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 الدكتورة عائشة السريحي، باحث زائر في مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون. تشمل المجاالت البحثية .
 للدكتورة عائشة السريحي االستدامة البيئية، وسياسات الطاقة، وسياسات المصادر المتجددة والمناخ مع التركيز

 تحديدًا على المنطقة العربية. عملت الدكتورة عائشة - قبل االنضمام إلى جامعة جورجتاون - كباحث زائر في معهد
 دول الخليج العربية في واشنطن ومسؤول بحوث في مركز دراسات الشرق األوسط بكلية لندن لاقتصاد والعلوم
 السياسية. الدكتورة عائشة السريحي حاصلة على درجة الدكتوراه من مركز سياسات البيئة في أمبريال كوليدج لندن،

وماجستير وبكالوريوس العلوم، مع مرتبة الشرف، في العلوم البيئية من جامعة السلطان قابوس

◊ ال تتوقف آثار تغير المناخ عند حدود دولة معينة. ولهذا فإن التصدي 
الحوكمة  وتنهض  الدول.  جميع  فيه  تشترك  أن  ينبغي  التحدي  لهذا 
هام  بدور  العربية  المنطقة  في  اإلقليمي  الصعيد  على  والتعاون 
عشر  الثالث  والهدف  المناخ  تغير  بشأن  باريس  اتفاق  تنفيذ  دعم  في 
عاجلة  إجراءات  )اتخاذ  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  من 
التي  الُسبل  التحليلية  النظرة  تبحث هذه  وآثاره(.  المناخ  لتغير  للتصدي 
يمكن أن يسهم من خالها تحسين الحوكمة والتعاون على المستوى 
اإلقليمي في مساعدة الدول العربية في التصدي لتحدي تغير المناخ، 
ودفع مسيرة التقدم في تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وأهداف 

التنمية المستدامة.

مزايا  يحققان  أن  يمكن  اإلقليمي  الصعيد  على  والتعاون  الحوكمة   ◊
وإجراء  الخطط؛  ووضع  السياسات  تنسيق  منها:  مجاالت  في  ظاهرة 
وبناء  الفنية  والمساعدات  والمعلومات؛  المعرفة  وتبادل  األبحاث 
القدرات؛ وحشد التمويل. وقد يحدث ذلك على الصعيد دون اإلقليمي 
أيضًا أو يشمل تعريفات أخرى لكلمة »المنطقة« )على سبيل المثال دول 
حوض البحر المتوسط أو الدول اإلسامية(، وينبغي أن يشمل األطراف 
من غير الدول. تعرض هذه الورقة البحثية نظرًة تفصيليًة لكل من إطار 
الحوكمة اإلقليمي وأنشطة التعاون حاليًا في المجاالت المذكورة آنفًا 

حتى تاريخه.

◊ في الوقت الراهن، يوجد في المنطقة العربية إطار عام لبنية مؤسسية 
جامعة  وهي:  اإلقليمي  المستوى  على  المناخ  تغير  لحوكمة  مائمة 
والتعاون  الخطط  وضع  من  لكل  شاملة  مظلة  بمثابة  العربية  الدول 
الفني رفيع المستوى، في حين تقدم لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا( أنشطة الدعم في معظم مجاالت 
من  عدد  أيضًا  وهناك  الدراسة؛  هذه  في  الواردة  الرئيسية  التعاون 
المنظمات اإلقليمية األخرى التي تنفذ أنشطة لها عاقة ببرامج معينة.

ملخص تنفيذي
◊ بالرغم من هذه التطورات اإليجابية إال أن المنطقة العربية تفتقر حتى 
عملية  تدابير  تنفيذ  تستهدف  بارزة  شراكات  أو  مبادرات  أي  إلى  اآلن 
أن هناك عددًا  الدراسة  الوارد في هذه  التحليل  يبين  المناخ.  تغير  في 
الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية الحالية قد  من نقاط الضعف في 
المعهود  الضعف  ومنها:  المناخ  تغير  تدابير  اتخاذ  تأخير  في  ساهمت 
وأدوار  للتنفيذ  واضحة  أهداف  وغياب  اإلقليمية؛  المؤسسات  في 
محددة وآليات للمتابعة؛ وانخفاض معدالت الشفافية والمساءلة في 
آثار تغير المناخ؛  أنشطة الحوكمة؛ والتركيز المحدود على تخفيف حدة 
واالنعزال الموجود داخل المؤسسة نفسها وبين المؤسسات المختلفة.

الموجودة  اإلقليمية  الترتيبات  من  االستفادة  يمكنها  العربية  الدول   ◊
نقاط  على  للتغلب  كثب  عن  معًا  تعمل  أن  عليها  ينبغي  ولكن  حاليًا، 
تدعيم  منها:  بوسائل  الدراسة  هذه  في  المحددة  الرئيسية  الضعف 
التعاون دون اإلقليمي من خال مبادرات التنفيذ اإلستراتيجية؛ وإعداد 
وأدوار  واضحة  وإستراتيجيات  بأهداف  تفصيلية  إقليمية  عمل  خطط 
تغير  إزاء  متكامل  نهج  وتبني  والمتابعة؛  والمراجعة  للتنفيذ  محددة 
وتحسين  اإلقليمية؛  الحوكمة  المستدامة في  التنمية  وأهداف  المناخ 
الشفافية حول األنشطة ووقائع االجتماعات اإلقليمية حول الحوكمة؛ 
المتواصل  التمويل  العربية لتقديم  التمويل اإلنمائي  وحشد مؤسسات 
لمبادرات المساعدات العلمية والفنية اإلقليمية وتنفيذ تدابير مواجهة 

تغير المناخ.

الدكتورة عائشة السريحي
باحث زائر، مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون

الدكتورة  ماري لومي
باحث أول، برنامج الطاقة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بأكاديمية اإلمارات الدبلوماسية

 ترأس الدكتورة ماري لومي البرنامج البحثي المعني بالطاقة وتغير المناخ والتنمية المستدامة في أكاديمية اإلمارات
 الدبلوماسية، وتتخصص في الجوانب السياسية واالقتصاد السياسي لقضايا الموارد الطبيعية والبيئة، ويتركز مجال

 خبرتها الرئيس في الجوانب السياسية لتغير المناخ على المستوى الدولي وسياسات المناخ والطاقة في منطقة
 الخليج. الدكتورة ماري لومي حاصلة على درجة الدكتوراه في الشؤون السياسية للشرق األوسط ودرجة الماجستير
 في الشؤون السياسية الدولية، وعملت في السابق كباحث مشارك في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة وزميل

 في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون، وباحث في المعهد الفنلندي
للشؤون الدولية أيًضا

.
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تفاصيل الموضوع
المنطقــة  فــي  اإلقليمــي  الصعيــد  علــى  والتعــاون  الحوكمــة  تنهــض 
العربيــة بــدور هــام فــي دعــم تنفيــذ اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ 
والهــدف الثالــث عشــر مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 
ــات  ــاره(. ولكــن اإلمكان ــاخ وآث ــر المن ــة للتصــدي لتغي )اتخــاذ إجــراءات عاجل
الموجــودة فــي هذيــن المجاليــن لــم يتــم اكشــافها أو اســتغالها بعــد. 
علــى مــدار العقــد الماضــي، طغــى االهتمــام بالتطــورات علــى الصعيــد 
الدولــي، مــن جانــب، وتنفيــذ تدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ علــى الصعيــد 
الوطنــي، مــن جانــب آخــر، علــى االهتمــام بالصعيــد اإلقليمــي ودوره فــي 

دعــم تنفيــذ هــذه األهــداف العالميــة علــى المســتوى الوطنــي.1

تتألــف المنطقــة العربيــة مــن 22 دولــة؛ 12 دولــة فــي غــرب آســيا و10 
ــا. وتعانــي المنطقــة فعــًا مــن القحولــة، وتكــرار  دول فــي شــمال أفريقي
نوبــات الجفــاف، ونــدرة الميــاه، وتعتبــر مــن عــدة زاويــا أكثــر مناطــق العالــم 
ــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة. وربمــا ُيفاِقــم  ــار المحتملــة لتغي تعرضــًا لآلث
تغيــر المنــاخ مــن الضغــوط االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة الموجــودة 
حاليــًا فــي قطاعــات عديــدة ومنهــا الميــاه، والزراعــة، والبنيــة التحتيــة، 
والزراعــة المائيــة، والصحــة والســياحة، وقــد يضــع عراقيــل شــديدة أمــام 

ــع 1(. تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة األخــرى )انظــر المرب

لمــا كانــت آثــار تغيــر المنــاخ ال تتوقــف عنــد حــدود دولــة معينــة، فــإن 
التصــدي لهــا ينبغــي أن تشــترك فيــه جميــع الــدول. تبحــث هــذه النظــرة 
التحليليــة الُســبل التــي يمكــن أن يســهم مــن خالهــا تحســين الحوكمــة 
والتعــاون علــى المســتوى اإلقليمــي فــي مســاعدة الــدول العربيــة فــي 
التصــدي لتحــدي تغيــر المنــاخ، ودفــع مســيرة التقــدم فــي تنفيــذ اتفــاق 

باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ وأهــداف التنميــة المســتدامة.

“الترتيبــات  إلــى  اإلقليميــة  الحوكمــة  تشــير  البحثيــة،  الورقــة  هــذه  فــي 
ويشــترك  العامــة  بالقضايــا  تتعلــق  التــي  درجاتهــا  بمختلــف  الرســمية 
فيــه عــدد كبيــر مــن المشــاركين”،2 وأبرزهــا الحكومــات، والتــي تتــم فــي 
إطــار إقليمــي أو دون إقليمــي )علــى ســبيل المثــال تكتــل اقتصــادي أو 
إيكولوجــي(. تنصــب معظــم الحوكمــة اإلقليميــة فــي المنطقــة العربيــة 
حتــى اآلن علــى مجــال التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ، وهــو مــا ينعكــس 

فــي هــذه الورقــة البحثيــة.3

يشــير التعــاون اإلقليمــي، بــدوره، إلــى أي نشــاط تعــاون يتــم فــي ســياق 
إقليمــي ويهــدف إمــا إلــى تقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة )أي تخفيــف 
حــدة آثــار تغيــر المنــاخ( أو التكيــف أو بنــاء القــدرة علــى مواجهــة اآلثــار 

الســلبية لتغيــر المنــاخ.

تبــدأ النظــرة التحليليــة بالحديــث عــن الفوائــد المتوقعــة لتعزيــز الحوكمــة 
والتعــاون علــى الصعيــد اإلقليمــي فــي التصــدي لتغيــر المنــاخ. وبعدهــا 
ُتقــّدم نبــذًة عــن إطــار الحوكمــة اإلقليمــي الحالــي، ثــم نظــرة عامــة علــى 
اآلليــات والمامــح الحاليــة للتعــاون فــي مختلــف المجــاالت المتعلقــة 
بموضوعــات معينــة. ُثــم تحلــل الورقــة البحثيــة نقــاط الضعــف الرئيســية 
ــم ببعــض التوصيــات للحكومــات وغيرهــا مــن  فــي الوضــع الراهــن، وُتخَتَت
الحوكمــة  تحســين  فــي  الدعــم  تقديــم  كيفيــة  حــول  المعنيــة  الجهــات 

والتعــاون اإلقليمييــن فــي هــذا الشــأن.

أهميــة الحوكمــة والتعــاون اإلقليمييــن حــول 
تغيــر المنــاخ

يمكــن أن تنهــض الحوكمــة والتعــاون حــول تغيــر المنــاخ علــى الصعيــد 
اإلقليمــي بــدور هــام فــي دعــم األهــداف الــواردة فــي اتفــاق باريــس 
والهــدف الثالــث عشــر للتنميــة المســتدامة، وهــي تحديــدًا اإلبقــاء علــى 
ــة دون درجتيــن مئويتيــن وتحســين  ارتفــاع معــدل درجــات الحــرارة العالمي
قــدرات الــدول علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــن خــال دعــم التنميــة 
)انظــر  المنــاخ  تغيــر  مواجهــة  علــى  والقــدرة  االنبعاثــات   منخفضــة 

المربع 2(.

