــون “مرنــة”  أن  يمكــن  الناميــة  البلــدان  أن  إلــى   13 المــادة  تشــير 

إلــى البلــدان الناميــة بشــكل منهجــي، بمعنــى أن تكــون مدمجــة  فــي أن المرونــة المذكــورة فــي النــص يجــب أن ُتقــدم 

يتعلــق  وتفاصيلهــا. وفيمــا  وتكرارهــا ومســتواها  نطــاق االبالغــات  وتنعكــس مــن حيــث  بأكملــه  الشــفافية  نظــام  فــي 

بالتالــي: يتمثــل  فهــو  المجموعــة  بموقــف 

ينبغي أن يعترف إطار الشفافية بالطبيعة الوطنية للمساهمات المحددة ونطاقها الشامل.	 

يجــب تطبيــق المرونــة بشــكل منتظــم علــى إطــار الشــفافية مــع تجنــب تقويــض وحصــر بنــد المرونــة تجــاه الــدول الناميــة 	 

بحيــث ال تشــكل الجــداول والتصاميــم لإلفصــاح عبــىء علــى الــدول الناميــة.

تجنب مناقشة الترابط بين المادة 6 والشفافية )77 د في المبادئ واإلرشادات التوجيهية( إال بعد انتهاء مفاوضات 	 

المادة 6 وذلك لتجنب الحكم المسبق.

ضرورة توفير وسائل الدعم وبناء القدرات للدول النامية استعدادا لمتطلبات إطار الشفافية المحسن في 2024.	 

أن تحترم آليات الشفافية السيادة الوطنية.	 
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)PA ،14 عمليــة اســتخالص الحصيلــة العالميــة )المــادة

يشــمل موقــف المجموعــة العربيــة مــن المــادة 14:

ضمــان تــوازن دقيــق بيــن جميــع المواضيــع: بمــا فــي ذلــك التخفيــف والتكيــف ووســائل التنفيــذ وغيرهــا. أيضــا األخــذ 	 

بعيــن االعتبــار المجــاالت الهامــة مثــل التكيــف للتخفيــف مــن حــدة المنافــع المشــتركة والتنويــع االقتصــادي.   

يجــب أن يبقــى التقييــم العالمــي عبــارة عــن تجميــع لجهــود البلــدان بــداًل مــن محاســبة المســاهمات المحــددة وطنًيــا أو 	 

التشــكيك فــي جهــود أو طموحــات بلــدان معينــة. بمعنــى أن يكــون التقييــم التقنــي رفيــع المســتوى بصفــة جماعيــة 

وليســت وطنيــة.

 ينبغــي أن يكــون التقييــم العالمــي شــاماًل مــن حيــث مصــادر مدخالتــه، وقــد يشــمل ذلــك الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 	 

المعنيــة بتغيــر المنــاخ واألوســاط األكاديميــة والمســاهمات الطوعيــة مــن األطــراف والــوكاالت الدوليــة المختلفــة. 

أن تمتــاز عمليــة الجــرد بالشــمولية والتيســيرية، فــي ضــوء اإلنصــاف والمســؤولية المشــتركة ولكــن المتباينــة وبنــاء علــى 	 

أفضــل العلــوم المتاحــة )تحديــد ثغــرات الدعــم(

أن يشمل الجرد العالمي جميع موضوعات التكيف والتخفيف ووسائل التنفيذ.	 
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الفصل الثالث

التحليل السياسي والبيئي واالجتماعي 
والتكنولوجي واالقتصادي والقانوني 

)PESTEL( للتخفيف والتكيف في 
الدول العربية وكيف ينعكس على 

المفاوضات المناخية وانتقال الطاقة

3.1 مقدمة

يلعـــب تحســـين اســـتراتيجيات التخفيـــف والتكيـــف للـــدول العربيـــة دوًرا مهًمـــا فـــي انتقـــال الطاقـــة والعمـــل المناخـــي وتعزيـــز 

التزامـــات الـــدول العربيـــة تجـــاه أهدافهـــا المناخيـــة. فـــي هـــذا الصـــدد، يهـــدف هـــذا الفصـــل إلـــى بنـــاء نمـــوذج اســـتراتيجي يحـــدد 

األبعـــاد الرئيســـية التـــي تؤثـــر علـــى اســـتراتيجيات التكيـــف والتخفيـــف داخـــل المنطقـــة العربيـــة بطريقتيـــن )الفـــرص والتهديـــدات(. 

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـيتطرق هـــذا الفصـــل إلـــى أوجـــه االختـــالف القائمـــة بيـــن الـــدول العربيـــة وكيـــف يمكـــن التغلـــب عليهـــا 

علـــى  عمـــل مناخـــي فعـــال  بالتنســـيق األفضـــل والمفاوضـــات الجماعيـــة وبالتالـــي  روابـــط متبادلـــة تســـمح  إلـــى  وتحويلهـــا 

المســـتوى اإلقليمـــي.

تـــم إجـــراء هـــذا التقييـــم بنـــاًء علـــى مقابـــالت خاصـــة مـــع خبـــراء فـــي الطاقـــة والبيئـــة والمنـــاخ مـــن جميـــع المناطـــق الجغرافيـــة 

فـــي المنطقـــة العربيـــة )بـــالد الشـــام وشـــمال إفريقيـــا ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي( والذيـــن يمثلـــون القطاعـــات العامـــة 

والخاصـــة والمجتمـــع المدنـــي )الملحـــق 3(.
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األبعــاد الرئيســية 
المؤثــرة علــى 

اســتراتيجيات التكيــف 
والتخفيــف داخــل 
المنطقــة العربيــة

األبعاد 
التكنولوجيــة

األبعاد 
القانونيــة

األبعاد 
االجتماعيــة

األبعاد 
االقتصاديــة

األبعاد 
السياســية

األبعاد 
البيئيــة

3.2 الفرص والتهديدات

3.2.1 فرص على المستوى السياسي

تعتبــر اإلدارة الفعالــة وصياغــة السياســات مــن أعظــم الفــرص لــكل مــن خطــط التخفيــف والتكيــف. فيمــا يتعلــق بالتخفيــف، 
إلــى أن  ستســتفيد الــدول العربيــة منــه فــي مراحــل انتقــال الطاقــة القادمــة. أشــار غالبيــة الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم 
االســتراتيجيات واألطــر المؤسســية والسياســات المعمــول بهــا فــي بــالد الشــام وشــمال إفريقيــا ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي قــد أسســت القواعــد الشــعبية للسياســيين وصنــاع القــرار ليكونــوا أكثــر وعيــًا بالطاقــة وأهميــة االنتقــال. فيمــا 
يتعلــق بالتكيــف، فــإن غالبيــة الــدول العربيــة لديهــا برامــج وسياســات تكيــف راســخة. ومــع ذلــك، تتطلــب المرحلــة القادمــة 
مــن العمــل المناخــي إلــى تحويــل السياســات مــن كالم مكتــوب علــى ورق إلــى خطــط عمــل وبرامــج تنفيــذ حقيقيــة. كمــا أشــار 
الخبــراء إلــى أن المنطقــة العربيــة تحتــاج إلــى قيــادة أفضــل فــي اإلدارة والتنظيــم وهــذا ســيؤدي إلــى مزيــد مــن الثقــة بيــن 

الــدول وحكوماتهــا باإلضافــة إلــى خلــق رؤيــة مشــتركة تجــاه الخطــط التنمويــة المســتقبلية.

 التعاون السياسي لالبتكار. الدول في المنطقة العربية لديها مجموعات متنوعة من أنماط الحياة والنماذج الدستورية 
والتوجهــات السياســية. ولكنهــا تشــترك فــي الجانــب اللغــوي واألفــكار الثقافيــة والتداخــالت التاريخيــة والمــوارد الطبيعيــة 
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المشــتركة بشــكل عميــق وإمكانيــات الطاقــة. يجــب التأكيــد باســتمرار علــى هــذه الجوانــب المشــتركة وأهميــة التعــاون مــن 
أجــل حلــول مبتكــرة وتكامليــة أفضــل للمنطقــة العربيــة.

تطويــر حمــالت إعالميــة. لقــد أثــر انتشــار المعلومــات الكاذبــة وســوء التواصــل بيــن الحكومــات والجمهــور علــى ركائــز الثقــة 
علــى نطــاق واســع وزيــادة الفجــوات فــي المشــاركة السياســية المدنيــة. وهنــا تكمــن فرصــة التحســين والتــي يمكــن أن تكــون 
فــي شــكل حمــالت إعالميــة حكيمــة ومصممــة جيــًدا علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي لتعديــل روايــات التكيــف مــع 
المنــاخ والتخفيــف مــن آثارهــا التــي توجــه الجمهــور نحــو مفاهيــم االســتدامة وأدوار العمــالء فــي الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة 
التــي هــم جــزء منهــا، وخلــق حلــول مدفوعــة مــن قبــل الجمهــور مــن خــالل نهــج تشــاركي فعــال بقيــادة الكيانــات السياســية 

وصانعــي السياســات.

3.2.2 التهديدات على الصعيد السياسي

لقــد أثــرت الحــروب والصراعــات السياســية والخالفــات وغيــاب األنظمــة السياســية الالئقــة بشــكل كبيــر علــى اســتقرار 
المنطقــة وأثــرت بشــكل كبيــر علــى االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة للــدول العربيــة وقدرتهــا علــى التكيــف مــع آثــار تغيــر 
المنــاخ. كان تصعيــد هــذه االشــتباكات السياســية قــد تســبب بالفعــل فــي تدميــر البنيــة التحتيــة الكبيــرة للطاقــة والبيئــة. 
عــالوة علــى ذلــك، أثــار عــدم االســتقرار السياســي، خاصــة فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن وليبيــا جــرس اإلنــذار مــن خطــر 
هــدم ســبل العيــش والتغيــب عــن حقــوق اإلنســان. وهــذا يضــع تلــك البلــدان فــي خطــر أكبــر مــن آثــار المنــاخ وآليــات تكيــف 
إلــى منــع هــذه البلــدان والــدول المجــاورة لهــا مــن التحــول المســتدام واآلمــن  منخفضــة للغايــة. كمــا ســيؤدي هــذا أيًضــا 

والميســور للطاقــة إلــى جانــب التقييــم الصحيــح لالحتياجــات المناخيــة.

