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ر  ر بالضرورة عن وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، باعتبارها جهة اتحادية مستقلة، وكذلك ال تعبَّ بيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ال ُتعبَّ
عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 



ملخص

كان مؤتمــر األمــم المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ والــذي انعقــد فــي مراكــش فــي نوفمبــر 2016 ختامــًا لعــام تحققــت   •
فيــه نجاحــات مذهلــة فيمــا يتعلــق حوكمــة موضوعــات تغيــر المنــاخ علــى المســتوى الدولــي حيــث دخــل اتفــاق 

باريــس حيــز التنفيــذ فــي 4 نوفمبــر 2016 بعــد أقــل مــن عــام مــن تبنــي الــدول لــه.

ــف مؤتمــر مراكــش بأنــه “مؤتمــر تنفيــذي للــدول األطــراف” أو اجتمــاع للــدول المشــاركة فــي اتفاقيــة األمــم  يوصَّ  •
المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ والــذي لــم يكــن متوقعــًا منــه تحقيــق انفراجــة كبــرى فــي المفاوضــات ولكــن كان 
الهــدف منــه إحــراز التقــدم فــي الجوانــب الفنيــة الهامــة. وتمخــض مؤتمــر األطــراف بمراكــش عــن نتائــج ال بــأس بهــا 

فــي هــذا المجــال، وحافــظ علــى الزخــم الــذي تحقــق بعــد اتفــاق باريــس فــي ثالثــة مجــاالت علــى األقــل.

فــي هــذه الفتــرة التــي تعقــب اتفــاق باريــس، تحــاول هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية   •
أن تبيــن أنــه مــن األفضــل النظــر إلــى مؤتمــرات الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر 
المنــاخ باعتبارهــا ثالثــة مؤتمــرات متوازيــة أو “أنشــطة عمــل” متوازيــة. وتنهــض هــذه المجــاالت الثالثــة بالمهــام 
التاليــة: تفعيــل اتفــاق باريــس، وإرســال رســائل سياســية قويــة لتوضيــح الرؤيــة أمــام قطــاع االســتثمار، والمســاهمة 
فــي تشــكيل تحالفــات متعــددة األطــراف بخصــوص موضوعــات معينــة وفــي مختلــف القطاعــات التخــاذ تدابيــر 

ســريعة فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ علــى مســتوى العالــم.

غالبــًا مــا ُيشــار إلــى المجاليــن األوليــن باعتبارهمــا المفاوضــات “الفنيــة” والمفاوضــات “السياســية” وبينهــا الكثيــر مــن   •
ــا المجــال الثالــث، فــال يــزال هنــاك مجــال أمــام اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر  جوانــب التداخــل. أمَّ

المنــاخ لزيــادة مســاهمتها فــي تدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ علــى المســتوى الدولــي.

حقــق مؤتمــر مراكــش بعــض النجــاح فــي مهمــة تفعيــل اتفــاق باريــس مــن خــالل التقــدم الــذي أحرزتــه المناقشــات   •
الخاصــة فــي كافــة المجــاالت الجوهريــة حــول “القواعــد المنظمــة” التفــاق باريــس. ومــن المتوقــع أن ينعقــد “مؤتمــر 
األطــراف الهــام” التالــي فــي 2018 إلكمــال المفاوضــات بشــأن القواعــد المنظمــة التفــاق باريــس وتقييــم مســتوى 

التقــدم.

ســعى مؤتمــر مراكــش أيضــًا إلــى إرســال رســالة سياســية موحــدة مفادهــا تصميــم وعــزم الجميــع علــى تنفيــذ اتفــاق   •
باريــس. وأصبحــت هــذه الرســالة أكثــر إلحاحــًا بعــد اإلعــالن عــن انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســًا جديــدًا للواليــات المتحدة 
األمريكيــة أثنــاء انعقــاد المؤتمــر. ولــم يحــن الوقــت بعــد لتكويــن رؤيــة عــن سياســات اإلدارة األمريكيــة الجديــدة، بيــد 
أن هنــاك عــددًا مــن المؤشــرات تشــير إلــى اســتبعاد حــدوث أســوأ الســيناريوهات فــي حوكمــة المنــاخ علــى المســتوى 

الدولي.

ــا فــي المجــال الثالــث الخــاص بتحفيــز الجميــع علــى تنفيــذ تدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ، فــإن مؤتمــر مراكــش شــهد  أمَّ  •
حضــور أعــداد كبيــرة مــن المشــاركين مــن جميــع القطاعــات والمجموعــات المهتمــة بالمنــاخ مــن مختلــف أنحــاء 
العالــم، وســاعد أيضــًا فــي تشــكيل صــورة أكثــر وضوحــًا عمــا يســمى بـــ “برنامــج العمــل العالمــي لإلجــراءات المتعلقــة 
بالمنــاخ” والــذي يهــدف إلــى تحفيــز الــدول واألطــراف غيــر الدوليــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ فــي الفتــرة مــا قبــل 2020 

ولكــن البرنامــج ليــس جــزءًا مــن المفاوضــات الرســمية.

فــي هــذا المجــال، تســتطيع دول مجلــس التعــاون الخليجــي تقديــم مســاهمات هامــة وال ســيما فــي إطــار جهــود   •
التنويــع االقتصــادي فيهــا. هنــاك عــدد مــن الفــرص علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي التــي تســتطيع مــن خاللهــا 
ــة بالتعــاون مــع  ــادة الجهــود المبذول دول مجلــس التعــاون الخليجــي استكشــاف نقــاط االلتقــاء بيــن المجاليــن وزي

القطاعــات شــبه الخاصــة والقطاعــات الخاصــة والقطاعــات غيــر الحكوميــة فيهــا.