المنــاخ  تغيــر  حوكمــة  تتخذهــا  قــد  التــي  األشــكال  مــن  العديــد  هنــاك 
والتعــاون حولــه علــى المســتويين اإلقليمــي أو دون اإلقليمــي، ومنهــا 
لتــداول  األوروبــي  االتحــاد  )خطــة  المنــاخ  بتغيــر  الخاصــة  المبــادرات 
والمبــادرات  التجاريــة،  واالتفاقــات  المثــال(،  ســبيل  علــى  االنبعاثــات 
المحــددة لــكل قطــاع )علــى ســبيل المثــال ممــر الطاقــة النظيفــة فــي 
ــة  ــر شــيوعًا هــي مــن خــال المنظمــات اإلقليمي ــا( والصيغــة األكث أفريقي
الموجــودة حاليــًا. يحــدث التعــاون حــول تغيــر المنــاخ فــي المناطــق الناميــة 
فــي الغالــب عبــر المبــادرات التــي تتولــى تنســيقها المكاتــب اإلقليميــة 
لألمــم المتحــدة وغيرهــا مــن الهيئــات الدوليــة، وكذلــك وكاالت اإلغاثــة 

اإلنمائــي. التمويــل  ومؤسســات 

الصعيــد  فــإن  العربيــة،  المنطقــة  فــي  المنــاخ  تغيــر  لتدابيــر  بالنســبة 
أســباب: لعــدة  وفائــدة  أهميــة  لــه  اإلقليمــي 

المنطقــة 	  دول  تشــترك  مشــتركة:  وحلــول  مشــتركة  تحديــات 
العربيــة فــي لغــة واحــدة وثقافــة واحــدة، وإلــى حــد ما نظم سياســية 
ومقــدرات اقتصاديــة متشــابهة، وهــي تعانــي أيضــًا مــن صراعــات 
لهــا أســباب وتداعيــات عابــرة للحــدود. والعديــد مــن اآلثــار الســلبية 
المباشــرة وغيــر المباشــرة لتغيــر المنــاخ فــي المنطقــة لهــا أيضــًا آثــار 
عابــرة للحــدود، ومنهــا خزانــات الميــاه المشــتركة والبيئــات البحريــة 
إلــى األمــن الغذائــي والهجــرة، وهــذا يعنــي أن الحلــول تقتضــي فــي 

ــرًا للحــدود.4 ــًا عاب الغالــب تعاون

تحقيــق أهــداف تغيــر المنــاخ علــى الصعيــد الدولــي يقتضــي 	 
مشــاركة الجميــع فــي هــذه الجهــود: بالرغــم مــن االختافــات 
الواضحــة فــي مســتوى الدخــل ودرجــة التنميــة بيــن الــدول العربيــة 
إال أن هنــاك نقــاط تضافــر هامــة فــي مجــاالت متنوعــة، حيــث يمكــن 
أن تســتفيد الــدول األكثــر ثــراًء واســتقرارًا مــن دعــم الــدول األشــد 
فقــرًا وأقــل اســتقرارًا  – والعكــس. ويشــمل ذلــك تبــادل الــدروس 
المســتفادة وأفضــل الممارســات، وتقديــم التمويــل للمشــاريع التــي 
وبنــاء  التكنولوجيــا  توفيــر  فــي  والدعــم  للمنــاخ،  أضــرارًا  تســبب  ال 
القــدرات. ويمكــن أن يســاعد التعــاون أيضــًا فــي تكويــن “كتلــة حرجــة 
الازمــة لصياغــة سياســات”5 ومنهــا خطــط  األســواق  فــي حجــم 

تــداول الكربــون أو شــبكات الكهربــاء
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المؤسســات اإلقليميــة يمكنهــا االضطــاع بــدور حلقــة الوصــل، 	 
لمضاعفــة  والحافــز  المعنيــة،  األطــراف  لتجميــع  والملتقــى 
“حلقــة  بــدور  اإلقليميــة  المنظمــات  أن تضطلــع  يمكــن  الجهــود: 
المســتوى  اآلراء والتعليقــات مــن  تبــادل  لتدعيــم حلقــات  الوصــل 
تســاعد  وقــد  والعكــس”.6  الدولــي،  المســتوى  إلــى  الوطنــي 
تكويــن  فــي  اإلقليمــي  الصعيــد  علــى  السياســات  تنســيق  آليــات 
رؤى وإســتراتيجيات مشــتركة، وإعــداد مقاييــس مشــتركة لمــدى 
التقــدم.7 ويمكــن أن تســاعد كذلــك فــي صياغــة المصالــح اإلقليميــة 
المشــتركة وترجمــة األهــداف العالميــة بمــا يتوافــق مــع الظــروف 
اإلقليميــة.8 بجانــب مــا ســبق، تســتطيع المؤسســات والمبــادرات 
المتخصصــة  الهيئــات  بيــن  األفقــي  التواصــل  تســهيل  اإلقليميــة 
والجماعــات المعنيــة بهــذا الشــأن، ودعــم التواصــل بيــن مختلــف 
األطــراف حــول قضايــا السياســات علــى الصعيــد اإلقليمــي. ويمكــن 
أن تســاعد أيضــًا فــي إيصــال صــوت األطــراف الضعيفــة فــي النظــام 
اإلقليمــي مــن الــدول وغيــر الــدول. وأخيــرًا، فإنهــا قــد تســاعد فــي 

تســهيل التبــادل الفّعــال للمــوارد والخبــرات الفنيــة والمعرفــة مــن 
المنظمــات اإلقليميــة المتخصصــة والحكومــات إلــى هــؤالء الذيــن 

لديهــم مــوارد وقــدرات أقــل.

التــي 	  المنــاخ  تغيــر  آثــار  لتقليــل  ضــرورة  اإلقليمــي  التعــاون 
تتســبب فــي نشــوب الصراعــات: المنطقــة العربيــة لهــا تاريــخ طويل 
الممتــدة. وقــد  والدينيــة  االجتماعيــة  والخافــات  الصراعــات  مــن 
ــات الموجــودة فــي أنحــاء المنطقــة  ــر المنــاخ مــن التحدي ُيفاِقــم تغي
التــي تنخفــض فيهــا مســتويات قــدرة التحمــل االجتماعيــة والبيئيــة، 
ممــا يســهم فــي احتمــال نشــوب صراعــات علــى المــوارد الطبيعيــة 
)علــى ســبيل المثــال الميــاه( أو أزمــات الاجئيــن.9 إن وجــود منصــات 
إقليميــة للحوكمــة والتعــاون بهــا عامــات إنــذار مبكــرة لتغيــر المنــاخ 
المجــال يمكــن أن يســاعد فــي  المتعلقــة بهــذا  المعرفــة  وتبــادل 

تجنــب النزاعــات أو تســويتها بســرعة.

المربع 1: اآلثار العابرة للحدود لتغير المناخ في المنطقة العربية

تشمل المنطقة العربية - والتي تمتد على مساحة أكثر من 13 مليون كيلومتر مربع في أفريقيا وآسيا - مناطق مناخية ونظم بيئية طبيعية 
متنوعة تتراوح بين الصحاري القاحلة وبين الغابات واألنهار. وتبين نماذج محاكاة تغير المناخ أن درجات الحرارة في المنطقة قد ترتفع بمعدل 

1.2 إلى 1.9 درجة مئوية بحلول 2046 إلى 2065، وبمعدل 1.5 إلى 2.3 درجة مئوية بحلول 2081 إلى 2100 في ظل السيناريو المعتدل 
 a.الرتفاع درجات الحرارة، و1.7 إلى 2.6 درجة مئوية و3.2 إلى 4.8 درجة مئوية على التوالي في ظل أسوأ السيناريوهات الرتفاع درجات الحرارة

هذه الزيادات في درجات الحرارة لها تداعيات على النظم البيئية الطبيعية، والتي ال تتوقف في الغالب عند حدود معينة.

ولهذا فإن آثار تغير المناخ من المحتمل أن تتجاوز حدود الدول وتؤثر على الموارد المشتركة. وهذا يعني أن آثار تغير المناخ في دولة ما قد 
ُتفاقم من المخاطر في الدول األخرى، وخصوصًا في ضوء التباين بين الدول العربية في الثروات الطبيعية والظروف االجتماعية واالقتصادية.

تشمل بعض األمثلة على اآلثار السلبية العابرة للحدود لتغير المناخ في المنطقة العربية ما يلي:

التوترات حول مصادر المياه: تتسبب الظروف المناخية الشديدة، ومنها زيادة الحرارة والتبخر، في ضغوط جديدة على مصادر المياه. 	 
ولما كانت نسبة %66 من مصادر المياه العذبة في الدول العربية تنبع من خارج حدودها الوطنية وتشترك 14 دولة من إجمالي 

الدول العربية االثنتين وعشرين في مسطح مياه سطحية،b فإن هناك خشيًة متناميًة من أن يكون تغير المناخ حافزًا لتفاقم ندرة المياه 
c.والتوترات داخل الدول ذاتها وبين الدول التي يوجد بينها مصادر مياه وحدود جغرافية أو سياسية مشتركة

الصحة العامة: في المنطقة العربية والتي تعاني فعًا من درجات حرارة عالية، فإن حتى الزيادة الطفيفة في درجات الحرارة قد تزيد من 	 
d.ناقات الماريا، والحمى الصفراء، وحمى الضنك، وغيرها من األمراض المنقولة

التصحر: يضيف توسع صحراء الُربع الخالي، والتي ُتشكل جزءًا من المملكة العربية السعودية وُعمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة 	 
واليمن، بجانب الزيادات في متوسط درجات الحرارة وانخفاض معدل هطول األمطار السنوي والضغوط على المياه وتكرار نوبات 

الجفاف، ضغوطًا جديدًة على المجاالت الزراعية والتنوع البيولوجي. ومن المتوقع حدوث آثار مشابهة جراء اتساع الصحراء الكبرى والتي 
e.تغطي نحو %31 من أفريقيا

إزالة الغابات: يواجه السودان، والصومال، ومصر، وجيبوتي - والتي يوجد فيها 12% من الغابات في المنطقة العربية - تحدي فقدان 	 
f.الغابات والتنوع البيولوجي بسبب عدد من الضغوط الحرارية وضغوط المياه

النظم البيئية الساحلية: تمتد النظم البيئية الساحلية على مسافة 22,105 كيلومتر في المنطقة العربية، وتواجه خطرًا شديدًا جراء 	 
االرتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر، وزحف المياه المالحة وفقدان األراضي الزراعية واألراضي الرطبة، مما قد يؤدي بدوره إلى 

g.تأثير سلبي على السياحة والمصايد ويتسبب في فيضانات ونزوح للبشر
الصراعات واألمن البشري: قد يتسبب تدهور الموارد الطبيعية، وخصوصًا الضغط على مصادر المياه، في نشوب الصراعات أو اضطراب 	 

األمن بوسائل شتى. ويعتبر تغير المناخ تحديًا ذا طبيعة خاصة أمام الدول الضعيفة والدول التي تدور فيها صراعات؛ ألنه يمكن أن يؤدي 
h.إلى تفاقم سوء األحوال على األرض، مما يسفر عن المزيد من االضطرابات في االستقرار، وكذلك الهجرة القسرية

 a-b) ESCWA et al., Arab Climate Change Assessment Report - Main Report. RICCAR, 2017. (c-e) Balgis Osman Elasha, Mapping of Climate
 Change Threats and Human Development Impacts in the Arab Region, UNDP-RBAS, 2010. (f) FAO. Forests and Climate Change in the Near
 East Region. Forests and Climate Change. Working Paper 9, Rome, 2010. (g) Mohamed El-Raey, ‘Impact of Climate Change: Vulnerability and
 Adaptation - Coastal Areas’, in: Mostafa K. Tolba and Najib W. Saab (eds.), Impact of Climate Change on Arab Countries, AFED, 2009. (h) Mari
Luomi, Environmental Security: Addressing Water and Climate Change Risks in the UAE, Working Paper, Emirates Diplomatic Academy, 2019
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الصعيــد اإلقليمــي يمكــن أن يحققــان مزايــا  الحوكمــة والتعــاون علــى 
ظاهــرة فــي مجــاالت منهــا: تنســيق السياســات ووضــع الخطــط؛ وإجــراء 
وبنــاء  الفنيــة  والمســاعدات  والمعلومــات؛  المعرفــة  وتبــادل  األبحــاث 
دون  الصعيــد  علــى  ذلــك  يحــدث  وقــد  التمويــل.  وحشــد  القــدرات؛ 
اإلقليمــي أيضــًا أو يشــمل تعريفــات أخــرى لكلمــة “المنطقــة” )علــى ســبيل 
المثــال دول حــوض البحــر المتوســط أو الــدول اإلســامية(، وينبغــي أن 
يشــمل األطــراف مــن غيــر الــدول. تــرد هــذه المجــاالت بمزيــد مــن التفصيــل 

فــي األقســام المبينــة أدنــاه.