يمكــن اعتبــار المركزيــة والرأســمالية المملوكــة للدولــة وغيــاب الديمقراطيــة فــي غالبيــة الــدول العربيــة تهديــًدا كبيــًرا 
للمنطقــة العربيــة. ضعــف الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وقلــة إشــراك الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي 
فــي عمليــة صنــع القــرار وكذلــك نمــاذج الحوكمــة القائمــة علــى ضمــان األمــن علــى المــدى القصيــر بــداًل مــن االســتدامة تثيــر 

مخــاوف حــول إمكانيــة تطويــر اســتراتيجيات قويــة للتكيــف والتخفيــف فــي المنطقــة العربيــة.

مــا يــزال المســؤولون الحكوميــون يفتقــرون إلــى الخلفيــات الفنيــة القويــة فــي مجــاالت التخفيــف والتكيــف، فضــاًل 
عــن ارتفــاع معــدل تغيــر الموظفيــن فــي المناصــب العليــا وهــذا األمــر يخلــق العديــد مــن التهديــدات الســتقرار واســتمرارية 
البرامــج المبتدئــة خاصــة فــي قطــاع الطاقــة. لذلــك يجــب أن يكــون هنــاك تخطيــط طويــل األمــد مقتــرن بآليــات المراقبــة 
والتقييــم المســتمرة علــى مراحــل التطويــر لجميــع مراحــل انتقــال الطاقــة. يؤثــر هــذا النقــص فــي الخبــرة الفنيــة أيًضــا علــى 
تنفيــذ برامــج التكيــف ويقفــل إمكانيــة تأميــن التمويــل مــن الكيانــات الماليــة المعنيــة بالمنــاخ مثــل صنــدوق المنــاخ األخضــر 

)GEF( وصنــدوق البيئــة العالمــي )GCF(

ســلط الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم الضــوء علــى أن التنافســية السياســية غيــر الصحيــة والغســل األخضــر تعتبــر مــن 
يتــم تعزيــز  يجــب أن  التهديــدات الرئيســية الســتراتيجيات التخفيــف فــي المنطقــة العربيــة وخاصــة فــي أنظمــة الطاقــة. 
إجــراءات الكشــف عــن المعلومــات والشــفافية بنهــج شــامل داخــل الهيــاكل السياســية وليــس فقــط التركيــز علــى النجــاح فــي 

تحقيــق أهــداف المنــاخ وإنجــاز خطــط انتقــال الطاقــة المحــددة مســبًقا ألن هــذا ســيخلق تعاوًنــا إقليمًيــا أفضــل.
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3.2.3 الفرص على الصعيد االقتصادي

التخفيــف والتكيــف لهمــا تكلفــة باهظــة، ولكــن هنــاك الكثيــر مــن المــوارد الماليــة. تزايــد اهتمــام العديــد مــن الجهــات 

المانحــة الدوليــة وبنــوك االســتثمار ووكاالت التنميــة لدعــم المنطقــة العربيــة فــي أن تكــون أكثــر اســتباقية فــي إجراءاتهــا 

المناخيــة فــي العقــد الماضــي مــن حيــث الفــرص المتاحــة باإلضافــة إلــى جودتهــا وتأثيرهــا. عــالوة علــى ذلــك، تســتفيد العديــد 

مــن البلــدان الناميــة فــي المنطقــة إلــى حــد كبيــر مــن األمــوال الدوليــة بعــد اتفاقيــة باريــس، ممــا يســهل العمليــة ويزيــد المــوارد 

الماليــة لمســاعدة البلــدان الناميــة فــي تنفيــذ خطــط التحــول فــي مجــال الطاقــة وكذلــك مســاهماتها المحــددة وطنيــًا. لذلــك 

يجــب ضمــان المزيــد مــن االلتــزام بأهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs( وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة بطريقــة مســتدامة.

تعتبــر إزالــة الكربــون وإدارة الكربــون مــن فــرص النمــو االقتصــادي الجديــدة لقطاعــي النفــط والغــاز فــي المنطقــة. مــا 

تــزال الغالبيــة، إن لــم يكــن كل الــدول العربيــة، ســواء كانــت مســتوردة أو مصــدرة تعتمــد اعتمــاًدا كبيــًرا علــى مــوارد الطاقــة 

التقليديــة إلمدادهــا بالطاقــة وكمصــدر رئيســي إليــرادات خزاناتهــا الوطنيــة. لذلــك، فــإن االســتمرار فــي نمــوذج “ســير العمــل 

كالمعتــاد” ســوف يثيــر مخــاوف مزعجــة للغايــة بشــأن جوانــب االســتدامة الماليــة علــى المــدى الطويــل. فــي المقابــالت 

نمــاذج األعمــال لمنتجــي النفــط والغــاز والمســتهلكين  إعــادة تصميــم  علــى أهميــة  التــي أجريناهــا، ســلط الخبــراء الضــوء 

بحيــث تتكامــل مــع آليــات إزالــة الكربــون العميــق الواعــدة وآليــات إدارة الكربــون والتقاطــه وعزلــه )CCS(، وكفــاءة الطاقــة 

وجــذب مالــي  اقتصــادي أفضــل  نمــو  يجــب ضمــان  مــن اآلن فصاعــدًا،  إلــخ.  الدائــري...  واالقتصــاد  عليهــا،  والمحافظــة 

لالســتثمارات األجنبيــة والبنــوك االســتثمارية ولكــن فــي ســياق مســتدام.

االنتعـــاش األخضـــر بعـــد COVID-19 والتحـــول إلـــى الخصخصـــة والشـــراكات بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص. كانـــت 

عمليـــات اإلغـــالق وحظـــر التجـــول فـــي عـــام 2020 والربـــع األول مـــن عـــام 2021 قاســـية ومدمـــرة لجميـــع الـــدول فـــي المنطقـــة 

العربية مع اســـتمرار الموجات الوبائية لمرض COVID-19. من المتوقع أن يترك ندوب عميقة على األوضاع االقتصادية 

للـــدول بســـبب ارتفـــاع معـــدل التعويضـــات وحـــزم التحفيـــز التـــي تقدمهـــا الحكومـــات لجميـــع القطاعـــات االقتصاديـــة، فضـــاًل 

عـــن الخســـائر الكبيـــرة الناتجـــة عـــن النقـــص الـــذي حـــدث داخـــل قطاعـــات الطاقـــة المختلفـــة. أشـــار فريـــق الخبـــراء إلـــى أن مرحلـــة 

التعافـــي ينبغـــي أن تتبنـــى أســـاليب جديـــدة للتحـــرك مـــع اتجاهـــات الخصخصـــة وإشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي شـــراكات قويـــة 

مـــع القطـــاع العـــام ليتمكـــن مـــن التعافـــي بســـرعة. يجـــب أن يتـــم األخـــذ بعيـــن االعتبـــار أيًضـــا أهميـــة التوافـــق والتزامـــن مـــع ركائـــز 

النمـــو األخضـــر واالنتعـــاش النظيـــف واالقتصـــاد المتنـــوع، ال ســـيما مـــن خـــالل تحفيـــز آليـــات التمويـــل نحـــو الســـندات الخضـــراء 

والقـــروض والصكـــوك والصناديـــق واإلصالحـــات الماليـــة الخضـــراء. كمـــا يجـــب تجديـــد االســـتثمارات فـــي الطاقـــة المتجـــددة 

وكفـــاءة الطاقـــة، واالســـتفادة مـــن االســـتثمارات الخاصـــة المســـتدامة ومبـــادرات التصنيـــع المحليـــة. يجـــب أن يتـــم ذلـــك فـــي 

ظـــل إطـــار راســـخ للشـــفافية واإلفصـــاح عـــن المعلومـــات داخـــل المنطقـــة، باإلضافـــة إلـــى عمليـــات اســـتثمار أكثـــر وضوًحـــا 

وأقـــل تعقيـــًدا.
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3.2.4 التهديدات على المستوى االقتصادي

عــدم اســتعداد سياســات التأميــن المتعلقــة بالمنــاخ. مــن المتوقــع أن تكــون المخاطــر المتصاعــدة والمتســارعة الناتجــة 

عــن تغيــر المنــاخ تشــكل تهديــدًا رئيســيًا الســتثمارات الطاقــة والمطوريــن فــي المنطقــة العربيــة. مــع األخــذ فــي االعتبــار 

الســيناريوهات العالميــة التــي تتوقــع أن يكــون جنــوب البحــر األبيــض المتوســط ومنطقــة دول الخليــج األكثــر تضــررًا مــن شــدة 

األحــداث المناخيــة. لذلــك فقــد شــدد الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى دراســة االســتجابة لمخاطــر المنــاخ القادمــة بعنايــة 

مــن خــالل العمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع شــركات التأميــن لتطويــر سياســات تأميــن معــدة جيــًدا ومرنــة علــى قطاعــي العــرض 

والطلــب علــى الطاقــة والقطاعــات االخــرى.

مــا يــزال المســار نحــو انتقــال الطاقــة واالســتدامة مخطًطــا لــه بطريقــة غيــر شــاملة. هــذا مهــم بشــكل خــاص لمنتجــي 

إدراجهــم فــي هــذه الخطــط ســيخلق المزيــد  عــدم  النفــط والغــاز باعتبارهــم مــن عوامــل التمكيــن الماليــة الرئيســية. فــإن 

مــن الشــكوك التــي ال يمكــن تجاهلهــا. عــالوة علــى ذلــك فــإن مخططــات تســعير الكربــون التــي تســتهدف منتجــي النفــط 

والغــاز فقــط دون تضميــن مســتهلكي النفــط والغــاز هــي تهديــد رئيســي آخــر لتنفيــذ الممارســات الجيــدة لمفاهيــم التحــول 

واالســتدامة فــي مجــال الطاقــة. وفــي هــذا الصــدد فــإن الشــمولية والعدالــة وإدراج الجميــع وتبنــي المســؤولية االقتصاديــة 

المشــتركة هــو مــا ينبغــي النظــر إليــه فــي المســتقبل القريــب.

يمكــن أن تــؤدي اإلعانــات العامــة غيــر المبــررة وغيــر الضروريــة )كدعــم الوقــود( إلــى منــع مؤسســات القطــاع الخــاص 

فــي قطــاع الطاقــة مــن أن تكــون أكثــر إبداًعــا وابتــكاًرا فــي إيجــاد حلــول مســتدامة طويلــة األجــل وهــذا فــي نهايــة المطــاف 

ســيؤدي إلــى زيــادة األعبــاء علــى الميزانيــات الوطنيــة ومنــع الشــعوب مــن استشــعار أهميــة الحلــول طويلــة األمــد.