تفاصيل الموضوع 
الثالثــة  الرئيســية  المهــام  علــى  الضــوء  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تســلط 
ــر المنــاخ بعــد دخــول اتفــاق  التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغي
باريــس حيــز التنفيــذ وهــذه المهــام هــي: تفعيــل اتفــاق باريــس، وإرســال 
رســائل سياســية قويــة لتوضيــح الرؤيــة أمــام االســتثمارات، والمســاهمة 
فــي تشــكيل تحالفــات متعــددة األطــراف بخصــوص موضوعــات معينــة 

العالــم. مســتوى  علــى  االقتصــادي  التحــول  إلحــداث 

تبحــث هــذه النظــرة التحليليــة مــدى التقــدم الــذي حققــه مؤتمــر مراكــش 
فــي هــذه المجــاالت الثالثــة، وهــو المؤتمــر األول لمواجهــة تغيــر المنــاخ 
كذلــك  وتتنــاول  نوفمبــر 2016،  فــي  انعقــد  والــذي  باريــس  اتفــاق  بعــد 

ــة.  ــرة المقبل التوقعــات فــي الفت

البحثيــة  الورقــة  فــإن  أعــاله،  المبيــن  الثالــث  بالمجــال  يتعلــق  فيمــا  ــا  أمَّ
مجلــس  دول  مســاهمة  كيفيــة  حــول  مبدئيــة  مقترحــات  تقــدم 
مســتوى  علــى  المنــاخ  تغيــر  مكافحــة  مبــادرات  فــي  الخليجــي  التعــاون 
العالــم بطريقــة تســاعد أيضــًا فــي جهــود التنويــع االقتصــادي وتحقيــق 

اإلقليمــي. التعــاون 

أهمية الموضوع لدول مجلس التعاون 
الخليجي

بقطاعــات  المعنيــة  األطــراف  متعــددة  التحالفــات  فــي  المشــاركة  تتيــح 
وموضوعــات معينــة عــددًا مــن الفــرص لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
مــع  االقتصــادي  التنويــع  جهــود  خــالل  مــن  االقتصــادي  النمــو  لتعزيــز 
تتحقــق  التــي  المشــتركة  المزايــا  مــن  نفســه  الوقــت  فــي  االســتفادة 
نتيجــة تدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ. وكانــت هــذه التحالفــات قــد بــدأت 
فــي الظهــور منــذ 2014 لمناقشــة تنفيــذ جوانــب مختلفــة فــي اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. ومــن المنتظــر أن تســتفيد 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الفتــرة التاليــة للتوقيــع علــى اتفــاق 
باريــس ومــن تعبئــة وتعزيــز جهــود األطــراف الفاعلــة التــي ال ترقــى إلــى 
مســتوى الــدول إليجــاد حلــول لمواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ وتحقيــق مزايــا 

واجتماعيــة. اقتصاديــة 

بصفــة عامــًة فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لهــا مصلحــة فــي ضمــان 
اســتمرار اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ باعتبارهــا 
علــى  محــددة  قواعــد  علــى  والقائــم  األطــراف  متعــدد  األول  النظــام 
مســتوى العالــم لمواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ، ولهــا مصلحــة كذلــك فــي نجــاح 
االتفــاق فــي الوقايــة مــن التغيــرات الخطيــرة فــي المنــاخ. إذا لــم ينجــح 
اتفــاق باريــس فــي تحقيــق نتائــج طموحة بما يكفي، فإن الخســارة ســتصيب 
جميــع البلــدان. حيــث تفتقــر البدائــل المطروحــة التفاقيــة األمــم المتحــدة 
بأكبــر  تســهم  التــي  الــدول  تجمعــات  مثــل  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة 
ولــن  األطــراف،  لجميــع  الكافــي  التمثيــل  إلــى  االنبعاثــات  مــن  نســبة 

تشــمل هــذه التجمعــات معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

النظر إلى مؤتمر األطراف 22 باعتباره ثالثة 
مؤتمرات مجتمعة معًا

كانــت الــدورة الثانيــة والعشــرون لمؤتمــر الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، والــذي انعقــد فــي مراكــش 
فــي الفتــرة مــن 7 إلــى 18 نوفمبــر 2016، أول مؤتمــر للــدول األطــراف 
المؤتمــر  هــذا  وكان  ديســمبر 2015.  فــي  المنعقــد  باريــس  مؤتمــر  بعــد 
ختامــًا لعــام مــن النجاحــات المذهلــة التفــاق تغيــر المنــاخ الجديــد: ففــي 
أبريــل 2016 حطــم اتفــاق باريــس األرقــام القياســية مــن حيــث عــدد الــدول 
التــي وقعــت عليــه منــذ اليــوم األول مقارنــة بكافــة االتفاقــات الدوليــة 
قبــل   2016 نوفمبــر  فــي  التنفيــذ  حيــز  دخولــه  علــى  عــالوة  األخــرى 

لســريانه. المتوقــع  الموعــد 

كمــا انعقــد اجتمــاع مراكــش أيضــًا بعــد فتــرة قصيــرة مــن توصــل الــدول إلــى 
اتفاقيــن رئيســيين دولييــن يدعمــان أهــداف تقليــل االنبعاثــات الــواردة فــي 
اتفــاق باريــس وهمــا: تعديــل كيجالــي بشــأن مــواد الهيدروفلوروكربونــات 
الــدول  تقــوم  أن  يتضمــن  والــذي  مونتريــال  بروتوكــول  ضمــن   )HFCs(
بالتخفيــض التدريجــي إلنتــاج واســتهالك هــذه الغــازات الدفيئــة شــديدة 
الدولــي  الطيــران  ألغــراض  الكربــون  وخفــض  تعويــض  وخطــة  الضــرر، 
ــران المدنــي والتــي تســاعد  “CORSIA” فــي إطــار المنظمــة الدوليــة للطي
فــي تحقيــق الهــدف الــذي وضعتــه المنظمــة الدوليــة للطيــران الدولــي 
بشــأن عــدم زيــادة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناتجــة مــن الطيــران 

الدولــي عــن المســتوى المحــدد لعــام 2020. 

وســاهمت هــذه الفعاليــات المنعقــدة فــي 2016 فــي تعزيــز الزخــم حــول 
التدابيــر المقــرر اتخاذهــا ضمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن 
ــا مــن منظــور مؤتمــر مراكــش، فإنهــا  تغيــر المنــاخ بعــد مؤتمــر باريــس. أمَّ
تســببت فــي مشــكلة صعوبــة التعامــل مــع التوقعــات العاليــة؛ فلــم يكــن 
مطلوبــًا مــن مؤتمــر األطــراف فــي مراكــش التوصــل إلــى أي قــرارات كبــرى 
ولكــن كان الهــدف تنظيــم مــا يمكــن وصفــه بـــ “مؤتمــر تنفيــذي لألطــراف” 
وهــو مؤتمــر ينعقــد بيــن مؤتمريــن رئيســيين وهاميــن لألطــراف، وتنحصــر 
معظــم أنشــطته فــي المضــي قدمــًا فــي جــدول األعمــال. إن التبايــن بيــن 
ســرعة الفعاليــات الدوليــة والنتائــج المعقولــة التــي كان مــن المتوقــع أن 
يحققهــا مؤتمــر مراكــش يفســر جزئيــًا الســبب وراء االنتقــادات التــي وجههــا 
نتائــج  أي  عــن  تمخضــه  عــدم  بســبب  مراكــش  لمؤتمــر  المعلقيــن  بعــض 

ملموســة ومنهــا علــى ســبيل المثــال فــي توفيــر التمويــل لبرامــج المنــاخ.