الوضع الراهن إلطار الحوكمة اإلقليمي10
يعــرض هــذا القســم إطــار الحوكمــة اإلقليمــي لتغيــر المنــاخ فــي المنطقــة 
العربيــة. ونظــرًا لنــدرة الدراســات الســابقة والمعلومــات عــن المؤسســات 
المتخصصــة فــي هــذا الشــأن، فــإن المؤلفتيــن جمعتــا المعلومــات عبــر 
الرســمية  الوثائــق  ومــن  المعنيــة  األطــراف  مــع  الشــخصية  المقابــات 
والمواقــع اإللكترونيــة للمؤسســات المشــار إليهــا. يبيــن الجــدول 1 نظــرة 
عامــة شــاملة عــن المنظمــات اإلقليميــة الرئيســية واألقســام الفرعيــة 

ثاثــة  علــى  المنــاخ،  تغيــر  حوكمــة  فــي  لهــا  التابعــة  التعــاون  وآليــات 
اإلقليمــي،  دون  والمســتوى  اإلقليمــي،  المســتوى  وهــي:  مســتويات 
والمســتوى اإلقليمــي المشــترك. ويتضمــن الجــدول أيضــًا معلومــات عــن 
اختصاصــات المنظمــات أو الكيانــات الفرعيــة ذات الصلــة، ويعــرض بعضــًا 

مــن خططهــا ومبادراتهــا وآلياتهــا التنظيميــة الرئيســية.

الصعيد اإلقليمي

بحوكمــة  المعنيــة  الرئيســية  المنظمــة  العربيــة  الــدول  جامعــة  تعتبــر 
ومــن  السياســي.  المســتوى  علــى  العربــي  العالــم  فــي  المنــاخ  تغيــر 
المتحــدة  األمــم  لجنــة  فــإن  المتحــدة،  لألمــم  التابعــة  الــوكاالت  بيــن 
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا )االســكوا( هــي، إلــى حــد بعيــد، 
العربيــة  للــدول  الدعــم  الصــدد، وتقــدم  أنشــط المؤسســات فــي هــذا 

التالــي(. القســم  )انظــر  شــتى  بوســائل  وعشــرين  االثنتيــن 

)CAMRE( كان مجلــس الــوزراء العــرب المســؤولين عــن شــؤون البيئــة
الرئيــس  الملتقــى  بمثابــة  لفتــرة طويلــة  العربيــة  الــدول  لجامعــة  التابــع 
ويتألــف  الشــأن.  هــذا  فــي  المســتوى  رفيعــة  السياســات  لمناقشــات 

المربع 2: أهداف األمم المتحدة بشأن تغير المناخ

وضع اتفاقان دوليان تاريخيان في 2015 أهداف مواجهة تغير المناخ على عدة مستويات، بدايًة من المستوى الوطني ومرورًا بالصعيد 
اإلقليمي وانتهاًء بالمستوى الدولي وهما: اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وخطة 2030 للتنمية المستدامة والهدف الثالث عشر للتنمية 

المستدامة الوارد في هذه الخطة.

ويسري اتفاق باريس، والذي تم تبنيه بتوافق اآلراء بين 196 دولة في 2015، على جميع الدول األعضاء فيه. وفي تاريخ يونيو 2019، كانت 
هناك 21 دولة عربية قد وّقعت على االتفاق، و18 أصبحت أعضاء فيه. وبلغ عدد الدول األطراف في اتفاق باريس على مستوى العالم 186 

دولة، وسجلت الدول العربية أعلى معدل من الدول غير األطراف في االتفاق بجميع المناطق )18%(.

ويضع اتفاق باريس، والذي سيتم تنفيذه اعتبارًا من 2020 فصاعدًا، عدة أهداف دولية هامة لتجنب التغيرات المناخية الخطيرة، ومن بين 
هذه التدابير:  اإلبقاء على ارتفاع معدل درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، وبذل الجهود 

للحد من هذه الزيادة عند 1.5 درجة مئوية من خال الوصول إلى ذروة االنبعاثات على مستوى العالم في أقرب وقت ممكن، والوصول 
مستوى الصفر في صافي االنبعاثات في النصف الثاني من هذا القرن؛ وزيادة التكيف والقدرة على تحمل تغير المناخ، ودعم التنمية منخفضة 

االنبعاثات؛ وضمان توفير التمويل الكافي لدعم مسارات التنمية التي ال تسبب أضرارًا للمناخ.

وتنطبق أهداف التنمية المستدامة، التي تبنتها الدول األعضاء في األمم المتحدة بإجماع اآلراء بموجب القرار رقم A/RES/70/1، على جميع 
الدول في جميع المستويات، ومنها المستوى اإلقليمي. ويتضمن الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة ست غايات؛ ثاثة منها 

ُيطلق عليها غايات وسائل التنفيذ )تهدف إلى تسهيل إنجاز أهداف التنمية المستدامة بوسائل منها التمويل، والتكنولوجيا، وبناء القدرات(. 
وُترّكز الغايات األخرى على بناء القدرات البشرية والمؤسسية ونشر وتعميم السياسات. 

يشمل الهدف الثالث عشر للتنمية المستدامة “اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره*” الغايات التالية:

تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على   13.1 
التكيف مع تلك األخطار.  

إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني.  13.2
تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار   13.3 

المبكر به.  
تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من التزام بهدف     أ.13 
التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 100 بليون دوالر سنويا بحلول عام 2020 من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، في    

سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس    
المال في أقرب وقت ممكن  

تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة   ب.13 
النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة.  

* مع اإلقرار بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ هي المنتدى الدولي الرئيس بين الحكومات للتفاوض حول االستجابة العالمية لتغير المناخ.
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المبادرات/الخطط/األدوات 
التنظيمية الرئيسية

االختصاصات الكيان الفرعي المنظمة )والدول 
األعضاء فيها(

المستوى/
النوع

• المبادرة العربية للتنمية المستدامة 
)2002(

• اإلعان الوزاري العربي بشأن تغير 
المناخ )2007(

• قرار مؤتمر القمة العربي حول تغير 
المناخ )2010( 

• اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر 
الكوارث 2020 )2010( و 2030 

)2018(
• خطة العمل اإلطارية العربية للتعامل 

مع قضايا تغير المناخ )2010-2020(

التنسيق والتعاون بين الدول العربية في جميع األمور 
المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. يتبع نهجًا مشابهًا لبقية 

مجالس الوزراء األخرى التابعة لجامعة الدولة العربية، وله 
سكرتارية فنية مقرها إدارة شؤون البيئة والمياه واإلسكان 

والتنمية المستدامة في القاهرة، ومكتب تنفيذي يعقد 
اجتماعين سنويًا.

 اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي 
)JCEDAR(: تتألف من خبراء متخصصين، وتدعم أعمال 

مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. تتألف 
اللجنة من مكتب مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن 

شؤون البيئة وممثلين للمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية 
بالمنطقة العربية. تجتمع مرة واحدة سنويًا، وتنقسم إلى 
العديد من مجموعات العمل الدائمة )على سبيل المثال 

حول األرصاد الجوية، واألمراض وحاالت الطوارئ؛ ومؤشرات 
التنمية المستدامة؛ والمواد الكيميائية والخطيرة؛ والتصحر 

والتنوع البيولوجي(.

مجلس الوزراء العرب 
المسؤولين عن شؤون 

البيئة )CAMRE( )تم 
إنشاؤه في 1986(

جامعة الدول العربية )تم 
إنشاؤها في 1945، كل 

الدول العربية(

منظمة إقليمية

• االستراتيجية المتكاملة لخدمات 
األرصاد الجوية العربية ومخططها 

التنفيذي )2018-2030(

يختص مجلس الوزراء بدعم التعاون بين الدول العربية 
في مجاالت األرصاد الجوية وتغير المناخ. تتكون اللجنة 

الدائمة من رؤساء الهيئات اإلحصائية، وتدعمها لجنة إلدارة 
المعلومات الفنية. تتولى تنسيق البرامج واألنشطة المتعلقة 
باألرصاد الجوية وتغير المناخ، بما في ذلك األبحاث والقدرات 

الفنية وخدمات األرصاد الجوية. )الدراسات الفنية السابقة 
تشير أيضًا إلى أنه هناك/كان هناك لجنة بشأن المناخ وتغير 

المناخ تم إنشاؤها في 1992، ضمن اللجنة الدائمة(.

مجلس الوزراء العرب 
المعنيين بشؤون األرصاد 

الجوية والمناخ؛ اللجنة 
الدائمة لألرصاد الجّوية؛ 

لجنة إدارة معلومات 
مخاطر الطقس والمناخ. 

جامعة الدول العربية )تم 
إنشاؤها في 1945، كل 

الدول العربية(

منظمة إقليمية

تتولى تنسيق مواقف دول المجموعة العربية في مفاوضات 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

المجموعة العربية 
لمفاوضات تغير المناخ 
التابعة لجامعة الدول 

العربية 

ذات العاقة بجامعة 
الدول العربية

آلية إقليمية

يقوم األعضاء بالتنسيق أثناء اجتماعات تغير المناخ الدولية  
وحولها. تنشر إصدارات بحثية حول تغير المناخ وُتنّظم 

فعاليات على هامش اجتماعات اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ.

منظمة األقطار العربية 
المصدرة للبترول )تم 
إنشاؤها في 1968، 

وتشترك في عضويتها 
11 دولة(

منظمة إقليمية

• المنتدى العربي للتنمية المستدامة 
)كل الدول في لجنة اإلسكوا(

• المبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغير 
المناخ على مصادر المياه وأوجه الضعف 

االجتماعية واالقتصادية في المنطقة 
العربية )RICCAR( من بين أمور أخرى.

تعمل لجنة اإلسكوا مع أعضائها على اإلدارة المستدامة 
للموارد الطبيعية على الصعيدين الوطني واإلقليمي، 

مع التركيز على المياه ومصادر المياه المشتركة والطاقة 
والكفاءة في اإلنتاج، وتدعم تبني سياسات اقتصادية 

مائمة. تتعاون أيضًا مع مجلس الوزراء العرب المسؤولين 
عن شؤون البيئة، وجامعة الدول العربية، وبرنامج األمم 

المتحدة للبيئة في قضايا تغير المناخ. تم تجميع األنشطة 
المتعلقة بتغير المناخ منذ 2018 تحت مظلة مركز سياسات 

تغير المناخ.

قسم سياسات التنمية 
المستدامة للجنة 

اإلسكوا، المركز العربي 
لسياسات تغير المناخ

لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية 

لغرب آسيا )اإلسكوا، 
تم إنشاؤها في 1973، 

غرب آسيا/ 18 دولة 
عربية، ولكنها تعمل على 

تغير المناخ مع جميع 
الدول العربية(

كيان إقليمي

ماحظة: آلية التنسيق اإلقليمي ال 
تمارس أي نشاط في الوقت الحالي، 

بانتظار االنتهاء من اإلصاحات المتعلقة 
باألمم المتحدة وتأثيرها على األولويات 

اإلقليمية.

تعزيز االنسيابية في التعاون بين وكاالت األمم المتحدة في 
تخطيط وتنفيذ البرامج المتعلقة بتغير المناخ؛ ومساعدة 

الدول العربية في تلبية احتياجاتها الفنية وبناء القدرات مع 
التركيز على األنشطة اإلقليمية.