3.2.5 الفرص على المستوى االجتماعي

إعادة تصميم النظم التعليمية لتكون أكثر شمواًل للعمل المناخي وانتقال الطاقة. تتزايد النسب العالية لمعدالت 

التعليــم فــي غالبيــة دول المنطقــة العربيــة وكميــة ونوعيــة الشــباب المتعلــم، وهــذه المنطقــة لديهــا فرصــة واعــدة للغايــة 

لتحســين أطــر ومحتــوى التعليــم البيئــي. أوضحــت المقابــالت مــع الخبــراء فــي هــذا البحــث، أن تحســين وإعــادة تصميــم 

المناهــج مــن التعليــم االبتدائــي إلــى الجامعــي والدراســات العليــا تعطــي فرصــة إلــى دمــج الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة 

للتخفيــف والتكيــف، وليــس فقــط المعرفــة التقنيــة.

اســتراتيجيات التكيــف والتخفيــف هــي مســألة حيــاة أو مــوت لبعــض الــدول العربيــة. فيمــا يتعلــق بالتخفيــف، أصبحــت 

فقــط كمصــدر  وليــس  الحيــاة  ونوعيــة  العيــش  ســبل  لتحســين  البلــدان ضــرورة  بعــض  فــي  المتجــددة  الطاقــة  تقنيــات 

إلمــدادات الطاقــة. علــى ســبيل المثــال، فــي اليمــن وســوريا وفلســطين فــإن زيــادة أنظمــة الطاقــة الكهروضوئيــة والحراريــة 

الشمســية هــي فــي الواقــع الخطــوة األولــى للحصــول علــى ســبل عيــش الئقــة وجــودة طعــام أفضــل مــن خــالل دعــم الطبــخ 

والزراعــة فضــاًل عــن إمكانيــة الوصــول بشــكل أفضــل إلــى وحــدات الرعايــة الصحيــة. أهميــة هــذه الفرصــة عاليــة للغايــة مــن 

حيــث الحفــاظ علــى حقــوق اإلنســان فــي هــذه المجــاالت، وفرصــة لبلــدان أخــرى فــي المنطقــة للتعــاون فــي إعــادة بنــاء بنيتهــا 
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التحتيــة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة. فيمــا يتعلــق بالتكيــف، مــن شــأن أنظمــة اإلنــذار المبكــر أن تنقــذ أرواًحــا ال حصــر لهــا مــن 

خــالل مســاعدة المجتمعــات علــى االســتعداد للكــوارث البيئيــة مثــل الفيضانــات فــي الســودان والحرائــق فــي لبنــان والجزائــر.

زيــادة فــرص العمــل والتوظيــف مــن خــالل تحســين بنــاء القــدرات. يعــد هــذا مؤشــًرا رئيســًيا علــى أن جميــع دول المنطقــة 

الطاقــة  التوســع فــي مشــاريع  لذلــك فــإن  لدولهــم.  الحيــاة  وتحســين مســتويات  البطالــة  علــى خفــض معــدالت  تعمــل 

المســتدامة وآليــات كفــاءة الطاقــة ومجــاالت إزالــة الكربــون، ســيكون فرصــة كبيــرة لخلــق فــرص أكبــر واشــمل. ويجــب أن 

يقتــرن ذلــك بأنشــطة وبرامــج بنــاء القــدرات لجميــع مســتويات معاييــر التأهيــل.

زيــادة الجهــود الشــعبية للمســاواة فــي مجالــي البيئــة والمنــاخ والطاقــة. باإلضافــة إلــى جعــل المنظميــن والناشــطين 

علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية ينظــرون بشــكل أكثــر شــمولية وتعاونيــة وتكامليــة إلــى الصــورة األوســع وتصميــم برامــج 

توعيــة أفضــل.

3.2.6 التهديدات على المستوى االجتماعي

ضعــف تقويــة شــبكات األمــان االجتماعــي للفئــات الضعيفــة مــن تأثيــرات تغيــر المنــاخ. المجتمعــات المهمشــة هــي 

األكثــر تأثــرًا بتغيــر المنــاخ ال ســيما فــي البلــدان الناميــة فــي بــالد الشــام وشــمال إفريقيــا واليمــن. وبــداًل مــن تركهــم فإنــه 

يجــب الدعــوة لزيــادة الوعــي فــي هــذه المجــاالت وتطويــر خطــط دعــم مالــي وتســهيل الوصــول إليهــا وإمكانيــة الوصــول إلــى 

برامــج التكيــف وتقنيــات الطاقــة النظيفــة. عــالوة علــى ذلــك، أثنــاء الحــروب والنزاعــات وبعدهــا، هنــاك مخــاوف كثيــرة مــن 

زيــادة انعــدام التماســك االجتماعــي وفقــدان الهويــة داخــل النســيج االجتماعــي. فــي الصومــال علــى ســبيل المثــال، الجماعــات 

المســلحة غيــر الشــرعية مثــل حركــة الشــباب تمكنــت مــن اجتــذاب كميــة أكبــر مــن الشــباب فــي الصومــال بســبب فقــدان 

الهويــة وفــرص العمــل المحــدودة. هــذا يمكــن أن يولــد تهديــدات هائلــة والتــي ســوف تتفاقــم بســبب آثــار تغيــر المنــاخ.

الفجــوة المتزايــدة فــي الحــوار بيــن األجيــال وأســاليب االتصــال بيــن األجيــال أدى إلــى انســداد التنميــة المســتدامة الفعليــة 

بين النشطاء والمطورين والمسؤولين عن الحوكمة. باإلضافة إلى العدد الكبير الحالي من عدم المساواة بين الجنسين 

والتــي لهــا تأثيــر ضــار علــى انتقــال الطاقــة والتنميــة االقتصاديــة.

قيــود COIVD-19 غيــر الُمعــوض عنهــا وإخفاقــات األنظمــة الطبيــة وأنظمــة الرعايــة الصحيــة فــي بعــض الــدول العربيــة 

ســتؤدي إلــى منــع التطــور االندمــاج االجتماعــي فــي برامــج مجــال الطاقــة والعمــل المناخــي.

3.2.7 الفرص على المستوى التكنولوجي

إلــى المزيــد مــن التعزيــز ليشــمل جوهــر التكنولوجيــا. ونتيجــة لذلــك، فــإن  يحتــاج التصنيــع المحلــي واإلنتــاج الصناعــي 

القــدرة علــى تحســين االبتــكار التكنولوجــي محلًيــا مــع تقليــل هجــرة العقــول إلــى أجــزاء أخــرى مــن العالــم أمــر مفيــد. خاصــة فــي 

مجــاالت إنتــاج الهيدروجيــن، والصناعــات الزراعيــة، ومعالجــة الميــاه وتحليتهــا والتحــول الرقمــي.
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تــم ذكــر تطويــر البنيــة التحتيــة للنقــل العــام، وأنظمــة التنقــل اإللكترونــي مــن قبــل مجموعــة الخبــراء كعامــل حتمــي ســيؤثر 

بشــكل إيجابــي علــى أنظمــة الطاقــة فــي الســنوات القادمــة، ويقلــل كميــات الطلــب الهائلــة علــى الطاقــة وينشــط تدابيــر 

الحفــاظ عليهــا، باإلضافــة إلــى تســهيل عمليــة تبنــي التقنيــات المتقدمــة النظيفــة، نظــًرا لســهولة تنقــل األفــراد وتكاليفهــم 

غيــر المكلفــة لبنــاء وتشــغيل وإدارة هــذه التقنيــات داخــل المنطقــة.

ســيكون تــوأم التحــول األخضــر والرقمــي أحــد أعظــم الفــرص المتاحــة للمنطقــة العربيــة لالســتفادة منهــا. ستســمح 

أهميــة هــذا االنتقــال المــزدوج باســتكمال تطويــر أنظمــة العــدادات الذكيــة للكهربــاء، وتطويــر محطــات الطاقــة االفتراضيــة 

وتقنيــات إدارة جانــب الطلــب، والتحكــم فــي تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي واســتخدامها فــي أنظمــة الطاقــة، والحــد مــن 

مخاطــر الهجمــات اإللكترونيــة المحتملــة علــى مرافــق الطاقــة التقليديــة والمتجــددة علــى نطــاق المرافــق.

أصبحــت تقنيــات الطاقــة المتجــددة أكثــر نضًجــا وأقــل تعقيــًدا بكثيــر مــن ذي قبــل. ومــع ذلــك، فــإن هــذا ســيتطلب جهــوًدا 

كبيــرة لتســريع وتوســيع برامجهــا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة، بمســاعدة أفضــل الممارســات والخبــرات المشــتركة بيــن 

العــرب أنفســهم. باإلضافــة إلــى التكامــل مــع أنظمــة التخزيــن المناســبة والكافيــة.

تحسين القدرة على الصمود وتطوير أنظمة إدارة مخاطر الكوارث عبر الدول العربية باستخدام التكنولوجيا المشتركة 

مــن الــدول المتقدمــة. سيســاعد ذلــك فــي تحســين القــدرات الوطنيــة فــي مجــال التأهــب للكــوارث وإدارة قاعــدة بيانــات 

الخســائر واألضــرار.

دمــج تقنيــات حصــاد الميــاه لتمكيــن الســكان الريفييــن الضعفــاء فــي الــدول العربيــة مــن التكيــف مــع نقــص الميــاه الناجــم 

عــن المنــاخ مــن خــالل إدخــال تقنيــات مبتكــرة لتقنيــات حصــاد الميــاه لتحســين توافــر الميــاه.

3.2.8 التهديدات على المستوى التكنولوجي

مــا يــزال تقــدم االســتيعاب التكنولوجــي أقــل مــن المطلــوب فــي المنطقــة العربيــة خاصــة فــي جوانــب نقــل التكنولوجيــا 

وتطويــر التكنولوجيــا وتبنــي االتجاهــات التكنولوجيــة الجديــدة. ويرجــع ذلــك فــي المقــام األول إلــى ضعــف نقــل التكنولوجيــا 

إلى المنطقة ورفض الدول الصناعية تصدير معارفها التكنولوجية األساسية. عالوة على ذلك، ما يزال البحث والتطوير 

إلــى جهــود بحثيــة  مقيــًدا بســبب نــدرة آليــات البحــث المتقدمــة ومرافــق البحــث واألمــوال المخصصــة للبحــث، ممــا أدى 

منفصلــة عــن محــركات الســوق.

يعــد االفتقــار إلــى الخبــرة للعمــل مــع التقنيــات فــي مناطــق معينــة وبنــاء قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى اســتخدامها أحــد 

العقبــات الرئيســية التــي تواجــه مشــاريع التكيــف والتخفيــف عــادة عنــد تنفيذهــا فــي الــدول العربيــة.