جــدول  علــى  المدرجــة  للقضايــا  البحتــة  الفنيــة  والطبيعــة  للتنــوع  ونظــرًا 
أعمــال المؤتمــر، فلــم يكــن مــن الســهل شــرح التقــدم الــذي تحقــق فــي 
مؤتمــر مراكــش بلغــة مبســطة لوســائل اإلعــالم الدوليــة، وهــذه المشــكلة 
األمــم  اتفاقيــة  مفاوضــات  فــي  األمــد  وطويلــة  للجميــع  معروفــة 

عامــة. بصفــة  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة 

تبيــن هــذه الورقــة البحثيــة أنــه عنــد تقييــم النجــاح فــي مؤتمــر األطــراف 
ــل تقســيم التحليــل إلــى المجــاالت  22 ومضــي اتفــاق باريــس قدمــًا، ُيفضَّ
تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  مــن  يتوقــع  التــي  الثالثــة 
التاليــة  الفتــرة  ففــي  فيهــا.  النتائــج  وتحقيــق  عليهــا  العمــل  المنــاخ 
مؤتمــرات  مــن  واحــد  كل  أن  تثبــت  أن  الورقــة  تحــاول  باريــس،  لمؤتمــر 
مؤتمــرات  ثالثــة  ولكــن  اثنيــن  أو  واحــد  مؤتمــر  علــى  يقتصــر  ال  األطــراف 
أو مجــاالت عمــل تنعقــد فــي الوقــت نفســه. وتنهــض هــذه المجــاالت 
رســائل  وإرســال  باريــس،  اتفــاق  تفعيــل  التاليــة:  بالمهــام  للعمــل  الثالثــة 
سياســية قويــة لتوضيــح الرؤيــة أمــام قطــاع االســتثمار، والمســاهمة فــي 
تشــكيل تحالفــات متعــددة األطــراف بخصــوص موضوعــات معينــة وفــي 
مختلــف القطاعــات التخــاذ تدابيــر ســريعة فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ علــى 

مســتوى العالــم.

وبالرغــم مــن أن هنــاك روابــط واضحــة بيــن هــذه المجــاالت إال أن هنــاك 
والمحامــون  فالمفاوضــون  مجــال.  كل  فــي  تشــارك  عديــدة  أطرافــًا 
والخبــراء الفنيــون يتولــون مســؤولية صياغــة “القواعــد المنظمــة” التفــاق 
باريــس. والزعمــاء السياســيون يجتمعــون إلصــدار اإلعالنــات وبنــاء الثقــة 
بيــن األطــراف. كمــا أن مؤتمــرات األطــراف بمثابــة منتــدى اللتقــاء الــدول 
لتقييــم  تفاوضــي  غيــر  ســياق  فــي  ســنويًا  الدوليــة  غيــر  واألطــراف 
القطاعــات  مختلــف  فــي  المنــاخ  مواجهــة  تدابيــر  فــي  التقــدم  مــدى 
والتحفيــز علــى اتخــاذ المزيــد مــن التدابيــر مــن خــالل التعــاون. فــي الوقــت 
نفســه ال جــدال فــي أن مجــاالت العمــل الثالثــة هــذه متداخلــة ببعضهــا 
البعــض وأن الجانــب الفنــي يعتمــد فــي كثيــر مــن األحيــان علــى الجانــب 
“صفقــات  إلــى  للتوصــل  الحاجــة  تظهــر  عندمــا  ســيما  وال  السياســي 
شــاملة” فــي األيــام األخيــرة مــن مؤتمــرات األطــراف بخصــوص القضايــا 
األكثــر خالفــًا بيــن األطــراف. وبالرغــم مــن ذلــك فــإن البعــض يذهــب إلــى أن 

هــذا االنقســام والخــالف بيــن األطــراف لــه فائــدة مــن الناحيــة التحليليــة.
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بالنســبة للمجاليــن األوليــن، فإنهمــا “محــور تركيــز” اتفاقيــة األمــم المتحــدة 
ــا المجــال الثالــث، فــال يــزال هنــاك فرصــة  اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. أمَّ
لزيــادة  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  أمــام 
العالــم  مســتوى  علــى  المنــاخ  تغيــر  مواجهــة  تدابيــر  فــي  مســاهمتها 
رئاســة  تتولــى  التــي  والــدول  لالتفاقيــة  العامــة  األمانــة  اســتطاعت  إذا 
مؤتمــرات األطــراف المقبلــة تحديــد وجهتهــا بوضــوح. وفــي هــذا المجــال 
أيضــًا، تســتطيع دول مجلــس التعــاون الخليجــي تقديــم مســاهمات هامــة.

المهمة )1(: تفعيل اتفاق باريس
في النقطة الخاصة بتفعيل اتفاق باريس، أحرز مؤتمر مراكش تقدمًا 

في جميع بنود جدول األعمال بالرغم من البطء الذي شعر به الجميع 
فيما يخص وتيرة المناقشات. وفي بعض الحاالت )مثلما حدث في 

اإلرشادات الخاصة بصياغة خطط مكافحة تغير المناخ الوطنية للدول( 
الحظ الكثيرون أن هناك تشابهًا بين هذه المناقشات وبين تلك 

المناقشات التي ُعِقدت قبل انعقاد مؤتمر باريس. ويقول البعض إن 
ذلك يرجع في جزء منه إلى اختالف األولويات بين الدول وأن هذه 

الدول ال ترغب في تجاهل األولويات الخاصة بها أو إحراز تقدم سريع 
في موضوعات أخرى على حساب األولويات الخاصة بها. بَجانب َذلك، 

فإن الغموض الَبّناء الذي أمكن من خالله تبني اتفاق باريس بإجماع اآلراء 
يعني أنه ال تزال هناك تفسيرات مختلفة لعدد من المسائل الجوهرية 

وأبرزها تفعيل النقطة الخاصة بالتمايز والتباين في المسؤوليات بين 
األطراف.

وفي الحقيقة فإن التقدم البطيء من السمات المميزة للمفاوضات 
الفنية في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، حيث ال 
يتحقق التقدم في الغالب بدون وضع مواعيد نهائية واضحة. ويعني 

السريان السريع التفاق باريس أن العمل الذي تصورت الدول أنه ينبغي 
االنتهاء منه بحلول 2020 )وهو الميعاد الذي يدرك الجميع أنه موعد 

بدء تنفيذ االلتزامات( يحتاج اآلن إلى تاريخ تنفيذ أقرب بحيث ال يصل إلى 
العالم انطباع بأن هذه القضايا ليست ذات طبيعة عاجلة.