مجموعة العمل 
المواضيعية بشأن تغير 

المناخ التابعة آللية 
التنسيق اإلقليمية 

)RCM TWG-CC، تم 
إنشاؤها في 2008( 

برئاسة المكتب اإلقليمي 
لغرب آسيا/برنامج األمم 

المتحدة للبيئة، تحت 
قيادة لجنة اإلسكوا

لجنة اإلسكوا وبرنامج 
األمم المتحدة للبيئة/

المكتب اإلقليمي لغرب 
آسيا )برنامج األمم 

المتحدة للبيئة/المكتب 
اإلقليمي لغرب آسيا، 

النطاق: ‘غرب آسيا(

آلية إقليمية

• المبادرة العربية لمواجهة آثار تغّير 
)ACRI( المناخ

مقره نيويورك، ويتولى تنسيق البرامج اإلقليمية وشؤون 
المكاتب الُقطرية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

في 18 دولة عربية. نطاق العمل: دعم القدرات المؤسسية 
للتصدي آلثار تغير المناخ؛ ودعم النهج المحلية إزاء التكيف 

مع آثار تغير المناخ؛ وتعزيز القدرة على تحمل آثار تغير المناخ 
في المياه واألمن الغذائي، وارتفاع مستوى سطح البحر 

وزحف المياه على السواحل، والطاقة المستدامة.

المكتب اإلقليمي للدول 
العربية في برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي 
)UNDP-RBAS, جميع 

الدول العربية(

كيان إقليمي

الجدول 1. إطار حوكمة تغير المناخ على الصعيد اإلقليمي في المنطقة العربية
المصادر: من إعداد المؤلفتين من المواقع اإللكترونية والوثائق الرسمية للمنظمات المتخصصة ومن المقابات الشخصية مع األطراف المعنية
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المبادرات/الخطط/األدوات 
التنظيمية الرئيسية

االختصاصات الكيان الفرعي المنظمة )والدول األعضاء فيها( المستوى/
النوع

• اللوائح العامة للبيئة في دول 
مجلس التعاون الخليجي )-1994

 )1997

تضع اللوائح العامة إطار عمل للقواعد األساسية 
للحفاظ على البيئة وحمايتها. وتتضمن سياسات ولوائح 

موحدة لتعزيز حماية البيئة وضمان التوازن بين التنمية 
االقتصادية والموارد الطبيعية في الدول األعضاء 

بمجلس التعاون الخليجي. تم إصدار عدد من “القوانين 
المرجعية” األكثر تحديدًا منذ ذلك الحين، ومنها عن 

النفايات الخطرة، وجودة الهواء والمياه، والمواد 
المستنفدة لطبقة األوزون. 

اللجنة المعنية بتغير 
المناخ

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
)تم إنشاؤه في 1981، ويضم في 

عضويته البحرين، الكويت، ُعمان، قطر، 
المملكة العربية السعودية، ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة(.

منظمة على 
الصعيد دون 

اإلقليمي

ماحظة: الوضع الراهن لبرنامج تغير 
المناخ غير واضح: آخر تحديث متاح 
وجدته الباحثتان عن برنامج التكيف 

من تغير المناخ يرجع إلى عام 2013.

بناء على صفحة البرنامج في الموقع اإللكتروني، 
يهدف هذا البرنامج إلى إنشاء نظام إقليمي ديناميكي 
للتكيف مع التغيرات التي ال يمكن تجنبها لتغير المناخ 
من خال تقييم وتحديد مدى تعرض البيئات الساحلية 
والبحرية للمخاطر، ويدعم القدرات ويسهم في إنشاء 

نظم رقابة ذات كفاءة، من بين أمور أخرى.

برنامج الهيئة 
للتكيف مع تغير 

المناخ

الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
 ،PERSGA( البحر األحمر وخليج عدن
تم إنشاؤها في 1995، وتشترك في 

عضويتها جيبوتي، ومصر، واألردن، 
والسعودية، والصومال، والسودان، 

واليمن(

منظمة على 
الصعيد دون 

اإلقليمي

ماحظة: الوضع الراهن لمجموعة 
العمل لتغير المناخ غير واضح. 

ُتقدم المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية 
المساعدة إلى الدول األعضاء في تنفيذ االتفاقية 
والبروتوكات الملحقة بها، وتدعم أيضًا عددًا من 
المشاريع حول تقييم اآلثار البيئية وإدارة الجوانب 

البيئية، ومنها حمات التوعية العامة والتدريب.

مجموعة العمل 
اإلقليمية حول 

أبعاد تغير المناخ 
في المنطقة 

البحرية التي تغطيها 
المنظمة اإلقليمية 
لحماية البيئة البحرية

المنظمة اإلقليمية لحمايةالبيئة 
البحرية )ROPME، تم إنشاؤها في 

1979 ، ، وتشترك في عضويتها 
البحرين، وإيران، والعراق، والكويت، 
وُعمان، وقطر، والسعودية، ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة(

منظمة على 
الصعيد دون 

اإلقليمي

• ميثاق المغرب العربي لحماية البيئة 
والتنمية المستدامة )1992(

يضع ميثاق التنمية المستدامة إلتحاد المغرب العربي 
أهدافًا، ومنها إنشاء سياسات تتسم بالكفاءة في 

مجال األراضي للمحافظة على التربة واألمن الغذائي، 
ومكافحة التصحر )بما في ذلك على الصعيد دون 
اإلقليمي(، ودعم حماية البيئة في الصحراء الكبرى 

وحماية مصادر المياه بصفة عامة. 

إتحاد المغرب العربي )تم إنشاؤه في 
1989، وتشترك في عضويته الجزائر، 
وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وتونس(

منظمة على 
الصعيد دون 

اإلقليمي

• برنامج العمل اإلسامي لاستفادة 
من صناديق التكيف وآليات التنمية 

النظيفة
• إستراتيجية دعم كفاءة الطاقة 

واستخدام مصادر الطاقة النظيفة 
والمتجددة في العالم اإلسامي 

)2009(
• إستراتيجية إدارة مخاطر الكوارث 

وتداعيات تغير المناخ في العالم 
اإلسامي )2010( 

• منظمة التعاون اإلسامي2025-: 
برنامج العمل

• منظمة التعاون اإلسامي - خطة 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 2026

اتسع نطاق اختصاصات منظمة التعاون اإلسامي من 
القضايا السياسية ليشمل القضايا المتعلقة بالتنمية 

البشرية. يتضمن إطار العمل اإلستراتيجي الحالي لعام 
2025 عدد 8 مجاالت لها أولوية و107 هدف، والتي 
تسعى إلى وضع منظمة التعاون اإلسامي كشريك 
فعال للسام والتنمية في العالم اإلسامي وخارجه. 

منظمة التعاون اإلسامي )تم 
إنشاؤها في 1969، وتشترك فيها 

جميع الدول العربية االثنتين وعشرين 
وإجمالي عدد أعضائها 57 عضوًا(

منظمة تعاون 
بين االقاليم

• اإلعان الوزاري لإلتحاد من أجل 
المتوسط بشأن البيئة وتغير المناخ 

)2014(
)        ( ClimaMed مشروع •

المهام الموكلة لمجموعة خبراء تغير المناخ هي: تبادل 
الخبرات والمعرفة حول تحديات تدابير تغير المناخ 

المشتركة التي تؤثر على المنطقة: وإجراء النقاشات 
حول تدابير المناخ؛ وتحفيز عملية تحديد ودعم وإعداد 

مشاريع ومبادرات التنمية منخفضة الكربون والقادرة 
على مواجهة آثار تغير المناخ.

مجموعة خبراء تغير 
المناخ في اإلتحاد 
من أجل المتوسط 
)مجموعة الخبراء، 

تم إنشاؤها في 
2014( ومجموعة 
العمل في اإلتحاد 
من أجل المتوسط 
للبيئة وتغير المناخ 

)2014(

اإلتحاد من أجل المتوسط )تم إنشاؤه 
في 2008، وتشترك في عضويته 43 
دولة وهي: الدول الثمانية وعشرون 

األعضاء في اإلتحاد األوروبي والدول 
الخمسة عشرة في جنوب وشرق البحر 

المتوسط، ومنها دول المغرب

منظمة تعاون 
بين االقاليم

يضع نهجًا إستراتيجيًا إقليميًا لزيادة قدرة البيئة البحرية 
والمناطق الطبيعية الساحلية والنظم االجتماعية 

واالقتصادية على مواجهة آثار تغير المناخ، ومساعدة 
صانعي السياسات والجهات المعنية على جميع 

المستويات في منطقة البحر المتوسط في إعداد 
وتنفيذ سياسات وتدابير متناسقة وفعالة.

إطار العمل 
اإلقليمي للتكيف 

مع تغير المناخ 
للمناطق البحرية 

والساحلية في البحر 
المتوسط -2016

)2016( 2025

اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة 
الساحلية للبحر المتوسط )اتفاقية 

برشلونة، 1975، 22 عضو(

اتفاق إقليمي 
بين الدول

الجدول 1. إطار حوكمة تغير المناخ على الصعيد اإلقليمي في المنطقة العربية  

2019

)تابع(
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اللجنــة  وهــي  فنيــة  لجنــة  تعاونــه  تنفيــذي،  مكتــب  مــن  المجلــس 
وكانــت   .)JCEDAR( العربــي  الوطــن  فــي  والتنميــة  للبيئــة  المشــتركة 
أول ورقــة سياســات بــارزة للمجلــس عــن تغيــر المنــاخ اإلعــان الــوزاري 
العربــي لعــام 2007، والــذى دعــا إلــى دمــج تغيــر المنــاخ فــي السياســات 
الوطنيــة واإلقليميــة.11 ويوجــد لــدى المجلــس أيضــًا خطــة عمــل إطاريــة 
للوطــن العربــي بشــأن تغيــر المنــاخ 2010 - 2020، والتــي تحــدد البرامــج 
المطلوبــة فــي 11 قطاعــًا، وخصوصــًا التكيــف مــع تغيــر المنــاخ وبنــاء 
فــي  للحكومــات  العريضــة  الخطــوط  وتضــع  الوعــي،  وزيــادة  القــدرات 

المنــاخ علــى الصعيــد المحلــي.12 التصــدي لتغيــر 

ــة أيضــًا إســتراتيجيتين  ــدول العربي ــوزراء المعنيــون فــي جامعــة ال اعتمــد ال
لمخاطــر الكــوارث وهمــا: اإلســتراتيجية األحــدث هــي اإلســتراتيجية العربيــة 
للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 2030 )فــي 2018( والتــي تضــع إطــار عمــل 
للبلــدان  واالحتياجــات  القــدرات  مــع  يتوافــق  بمــا  المطلوبــة  للتدابيــر 

المشــاركة والمنظمــات اإلقليميــة المتخصصــة وشــركاء التنميــة.13 

وفــي وقــت قريــب، فــي 2016، 14 أنشــأت الــدول األعضــاء فــي جامعــة 
الــدول العربيــة مجلــس الــوزراء العــرب المعنييــن بشــؤون األرصــاد الجويــة 
بشــؤون  معنيــة  دائمــة  لجنــة  تســاعده  والــذي   ،)ACMRMC( والمنــاخ 
األرصــاد  عــن هيئــات  المســؤولين  مــن  اللجنــة  هــذه  وتتكــون  األرصــاد، 

الوطنيــة، ولجنــة فنيــة إلدارة معلومــات مخاطــر الطقــس والمنــاخ.

فــي الوضــع المؤسســي الحالــي، يتولــى مجلس الوزراء العرب المســؤولين 
عــن شــؤون البيئــة تنســيق كل الموضوعــات المتعلقــة بالبيئــة والتنميــة 
بشــؤون  المعنييــن  العــرب  الــوزراء  مجلــس  أن  حيــن  فــي  المســتدامة، 
األرصــاد الجويــة والمنــاخ يختــص بالموضوعــات المتعلقــة باألرصــاد الجويــة 
وتغيــر المنــاخ. وهنــاك أيضــًا ســجات عــن لجنــة فرعيــة بشــأن تغيــر المنــاخ 
تحــت مظلــة مجلــس الــوزراء العــرب المســؤولين عــن شــؤون البيئــة، والتــي 
تــم إنشــاؤها فــي 1992، ومجموعــة للمفاوضــات والتــي هــي بمثابــة 
ملتقــى لتنســيق المواقــف التفاوضيــة للــدول العربيــة فيمــا يتعلــق بتغيــر 

المنــاخ فــي األمــم المتحــدة )انظــر القســم التالــي(.