تعتبر قضايا األمن اإللكتروني وهجمات البرمجيات الخبيثة من أكبر التهديدات من حيث الحفاظ على أمن المعلومات 

والتشــغيل اآلمــن ألنظمــة الطاقــة فــي الوطــن العربــي. يمتــد التهديــد هنــا فــي الواقــع إلــى أمــن البيانــات الماليــة واألضــرار 

إعــادة النظــر فــي هــذا الجانــب بجديــة  المحتملــة لوحــدات المراقبــة داخــل البنيــة التحتيــة لمنشــآت الطاقــة. لذلــك، يجــب 

شــديدة لمنــع ظهــور أي شــكوك.
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إن عــدم مرونــة العديــد مــن شــبكات الكهربــاء فــي المنطقــة العربيــة الســتيعاب المزيــد مــن إنتــاج الطاقــة المتجــددة هــو 

تهديــد كبيــر أبــرزه الخبــراء. ســيتم تعزيــز شــبكات الكهربــاء علــى مســتوى النقــل والتوزيــع فــي عــدة دول عربيــة منهــا؛ األردن 

ولبنان وســوريا وتونس ومصر... إلخ بمحوالت وخطوط ومحطات فرعية مطورة. عالوة على ذلك، دمج الشــبكات على 

الفــور مــع تقنيــات التخزيــن الجديــدة والحلــول خــارج الشــبكة التــي يمكــن تعزيزهــا بموجــب لوائــح ســوق الكهربــاء المصممــة 

جيــًدا والجــدوى الماليــة، فضــاًل عــن قــدرات إدارة الشــبكة المتقدمــة.

3.2.9 الفرص على المستوى البيئي

تعزيــز مفاهيــم العالقــة بيــن المــاء والطاقــة والغــذاء. إن اإلجهــاد المائــي الخطيــر فــي غالبيــة الــدول العربيــة، والحاجــة 

الفعليــة لتحســين الزراعــة المســتدامة وآليــات الزراعــة، وأهميــة تحقيــق التــوازن الصحيــح بيــن مــا ســبق ذكــره وإنتــاج الطاقــة 

فــي المنطقــة، تتطلــب سياســات وخطــط اســتراتيجية منســقة بشــكل أفضــل بيــن هــذه القطاعــات، وتحســين التعــاون 

ركائــز  بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي لمعالجــة جميــع  بيــن المشــاريع  والتكامــل 

العالقــة. تكمــن الفــرص بشــكل رئيســي فــي مجــاالت اســتخدام الطاقــة المتجــددة لمعالجــة الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي، 

والحفــاظ علــى الميــاه، فضــاًل عــن مشــاريع تحليــة الميــاه؛ زيــادة كفــاءة الطاقــة وتدابيــر الحفــاظ عليهــا فــي اآلالت الزراعيــة, 

تصنيــع الكيماويــات الزراعيــة. باإلضافــة إلــى توســيع نطــاق التحــول إلــى المبانــي الخضــراء

توفــر األراضــي القاحلــة والمفتوحــة علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة فرًصــا هائلــة لزيــادة مشــاريع 

الطاقــة النظيفــة والمســتدامة. ومــع ذلــك، يجــب النظــر فــي ذلــك بعنايــة لتجنــب مشــاكل تــآكل التربــة وفقــدان التنــوع 

البيولوجــي وتلــوث الميــاه الجوفيــة التــي قــد تكــون ناجمــة عــن البنيــة التحتيــة لمشــاريع الطاقــة.

3.2.10 التهديدات على المستوى البيئي   

ســوء تفســير البيئــة مــن قبــل الممارســين وصانعــي السياســات علــى أنــه قيــد للتنميــة وليــس شــرطا مســبقا لهــا. أي 

وجهــات نظــر ســلبية مســتمرة لتقييــم األثــر البيئــي، ومتطلبــات حــدود انبعاثــات الكربــون، وكذلــك تدابيــر التكيــف مــع تغيــر 

المنــاخ والتخفيــف مــن حدتــه، لــن تعــزز تطويــر المشــاريع فــي المنطقــة العربيــة. فــي الواقــع، ســيخلق المزيــد مــن ممارســات 

إنتــاج واســتهالك الطاقــة المعتمــدة علــى الوقــود األحفــوري غيــر الخاضعــة للرقابــة.

تمثــل النفايــات الناتجــة عــن تحــول الطاقــة تهديــًدا خطيــًرا فــي المســتقبل. يجــب أن يتــم التخطيــط االســتراتيجي واإلدارة 

الريــاح والطاقــة  وبنــاء وتخزيــن تقنيــات الطاقــة الشمســية وطاقــة  عــن تصنيــع ومعالجــة  للنفايــات الناتجــة  االســتباقية 

المائيــة والكتلــة الحيويــة مســبًقا وأخذهــا فــي االعتبــار فــي المراحــل األولــى مــن سالســل التوريــد لهــذه التقنيــات، خاصــة أن 

بعــض النفايــات تعتبــر نفايــات خطــرة. وإال فــإن عــدم وجــود مثــل هــذه الــرؤى ســيؤدي إلــى معانــاة المنطقــة العربيــة مــن آثــار 

بيئيــة خطيــرة فــي المســتقبل نتيجــة تراكــم النفايــات وعــدم وجــود آليــات إعــادة التدويــر المناســبة. أوضــح أحــد الذيــن تمــت 

مقابلتهــم: “االنتقــال ال يتعلــق فقــط باألشــخاص ولكــن أيًضــا بالبيئــة، وبــدون الحفــاظ علــى البيئــة لــن يكــون هنــاك بقــاء”.
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3.2.11 الفرص على المستوى القانوني   

يمكــن أن يكــون التوقيــع والتصديــق علــى معاهــدات أو اتفاقيــات المنــاخ الدوليــة بمثابــة محــرك قــوي لتســريع إنشــاء 

أطــر قانونيــة محليــة جديــدة وأفضــل تصميًمــا.

الكربونيــة مثــل  انبعاثاتهــم  عــن  بدفــع تعويضــات  الرئيســيين  الملوثيــن  تلــزم  التــي  والقوانيــن  التشــريعات  تفعيــل 

صناعــات التنقيــب عــن النفــط والغــاز والمنشــآت الصناعيــة الثقيلــة وكذلــك محطــات توليــد الطاقــة القائمــة علــى 

الوقــود األحفــوري. عــالوة علــى ذلــك يجــب ان يتــم تكييــف أفضــل ممارســات تطبيــق القانــون الدوليــة المتعلقــة بالطاقــة 

والمناخ مع سياق المنطقة العربية. يمكن من خالل ذلك تجنب وجود قوانين وأنظمة متطورة ولكن بدون استراتيجيات 

مناســبة لتنفيذهــا علــى أرض الواقــع.

يمكــن التفاقيــات تبــادل الطاقــة التجاريــة عبــر المنطقــة أن تخلــق إمكانــات هائلــة مــن حيــث خلــق المزيــد مــن االســتقرار 

واألمــن االســتثماري. ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون ذلــك مصحوًبــا بإنشــاء هيئــات وكيانــات تنظيميــة منفصلــة قانوًنــا، والتــي 

تعــزز إدارة ومراقبــة مرافــق الطاقــة والبيئــة، وبنــاء الثقــة عبــر اإلقليميــة بيــن الــدول العربيــة.

3.2.12 التهديدات على المستوى القانوني   

يمكــن أن يــؤدي انخفــاض مشــاركة أصحــاب المصلحــة وغيــاب النهــج التشــاركي فــي العديــد مــن الــدول العربيــة إلــى 

تقليــل الثقــة بيــن منفــذي القانــون والمشــرعين. وبالتالــي، إنــكار خطــط إنفــاذ القانــون وخلــق انعــدام المســؤولية تجــاه 

صياغــة وتفعيــل هــذه األطــر القانونيــة.

ســيظل غيــاب األهــداف المناخيــة اإللزاميــة والجديــة فــي تطبيــق اللوائــح البيئيــة عبــر دول المنطقــة العربيــة أحــد أكبــر 

التحديــات فــي منــع انتقــال الطاقــة المتســارع والمنصــف والشــامل والعمــل المناخــي.

3.3 مقياس تأثير أبعاد التحليل على أنظمة الطاقة في الدول العربية 
والمفاوضات المناخية

لتقييم العوامل التي تؤثر على استراتيجيات التكيف والتخفيف في المنطقة العربية بشكل عام ومن منظور كلي، طلبنا 

مــن الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم قيــاس معــدل تأثيــر كل ُبعــد فــي قائمــة PESTEL علــى اســتراتيجيات المنطقــة العربيــة. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العديــد مــن الخبــراء ذكــروا التعقيــدات وعــدم التوافــق الموجــود بيــن مختلــف دول المنطقــة العربيــة. 
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أثــر األبعــاد المختلفــة علــى أنظمــة الطاقــة فــي الوطــن العربــي

0

السياســي االقتصــادي االجتماعــي التكنولوجــيالبيئــيالقانونــي

3 2456789
رة

ؤثــ
لم

د ا
عــا

ألب
ا

ومــع ذلــك، كان هــذا هــو المحــور الرئيســي لتحليلنــا، والــذي يوضــح أنــه بغــض النظــر عــن أوجــه عــدم التوافــق واالختــالف بيــن 

الــدول العربيــة، ســتظل هنــاك عوامــل مشــتركة تؤثــر عليهــا ككل وتظهــر أن جميــع الــدول تشــارك العديــد مــن االهتمامــات، 

ولكــن علــى عــدة مســتويات مــن التعقيــد والخطــورة.