برنامج العمل لصياغة القواعد المنظمة: يتألف اتفاق باريس وعدده 
25 صفحة من 29 مادة. وبالتشابه مع بروتوكول كيوتو والذي يتكون 

من 28 مادة، فإن اتفاق باريس يتضمن المبادئ الرئيسية التي اتفق 
عليها األطراف التخاذ التدابير في مواجهة تغير المناخ ولكنه ال يشمل 

في معظم األحيان إرشادات ونقاط تفصيلية. ومثلما كان الحال بعد 
مؤتمر األطراف في كيوتو عام 1997، فإن الدول ينبغي عليها - بعد 

مؤتمر باريس - أن تقوم بصياغة “القواعد المنظمة” لتنفيذ االتفاق.

ومن بين المجاالت التي ينبغي على الدول االتفاق على تلك اإلرشادات 
أو القواعد بشأنها في اتفاق باريس ما يلي:

 NDCs( كيفيــة قيــام الــدول باإلبــالغ عــن مســاهماتها المحــددة وطنيــًا 	• 
وهــي اآلليــة األساســية لتنفيــذ اتفــاق باريــس( وخطــط التكيــف مــع آثــار    

تغير المناخ.   
كيفية دمج أسواق الكربون في آليات االتفاق. 	•

والَجــْرد  الحصــر  وعمليــة  الشــفافية  عمــل  إطــار  وتنظيــم  ســير  كيفيــة  	• 
العالمــي لمســتوى التقــدم )وكالهمــا سيســاعد فــي تقييــم مســتوى    
التقــدم نحــو تحقيــق األهــداف الفرديــة للــدول واألهــداف المشــتركة    

لالتفاق(.  
كيفية الحث والتشجيع على تنفيذ االتفاق وضمان االلتزام ببنوده.  	•
كيفية إبالغ الدول المتقدمة عن برامج تمويل مواجهة تغير المناخ. 	•

 CP.21/1 تضمــن مــا تســمى بمحصلــة مؤتمــر باريــس - وهــو القــرار رقــم
والــذي  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ضمــن 
عمــل  برنامــج   -  2015 ديســمبر  فــي  باريــس  اتفــاق  تبنــي  بموجبــه  تــم 
ــًا يحــدد مســؤولية كل جهــة وطــرف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة  تفصيلي
)المســاهمات  الموضوعــات  مختلــف  عــن  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة 

المحــددة وطنيــًا وتدابيــر تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ، وإجــراءات االســتجابة، 
والُنهــج التعاونيــة، والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ، والخســائر واألضــرار، ووســائل 
التنفيــذ، والشــفافية، والحصــر والجــرد العالمــي، والتنفيــذ وااللتــزام بالبنــود، 
الــدول  خــارج  المهتمــة  والجهــات   ،2020 قبــل  المعــززة  واإلجــراءات 

األعضــاء فــي االتفــاق(.

اجتمــاع  مــن  األولــى  الجلســة  انعقــاد  أثنــاء  مراكــش  فــي  الــدول  قــررت 
المندرجــة  المناقشــات  أن   )CMA 1( باريــس اتفــاق  فــي  األعضــاء  الــدول 
فــي برنامــج العمــل المحــدد فــي القــرار CP.21/1 ينبغــي االنتهــاء منهــا 
بحلــول ميعــاد انعقــاد مؤتمــر األطــراف 24 والمقــرر انعقــاده فــي ديســمبر 
اتفاقيــة  فــي  األطــراف  الــدول  مؤتمــر  ســيعقد   ،2017 فــي   .2018
األطــراف  الــدول  ومؤتمــر  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم 
فــي  التقــدم  مســتوى  فــي  للنظــر  مشــتركًا  اجتماعــًا  باريــس  اتفــاق  فــي 

العمــل. برنامــج  تنفيــذ 

مــن  عــددًا  مراكــش  فــي  أيضــًا  الــدول  ناقشــت  اليتيمــة”:  “القضايــا 
تــرد  لــم  والتــي  باريــس  اتفــاق  وتفعيــل  بتنفيــذ  المتعلقــة  الموضوعــات 
فــي برنامــج العمــل، ولكــن شــعرت مختلــف الــدول أنــه ينبغــي تخصيــص 
“َمْوِطــن” لهــا فــي جــدول مفاوضــات اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة 
تنــاول  اليتيمــة”  “الموضوعــات  هــذه  بيــن  ومــن  المنــاخ.  تغيــر  بشــأن 
اجتمــاع الــدول األعضــاء فــي اتفــاق باريــس CMA 1 نقطــة محــددة تشــعر 
ــر مــن الــدول الناميــة أن لهــا أهميــة بالغــة وهــي الربــط بيــن صنــدوق  الكثي

تمويــل برامــج التكيــف للمنــاخ وبيــن اتفــاق باريــس. 

وخصــص صنــدوق التكيــف الــذي تــم إنشــاؤه فــي إطــار تنفيــذ بروتوكــول 
كيوتــو منــذ 2010 مبلغــًا وقــدره 358 مليــون دوالر أمريكــي كحــزم تمويــل 
لبرامــج التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ فــي الــدول الناميــة. وفــي حيــن أنــه 
تــم  الــذي   ،)GCF( للمنــاخ  األخضــر  الصنــدوق  يخصــص  أن  المتوقــع  مــن 
معظــم   ،2010 فــي  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ضمــن  إنشــاؤه 
المنــاخ  تغيــر  آثــار  تخفيــف  مــن  لــكل  األطــراف  متعــددة  التمويــل  برامــج 
والتكيــف معهــا، فــإن صنــدوق التكيــف بــه الكثيــر مــن المزايــا التــي تعتبرهــا 
الــدول الناميــة هامــًة ومــن ثــم ينبغــي االســتمرار فــي تطبيقهــا فــي فتــرة 
مــا بعــد 2020 وخصوصــًا نتائجهــا القياســية والممتــازة فــي تقديــم برامــج 
تمويــل التكيــف مــع تغيــر المنــاخ علــى مســتوى المشــروع وكذلــك النظــام 
واإلقليميــة  الوطنيــة  للجهــات  يتيــح  الــذي  المباشــر  للدخــول  التشــغيلي 
المعتمــدة إمكانيــة الوصــول إلــى برامــج التمويــل وإدارتهــا. وترغــب الــدول 
الناميــة أيضــًا فــي ضمــان اســتمرار تدفــق التمويــل لصنــدوق التكيــف مــع 
تغيــر المنــاخ، ويتلقــى الصنــدوق جــزءًا مــن مــوارده الماليــة مــن العائــدات 

الناتجــة عــن آليــة التنميــة النظيفــة فــي بروتوكــول كيوتــو. 