المتحــدة  األمــم  لجنــة  تنهــض  المتحــدة،  األمــم  منظمــة  يخــص  فيمــا 
فــي  نشــط  بــدور  )االســكوا(  آســيا  لغــرب  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
األمــم  وكاالت  بيــن  المســتدامة  والتنميــة  المنــاخ  أنشــطة  تنســيق 
المتحــدة وأعضائهــا فــي المنطقــة العربيــة، وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع 
مجلــس الــوزراء العــرب المســؤولين عــن شــؤون البيئــة والجهــات التابعــة 
الــدول العربيــة.  الــوزارء المعنيــة فــي جامعــة  لــه وغيرهــا مــن مجالــس 
وتشــمل أهــم منتدياتهــا للحوكمــة فــي هــذا الشــأن المنتــدى العربــي 
للتنميــة المســتدامة، وهــذا المنتــدى عبــارة عــن “ملتقــى إقليمــي ســنوي 
رفيــع المســتوى للتنســيق بشــأن وســائل التنفيــذ والمتابعــة والمراجعــة 
لخطــة 2030 للتنميــة المســتدامة بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة”.15  
لجنــة االســكوا هــي أيضــًا أنشــط مؤسســة إقليميــة فــي بنــاء المعرفــة 
والقــدرات بيــن الــدول العربيــة االثنتيــن وعشــرين فــي مجــاالت عديــدة 

)انظــر القســم التالــي(.

فــي 2018، وافقــت الــدورة الوزاريــة للجنــة االســكوا علــى إنشــاء مركــز 
عربــي لسياســات تغيــر المنــاخ فيهــا، لتجميــع كافــة األعمــال التــي تنفذهــا 
اللجنــة فــي هــذا الصــدد تحــت مظلــة واحــدة. وال يحصــل المركــز علــى 
ــارًا مــن منتصــف 2019  ــة األساســية، ولكــن اعتب مخصصــات مــن الميزاني
لتوســيع  المانحــة  الجهــات  بعــض  مــع  تتواصــل  اإلســكوا  لجنــة  كانــت 
أنشــطته وقدراتــه فــي مجــاالت مختلفــة، ومنهــا محــور الهجــرة، والنــوع 

االجتماعــي ومخاطــر كــوارث المنــاخ.

منــذ 2008 تولــى فريــق عمــل مواضيعــي معنــي بتغيــر المنــاخ، بقيــادة 
ــة،  تنســيق  المكتــب اإلقليمــي لغــرب آســيا/برنامج األمــم المتحــدة للبيئ
اإلقليميــة  المنظمــات  مــن  وغيرهــا  المتحــدة  األمــم  منظمــة  أنشــطة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ فــي المنطقــة. ومــع ذلــك فــإن الفريــق العامــل ال 
يمــارس نشــاطه فــي الوقــت الراهــن جــراء عمليــة اإلصــاح الجاريــة فــي 

منظومــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة.16

وأيضــًا، يعمــل المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة التابــع لبرنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي )UNDP-RBAS( مــع 18 دولــة عربيــة، ويمــارس دورًا 
نشــطًا فــي تنســيق البرامــج اإلقليميــة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
وتقديــم الدعــم فــي مجــاالت تغيــر المنــاخ ومقاومــة الكــوارث والتنميــة 

المســتدامة.17

الصعيد دون اإلقليمي

العربيــة  بالــدول  الفرعيــة  المناطــق  فــي مختلــف  المنــاخ  تغيــر  حوكمــة 
ضعيفــة بصفــة عامــة، وتمثــل فــي العديــد مــن الحــاالت انعكاســًا لضعــف 
ُأطــر الحوكمــة العامــة. مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لديــه لوائــح 
عامــة بشــأن البيئــة، والتــي ُتقــّدم إطــار عمــل مــن القواعــد واللوائــح العامــة 
لاسترشــاد بهــا فــي حمايــة البيئــة بمــا يتوافــق مــع إســتراتيجيات النمــو 
االقتصــادي والصناعــي للــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي. 
ولــم يتــم تحديــث هــذه اللوائــح، والتــي تــم تبنيهــا علــى المســتوى الــوزاري 
فــي 1997 وهــي وثيقــة السياســات البيئيــة الرئيســية الوحيــدة لمجلــس 

التعــاون الخليجــي، منــذ ذلــك الحيــن وال تشــير إلــى تغيــر المنــاخ.

وبالمثــل، ال ُيعــرف فــي شــمال أفريقيــا أن اتحــاد المغــرب العربــي يمــارس 
الشام/المشــرق  فــي  المنــاخ.18  تغيــر  فــي  التعــاون  نشــاطًا فــي مجــال 
والقــرن األفريقــي، ال يوجــد هنــاك منظمــات دون إقليميــة، ممــا أدى إلــى 
غيــاب تــام لجهــات أو مبــادرات تغيــر المنــاخ علــى الصعيــد دون اإلقليمــي 

فــي هــذه األجــزاء مــن المنطقــة العربيــة.

والمنظمــة   )PERSGA( عــدن  وخليــج  األحمــر  البحــر  منظمــة  تشــترك 
المنظمتــان  وهمــا   ،)ROPME( البحريــة  البيئــة  لحمايــة  اإلقليميــة 
اإلقليمــي  دون  المســتوى  علــى  البيئــة  بحمايــة  المعنيتــان  الرئيســيتان 
ويتمحــور نشــاطهما حــول مســطحات الميــاه، فــي تغيــر المنــاخ إلــى حد ما: 
منظمــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن كان لديهــا برنامــج للتكيــف مــع تغيــر 
ــة البيئــة البحريــة كان لديهــا فرقــة عمــل إقليميــة  المنــاخ، ومنظمــة حماي
حــول أبعــاد تغيــر المنــاخ، ولكــن المؤلفتيــن لــم تســتطيعان التحقــق ممــا 

إذا كانــت هاتــان المنظمتــان ال تــزاالن تمارســان نشــاطًا.

الصعيد اإلقليمي المشترك

دخلــت الــدول العربيــة أيضــًا فــي عاقــات شــراكة تتخطــى حــدود دول 
المنطقــة العربيــة حــول قضيــة التغيــر المناخــي، وأبــرز هــذه المنظمــات 
منظمــة التعــاون اإلســامي، واالتحــاد مــن أجــل المتوســط، واتفاقيــة 

برشــلونة لحمايــة البحــر المتوســط.

ومنــذ عقــد مضــى، وافقــت منظمــة التعــاون اإلســامي علــى العديد من 
خطــط وإســتراتيجيات العمــل المتعلقــة بتمويــل برامــج المنــاخ، والطاقــة 
المســتدامة، ومخاطــر الكــوارث وآثــار تغيــر المنــاخ. وأصــدرت المنظمــة، 
إلــى تغيــر المنــاخ وهمــا: برنامــج العمــل  مؤخــرًا، خطتــي عمــل تشــيران 
لمنظمــة التعــاون اإلســامي 2025، والــذي صــدر فــي 2016 ويتضمــن 
ــر المنــاخ واالســتدامة كإحــدى المجــاالت ذات األولويــة فــي  البيئــة وتغي
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واالبتــكار  والتكنولوجيــا  العلــوم  وخطــة  لــه؛  عشــر  الثمانيــة  المجــاالت 
لمنظمــة التعــاون اإلســامي 2026، والتــي ُنشــرت فــي 2017 وتتضمــن 
توصيــة بإنشــاء مجموعــة استشــارية مــن الــدول األعضــاء إلعــداد خطــة 
عمــل تفصيليــة لتغيــر المنــاخ بمــا يتوافــق مــع مــا ورد فــي اتفــاق باريــس.19 

للبحــر  العمــل  خطــة  نظــام  يشــمل  المتوســط،  البحــر  منطقــة  فــي 
المتوســط/برنامج األمــم المتحــدة للبيئــة فــي إطــار اتفاقيــة برشــلونة إطــار 
عمــل إقليمــي للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي البيئــة البحريــة والســاحلية 
منظمــًا  “تصــورًا  ويتضمــن   2016 فــي  صــدر  والــذي  المتوســط،  للبحــر 
لتســهيل تحديــد األهــداف اإلســتراتيجية...واألولويات للتكيــف مــع آثــار 

المنــاخ”.20 تغيــر 

وكذلــك فــإن االتحــاد مــن أجــل المتوســط، والــذي تشــترك فــي عضويتــه 
تســع دول عربيــة كأعضاء/مراقبيــن، لديــه مجموعــات عمــل ومجموعــات 
خبــراء مختصــة بتغيــر المنــاخ )تــم إنشــاؤها فــي 2014(، والتــي تــم تكليفهــا 
المشــترك.21 واالتحــاد  العمــل  السياســات ودعــم  بيــن  التناســق  بتعزيــز 
مــن أجــل المتوســط لديــه أيضــًا العديــد مــن المبــادرات المتعلقــة بالمنــاخ 
ــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معهــا،22   فــي كل مــن مجــاالت تخفيــف حــدة آث
ويتولــى تنســيق األنشــطة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ فــي مختلــف أنحــاء 

منطقــة البحــر المتوســط.23 

المنــاخ لحوكمــة  الرئيســية   المجــاالت 
والتعاون  حوله24   

يســتعرض هــذا القســم الســمات واألنشــطة الرئيســية فــي التعــاون حــول 
ــاخ علــى الصعيــد اإلقليمــي فــي مجــاالت: تنســيق السياســات  ــر المن تغي
وتبــادل  البحــوث  إجــراء  المتحــدة(؛  األمــم  مفاوضــات  علــى  )بالتركيــز 
وحشــد  القــدرات؛  وبنــاء  الفنيــة  والمســاعدات  والمعلومــات؛  المعرفــة 

التمويــل؛ واألطــراف مــن غيــر الــدول.

تنسيق السياسات

ــاخ  ــر المن يحــدث معظــم التنســيق السياســي رفيــع المســتوى بشــأن تغي
عبــر مجلــس الــوزراء العــرب المســؤولين عــن شــؤون البيئة/مجلــس الــوزراء 
العــرب المعنييــن بشــؤون األرصــاد الجويــة والمنــاخ فــي جامعــة الــدول 
العربيــة، ولكــن هنــاك القليــل مــن المعلومــات المتاحــة عــن اإلجــراءات 
المتبعــة فــي ذلــك. ومؤخــرًا، أصبــح المنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة، 
والــذي تنظمــه ســنويًا لجنــة اإلســكوا، ملتقــى تنســيق هامــًا فــي ســياق 
متابعــة تنفيــذ خطــة 2030 للتنميــة المســتدامة. فــي 2019، نظمــت 
جامعــة الــدول العربيــة ولجنــة اإلســكوا جلســة تشــاور إقليميــة حــول تغيــر 
ــة المســتدامة  ــاخ، والتــي أعــدت المدخــات للمنتــدى العربــي للتنمي المن
 ،2019 المتحــدة  2019 والمنتــدى السياســي رفيــع المســتوى لألمــم 
والتــي تدعــو، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى تعزيــز تكامــل السياســات عبــر 

القطاعــات والتنســيق اإلقليمــي بيــن الــدول.25 

فــي الســياق المحــدد لمفاوضــات األمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ، فــإن 
مجموعــة  مظلــة  تحــت  التنســيق  تتولــى  والتــي  العربيــة،  المجموعــة 
مفاوضــات تغيــر المنــاخ لجامعــة الــدول العربيــة، لديهــا آليــة تنســيق قويــة 
ومواقــف موحــدة بصفــة عامــة.26  وبجانــب االجتماعــات اليوميــة أثنــاء 
الــدول  الــدورات.27  بيــن  فيمــا  التنســيق  مجموعــة  تجتمــع  الجلســات، 
العربيــة  الــدول  مــن  عامــة  بصفــة  نشــاطًا  أكثــر  هــي  للنفــط  المنتجــة 

غيــر الُمصــّدرة للنفــط، والــذي يــرى الكثيــر أنــه ينعكــس علــى المواقــف 
العربيــة. للمجموعــة  التفاوضيــة 

ال تــزال منظمــة اإلوبــك ومنظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول 
ُتقــّدم مظلــًة للــدول األعضــاء فيهــا لتنســيق المواقــف بشــأن تغيــر المنــاخ: 
وتعقــد  بالمفاوضــات،  المتعلقــة  الموجــزات  اإلوبــك  منظمــة  أعــدت 
اجتماعــات تحضيريــة قبــل دورات اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن 
تغيــر المنــاخ. وُينســق أعضــاء منظمــة األقطــار العربيــة الُمصــدرة للبتــرول 
أيضــًا مواقفهــم فــي منتديــات تغيــر المنــاخ الدوليــة، ويصــدرون بيانــات 