يوضــح الشــكل أدنــاه متوســط المقيــاس بعــد تحليــل ردود الخبــراء. يمكــن مالحظــة أنــه علــى الرغــم مــن تواجــد الخبــراء فــي 

أجــزاء جغرافيــة مختلفــة داخــل المنطقــة، وهــذا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى المنظــور الــذي ينظــرون إليــه فــي أنظمــة الطاقــة 

والعمــل المناخــي مــن خاللهــا. ومــع ذلــك، أعطيــت أعلــى المعــدالت للعوامــل االقتصاديــة والسياســية باعتبارهــا العوامــل 

الرئيســية المؤثــرة علــى الــدول العربيــة المختلفــة، مــرة أخــرى بغــض النظــر عــن مســتوى التعقيــد فــي ســياق كل دولــة. بعــد 

ذلــك، شــوهدت العوامــل االجتماعيــة والتكنولوجيــة فــي المركــز الثانــي للتأثيــر، ممــا أدى بنــا إلــى النتيجــة، أن الدوافــع الرئيســية 

لتعــاون إقليمــي أفضــل فــي مجــاالت التخفيــف والتكيــف مــع المنــاخ فــي المنطقــة يجــب أن ترتكــز بشــكل أساســي علــى 

المنافــع االقتصاديــة المشــتركة، وكذلــك علــى اإلرادة الصادقــة والتواصــل الفعــال علــى المســتويات السياســية العليــا.
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فــي الجــزء التالــي مــن التحليــل، ُطلــب مــن الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم ترتيــب ُبعــد PESTEL مــن حيــث تأثيرهــم علــى 

مفاوضــات مؤتمــر األطــراف التــي تجــري ســنوًيا. ومــرة أخــرى، ُصنــف البعــد السياســي واالقتصــادي علــى قمــة الهــرم وتوصــل 

الخبــراء إلــى شــبه إجمــاع علــى أنهــم سيســتمرون فــي كونهــم أهــم العوامــل المؤثــرة علــى تجمــع الــدول العربيــة. يوضــح الرســم 

البيانــي أدنــاه وجهــات نظــر الخبــراء تجــاه ُبعــد PESTEL مــن حيــث تأثيرهــم علــى مفاوضــات المنــاخ داخــل مؤتمــرات األطــراف.

البعــد السياســي

البعــد االقتصــادي

البعــد البيئــي
والتكنولوجــي

البعــد االجتماعــي

البعــد القانونــي
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الفصل الرابع

التوصيات

العمـــل المناخـــي بحاجـــة إلـــى التعجيـــل. ال يمكـــن إنـــكار آثـــار تغيـــر المنـــاخ علـــى الـــدول العربيـــة، وعليهـــا الضغـــط مـــن أجـــل 	 
ــا مـــن  ــا تلتـــزم فـــي الوقـــت نفســـه باإلجـــراءات المناخيـــة المحليـــة التـــي ال تتطلـــب دعًمـ المزيـــد مـــن العمـــل المناخـــي بينمـ

الدول المتقدمة.     

يجب على دول المنطقة التفريق بين الخالفات السياسية والمفاوضات حول المناخ.  	 

تشــجيع تبنــي جهــود التعــاون الوثيــق بيــن القــادة السياســيين فــي المنطقــة، ليــس علــى المســتوى الــوزاري فقــط، ولكــن 	 
علــى مســتوى األمنــاء العاميــن فــي وزارتــي الطاقــة والبيئــة أيًضــا. 

حقيقــة أن مؤتمــر األطــراف 27 و 28 ســيتم عقدهــم فــي المنطقــة العربيــة، بدولتــي مصــر واالمــارات العربيــة المتحــدة، 	 
 ســيضع ذلــك عبئــًا كبيــرًا علــى الدولتيــن نظــرًا لصعوبــة وضــع المفاوضــات حاليــًا. خاصــة فــي ظــل الوضــع  االقتصــادي 
المتــردي عالميــًا ومــرور العالــم بمرحلــة مــن التضخــم نتيجــة لجائحــة كورونــا وتأثيرهــا علــى  سالســل الشــحن واالمــداد 
واإلنتــاج فــي بعــض مناطــق العالــم. ممــا أدى الــى مــرور العالــم بفتــرة مــن عــدم اليقيــن فــي  نتائــج الجائحــة وحــدث اغــالق 
تــام لبعــض الــدول والمنشــآت والصناعــات وتوقــف خطــوط الطيــران  واالنتقــال وغيرهــا. وهــو مــا أدى الــى مزيــد مــن 
عــدم التيقــن فــي التــزام الــدول المتقدمــة بتقديــم اليــات التنفيــذ  للــدول الناميــة مــن تمويــل وتكنولوجيــا وبنــاء للقــدرات 
لمواجهــة تغيــر المنــاخ طبقــًا اللتزاماتهــا وتعهداتهــا  الدوليــة فــي هــذا الشــأن. وبالتالــي، يتطلــب األمــر مــن مراكــز الفكــر 
ناحيــة  زيــادة وعــي  العربيــة أن تبــدأ فــي دراســة كيفيــة  االســتفادة مــن تنظيــم هذيــن الحدثيــن الكبيريــن، ســواء مــن 
المواطــن العربــي أو مــن خــالل خــروج هذيــن الحدثيــن بنتائــج قويــة تخــدم األجنــدة العربيــة  واألفريقيــة والــدول الناميــة 
علــى وجــه  الكــرة األرضيــة و زيــادة التــآزر وتقليــل  بكافــة أشــكالها  وتســاهم فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ وحمايــة الحيــاة 
المفاضالت ويمكن القيام بذلك من خالل التخطيط المســتمر وإشــراك أصحاب المصلحة على المســتوى اإلقليمي، 

وزيادة بناء القدرات على المستويات الوطنية من أجل تعاون جماعي أفضل.  

الدولـة، 	  مسـتوى  علـى  والسياسـية  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  القطاعـات  جميـع  فـي  المنـاخ  تغيـر  تعميـم  ينبغـي 
عناصـر تغيـر المنـاخ فـي كل السياسـات واالسـتراتيجيات  الـوزارات فـي معالجـة  بيـن  يشـمل تحسـين التنسـيق  وهـذا 

والمشاريع.  

السياســات تحتــاج إلــى أن تترجــم إلــى الواقــع. ال ينبغــي للحكومــات أن تعمــل علــى إعــداد السياســات المناخيــة فقــط، بــل 	 
يجب أن تعمل على خطط التنفيذ التي تضمن ترجمة هذه السياسات إلى إجراءات على أرض الواقع.   

عــام 	  بشــكل  البيئيــة  الــدول العربيــة ال تعتبــر القضايــا  ينبغــي اعتبــار تغيــر المنــاخ قضيــة ثانويــة. فــي العديــد مــن  ال 
والمســائل المتعلقــة بتغيــر المنــاخ مــن الموضوعــات ذات األولويــة القصــوى، والقضايــا السياســية واالقتصاديــة دائمــا 
تطغــى عليهــا. وبالتالــي غالًبــا مــا ُينظــر إلــى المؤسســات العاملــة فــي المجــال البيئــي علــى أنهــا هيئــات فرعيــة وتكــون 
لعملهــم.  والترويــج  الفعالــة  لتســهيل مشــاركتهم  الموظفيــن  أو  الميزانيــات  أو  المتمكنــة  بــاإلدارة  غيــر مجهــزة  غالبــا 

ويشــمل ذلــك أيًضــا إنشــاء فريــق تفــاوض مجهــز جيــًدا نيابــة عــن كل دولــة.

يجب أن ال ُينظر إلى المســؤولين الحكوميين على أنهم أعداء، بل شــركاء لمنظمات المجتمع المدني. يجب أن تعمل 	 
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تطويــر خطــط دعــم الحكومــات لهــا بمختلــف الطــرق. 

يجــب أن يكــون هنــاك مزيــد مــن التعــاون بيــن الحكومــات والمجتمــع المدنــي فــي مجــال البيئــة مــن خــالل تقاســم أفضــل 	 
عمليــة صنــع القــرار فــي الموضوعــات  لتكــون جــزءا مــن  للمعلومــات وإعطــاء مســاحة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
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المتعلقة بالبيئة عمومًا، وتغير المناخ بشكل خاص.  

ضمـان تمثيـل الشـبكات والمنظمـات فـي المجالـس الوطنيـة والمؤسسـات التشـريعية، وذلـك للدفـاع عـن القضايـا 	 
البيئيـة بصـوت الشـباب وهمومهـم ومطالبهـم. ويجـب اعتبـار المجتمـع المدنـي صاحـب مصلحـة رئيسـي فـي عمليـات 

صنـع القـرار.

يجــب ان يتــم تنســيق الجهــود بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الــدول العربيــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي، 	 
حيــث ســيمكن ذلــك مــن نقــل المعرفــة بشــكل أفضــل عــن طريــق مشــاركة الخبــرات والمشــاريع والــدروس المســتفادة.

يجــب أن يكــون هنــاك حضــور أقــوى لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الــدول العربيــة فــي اجتماعــات اتفاقيــة األمــم 	 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. هــذا مهــم ألن هــذه االجتماعــات هــي فرصــة للمجتمــع المدنــي لعــرض واقــع 
آثــار تغيــر المنــاخ علــى الــدول العربيــة. ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــالل تخصيــص ميزانيــة محــددة مــن الحكومــة لحضــور 

ممثلين عن المجتمع المدني في هذه الساحة الدولية. 

يجــب أن تعمــل جامعــة الــدول العربيــة إلــى تشــكيل لجنــة خبــراء متطــورة وقــادرة علــى مســاعدة الــدول فــي بنــاء قــدرات 	 
المفاوضيــن العــرب وتســهيل التواصــل األفضــل بينهــم. كمــا ينبغــي أن يكــون هنــاك مزيــد مــن االتســاق فــي نوعيــة 

وكمية الوفود.  

مؤتمــر 	  مفاوضــات  فــي  اإليكولوجييــن  االقتصادييــن  عــن  فضــاًل  والبيئــة،  والمنــاخ  الطاقــة  علمــاء  دور  تكثيــف 
األطــراف )حصــره فقــط بالسياســيين والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي ســيمنع المنطقــة مــن تطويــر قدراتهــا 

التكنولوجية(.  

نحــن بحاجــة إلــى المزيــد مــن الشــباب فــي مجــال المنــاخ والطاقــة ألن مســتقبل الــدول العربيــة والمنطقــة بحاجــة إلــى 	 
مزيــد مــن العلمــاء والمهندســين الذيــن يمكنهــم تحقيــق اختراقــات فــي هــذه المجــاالت فــي المســتقبل القريــب والبعيــد. 

ال يمكــن حــل القضايــا الماليــة فــي مجــال الطاقــة والمــاء والغــذاء بمعــزل عــن غيرهــا، ولذلــك فــإن اتفاقيــات تبــادل 	 
بلــدان المنطقــة مطلوبــة وبشــدة. بيــن  المنافــع 

المــوارد 	  وتجــارة  الهيدروجيــن  وأســواق  الكهربائــي  الربــط  مثــل  العربيــة  الــدول  بيــن  المشــتركة  المصالــح  علــى  التأكيــد 
الطبيعية وإمكانيات البحث والتطوير الشاملة.  