وفــي حيــن أن مؤتمــر باريــس قــال إن صنــدوق التكيــف “ربمــا” يخــدم اتفــاق 
باريــس، فــإن مؤتمــر مراكــش قــال إن صنــدوق التكيــف “يجــب أن” يخــدم 
اتفــاق  فــي  األعضــاء  الــدول  اجتمــاع  يتبنــى  أن  المرتقــب  ومــن  االتفــاق. 
باريــس فــي 2018 قــرارًا بشــأن هــذه المســألة، بعــد اتفــاق الــدول علــى 

تفاصيــل التنفيــذ.

مراكــش  مؤتمــر  أن  حيــن  فــي   :2018 العمــل  وَتيســيِر  تنســيق  حــوار 
كان “مؤتمــرًا تنفيذيــًا لألطــراف” فــإن “مؤتمــر األطــراف الهــام” المقبــل 
بولنــدا  مؤتمــر  وســيكون   .2018 فــي  بولنــدا  فــي  انعقــاده  المقــرر  مــن 
بمثابــة حــوار للتنســيق وتيســير العمــل بحســب مــا يــرد فــي اتفــاق باريــس 
بهــدف حصــر وتقييــم الجهــود الجماعيــة لألطــراف فيمــا يتعلــق بمســتوى 
التقــدم فــي تحقيــق الهــدف طويــل األجــل التفــاق باريــس )وهــو الحــد 
أســرع  فــي  العالــم  مســتوى  علــى  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات  زيــادة  مــن 
فــي  االنبعاثــات  فــي  المحايــد  المعــدل  إلــى  والوصــول  ممكــن  وقــت 
النصــف الثانــي مــن هــذا القــرن( وكذلــك وضــع األســس إلعــداد الدفعــة 
بحلــول  تســليمها  والمقــرر  وطنيــًا  المحــددة  المســاهمات  مــن  القادمــة 

عــام 2020.

إن المهمــة األساســية أمــام اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر 
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“آلليــات  الدقيــق  التنفيــذ  هــي  المقبــل  الزمنــي  الِعقــد  فــي  المنــاخ 
الدوريــة  المراجعــة  ضمــان  ذلــك  ويشــمل  باريــس.  اتفــاق  فــي  الطمــوح” 
لتعهــدات الــدول بهــدف زيادتهــا بنــاء علــى مــا يحــدده العلمــاء، وإنشــاء 
التــي  بالوعــود  الــدول  التــزام  مــدى  لتحديــد  المنتظمــة  للمراجعــة  نظــام 
عالمــة  فــي 2018  العمــل  وتيســير  التنســيق  حــوار  وســيكون  قطعتهــا. 
فارقــة فــي تنفيــذ أول هــذه المهــام، وهــذا الحــوار هــو بمثابــة تمهيــد للجــرد 
والتقييــم العالمــي األول المقــرر تنفيــذه فــي 2023. وفــي هــذا الصــدد، 
رئيســي  تكليــف  وهــو  هامــًا  إجرائيــًا  قــرارًا   22 األطــراف  مؤتمــر  اتخــذ 
مؤتمــري األطــراف 22 و23 بالتشــاور مــع األطــراف فيمــا يتعلــق بتنظيــم 

الحــوار التنســيقي وتقديــم تقريــر عــن ذلــك إلــى مؤتمــر األطــراف 23.

االلتــزام بموعــد التنفيــذ: ُوِصفــت النتائــج التــي حققهــا مؤتمــر مراكــش 
فــي الجوانــب الفنيــة بأنهــا متواضعــة، حيــث ُعِقــدت مناقشــات جوهريــة 
فــي جميــع القضايــا وتــم التكليــف بإعــداد المزيــد مــن الدراســات الفنيــة 
منــذ  انقضــى  عامــًا  فــإن  نفســه،  الوقــت  فــي  كثيــرة.  موضوعــات  فــي 
مؤتمــر باريــس وال يــزال أمــام الــدول قائمــة طويلــة مــن األعمــال المطلــوب 
تنفيذهــا قبــل مؤتمــر األطــراف 24، ولــم يبــِق ســوى أربعــة مؤتمــرات ضمــن 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ لتنفيــذ هــذه األعمــال 
)مــع حســاب االجتماعــات نصــف الســنوية بيــن الــدورات فــي مدينــة ُبــون(. 
َبْيَنَمــا يبــدو موعــد التنفيــذ فــي 2018 ميعــادًا معقــواًل، فهنــاك خشــية 
مــن تمديــد المفاوضــات - بــال داعــي - لمــدة عــام آخــر أو عاميــن آخريــن 

.2020 بعــد  إال  تطبيقهــا  يتــم  لــن  القواعــد  معظــم  ألن 

ــاء مؤتمــر األطــراف 23 لقــدر كاٍف مــن  عندمــا نحــاول تقييــم اْحِتَمــاالت بن
القواعــد  كافــة  علــى  االتفــاق  فــي   24 األطــراف  مؤتمــر  لنجــاح  الزخــم 
مالحظــات  ثــالث  عــن  يقــل  ال  مــا  فهنــاك  باريــس،  التفــاق  المنظمــة 
بســيطة ومفيــدة فيمــا يخــص تاريــخ مؤتمــرات اتفاقيــة األمــم المتحــدة 

وهــي:  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة 

لــم تحقــق كافــة مؤتمــرات األطــراف نتائــج هامــة ومؤثــرة - مؤتمــرات  	• 
األطراف الهامة والمحورية ال بد لها من إعداد وتحضير.  

إجمــاع اآلراء والتوافــق بيــن 200 دولــة تقريبــًا يعنــي أن التوصــل إلــى  	• 
ــًا أطــول مــن الوقــت  اتفــاق بينهــا قــد يســتغرق فــي بعــض األحيــان وقت   

المحدد في الخطة الزمنية.   
مشــاركة الــدول ذات االقتصــادات الكبــرى لــه أهميــة بالغــة فــي نجــاح  	• 

وفعالية االتفاق )انظر أيضًا المربع 1(.  

المهمة )2(: إرسال رسائل سياسية قوية 
لتوضيح الرؤية أمام قطاع االستثمار

يتمثــل “مجــال العمــل” الثانــي لمؤتمــرات األطــراف فــي االجتماعــات رفيعــة 
“جــزءًا  وتشــمل  الثانــي  األســبوع  مــدار  علــى  تنعقــد  التــي  المســتوى 
رفيــع المســتوى” )حيــث يلقــي خاللــه رؤســاء الوفــود كلمــات( والعديــد 
مــن نقاشــات الطاولــة المســتديرة رفيعــة المســتوى وغيرهــا مــن الفعاليــات 
متعــددة  واالجتماعــات  الثنائيــة  االجتماعــات  مــن  الكثيــر  عــن  فضــاًل 

األطــراف علــى هامــش فعاليــات المؤتمــر.