تعبــر عــن مواقفهــم المشــتركة.28

ال توجــد ســجات عامــة متاحــة عــن التنســيق بيــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، ولكــن األطــراف المعنيــة تقــول إن هنــاك بعــض النشــاط، بمــا 
ــم التعهــدات المنصــوص عليهــا فــي اتفــاق باريــس  فــي ذلــك قبــل تقدي
ــًا( فــي 2015. وكذلــك، كانــت  )“المســاهمات المعتزمــة المحــددة وطني
أربــع دول مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وراء أحــد القــرارات الصــادرة 
إضافتــه  وتمــت   CP.18/24 برقــم  اعتمــاده  )تــم  األطــراف  مــن مؤتمــر 
بالتنويــع  يعتــرف  والــذي  باريــس(  اتفــاق  فــي   4.7 المــادة  إلــى  الحقــًا 
االقتصــادي كإطــار محتمــل لتدابيــر الــدول فــي تغيــر المنــاخ ضمــن اتفاقيــة 

ــاخ. ــر المن ــة بشــأن تغي األمــم المتحــدة اإلطاري

إجراء البحوث وتبادل المعرفة والمعلومات

بينمــا نشــرت عــدد مــن المنظمــات اإلقليميــة دراســات وتقاريــر خاصــة 
عــن تغيــر المنــاخ فــي المنطقــة العربيــة،29  فــإن لجنــة اإلســكوا والمكتــب 
اإلقليمــي للــدول العربيــة فــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي قدمــا 
حتــى اآلن أكثــر المســاهمات الفعليــة فــي كل مــن التكيــف والقــدرة علــى 

التحمــل:

RICCAR: المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم آثــار تغيــر المنــاخ علــى مصــادر 	 
المنطقــة  فــي  االجتماعيــة واالقتصاديــة  الضعــف  الميــاه وأوجــه 
العربيــة عبــارة عــن مبــادرة مدتهــا عــدة ســنوات تتولــى تنســيقها لجنة 
اإلســكوا وتمولهــا الســويد وألمانيــا. وتضمنــت المبــادرة مشــاركة 
جامعــة الــدول العربيــة، ولجنــة اإلســكوا، وعــدد مــن وكاالت األمــم 
المتحــدة والمنظمــات اإلقليميــة األخــرى، ومنهــا  المركــز العربــي 
لدراســات المناطــق الجافــة واألراضــي القاحلــة التابــع لجامعــة الــدول 
العربيــة، وتــم فــي هــذا المشــروع إعــداد نمــاذج لمحــاكاة المنــاخ على 
الصعيــد اإلقليمــي وتقييــم اآلثــار ومــدى التعــرض لهــا فــي خمســة 
قطاعــات تعتمــد علــى الميــاه، ومنهــا البنيــة التحتيــة والمســتوطنات 
البشــرية والزراعــة، وتمــت إتاحــة كافــة نتائــج المشــروع عبــر مركــز 

إقليمــي للمعرفــة.30

ACRI: المبــادرة العربيــة لمواجهــة آثــار تغّيــر المنــاخ التابعــة للمكتــب 	 
المتحــدة اإلنمائــي  برنامــج األمــم  العربيــة فــي  للــدول  اإلقليمــي 
أعــدت ســبع أوراق بحثيــة عــن هــذا الموضــوع فــي الســنوات مــن 
للمبــادرة  اإللكترونــي  الموقــع  بحســب  ولكــن   2012 إلــى   2010

فإنهــا ليســت نشــطة بصفــة عامــة منــذ ذلــك الحيــن.31 

االتحــاد األوروبي-مجلــس التعــاون الخليجــي: كان هنــاك أيضــًا 	 
تعــاون بيــن خبــراء تغيــر المنــاخ فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
واالتحــاد األوروبــي، وجمعــت شــبكة االتحــاد األوروبــي ومجلــس 
الجهــات  تقريبــًا  عقــد  لمــدة  النظيفــة  للطاقــة  الخليجــي  التعــاون 

المعنيــة بالطاقــة فــي فعاليــات وأبحــاث مشــتركة.32
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تشــارك عــدد مــن المنظمــات اإلقليميــة فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة 
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ بصفــة مراقــب، حيــث ُتنِظــم “فعاليــات جانبية” 
علــى هامــش جلســات مؤتمــر األطــراف لتبــادل وجهــات النظــر اإلقليميــة 
وتبــادل المعلومــات. وتشــمل هــذه المنظمــات لجنــة اإلســكوا، والمكتــب 
اإلقليمــي للــدول العربيــة فــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، ومنظمة 
األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول، ومجلــس التعــاون الخليجــي )يشــغل 
مجلــس التعــاون جناحــًا منفصــًا ترعــاه بصفــة عامــة المملكــة العربيــة 

الســعودية(.

المساعدات الفنية وبناء القدرات

لجنــة اإلســكوا والمكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة فــي برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي، عــاوة علــى جامعــة الــدول العربيــة، بالتشــابه مــع 
مــا ســبق، هــي أكثــر المنظمــات اإلقليميــة نشــاطًا فــي دعــم القــدرات 
الوطنيــة فــي العديــد مــن المجــاالت المتعلقــة بسياســات تغيــر المنــاخ:

اإلســكوا، مــن خــال فــرق التنميــة المســتدامة وتغيــر المنــاخ، هــي 	 
ــر المؤسســات نشــاطًا فــي هــذا الصــدد، حيــث تغطــي أعمالهــا  أكث
الدعــم العلمــي والفنــي وتنســيق السياســات ودعــم المفاوضــات. 
ومنــذ 2012 نظمــت العديــد مــن الفعاليــات المتعلقــة ببناء القدرات 
وتبــادل المعلومــات فــي إطــار المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم آثــار تغيــر 
المنــاخ، ومنهــا دورات تدريبيــة وإعــداد كتيــب عــن التكيــف مــع تغيــر 
المنــاخ عبــر إدارة الميــاه. منــذ 2013، نظمــت لجنــة اإلســكوا العديــد 
مــن ورش بنــاء القــدرات لمفاوضــي تغيــر المنــاخ فــي المجموعــة 
العربيــة. ويســتقبل فريــق العمــل أيضــًا ويــرد علــى العديــد مــن طلبــات 
المســاعدة الفنيــة مــن الــدول.  فــي 2018، وافقــت الــدورة الوزاريــة 
للجنــة اإلســكوا علــى إنشــاء مركــز عربــي لسياســات تغيــر المنــاخ فــي 
اللجنــة. وســيتولى هــذا المركــز تقديــم المســاعدات الفنيــة، وبنــاء 
السياســات،  مواقــف  حــول  اإلقليمــي  التوافــق  وبنــاء  القــدرات، 

ودعــم الحلــول الشــاملة واالضطــاع بــدور المركــز المعرفــي.34

جامعــة الــدول العربيــة هــي بمثابــة المظلــة الشــاملة للجنــة الفنيــة 	 
فــي  إنشــاؤه  )تــم  المنــاخ  لتوقعــات  العربــي  للمنتــدى  والعلميــة 
2017(، ويتألــف المنتــدى مــن خبــراء يعملــون علــى إعــداد التوقعــات 
الموســمية إلعــداد مؤشــرات إنــذار مبكــرة للمنطقــة وتدعمــه لجنــة 
اإلســكوا والمنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة.35 وطبقــًا لألطــراف 
المعنيــة بمفاوضــات تغيــر المنــاخ، نظمــت جامعــة الــدول العربيــة 
أيضــًا العديــد مــن الــورش التدريبيــة حــول موضوعــات متنوعــة فــي 
آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي مقرهــا فــي مصــر 
)مــن بينهــا فعاليــات مشــتركة مــع لجنــة اإلســكوا( وكذلــك فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.36

برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، بالتعــاون مــع جامعــة الــدول 	 
فــي  باريــس  اتفــاق  لتنفيــذ  القــدرات  بنــاء  علــى  ُيرّكــز  العربيــة، 
المنطقــة. وفــي إطــار المبــادرة العربيــة لمواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ، 
والتــي تهــدف إلــى المســاعدة فــي صياغــة االســتجابة اإلقليميــة 
آثــار تغيــر  التكيــف مــع  التعــاون فــي مجــال  المنــاخ وتيســير  لتغيــر 
المنــاخ، عقــد برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي سلســلة مــن حــوارات 
السياســات فــي الفتــرة الســابقة لمؤتمــر األطــراف التفــاق باريــس 
2015. فــي 2018، ذكــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أن هنــاك 

إحــدى المبــادرات حــول الترابــط بيــن تغيــر المنــاخ وأهــداف التنميــة 
المســتدامة تحــت اإلنشــاء بالتعــاون مــع وكاالت األمــم المتحــدة 
والمنظمــات اإلقليميــة )وبدعــم مــن الحكومــة الســويدية( والتــي 
المحليــة  التدابيــر  لدعــم  الــدول  متعــددة  “منصــة  توفــر  ســوف 
للتنميــة  عشــر  الثالــث  الهــدف  لتحقيــق  أعلــى  إلــى  أدنــى  مــن 
المســتدامة”.37 وفــي وقــت كتابــة هــذه النظــرة التحليليــة، لــم تكــن 
هنــاك أي معلومــات إضافيــة متاحــة عــن المبــادرة.38 برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي لديــه أيضــًا برامــج ُقطريــة فــي العديــد مــن الــدول 

العربيــة.

حشد التمويل

بينمــا هنــاك عــدد مــن المؤسســات النشــطة فــي المنطقــة التــي تعمــل 
لبرامــج  المباشــر  التمويــل  العربيــة ســواء مــن خــال  الــدول  علــى دعــم 
المنــاخ أو تيســير ُســبل الحصــول علــى تمويــل برامــج المنــاخ، إال أن الجهــود 
فــي هــذا الصــدد ال تــزال ضعيفــة ومتناثــرة. وُتصنــف المنطقــة فــي ذيــل 
قائمــة الــدول فــي جــذب التمويــل الدولــي لبرامــج المنــاخ: بحســب بيانــات 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ولجنــة اإلســكوا فــإن 
مــن بيــن مبلــغ إجمالــي وقــدره 681 مليــار دوالر مــن تدفقــات التمويــل 
الدوليــة للمنــاخ فــي 2016، تــم توجيــه نحــو 31 مليــار دوالر فقــط منهــا 

إلــى الــدول العربيــة.39

ولــم يتــم عقــد أي حــوارات منظمــة للصنــدوق األخضــر للمنــاخ، علــى 
الدعــم  يــزال  وال  العربيــة،40  المنطقــة  فــي  اآلن  حتــى  المثــال،  ســبيل 
للجاهزيــة أو إعــداد مقترحــات المشــاريع متقطعــًا بطبيعتــه، حيــث نظمــت 
لجنــة اإلســكوا بعــض جلســات زيــادة الوعــي وتدعــم بعــض الــدول فــي 
تحســين مســتوى جاهزيتهــا.41  فــي وقــت كتابــة النظــرة التحليليــة، مــن 
للمنــاخ،  الصنــدوق األخضــر  102 مشــروع فــي مشــاريع  مــن  أكثــر  بيــن 
تضمــن عــدد قليــل أنشــطة مشــاريع محــددة فــي الــدول العربيــة ومنهــا 
مشــروع فــي البحريــن، وآخــر فــي جــزر القمــر، ومشــروعان فــي مصــر، وثاثــة 

مشــاريع فــي المغــرب.42

منــذ  الدولــي،  البنــك  لــدى  يوجــد  الرئيســية،  التنميــة  بنــوك  بيــن  مــن 
2016، خطــة عمــل لتغيــر المنــاخ فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــاخ علــى  ــر المن ــل تغي ــا، والتــي يضــع لهــا هدفــًا ســنويًا لدعــم تموي أفريقي
المســتوى اإلقليمــي وقــدره 1.5 مليــار دوالر أمريكــي يتــم توجيههــا إلــى 
ثاثــة مجــاالت وهــي: الميــاه واألمــن الغذائــي؛ ومواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ 

ــة.43 ــات غــازات الدفيئ ــل انبعاث فــي المــدن؛ وتقلي

دعمــت المؤسســة االســامية لتنميــة القطــاع الخــاص التابعــة لمجموعــة 
ــاخ  ــر المن ــة المشــاريع المتعلقــة بمواجهــة تغي ــك اإلســامي للتنمي البن
بأكثــر مــن 100 مليــون دوالر.44 وبصفــة عامــة، دعــم البنــك المشــاريع 
والزراعــة،  الميــاه  قطاعــي  فــي  المنــاخ  تغيــر  آثــار  بمواجهــة  المتعلقــة 
وتعــاون مــع كل مــن لجنــة اإلســكوا وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 
ووّقــع علــى مذكــرة تفاهــم مــع البرنامــج اإلنمائــي فــي 2016 للتعــاون 