تعزيــز المعرفــة العكســية وتبــادل أفضــل الممارســات ونقــل المعرفــة. يمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــالل التركيــز علــى النقــل 	 
العام الفعال بين الدول العربية باإلضافة إلى تطوير آليات زراعية مترابطة.  

تعتبــر شــبكة التوصيــالت الكهربائيــة خطــوة أولــى مهمــة جــدًا للتعــاون اإلقليمــي. وكمــا يمكــن اعتبــار الترابطــات المائيــة 	 
محرًكا رئيسًيا آخر للتعاون اإلقليمي المستقبلي بسبب زيادة اإلجهاد المائي في المنطقة.  

إنشــاء برامــج توعيــة حــول انتقــال الطاقــة واإلجــراءات المناخيــة وإشــراك أصحــاب المصلحــة المؤهليــن وذوي الخبــرة مــن 	 
الحكومات والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص، إلخ.  

التركيـــز علـــى البحـــث والتطويـــر واالبتـــكار مـــن خـــالل نشـــر وزيـــادة المحتـــوى العربـــي فـــي مجـــاالت تغيـــر المنـــاخ وانتقـــال 	 
الطاقة.  

إنشــاء برامــج تبــادل فــي الجامعــات بيــن دول المنطقــة نفســها علــى أن تكــون مصممــة خصيًصــا لســياق المنطقــة 	 
العربيــة وال تســتند إلــى نمــاذج تتمحــور حــول الواليــات المتحــدة أو أوروبــا. 

وجــوب مشــاركة المــرأة فــي عمليــة صنــع القــرارات المختلفــة والتــي تتمثــل فــي قــرارات سياســية وتقنيــة واقتصاديــة، 	 
.COPs باالضافــة الــى تشــجيع حضورهــا كمفــاوض رئيســي خــالل ال
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مؤتمر األطراف األول 

انعقـد المؤتمـر األول لألطـراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ فـي الفتـرة مـن 28 مـارس إلـى 	 
7 أبريـل 1995 فـي برليـن، ألمانيـا.

العلميـة 	  بموجـب هيئـة المشـورة  بالتزاماتهـا  للوفـاء  البلـدان  بشـأن مـدى كفايـة قـدرة  عـن مخاوفهـا  الـدول  وأعربـت 
 .)SBI( للتنفيـذ  الفرعيـة  والهيئـة   )SBSTA( والتكنولوجيـة 

وافق مؤتمر األطراف األول على “األنشطة المنفذة بشكل مشترك”، وهي أول تدابير مشتركة في العمل المناخي 	 
الدولي. 

مؤتمر األطراف الثاني 

انعقدت الدورة الثانية لمؤتمر األطراف في يوليو 1996 في جنيف، سويسرا. 	 

يوليـو 1996، وعكـس البيـان موقـف الواليـات 	  يتـم اعتمـاده( فـي 18  لـم  )ولكـن  الـوزاري  إعالنهـا  إلـى  تمـت اإلشـارة 
بشـكل فعـال. تنفيذهـا  وكيفيـة  االتفاقيـة  مـن  المتحـدة 

مؤتمر األطراف الثالث 

انعقدت الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف في سبتمبر 1997 في كيوتو اليابان. 	 

تم اعتماد بروتوكول كيوتو التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.	 

مؤتمر األطراف الرابع
ُعقد مؤتمر األطراف الرابع في نوفمبر 1998 في بوينس آيرس. 	 

كان من المتوقع أن يتم االنتهاء من القضايا المتبقية التي لم تحل في كيوتو في هذا االجتماع. 	 

إلـى اتفـاق بشـأن هـذه القضايـا، واعتمـدت الـدول األطـراف بـداًل مـن ذلـك 	  ومـع ذلـك، فقـد ثبـت صعوبـة التوصـل 
“خطـة عمـل” مدتهـا سـنتان لتعزيـز الجهـود واسـتنباط آليـات لتنفيـذ بروتوكـول كيوتـو، علـى أن تكتمـل بحلـول عـام 2000. 

خالل مؤتمر األطراف الرابع أعربت األرجنتين وكازاخستان عن التزامهما بتحمل التزام خفض انبعاثات غازات االحتباس 	 
الحراري، وهما أول دولتين غير مدرجتين في المرفق تقومان بذلك.

الملحق األول

 قائمة ملخصة بكافة مؤتمرات أطراف اتفاقية
األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ

من 1995 - 2021 
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مؤتمر األطراف الخامس

انعقد مؤتمر األطراف الخامس في الفترة ما بين 25 أكتوبر و 5 نوفمبر 1999 في بون بألمانيا. 	 

لقد كان اجتماًعا تقنًيا في المقام األول، ولم يتوصل إلى نتائج رئيسية. 	 

مؤتمر األطراف السادس

انعقد مؤتمر األطراف السادس في الفترة من 13 إلى 25 نوفمبر 2000 في الهاي بهولندا. 	 

تطورت المناقشات بسرعة إلى مفاوضات رفيعة المستوى حول القضايا السياسية الرئيسية. 	 

بائتمـان “بواليـع” الكربـون فـي الغابـات 	  بالسـماح  علـى جـدل كبيـر حـول اقتـراح الواليـات المتحـدة  وقـد اشـتمل ذلـك 
واألراضـي الزراعيـة التـي مـن شـأنها تلبيـة نسـبة كبيـرة مـن تخفيضـات اإلنبعاثـات األمريكيـة بهـذه الطريقـة؛ كمـا حدثـت 
اإلنبعاثـات؛  لخفـض  أهدافهـا  تحقـق  ال  التـي  البلـدان  قبـل  مـن  االمتثـال  عـدم  علـى  المترتبـة  النتائـج  حـول  خالفـات 
والصعوبـات فـي تحديـد كيفيـة حصـول البلـدان الناميـة علـى المسـاعدة الماليـة للتعامـل مـع اآلثـار الضـارة لتغيـر المنـاخ 

غـازات االحتبـاس الحـراري.  والوفـاء بالتزاماتهـا بالتخطيـط لقيـاس وربمـا تقليـل انبعاثـات 

بيـن 	  عليهـا  علـى الرغـم مـن بعـض التنـازالت المتفـق  فـي السـاعات األخيـرة مـن الـدورة السادسـة لمؤتمـر األطـراف، 
الواليـات المتحـدة وبعـض دول االتحـاد األوروبـي، وال سـيما المملكـة المتحـدة، رفضـت دول االتحـاد األوروبـي ككل، 

بقيـادة الدنمـارك وألمانيـا، المواقـف الوسـطية، والمحادثـات فـي الهـاي انهـارت. 

علق جان برونك، رئيس الدورة السادسة لمؤتمر األطراف، مؤتمر األطراف السادس دون اتفاق، على أمل استئناف 	 
المفاوضات الحًقا. 

وُأعلـن الحًقـا أن اجتماعـات الـدورة السادسـة لمؤتمـر األطـراف ستسـتأنف فـي بـون، ألمانيـا، فـي النصـف الثانـي مـن 	 
شـهر يوليـو. 

وقـد تـم تحديـد موعـد االجتمـاع المنتظـم القـادم لألطـراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ، 	 
مؤتمـر األطـراف السـابع، فـي مراكـش، المغـرب، فـي أكتوبـر - نوفمبـر 2001. 

مؤتمر األطراف السابع 

فـي االجتمـاع السـابع لمؤتمـر األطـراف فـي مراكـش، المغـرب فـي الفتـرة مـن 29 أكتوبـر إلـى 10 نوفمبـر 2001، أنهـى 	 
علـى معظـم التفاصيـل التشـغيلية  آيـرس، ووضـع اللمسـات األخيـرة  بوينـس  عمـل  علـى خطـة  المفاوضـون العمـل 

علـى بروتوكـول كيوتـو.  للـدول للتصديـق  ومهـدوا الطريـق 

ُتعرف حزمة القرارات المكتملة ب “اتفاقات مراكش”.	 

وحافظ وفد الواليات المتحدة على دوره كمراقب، ورفض المشاركة بنشاط في المفاوضات.	 

وواصلـت األطـراف األخـرى اإلعـراب عـن أملهـا فـي أن الواليـات المتحـدة سـتنخرط مـن جديـد فـي العمليـة فـي وقـت 	 
مـا وعملـت علـى تحقيـق شـروط التصديـق علـى بروتوكـول كيوتـو مـن قبـل العـدد المطلـوب مـن البلـدان لدخولـه حيـز 
التنفيـذ )55 دولـة بحاجـة إلـى التصديـق عليـه، تمثـل ٪55 مـن انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون فـي البلـدان المتقدمـة فـي 

عـام 1990(. 

لدخـول 	  كهـدف   )2002 - سـبتمبر  )أغسـطس  المسـتدامة  للتنميـة  العالمـي  القمـة  مؤتمـر  انعقـاد  تحديـد موعـد  تـم 
التنفيـذ. حيـز  كيوتـو  بروتوكـول 
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مؤتمر األطراف الثامن 

تم عقد مؤتمر األطراف الثامن في نيودلهي في الفترة من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2002 	 

اعتمد إعالن دلهي الوزاري الذي دعى، من بين أمور أخرى، إلى بذل جهود من قبل البلدان المتقدمة لنقل التكنولوجيا 	 
وتقليل تأثير تغير المناخ على البلدان النامية. 

كما تمت الموافقة على برنامج عمل نيودلهي بشأن المادة السادسة من االتفاقية. 	 

تميـز مؤتمـر األطـراف الثامـن بتـردد روسـيا، مشـيرة إلـى أنهـا بحاجـة إلـى مزيـد مـن الوقـت للتفكيـر فـي األمـر للتصديـق 	 
علـى بروتوكـول كيوتـو. 

حيـث تبلـغ انبعاثـات الواليـات المتحـدة )حصـة 36.1 فـي المائـة مـن ثانـي أكسـيد الكربـون فـي العالـم المتقـدم( وترفـض 	 
التصديـق، ونفـس األمـر رفضـت أسـتراليا التصديـق، فكانـت موافقـة روسـيا )17 فـي المائـة مـن االنبعاثـات العالميـة 

فـي عـام 1990( مطلوبـة لتلبيـة معاييـر التصديـق، وبالتالـي يمكـن لروسـيا أن تؤخـر العمليـة أو تعمـل علـى تسـريعها. 

مؤتمر األطراف التاسع

انعقدت الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر 2003 في ميالنو. 	 

اتفقـت األطـراف علـى اسـتخدام صنـدوق التكيـف الـذي تـم إنشـاؤه فـي مؤتمـر األطـراف السـابع فـي عـام 2001 فـي 	 
المقـام األول لدعـم البلـدان الناميـة علـى التكيـف بشـكل أفضـل مـع تغيـر المنـاخ. 