قبــل مؤتمــر باريــس، كان الــدور الرئيــس للمشــاركين رفيعــي المســتوى فــي 
مؤتمــرات األطــراف هــو تقديــم التوجيــه السياســي و”إتمــام الصفقــة” فــي 
نهايــة مؤتمــر األطــراف. أمــا بعــد مؤتمــر باريــس، فــإن المهمــة الرئيســية 
للقــادة هــي إرســال رســائل سياســية واضحــة بعزمهــم وتصميمهــم علــى 
تنفيــذ اتفــاق باريــس ومواصلــة تنفيــذ الخطــط الوطنيــة الحاليــة لمواجهــة 
تغيــر المنــاخ والتحديــث الــدوري لمســاهمات كل دولــة حتــى تجســير “فجــوة 
الطمــوح” فــي تدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ والدعــم الــالزم لهــا. )وطبعــًا 
هنــاك حاجــة للــوزراء للتوصــل إلــى اتفــاق حــول عــدد مــن الموضوعــات فــي 
كل مؤتمــر لألطــراف فــي ضــوء الحقيقــة التــي يعرفهــا الجميــع وهــي أن 
تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  فــي  الفنيــة”  “الجوانــب 

التأثيــر(.  شــديدة  سياســية  أبعــاد  الغالــب  فــي  لهــا  المنــاخ 

أرســل مؤتمــر مراكــش هــذه الرســائل بطريقتيــن: مــن خــالل تعهــدات الدعــم 
والمســاعدة وتعهــدات التصميــم علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.

تعهــدات الدعــم والمســاعدة: صاغــت الرئاســة المغربيــة لمؤتمــر األطراف 
فــي مراكــش المؤتمــر باعتبــاره “مؤتمــرًا أفريقيــًا لألطــراف” وحــددت ســبل 
التنفيــذ )بنــاء القــدرات، والتمويــل، ونقــل التكنولوجيــا( كموضوعــات لهــا 
األولويــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، انعقــد تجمــع رفيــع المســتوى بعنــوان 
وســعت  األطــراف 22.  مؤتمــر  مــع  بالتــوازي  األفريقــي”  العمــل  “مؤتمــر 
الفعاليــات رفيعــة المســتوى المحــددة بشــأن تعزيــز الطمــوح والدعــم قبــل 
2020 وتلــك الخاصــة بتمويــل برامــج مواجهــة المنــاخ، مــن بيــن فعاليــات 
أخــرى، إلــى لفــت االنتبــاه إلــى هــذه القضايــا والتــي لهــا أهميــة خاصــة بيــن 

البلــدان الناميــة.

وكمــا هــو متوقــع، فــإن تعهــدات التمويــل الملموســة التــي ُقِدمــت فــي 
مؤتمــر األطــراف 22 كانــت أقــل بكثيــر مــن مؤتمــر باريــس، ولكــن مؤتمــر 
مراكــش أحــرز بعــض التقــدم فــي هــذا الصــدد. ففــي فتــرة التحضيــر النعقــاد 
والمملكــة  أســتراليا  بقيــادة  الناميــة  البلــدان  نشــرت  األطــراف،  مؤتمــر 
دوالر  مليــار   100 لتجميــع  الطريــق  خارطــة  بعنــوان  وثيقــة  المتحــدة 
تبديهــا  التــي  المخــاوف  تهدئــة  إلــى  خاللهــا  مــن  ســعت  والتــي  أمريكــي 
ضمانــات  تقــدم  ال  المتقدمــة  البلــدان  بــأن  وتكــرارًا  مــرارًا  الناميــة  البلــدان 
كافيــة بشــأن الوصــول إلــى هــدف تمويــل برامــج المنــاخ الخاصــة بهــا والــذي 
تــم التعهــد بــه فــي 2010 بهــدف تجميــع 100 مليــار دوالر أمريكــي ســنويًا 
بحلــول عــام 2020 لتخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف مــع هــذه اآلثــار 
فــي البلــدان الناميــة. وتتضمــن خارطــة الطريــق معلومــات عــن مســتويات 
التمويــل التقريبيــة حتــى عــام 2020 وتعــرض عــددًا مــن التدابيــر واإلجــراءات 
الهــدف.  هــذا  لتحقيــق  التخاذهــا  المتقدمــة  البلــدان  تخطــط  التــي 

بالحــذر. مشــوب  بتفــاؤل  الوثيقــة  الناميــة  البلــدان  واســتقبلت 

مــن  األطــراف 22  مؤتمــر  فــي  الملموســة  التمويــل  تعهــدات  وتضمنــت 
جانــب البلــدان المتقدمــة تجميــع مبلــغ وقــدره 23 مليــون دوالر أمريكــي 
دوالر  مليــون   50 مــن  وأكثــر  الصــدد  هــذا  فــي  التكنولوجــي  للدعــم 
دوالر  مليــون  ومبلــغ 81  الشــفافية  مجــال  فــي  القــدرات  لبنــاء  أمريكــي 

المنــاخ. آثــار  مــع  التكيــف  لصنــدوق  أمريكــي 

وعندمــا نتحــدث عــن المرحلــة المقبلــة، فــإن نقــص الضمانــات الكافيــة حــول 
تمويــل برامــج المنــاخ ســيظل مصــدرًا لضعــف الثقــة بيــن البلــدان الناميــة 
ــرات  ــر الواقعــي توقــع حــدوث تغي والبلــدان المتقدمــة، ولكــن كان مــن غي
كبيــرة فــي هــذا الصــدد فــي مؤتمــر األطــراف 22. فــي الوقــت نفســه، فــإن 
مؤتمــر األطــراف 22 أنجــز بعــض الموضوعــات الهامــة فــي المضــي قدمــًا 
برامــج  تمويــل  عــن  اإلبــالغ  فــي  العمــل  لمناهــج  الفنيــة  الجوانــب  فــي 
تزيــد  أن  يمكــن  والتــي  الصــدد،  هــذا  فــي  المحاســبية  والجوانــب  المنــاخ 

الثقــة بيــن األطــراف علــى المســتوى البعيــد.