فــي مجــاالت عديــدة ومنهــا تغيــر المنــاخ.45

مــن بيــن صناديــق التنميــة اإلقليميــة الرئيســية صنــدوق اإلوبــك للتنميــة 
الدوليــة، والــذي ال يشــمل تغيــر المنــاخ كمجــال تركيــز رئيســي لــه، ولكــن 
خــارج  المتجــددة، ومعظمهــا  الطاقــة  بعــض مشــاريع  الصنــدوق دعــم 
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المنطقــة العربيــة.46 بالنســبة لــدول المغــرب، هنــاك منــح صغيــرة متاحــة 
لهــا، ومــن بينهــا، مــن خــال صنــدوق تغيــر المنــاخ فــي مؤسســة الشــراكة 
والتــي تدعمهــا  باالتحــاد األفريقــي،  أفريقيــا  تنميــة  أجــل  مــن  الجديــدة 

الحكومــة األلمانيــة.47

األطراف من غير الدول

التعــاون والشــبكات علــى الصعيــد اإلقليمــي مــن األطــراف مــن غير الدول 
المدنــي،  األكاديميــة، والمجتمــع  )المؤسســات  العربيــة  المنطقــة  فــي 
ومؤسســات األعمــال والمــدن، علــى ســبيل المثــال( ضعيفــة ومتناثــرة 
بصفــة عامــة. تشــارك بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات 
البحثيــة فــي اجتماعــات لجنــة اإلســكوا، ولكــن المعلومــات الشــحيحة عــن 
مجــاالت المشــاركة األخــرى لهــذه األطــراف فــي الحوكمــة اإلقليميــة 
توحــي أن هنــاك ضعفــًا فــي دمجهــا فــي التعــاون بيــن الحكومــات علــى 

الصعيــد اإلقليمــي.

مــن بيــن أكثــر األمثلــة بــروزًا علــى المنظمــات ذات الطبيعــة البحثيــة، 
التــي لهــا نطــاق إقليمــي ونشــرت إصــدارات عــن تغيــر المنــاخ، المنتــدى 
العربــي للبيئــة والتنميــة )منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة مقرهــا بيــروت( 
والشــبكة العربيــة للبيئــة والتنميــة )رائــد، منظمــة غيــر حكوميــة مقرهــا 
القاهــرة( والمركــز اإلقليمــي للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة )منظمة 
حكوميــة ذات صفــة دبلوماســية تســتضيفها القاهــرة( والمجلــس العربــي 
للميــاه )منظمــة إقليميــة غيــر هادفــة للربــح مقرهــا القاهــرة( ومركــز البيئــة 
والتنميــة للمنطقــة العربيــة وأوروبــا )منظمــة دوليــة غيــر هادفــة للربــح 
البحــر  خبــراء دول  القاهــرة( ومجموعــة  ذات صفــة دبلوماســية مقرهــا 
المتوســط حــول تغيــر المنــاخ والبيئــة )شــبكة مــن 600 عاِلــم لهــا ســكرتارية 

فــي فرنســا(.

فــي مجــال زيــادة الوعــي عــن تغيــر المنــاخ وحشــد التأييــد لمواجهتــه، 
حركــة الشــباب العربــي للمنــاخ، والتــي تــم إنشــاؤها فــي 2012، لهــا حضــور 
تغيــر  فــي مفاوضــات  التنســيق  وتتولــى  المنطقــة،  فــي دول  محــدود 
المنــاخ التابعــة لألمــم المتحــدة كجــزء مــن المنظمــة الدوليــة الجامعــة 
وهــي شــبكة تدابيــر المنــاخ، والتــي تشــمل أيضــًا العديــد مــن المنظمــات 
كأعضائهــا.48   المنطقــة  فــي  بالبيئــة  المعنيــة  الوطنيــة  الحكوميــة  غيــر 
ورغــم ذلــك فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي بصفــة عامــة ليــس لهــا 
اتفاقيــة األمــم  المشــاركة فــي  حضــور قــوي فــي مؤتمــرات األطــراف 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ أو محــور تركيــز حــول التأثيــر علــى 

صياغــة السياســات لتغيــر المنــاخ علــى المســتوى الوطنــي.

هنــاك بعــض األمثلــة علــى مجالــس األعمــال والمجموعــات التــي تعمــل 
فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة وُترّكــز علــى القطاعــات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ، 
ومنهــا مجلــس األعمــال للطاقــة النظيفــة ومقــره دبــي، وجمعيــة الشــرق 
األوســط لصناعــات الطاقــة الشمســية، ولكــن ال توجــد تحالفــات أعمــال 
كبيــرة وراســخة تغطــي المنطقــة كلهــا. علــى صعيــد الحكومــات المحليــة، 
ال يوجــد - علــى حــد ِعلــم المؤلفتيــن - شــبكات أو ملتقيــات إقليميــة 
راســخة للتعــاون حــول تغيــر المنــاخ بالرغــم مــن أن مدينتيــن مــن المنطقــة، 
المتمثلــة فــي  العالميــة  المبــادرة  وهمــا عمــان ودبــي، تشــاركان فــي  

.C40 شــبكة المــدن القياديــة للتغيــر المناخــي

والتعــاون  الحوكمــة  فــي  الضعــف  أوجــه 
المنــاخ تغيــر  حــول  اإلقليمييــن 

لبنيــة  عــام  إطــار  العربيــة  المنطقــة  فــي  يوجــد  الراهــن،  الوقــت  فــي 
مؤسســية مائمــة لحوكمــة تغيــر المنــاخ علــى المســتوى اإلقليمــي وهو: 
جامعــة الــدول العربيــة بمثابــة مظلــة شــاملة لــكل مــن وضــع الخطــط 
والتعــاون الفنــي رفيــع المســتوى؛ ولجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة لغــرب آســيا )االســكوا( والتــي تقــدم أنشــطة الدعــم فــي 
معظــم مجــاالت التعــاون الرئيســية الــواردة فــي هــذه الدراســة؛ وعــدد 
مــن المنظمــات اإلقليميــة األخــرى التــي تنفــذ أنشــطة لهــا عاقــة ببرامــج 
معينــة، بمــا فــي ذلــك المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة فــي برنامــج 

األمــم المتحــدة واالتحــاد مــن أجــل المتوســط.

بالرغــم مــن هــذه التطــورات اإليجابيــة إال أن المنطقــة العربيــة تفتقــر حتــى 
اآلن إلــى أي مبــادرات أو شــراكات بــارزة تســتهدف تنفيــذ تدابيــر عمليــة 
فــي تغيــر المنــاخ. وبينمــا يمكــن القــول إن ذلــك يرجــع بصفــة رئيســية 
إلــى األولويــة السياســية المنخفضــة عمومــًا لتغيــر المنــاخ فــي األجنــدة 
اإلقليميــة، فــإن التحليــل الــوارد فــي هــذه الدراســة يبيــن أن هنــاك عــددًا 
مــن نقــاط الضعــف فــي الترتيبــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة الحاليــة 
ســاهمت أيضــًا فــي تأخيــر اتخــاذ تدابيــر لمواجهــة تغيــر المنــاخ، وبالتالــي 
اتفــاق  فــي  عليهــا  المنصــوص  األهــداف  تحقيــق  نحــو  التقــدم  إعاقــة 
باريــس والهــدف الثالــث عشــر للتنميــة المســتدامة. تشــمل هــذه العوامــل 

مــا يلــي:

الَضْعــف المعهــود فــي المؤسســات اإلقليمية: عندما نقارن المنطقة 
العربيــة ببعــض المناطــق األخــرى ونظــرًا للصراعــات الممتــدة والتحالفــات 
ســريعة التغيــر فــي المنطقــة، فــإن جامعــة الــدول العربيــة ال تضطلــع بــدور 
تنســيقي قــوي فــي السياســات والمبــادرات اإلقليميــة. وهــذا الضعــف 
ــا البيئيــة )وتغيــر  ذاتــه تســبب فــي انخفــاض أولويــة التعــاون حــول القضاي
المنــاخ( فــي ُســلم أجنــدة السياســات. رغــم أن بعــض الخبــراء يقولــون إن“ 
التعــاون والتكامــل بيــن المؤسســات وأهــداف السياســات )فــي المنطقــة 
أن  إال  اإلقليمــي”49   الصعيــد دون  علــى  الغالب...يزدهــر  فــي  العربيــة( 
القرائــن المتوفــرة تشــير إلــى النقيــض مــن ذلــك. فاللوائــح البيئيــة دون 
اإلقليميــة لــكل مــن إتحــاد المغــرب العربــي ومجلــس التعــاون الخليجــي 
تعــود إلــى فتــرة التســعينات، ولــم يتــم تحديثهــا منــذ ذلــك الحيــن وال 
تتنــاول تغيــر المنــاخ )انظــر الجــدول 1(. فــي شــمال أفريقيــا، يرجــع ذلــك 
إلــى أن اتحــاد المغــرب العربــي ال يقــوم باالختصاصــات المحــددة لــه بصفــة 
عامــة. ورغــم مــا ســبق، فــإن التعــاون فــي ســياق دول البحــر المتوســط، 
والــذي ُيحركــه االتحــاد األوروبــي، أكثــر قــوًة فــي هــذا الشــأن. فــي مجلــس 
التعــاون الخليجــي، تعطــي الــدول األولويــة للتعــاون فــي مجــاالت أخــرى، 
ــة منخفضــة نســبيًا فــي  ــزال أولوي ــاخ ال ي ــر المن ممــا يبيــن ببســاطة أن تغي

دول المجلــس.

غيــاب أهــداف واضحــة للتنفيــذ وأدوار محــددة وآليــات للمتابعــة: 
بحســب مــا يــرد فــي الجــدول )1(، هنــاك أســاس كاٍف مــن اإلعانــات 
واللوائــح اإلقليميــة موجــود بالفعــل. ولكــن فــي حيــن أن هــذه الوثائــق 
هــي نتيجــة للتشــاور والحــوار بيــن الحكومــات إال أن المعلومــات المتاحــة 
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فــي المجــال العــام والمقابــات الشــخصية مــع األطــراف المعنية تظهر أن 
ترجمتهــا إلــى سياســات وطنيــة ومــدى تنفيذهــا ضعيــف جــدًا. وال يوجــد 
هنــاك أهــداف تنفيــذ وإســتراتيجيات وخطــط إقليميــة محــددة بوضــوح. 
علــى ســبيل المثــال، فــإن خطــة تدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ 2010-2020 
لتدابيــر  العريضــة  الخطــوط  تضــع  العربيــة  الــدول  جامعــة  عــن  الصــادرة 
مواجهــة تغيــر المنــاخ علــى المســتوى الوطنــي، وتتــرك التفاصيــل الدقيقــة 
فــي التنفيــذ لــكل دولــة علــى حــدة. عــاوة علــى ذلــك، ال تتضمــن الخطــط 
ــًا تفويضــًا لجهــات معينــة بمســؤوليات واضحــة  واللوائــح الموجــودة حالي

عــن التنفيــذ، وال توجــد آليــات للمراجعــة والمتابعــة المنهجيــة.50

انخفــاض مســتويات الشــفافية والمســاءلة عــن أنشــطة الحوكمــة: 
المنظمــات اإلقليميــة وعبــر اإلقليميــة، ومنهــا جامعــة  تعقــد معظــم 
الــدول العربيــة ولجنــة اإلســكوا، اجتماعــات منتظمــة لمناقشــة القضايــا 
مــن  المعنيــة  األطــراف  مــع  التواصــل  ولكــن  المنــاخ.  بتغيــر  المتعلقــة 
لمختلــف  األنشــطة  ونطــاق  والعضويــة  األدوار  بــأن  يوحــي  المنطقــة 
عامــة  بصفــة  جيــدًا  مفهومــة  ليســت  اإلقليميــة  الحوكمــة  جهــات 
المســتوى  رفيعــي  المســؤولين  مــن  صغيــرة  مجموعــة  يتجــاوز  بمــا 
والمتخصصيــن. بــل وأكثــر مــن ذلــك، فإنــه فــي حيــن أن جــداول األعمــال 
وقائمــة المشــاركين ونتائــج اجتماعــات معظــم هــذه الجهــات يتــم توثيقها 
وفــي الغالــب يتــم إتاحتهــا فــي المجــال العــام إال أن إشــراك األطــراف 
مــن غيــر الــدول فــي هــذه الترتيبــات ضعيــف )باســتثناء لجنــة اإلســكوا 
إلــى حــد مــا(. ومــن الصعــب بصفــة عامــة الحصــول علــى المعلومــات عــن 
أنشــطة الحوكمــة اإلقليميــة، وهــي شــديدة التناثــر وتتــوزع فــي المواقــع 