كمـا سيسـتخدم الصنـدوق لبنـاء القـدرات مـن خـالل نقـل التكنولوجيـا. فـي مؤتمـر األطـراف التاسـع، وافقـت األطـراف 	 
أيًضـا علـى مراجعـة التقاريـر الوطنيـة األولـى المقدمـة مـن 110 دولـة غيـر مدرجـة فـي المرفـق األول.

مؤتمر األطراف العاشر

انعقدت الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف في الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر 2004 في األرجنتين. 	 

ناقـش مؤتمـر األطـراف العاشـر التقـدم المحـرز منـذ المؤتمـر األول لألطـراف قبـل 10 سـنوات والتحديـات المسـتقبلية، 	 
مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى خفـض اإلنبعاثـات والتكيـف مـع تغيـر المنـاخ. 

لتعزيز تكيف البلدان النامية بشكل أفضل مع تغير المناخ، تم اعتماد خطة عمل بوينس آيرس. 	 

كما بدأت األطراف مناقشة آلية ما بعد كيوتو، حول كيفية تخصيص التزام خفض اإلنبعاثات بعد عام 2012، عندما 	 
تنتهي فترة االلتزام األولى.

مؤتمر األطراف الحادي عشر

انعقد مؤتمر األطراف الحادي عشـر / الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول 	 
كيوتـو فـي الفتـرة مـا بيـن 28 نوفمبـر إلـى 9 ديسـمبر 2005 فـي مونتريـال، كيبيـك، كنـدا. 

كان أول مؤتمـر لألطـراف يعمـل كاجتمـاع لألطـراف فـي بروتوكـول كيوتـو منـذ اجتماعهـم األول فـي كيوتـو فـي عـام 	 
 .1997

إيذانـا بدخـول بروتوكـول 	  علـى اإلطـالق. كان الحـدث  كان أحـد أكبـر المؤتمـرات الحكوميـة الدوليـة بشـأن تغيـر المنـاخ 
كيوتـو حيـز التنفيـذ. 
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استضافت كندا أكثر من 10000 مندوب، وكانت واحدة من أكبر األحداث الدولية في كندا على اإلطالق وأكبر تجمع 	 
في مونتريال منذ إكسبو 67. 

كانـت خطـة عمـل مونتريـال بمثابـة اتفـاق “لتمديـد عمـر بروتوكـول كيوتـو إلـى مـا بعـد تاريـخ انتهـاء صالحيتـه لعـام 2012 	 
والتفـاوض بشـأن تخفيضـات أعمـق فـي انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري “. 

قال وزير البيئة الكندي آنذاك، ستيفان ديون، إن االتفاقية تعمل على وضع “خريطة للمستقبل”.	 

مؤتمر األطراف الثاني عشر

انعقـد مؤتمـر األطـراف الثانـي عشـر / الـدورة الثانيـة لمؤتمـر األطـراف العامـل بوصفـه اجتمـاع األطـراف فـي بروتوكـول 	 
كيوتـو فـي الفتـرة مـن 6 إلـى 17 نوفمبـر 2006 فـي نيروبـي، كينيـا. 

فـي االجتمـاع، صـاغ مراسـل بـي بـي سـي ريتشـارد بـالك عبـارة “ ُسـياح المنـاخ” لوصـف بعـض المندوبيـن الذيـن حضـروا 	 
“لرؤيـة أفريقيـا، والتقـاط صـور للحيـاة البريـة، والفقـراء، واألطفـال والنسـاء األفارقـة المحتضريـن”. 

كما أشار بالك إلى أنه بسبب مخاوف المندوبين بشأن التكاليف اإلقتصادية والخسائر المحتملة للقدرة التنافسية، 	 
تجنبت غالبية المناقشات أي ذكر لخفض االنبعاثات. 

خلص بالك إلى أن ذلك كان فصاًل بين العملية السياسية والضرورة العلمية. 	 

على الرغم من هذه االنتقادات، فقد تم قطع أشـواط جيدة في المفاوضات خالل مؤتمر األطراف الثاني عشـر، بما 	 
فـي ذلـك فـي مجـاالت دعـم البلـدان الناميـة وآليـة التنميـة النظيفة.

اعتمـدت األطـراف خطـة عمـل مدتهـا خمـس سـنوات لدعـم التكيـف مـع تغيـر المنـاخ مـن قبـل البلـدان الناميـة، واتفقـت 	 
علـى إجـراءات وطرائـق صنـدوق التكيـف. كمـا اتفقـت علـى تحسـين مشـاريع آليـة التنميـة النظيفـة.

مؤتمر األطراف الثالث عشر

انعقـد مؤتمـر األطـراف الثالـث عشـر / الـدورة الثالثـة لمؤتمـر األطـراف العامـل بوصفـه اجتمـاع األطـراف فـي بروتوكـول 	 
كيوتـو فـي الفتـرة مـن 3 إلـى 17 ديسـمبر 2007 فـي نوسـا دوا فـي بالـي بإندونيسـيا. 

تـم التوصـل إلـى اتفـاق بشـأن جـدول زمنـي ومفاوضـات منظمـة بشـأن إطـار مـا بعـد عـام 2012 )نهايـة فتـرة االلتـزام 	 
األولـى لبروتوكـول كيوتـو( باعتمـاد خطـة عمـل بالـي )القـرار 1(. 

تـم إنشـاء الفريـق العامـل المخصـص المعنـي بالعمـل التعاونـي طويـل األجـل بموجـب اإلتفاقيـة )AWG-LCA( كهيئـة 	 
فرعيـة جديـدة إلجـراء المفاوضـات الهادفـة إلـى تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة بشـكل عاجـل حتـى عـام 2012 ومـا بعـده. 

مؤتمر األطراف الرابع عشر

انعقـد مؤتمـر األطـراف الرابـع عشـر / الـدورة الرابعـة لمؤتمـر األطـراف العامـل بوصفـه اجتمـاع األطـراف فـي بروتوكـول 	 
كيوتـو فـي الفتـرة مـن 1 إلـى 12 ديسـمبر 2008 فـي بوزنـان ببولنـدا. 
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اتفـق المندوبـون علـى مبـادئ تمويـل صنـدوق لمسـاعدة أفقـر الـدول علـى مواجهـة آثـار تغيـر المنـاخ ووافقـوا علـى آليـة 	 
لدمـج حمايـة الغابـات فـي جهـود المجتمـع الدولـي لمكافحـة تغيـر المنـاخ. 

كانت المفاوضات بشأن اتفاق جديد يخلف بروتوكول كيوتو هي المحور األساسي للمؤتمر.	 

مؤتمر األطراف الخامس عشر 

انعقد مؤتمر األطراف الخامس عشر في كوبنهاغن، الدنمارك، في الفترة من 7 إلى 18 ديسمبر 2009 	 

كان الهـدف العـام لمؤتمـر األمـم المتحـدة الخامـس عشـر لمؤتمـر األطراف/الـدورة الخامسـة لمؤتمـر األمـم المتحـدة 	 
المعنـي بتغيـر المنـاخ فـي الدنمـارك هـو وضـع اتفاقيـة منـاخ عالميـة طموحـة للفتـرة مـن عـام 2012 عندمـا تنتهـي الفتـرة 

المنصـوص عليهـا فـي بروتوكـول كيوتـو. 

ومـع ذلـك، فـي 14 نوفمبـر 2009، أعلنـت صحيفـة نيويـورك تايمـز أن “الرئيـس أوبامـا وقـادة العالـم اآلخريـن قـرروا تأجيـل 	 
المهمـة الصعبـة المتمثلـة فـي التوصـل إلـى اتفـاق بشـأن تغيـر المنـاخ ووافقـوا بـداًل مـن ذلـك علـى جعـل مهمـة مؤتمـر 
كوبنهاغـن الوصـول إلـى اتفاقيـة “ملزمـة سياسـيًا” أقـل تحديـًدا، مـن شـأنها أن تعـرض أصعـب القضايـا فـي المسـتقبل“.

مؤتمر األطراف السادس عشر

ُعقد مؤتمر األطراف السادس عشر في كانكون، المكسيك، في الفترة من 28 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2010. 	 

كانـت نتيجـة القمـة اتفاًقـا اعتمدتـه الـدول األطـراف، دعـا إلـى تخصيـص 100 مليـار دوالر أمريكـي سـنوًيا إلـى “صنـدوق 	 
المنـاخ األخضـر”، و “مراكـز تكنولوجيـا المنـاخ”. 

مع ذلك، لم يتم اإلتفاق على تمويل الصندوق األخضر للمناخ. ولم يتم اإلتفاق على التزام لفترة ثانية من بروتوكول 	 
كيوتو، ولكن تم التوصل إلى أن سنة األساس ستكون 1990 وأن احتماالت اإلحترار العالمي يجب أن تكون تلك التي 

توفرها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 

إذ ادركـت جميـع األطـراف أن تغيـر المنـاخ يمثـل تهديـًدا عاجـاًل ويحتمـل أن ال رجعـة فيـه، وبالتالـي يتطلـب معالجـة عاجلـة 	 
مـن قبـل جميـع األطراف. 

مؤتمر األطراف السابع عشر

ُعقد مؤتمر األطراف السابع عشر في ديربان، جنوب إفريقيا، في الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2011 	 

وافق المؤتمر على بدء مفاوضات بشأن اتفاق ملزم قانوًنا يضم جميع البلدان، ليتم اعتماده في عام 2015، والذي 	 
يحكم فترة ما بعد عام 2020.

كان هناك تقدم أيًضا فيما يتعلق بإنشاء صندوق المناخ األخضر الذي تم اعتماد إطار إداري له. 	 

وكان من المقرر أن يوزع الصندوق 100 مليار دوالر أمريكي سنوًيا لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع تأثيرات 	 
المناخ. 
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بينمـا أعلـن رئيـس المؤتمـر، مايتـي نكوانا-ماشـاباني، نجاحـه، وحـذر العلمـاء والجماعـات البيئيـة مـن أن العمليـة لـم تكـن 	 
كافيـة لتجنـب ارتفـاع درجـة حـرارة األرض إلـى مـا بعـد درجتيـن مئويتيـن ألن هنـاك حاجـة إلتخـاذ إجـراءات أكثـر إلحاًحـا. 