تعهــدات التصميــم علــى التحــرك: بالرغــم مــن أنــه لــم تكن هنــاك مخرجات 
حضــور  شــهد  المؤتمــر  أن  إال  األطــراف 22  مؤتمــر  مــن  متوقعــة  كبــرى 
وعشــرات  الحكومــات  ورؤســاء  الــدول  رؤســاء  مــن   50 مــن  يقــرب  مــا 
الــوزراء. وكانــت المحصلــة الرئيســة مــن هــذا “المســار السياســي” هــي إعــالن 
وُقِرئــت  المســتدامة.  والتنميــة  المنــاخ  بشــأن  إجــراءات  التخــاذ  مراكــش 
هــذه الوثيقــة الَطموحــة المكونــة مــن صفحــة واحــدة فــي الجلســة العامــة 
ولكــن لــم يتــم تبنيهــا رســميًا. ومــع هــذا فــإن البعــض يقولــون إنهــا نهضــت 
بــدور هــام فــي إرســال رســالة موحــدة مــن المشــاركين رفيعــي المســتوى 
حــول الضــرورة الملحــة التخــاذ التدابيــر فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ وعــزم 
وتشــمل  الالزمــة.  التدابيــر  واتخــاذ  التحــرك  علــى  وتصميمهــا  الحكومــات 
اللغــة المســتخدمة فيهــا عبــارات مــن قبــل الدعــوة لـــ “االلتــزام علــى أعلــى 
أولويــة  لــه  كموضــوع  المنــاخ  تغيــر  بمكافحــة  السياســية  المســتويات 
عاجلــة” واإلشــارة إلــى أن الزخــم المحيــط بتغيــر المنــاخ “ال يمكــن التراجــع 
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المربــع األول: كيــف يمكــن االســتفادة مــن تاريــخ مؤتمــرات اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ لتعزيــز احتمــاالت صياغــة 
القواعــد المنظمــة التفــاق باريــس طبقــًا لجــدول زمنــي َطمــوح؟ 

مؤتمــرات األطــراف الهامــة والمحوريــة ال تنعقــد كل عــام: يجتمــع مؤتمــر األطــراف ضمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ 
ســنويًا. ومــع هــذا، فــإن الفتــرات الماضيــة تظهــر أن هنــاك نمطــًا واضحــًا وهــو انعقــاد “مؤتمــرات هامــة ومحوريــة لألطــراف األعضــاء فــي االتفاقيــة” 
والتــي تقفــز بتنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ قفــزة بعيــدة إلــى األمــام وبجانبهــا عــدد مــن “المؤتمــرات التنفيذيــة 
لألطــراف” التــي ينصــب معظــم تركيزهــا علــى “ســد الفجــوات” وحســب. إن إدراك أن “ليــس كل مؤتمــرات األطــراف متســاوية” قــد يســاعد اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ وكذلــك الــدول علــى التواصــل بشــكل أفضــل فيمــا يخــص التوقعــات واإلنجــازات ذات الصلــة. فضــاًل عــن 
ذلــك فــإن التحديــد الواضــح للركائــز المتوقعــة يســاعد الــدول فــي التخطيــط المســبق ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو مــن حيــث المشــاركين فــي 

الوفــود الخاصــة بــكل دولــة. 

فــي الِعقــد الزمنــي الســابق، كان هنــاك عــدد مــن تلــك “الــدورات” فــي مؤتمــرات األطــراف: بعــد أربــع ســنوات مــن مؤتمــر األطــراف فــي 1997 - 
ف باســم اتفاقــات  والــذي تمخــض عــن بروتوكــول كيوتــو - اتفــق مؤتمــر األطــراف فــي مراكــش 2001 علــى القواعــد المنظمــة للبروتوكــول وُتعــرَّ

مراكــش.

وبعدهــا بأربــع ســنوات فــي مؤتمــر األطــراف بمونتريــال عــام 2005 وبعــد أن دخــل بروتوكــول كيوتــو حيــز التنفيــذ أخيــرًا اتفقــت الــدول علــى دراســة 
التوصــل إلــى خطــة تعاونيــة طويلــة األمــد لمواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ مــن خــالل سلســلة مــن ورش العمــل. وُتوجــت هــذه العمليــة فــي 2007 بصياغــة 
خارطــة طريــق بالــي وخطــة العمــل الخاصــة بهــا واللتــان وضعتهــا نظامــًا للتفــاوض هدفــه االتفــاق بحلــول 2009 علــى كيفيــة االســتجابة علــى 
المســتوى الدولــي لتغيــر المنــاخ بعــد انتهــاء فتــرة االلتــزام األولــى لبروتوكــول كيوتــو فــي 2012. وكمــا يعلــم الجميــع فــإن مؤتمــر األطــراف المنعقــد 
فــي كوبنهاجــن فشــل فــي هــذه المهمــة ونتــج عنــه اتفــاق كوبنهاجــن )والــذي لــم يكــن ســوى مجــرد إحاطــة األطــراف علمــًا ولــم يتــم تبنــي أي قــرار 

فيــه( واالتفــاق علــى مواصلــة المفاوضــات.

وبعــد أربــع ســنوات مــن بالــي وفــي 2011، وافــق مؤتمــر األطــراف فــي ديربــان علــى بــدء عمليــة الســتحداث “بروتوكــول أو آليــة قانونيــة أخــرى أو 
نتيجــة متوافــق عليهــا ولهــا قــوة قانونيــة ضمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة تســري علــى جميــع الــدول األعضــاء فــي االتفاقيــة” والتــي ُاختتمت 
بتبنــي اتفــاق باريــس فــي 2015. مــن المتوقــع أن تكــون المحطــات الهامــة التاليــة هــي 2018 )حــوار تنســيق وتســيير العمــل( و2020 )المســاهمات 
ثــة التــي تقدمهــا الــدول( و2023 )الحصــر والتقييــم الدولــي لمســتوى التقــدم فــي تحقيــق أهــداف اتفــاق باريــس(. المحــددة وطنيــًا الجديدة/الُمحدَّ

مواعيــد التنفيــذ ليســت منقوشــة علــى الحجــر: مؤتمــر كوبنهاجــن فــي 2009 هــو خيــر دليــل علــى أنــه لــم تكــن هنــاك إمكانيــة دائمــًا لاللتــزام 
بمواعيــد التنفيــذ واإلنجــاز المتفــق عليهــا ضمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. وصياغــة القواعــد المنظمــة لبروتوكــول كيوتــو 
مثــال آخــر علــى ذلــك. بالرغــم مــن أن التزامــات تخفيــض االنبعاثــات فــي البروتكــول ال تنطبــق ســوى علــى البلــدان المتقدمــة إال أن األمــر اســتغرق 
أربــع ســنوات واســتئناف دورة انعقــاد مؤتمــر األطــراف لالتفــاق علــى مــا يقــارب 240 صفحــة تتكــون منهــا اتفاقــات مراكــش فــي 2001 رغــم أن 
الموعــد المتفــق عليــه مــن البدايــة لتنفيــذ ذلــك كان عــام 2000. باإلضافــة إلــى مــا ســبق واصلــت مؤتمــرات األطــراف الالحقــة مناقشــة التفاصيــل 

الفنيــة إلعــداد المزيــد مــن القواعــد.