عديــدة. لمنظمــات  اإللكترونيــة 

المنطقــة  المنــاخ:  تغيــر  آثــار  حــدة  تخفيــف  علــى  المحــدود  التركيــز 
آثــار تغيــر المنــاخ،  العربيــة تربطهــا عاقــة خاصــة بقضيــة تخفيــف حــدة 
وذلــك يرجــع إلــى االعتمــاد االقتصــادي الشــديد للمنطقــة بصفــة عامــة 
علــى الوقــود األحفــوري ومســاهمتها المحــدودة تاريخيــًا فــي انبعاثــات 
أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  إجمالــي  مــن   2.5%( العالميــة  الدفيئــة  غــازات 
بجامعــة  العربيــة  للمجموعــة  العــام  الموقــف   .)511850 منــذ  الكربــون 
الــدول العربيــة هــو أن مســاهماتها فــي تقليــل االنبعاثــات العالميــة البــد 
أن يقــوم علــى مبــدأ “المســؤوليات المشــتركة والمتباينــة” و”الظــروف 
الوطنيــة الخاصــة” لدولهــا. وأدى ذلــك إلــى إعطــاء األولويــة للتكيــف مــع 
تدابيــر تغيــر المنــاخ علــى الصعيــد اإلقليمــي، وبالتالــي فــإن معظــم جهــود 
تغيــر  آثــار  مــع  التكيــف  حــول  تتمحــور  الحاليــة  اإلقليميــة  التعــاون 
المنــاخ.52  حتــى اآلن، ال يوجــد لــدى المنطقــة العربيــة هــدف مشــترك 
الغــازات الدفيئــة، وال يوجــد لديهــا أيضــًا  انبعاثــات  وطمــوح للحــد مــن 
لوائــح إقليميــة لتحقيــق ذلــك الهــدف. بمــا أن العالــم يتحــول نحــو اقتصــاد 
منخفــض االنبعاثــات، فــإن سياســات تخفيــف حــدة آثــار المنــاخ ســتتزايد 
أهميتهــا للــدول العربيــة للحفــاظ علــى ميزتهــا التنافســية فــي االقتصــاد 

العالمــي.

النهــج المنعــزل  بيــن التحديــات األخــرى علــى الصعيــد اإلقليمــي  مــن 
داخــل المؤسســات نفســها وبيــن المؤسســات بعضهــا البعــض: فــي 
األكثــر  القطاعــات  أن  نجــد  العربيــة  الــدول  لجامعــة  اإلداريــة  الترتيبــات 
تأثــرًا بتغيــر المنــاخ - وهــي الميــاه والغــذاء والطاقــة - تتوالهــا هيئــات 
وزاريــة مختلفــة.53 التعــاون ضعيــف أيضــًا بيــن المؤسســتين اإلقليميتيــن 
المتحــدة  األمــم  برنامــج  وهمــا  المتحــدة  لألمــم  التابعتيــن  الرئيســيتين 
اإلنمائــي ولجنــة اإلســكوا. عــاوة علــى ذلــك، تشــير األطــراف المعنيــة 
إلــى أن هنــاك ضــرورة لتعزيــز التنســيق بيــن أنشــطة المنظمــات اإلقليميــة 

ــر  ــة التابعــة لألمــم المتحــدة. النهــج المنعــزل إزاء تغي ــن الفــرق الُقطري وبي
المنــاخ هــو أيضــًا إحــدى الســمات التــي تتصــف بهــا الترتيبــات المؤسســية 

علــى الصعيــد الوطنــي فــي العديــد مــن الــدول العربيــة.

التعــاون يعوقــه أيضــًا تفــاوت قــدرات المشــاركة فــي الحوكمة الدولية 
للمنــاخ: ُتبيــن خبــرات المؤلفتيــن أن القــدرات المؤسســية للتعــاون مــع 
تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  علــى  القائمــة  الجهــات 
المنــاخ وغيرهــا مــن المحافــل الدوليــة الرئيســية المختصــة بتغيــر المنــاخ 
ــرات الفنيــة، وتوفــر واســتمرار العناصــر البشــرية( ال  )وخصوصــًا عمــق الخب
يــزال ضعيفــًا فــي غالبيــة الــدول العربيــة، ممــا يــؤدي إلــى اختــال التــوازن 

ــح علــى الصعيــد اإلقليمــي. فــي تمثيــل المصال

وتمويــل  التكنولوجيــا  نقــل  حــول  منخفضــة  مشــاركة  أيضــًا  هنــاك 
المصــادر  وهــي  المجــاالت،  هــذه  فــي  المشــتركة  األنشــطة  المنــاخ: 
الرئيســية لوســائل التنفيــذ للــدول الفقيــرة فــي المنطقــة، ال تــزال ذات 
طبيعــة متقطعــة. أخيــرًا، اعتمــاد األنشــطة المشــتركة علــى جهــات 
مانحــة مــن خــارج المنطقــة اإلقليميــة هــو أحــد األســباب التــي تحــول 
المبــادرة  ومنهــا  المشــروعات،  معظــم  الجهــود:  هــذه  اســتمرار  دون 
تغيــر  بيــن  الترابــط  محــور  ومبــادرة  المنــاخ  تغيــر  آثــار  لتقييــم  اإلقليميــة 
المنــاخ وأهــداف التنميــة المســتدامة، تــم إنشــاؤها مــن جانــب جهــات 
مانحــة غيــر عربيــة. وكذلــك، فــإن زيــادة األنشــطة التــي ينفذهــا المركــز 
العربــي لسياســات تغيــر المنــاخ، والــذي أنشــأته لجنــة اإلســكوا مؤخــرًا، مــن 
المحتمــل أن تعتمــد علــى الدعــم مــن هــذه الجهــات المانحــة التقليديــة.

توصيــات السياســات - نحــو تحســين الحوكمــة 
والتعاون

آليــات حوكمــة المنــاخ والتعــاون حولــه علــى الصعيــد اإلقليمــي ال تــزال 
بعيــدًة عــن درجــة الفعاليــة الكافيــة لتلبيــة االحتياجــات المســتقبلية للــدول 
العربيــة. إحــدى الماحظــات الهامــة المســتفادة مــن هــذه الدراســة هــو 
تنفيــذ  تيســر  التــي  المتخصصــة  اإلقليميــة  واآلليــات  المنظمــات  غيــاب 
تغيــر  فــي  والتعــاون  الحوكمــة  تــدور  تاريخــه،  حتــى  المنــاخ.  تغيــر  تدابيــر 
الصعيــد اإلقليمــي فــي معظمهــا حــول دراســات تقييــم  المنــاخ علــى 
اآلثــار، وتبــادل المعرفــة وبنــاء القــدرات، ولــم تدعــم مباشــرًة أو تتــح حتــى 

اآلن إمكانيــة تنفيــذ تدابيــر تغيــر المنــاخ علــى أرض الواقــع. 

العربيــة  الــدول  المنــاخ يقتضــي مــن  تغيــر  تدابيــر فعالــة فــي  تنفيــذ  إن 
االســتفادة مــن الترتيبــات اإلقليميــة الموجــودة حاليــًا، ولكــن ينبغــي عليهــا 
أن تعمــل معــًا عــن كثــب للتغلــب علــى أوجــه الضعــف الرئيســية المحــددة 

فــي هــذه الدراســة، كمــا يلــي:
 

التعــاون علــى الصعيــد دون اإلقليمــي: تحديــد مبــادرات تنفيــذ 	 
أو  أفريقيــا  فــي  النظيفــة  الطاقــة  لممــر  )مشــابهة  إســتراتيجية 
مبــادرة منــارات الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة( لــكل واحــدة مــن 
األولويــات  علــى  بنــاء  الرئيســية،  اإلقليميــة  الفرعيــة  المجموعــات 
المشــتركة، علــى ســبيل المثــال: أســواق الطاقــة اإلقليميــة )مجلــس 
التعــاون الخليجــي والمغــرب(؛ أمــن المنــاخ وُســبل العيــش )المغــرب/
أقــل البلــدان نمــوًا(؛ قطاعــات الميــاه القــادرة علــى مواجهــة آثــار تغيــر 

المنــاخ )المشــرق(؛ والزراعــة الذكيــة مناخيــًا )أقــل البلــدان نمــوًا(.  
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النهــج اإلســتراتيجي فــي التنفيــذ: إعــداد خطــط عمــل تفضيليــة 	 
بأهــداف وإســتراتيجيات واضحــة، وأدوار محــددة للتنفيــذ والمراجعــة 
والمتابعــة. قــد يكــون تشــكيل لجنــة متخصصــة فــي جامعــة الــدول 
العربيــة لمتابعــة تنفيــذ خطــط العمــل دافعــًا لمزيــد مــن االلتــزام 

ــاخ. ــر المن بتدابي

نهــج 	  تبنــي  المؤسســات:  بيــن  والتكامــل  السياســات  تنســيق 
فــي  المســتدامة  التنميــة  وأهــداف  المنــاخ  تغيــر  إزاء  متكامــل 
ذات  واألعمــال  السياســات  تنســيق  ينبغــي  اإلقليميــة؛  الحوكمــة 
وتحقيــق  المختصــة  اإلقليميــة  المؤسســات  جانــب  مــن  الصلــة 
االنســيابية فــي هــذه الجوانــب. ُيمكــن أن يســاعد ذلــك فــي تجميــع 
المــوارد، وتجنــب ازدواجيــة الجهــود، وتعزيــز نشــر وتعميــم سياســات 
المنــاخ والتنميــة علــى الصعيــد المحلــي وتشــجيع نهــج أكثــر اعتمــادًا 
المنــاخ  تغيــر  مــع  التكيــف  مــن  كل  فــي  المتاحــة  الفــرص  علــى 
والتخفيــف مــن حــدة آثــاره. دراســة إنشــاء آليــة تنســيق بيــن مختلــف 
ــة التــي تختــص بموضوعــات  ــدول العربي الجهــات التابعــة لجامعــة ال

تتعلــق بتغيــر المنــاخ.

تحســين الشــفافية: إنشــاء منصــة قائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت 	 
لتوثيــق أنشــطة الحوكمــة اإلقليميــة ونتائــج االجتماعــات فــي هــذا 
الشــأن. إدراج قائمــة مرنة/وصــات ربــط لمــوارد المســاعدات الفنيــة 
والبيانــات العلميــة. المبــادرة بالتواصــل مــع جميــع الجهــات المعنيــة، 
بمــا فــي ذلــك بحــث فــرص المشــاركة المتاحــة أمــام األطــراف مــن 

غيــر الــدول.

مــن 	  )ســواء  دعــوة  توجيــه  المنــاخ:  لبرامــج  التمويــل  حشــد 
خــال جامعــة الــدول العربيــة أو الــدورة الوزاريــة للجنــة اإلســكوا( 
متواصــل  تمويــل  لتقديــم  العربيــة  اإلنمائــي  التمويــل  لمؤسســات 
لمبــادرات المســاعدات العلميــة والفنيــة علــى الصعيــد اإلقليمــي، 
اإلقــرار  مــع  المنــاخ  تغيــر  تدابيــر  لتنفيــذ  التمويــل  تقديــم  وكذلــك 
بمســؤولية الــدول المتقدمــة عــن االضطــاع بالــدور الرئيــس فــي 
تقديــم تمويــل برامــج تغيــر المنــاخ للــدول الناميــة. الفــرص كبيــرة: فــي 
2015، قدمــت الجهــات المانحــة فــي الــدول العربيــة 12 مليــار دوالر 
قطــاع  إلــى  ثلثهــا  رســمية صافيــة؛  إنمائيــة  أمريكــي كمســاعدات 

الطاقــة والُعشــر لــكل واحــد مــن قطاعــي الميــاه والزراعــة.54 
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