مؤتمر األطراف الثامن عشر

إلـى 7 	  نوفمبـر  الـذي انعقـد فـي الدوحـة، قطـر، فـي الفتـرة مـن 26  عشـر  الثامـن  اسـتضافت قطـر مؤتمـر األطـراف 
 .2012 ديسـمبر 

أصدر المؤتمر مجموعة من الوثائق بعنوان بوابة الدوحة للمناخ. 	 

لم يحرز المؤتمر سوى تقدم ضئيل نحو تمويل الصندوق األخضر للمناخ.	 

مؤتمر األطراف التاسع عشر 

عقد المؤتمر في وارسو، بولندا في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر 2013.	 

كان مؤتمـر األطـراف 19 هـو الـدورة السـنوية التاسـعة عشـرة لمؤتمـر األطـراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة 	 
بشـأن تغيـر المنـاخ )UNFCCC( لعـام 1992 والـدورة التاسـعة الجتمـاع األطـراف فـي بروتوكـول كيوتـو لعـام 1997 

كان المؤتمر فنيا ولم يتم التوصل ألي خطوات جديدة	 

مؤتمر األطراف العشرون 

 	 )COP( فـي الفتـرة مـن 1 إلـى 12 ديسـمبر 2014، اسـتضافت ليمـا، بيـرو، الـدورة السـنوية العشـرين لمؤتمـر األطـراف
فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ )UNFCCC( لعـام 1992 والـدورة العاشـرة الجتمـاع األطـراف.

مؤتمر األطراف الحادي والعشرون

ُعقدت الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطراف في باريس في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2015	 

وأسـفرت المفاوضـات عـن اعتمـاد اتفـاق باريـس فـي 12 ديسـمبر، الـذي يحكـم تدابيـر الحـد مـن تغيـر المنـاخ اعتبـاًرا مـن 	 
عـام 2020.

مؤتمر األطراف الثاني والعشرون

ُعقدت الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر األطراف في مراكش، المغرب، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2016. 	 

واالسـتدامة 	  الميـاه،  ونظافـة  الميـاه،  نـدرة  فـي  األطـراف  لمؤتمـر  الـدورة  المحوريـة فـي هـذه  القضايـا  إحـدى  تتمثـل 
الناميـة.  البلـدان  فـي  رئيسـية  وهـي مشـكلة  بالميـاه،  المتعلقـة 
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قبـل الحـدث، تمـت مبـادرة خاصـة حـول الميـاه برئاسـة شـرفات أفيـالل، الوزيـر المغربـي المسـؤول عـن الميـاه، وعزيـز 	 
مكـوار، سـفير الـدورة الثانيـة والعشـرين لمؤتمـر األطـراف للمفاوضـات متعـددة األطـراف. 

ومن القضايا المحورية األخرى الحاجة إلى تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري واستخدام مصادر طاقة منخفضة 	 
الكربون. 

إلـى إحـداث تحـول فـي االقتصـاد العالمـي فـي 	  دعـا السـيد بيتـر طومسـون، رئيـس الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، 
عالمـي منخفـض االنبعاثـات.  لتحقيـق اقتصـاد  جميـع القطاعـات 

مؤتمر األطراف الثالث والعشرون

ُعقد مؤتمر األطراف الثالث والعشرون في بون ألمانيا فى الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر 2017 نيابة عن دولة فيجي.	 

لم يتم التوصل الى الئحة عمل باريس ولم يخرج االجتماع بمخرجات هامة. 	 

مؤتمر األطراف الرابع والعشرون

ُعقدت الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر األطراف في الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر 2018 في كاتوفيتشي، بولندا. 	 

نصـت رؤيـة الحكومـة البولنديـة للرئاسـة علـى أن تنظيـم الـدورة الرابعـة والعشـرين لمؤتمـر األطـراف سـيوفر فرصـة 	 
إلقنـاع الـدول األخـرى بـأن بولنـدا ال تعرقـل عمليـة معالجـة تغيـر المنـاخ الخطيـر وأن بولنـدا هـي أحـد قـادة هـذه العمليـة. 

والتـي منهـا المـادة السادسـة 	  بعـض المـواد القليلـة  عـدا  باريـس فيمـا  عمـل  الـى وضـع الئحـة  وقـد خلـص االجتمـاع 
الكربـون. بأسـواق  المعنيـة 

مؤتمر األطراف الخامس والعشرون

انعقد مؤتمر األطراف الخامس والعشرون لتغير المناخ في مدريد، اسبانيا خالل الفترة من 2 الى 13ديسمبر 2019، 	 
وكان مـن المقـرر ان يعقـد بشـيلي، ولكـن نظـرًا لبعـض الظـروف السياسـية للبـالد، اسـتضافته أسـبانيا نيابـة عـن دولـة 

شيلي.

وتم التركيز خالل المفاوضات على مسالة التمويل.	 
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موقف الدول العربية من تسليم تقارير المساهمات المحددة وطنًيا التفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ 
)تمت زيارة موقع االتفاقية يوم 24 كانون االول 2021 من الرابط التالي:

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement/nationally- 
)determined-contrinutions-ndcs/NDC-submissions

الملحق الثاني

اسم الدولة )أبجديًا(
تاريخ تسليم تقرير المساهمات 

الوطنية األول
تاريخ تسليم تحديث المساهمات 

المحددة وطنيا

04/11/201612/10/2021األردن

21/09/201622/04/2021اإلمارات

30/12/201618/10/2021البحرين

10/02/201710/10/2021تونس

-20/10/2016الجزائر

23/11/201605/11/2021جزر القمر

-11/11/2016جيبوتي

03/11/201623/10/2021السعودية

02/08/201731/05/2021السودان

-30/11/2018سوريا

22/04/201631/07/2021الصومال

-15/10/2021العراق

22/05/201929/07/2021عمان

21/08/201710/10/2021فلسطين

23/06/201724/08/2021قطر

23/04/201812/10/2021الكويت

05/02/202016/03/2021لبنان

--ليبيا

-29/06/2017مصر

19/09/201622/06/2021المغرب

27/02/201712/10/2021موريتانيا

22/04/201631/07/2021اليمن
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الدولةالمسمى الوظيفي والمنظمة االسم

مجموعة األطفال والشباب في اتفاقية األمم المتحدة عبدهللا عماد عفيفي
مصراإلطارية بشأن تغير المناخ

باحث - حلول المياه الزراعية في المعهد الدولي إلدارة د. مها الزعبي
)IWMI( األردنالمياه

محاضر جامعي في الجامعة اللبنانية األميركية وجامعة د. رانيا مصري
لبنان نورث وسترن

أخصائي هندسة الطاقة المتجددة في المركز اإلقليمي ايمان عادل
 RCREEE مصرللطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

االمارات العربية المتحدةمدير قسم مشاريع الطاقة بشركة ترانسكوعصام المراوي

العراق / السعوديةشريك مشارك في مجموعة ارنست اند يونغ فادي الشهابي

حسين أباظة
مدير جمعية تنمية البيئة والمجتمع )ACED( مركز حلول 
التنمية المستدامة )CSDS( وهو أيًضا مستشار لوزير 

الدولة للبيئة
مصر

أخصائي تطوير االنبعاثات المنخفضة في الوكالة حسين محسن
GIZ األردناأللمانية للتعاون الدولي

الرئيس اإلقليمي لشبكات الشرق األوسط وشمال محمد عصفور
األردنإفريقيا وأفريقيا في المجلس العالمي لألبنية الخضراء

خبير الطاقة المستدامة في المركز اإلقليمي للطاقة مصطفى حسنين
RCREEE مصر المتجددة وكفاءة الطاقة

الجزائر / لبنانرئيس إدارة الطاقة في إسكواراضية صدعاوي

األردن باحث بمعهد غرب آسيا وشمال إفريقيا )WANA(ريم الحدادين

نقطة االتصال اإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة طارق حسان 
اليمن / قطرومدير جمعية قطر الخيرية

الئحة بأسماء الخبراء الذين تمت مقابلتهم

الملحق الثالث
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االختصارات

AILAC The Independent Alliance of Latin America
and the Caribbean

التحالف المستقل ألمريكا الالتينية و منطقة البحر 
الكاريبي

ALBAThe Bolivarian Alliance for the Peoples of 
our America

التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا

AOSISAlliance of Small Island States
تحالف الدول الجزرية الصغيرة

BASIC Brazil, South Africa, China India
البرازيل، جنوب إفريقيا، الصين، الهند

CBDRCommon but Differentiated 
Responsibilities 

المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة

CCSCarbon Capture and Sequestration 
إدارة الكربون والتقاطه وعزله

CDMClean Development Mechanism
آلية التنمية النظيفة

CMAConference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Paris 

Agreement
هيئة صنع القرار التفاقية باريس

CMPConference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Kyoto 

Protocol
هيئة صنع القرار لبروتوكول كيوتو

COPConference of the Parties
هيئة صنع القرار لالتفاقية

CTCNClimate Technology Centre & Network 
مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ

EIGEnvironmental Integrity Group.
مجموعة النزاهة البيئية

GCCGulf Cooperation Council 
مجلس التعاون الخليجي

GCFGreen Climate Fund
صندوق المناخ األخضر

GEFGreen Environment Facility 
صندوق البيئة العالمي

IPCCIntergovernmental Panel on Climate 
Change

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

KPKyoto Protocol
بروتوكول كيوتو

L&DLoss and Damage 
الخسائر واألضرار

LDC Least Developed Countries
البلدان األقل نموا

LMDCsLike Minded-Group of Developing 
Countries

البلدان النامية متقاربة التفكير

NDCsNationally Determined Contributions 
المساهمات المحددة وطنيًا

OECDEconomic Co-operation and Development 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

PAParis Agreement 
اتفاقية باريس

PESTELPolitical, Environmental, Social, 
Technological, Economical, Legal 

 التحليل السياسي والبيئي واالجتماعي والتكنولوجي
واالقتصادي والقانوني

R&DResearch and Development 
البحث والتطوير

SBISubsidiary Body for Implementation
الهيئة الفرعية للتنفيذ

SBSTASubsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

SDGsSustainable Development Goals 
إهداف التنمية المستدامة

TNAsTechnology Needs Assessments 
تقييمات االحتياجات التكنولوجية

UNFCCCThe United Nations Framework 
Convention on Climate Change

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

WIMWarsaw International Mechanism 
آلية وارسو الدولية



جميع الحقوق محفوظة - اليمكن إعادة طبع، نسخ أو تستعمال أي جزء من هذه المطبوعة من دون اذن مكتوب من الناشر.
اآلراء الواردة في هذه الدراسة ال تمثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة فريدريش ايبرت أو المحرر. 
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