أهميــة وتأثيــر الــدول ذات االقتصــادات الكبــرى باإلَضاَفــِة إلــى مــا ســبق، هنــاك درس مســتفاد آخــر مــن بروتوكــول كيوتــو والــذي أشــار إليــه 
كثيــرون ممــن يخشــون انســحاب الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن اتفــاق باريــس إلــى أن بروتوكــول كيوتــو هــو أحــد األمثلــة علــى قــدرة اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ علــى االســتمرار بالرغــم مــن انســحاب أحــد األطــراف الرئيســية منهــا. ففــي أوائــل 2001 ســحبت 
اإلدارة األمريكيــة بقيــادة جــورج دبليــو بــوش دعمهــا لبروتوكــول كيوتــو بزعــم أن االتفــاق يضــر باالقتصــاد األمريكــي وأنــه ليــس مــن العــدل إعفــاء 

االقتصــادات الناميــة الكبــرى مــن االلتزامــات.

وبالرغــم مــن ذلــك، اتفقــت الــدول علــى القواعــد المنظمــة لبروتوكــول كيوتــو فــي 2001. ومــع هــذا أشــار البعــض إلــى أن هــذا “االنتصــار لتعدديــة 
األطــراف علــى العمــل أحــادي الجانــب” لــم يكــن بــال ثمــن، حيــث ُقِدمــت تنــازالت لعــدد مــن البلــدان المتقدمــة األخــرى.  ولهــذا فــإن عــدم مشــاركة 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي بروتوكــول كيوتــو لــم ُيضعــف بروتوكــول كيوتــو وحســب )نظــرًا لغيــاب إحــدى الــدول التــي تتســبب فــي أكثــر 
نســبة مــن االنبعاثــات( ولكنهــا تســببت فــي عــدم التوصــل إلــى قواعــد منظمــة أكثــر إحكامــًا )بالرغــم مــن عــدم االضطــرار إلــى االســتجابة للطلبــات 
األمريكيــة( بمعنــى أن النتيجــة كانــت خســارة متعــددة الجوانــب فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. وبالرغــم ممــا ســبق، فــإن 

هنــاك أســبابًا كثيــرة لالعتقــاد بــأن الوضــع ســيكون مختلفــًا هــذه المــرة بحســب مــا يــرد أدنــاه فــي المربــع 2.
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وظهــرت رســائل التصميــم والوحــدة أيضــًا فــي الكثيــر مــن الكلمــات التــي 
ألقاهــا القــادة والشــخصيات رفيعــة المســتوى المشــاركة. ومــن بيــن هــذه 
الرســائل الكلمــة المؤثــرة التــي ألقاهــا الرئيــس الفرنســي فرانســو أوالنــد 
مــن  ســواء  عنــه”  التراجــع  يمكــن  “ال  باريــس  اتفــاق  أن  فيهــا  أكــد  والتــي 
وزيــر  كيــري،  جــون  وألقــى  الواقعيــة.  الناحيــة  مــن  أو  القانونيــة  الناحيــة 
الخارجيــة األمريكــي ســابقًا، كلمــة فــي مؤتمــر صحفــي تعهــد خاللهــا بالتــزام 
كمــا  باريــس.  مؤتمــر  عــن  الناتجــة  بااللتزامــات  التقيــد  بمواصلــة  بــالده 
أصــدرت مجموعــة مــن الــوزراء تنتمــي إلــى تحالــف الطمــوح العالــي )والــذي 
يرجــع إليــه الفضــل فــي الكثيــر مــن الجهــود المبذولــة فــي المراحــل النهائيــة 
للتوصــل إلــى اتفــاق باريــس( بيانــًا نصــه كمــا يلــي: “إن التزامنــا بــأن نكــون 
ــاخ ال يليــن وال يضعــف، وكذلــك  ــر المن ــة لمواجهــة تغي فــي المراكــز الريادي
الواليــات  ذلــك  فــي  بمــا  كامــاًل  الدولــي  المجتمــع  مــع  بالعمــل  التزامنــا 

المتحــدة األمريكيــة للتصــدي ألحــد أصعــب التحديــات فــي عصرنــا”.

الرســائل”  “توصيــل  أهميــة  زادت  األمريكيــة:  االنتخابــات  نتائــج  تأثيــر 
لمؤتمــر األطــراف 22 زيــادة كبيــرة بعــد األنبــاء التــي أعلنــت فــوز دونالــد 
ترامــب برئاســة الواليــات المتحــدة األمريكيــة وذلــك فــي األســبوع األول 
تأثيــر  أي  لــه  يكــن  لــم  الخبــر  هــذا  أن  حيــن  وفــي  مراكــش.  مؤتمــر  مــن 
علــى  الكثيريــن  أن  إال  الفنــي  المســار  فــي  المفاوضــات  علــى  َمْلُمــوس 
المســار رفيــع المســتوى وصفــوه بأنــه “الموضــوع المســكوت عنــه الــذي 
يتجاهلــه الجميــع” والــذي يلقــي بظــالل مــن الريبــة والشــك حــول مســتقبل 

التقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي مؤتمــر باريــس.

وكانــت مشــاركة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، والتــي أســهمت بنســبة 
العالــم  مســتوى  علــى  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات  مــن  تقريبــًا   12%
عامــاًل  العالميــة(،  المــوارد  معهــد  تقديــرات  بحســب   2012 عــام  )فــي 
أساســيًا فــي نجــاح اتفــاق باريــس وفــي ضــوء الحاجــة لمشــاركة الصيــن )التــي 
تســهم بنســبة %22 مــن االنبعاثــات علــى مســتوى العالــم( وغيرهــا مــن 
االقتصــادات الناميــة الرئيســة. ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــكل القانونــي 
األطــراف(  مؤتمــر  قــرار  ضمــن  تبنيــه  تــم  )الــذي  باريــس  التفــاق 
المحــددة  المســاهمات  عــن  )اإلبــالغ  فيــه  قانونــًا  الملزمــة  والجوانــب 
وطنيــًا بــداًل مــن محتواهــا( تــم تصميمــه ليتناســب مــع الوضــع الداخلــي 
الواليــات  أن  للمفارقــة  المثيــر  ومــن  األمريكيــة.  المتحــدة  الواليــات  فــي 
الحاضــر  الوقــت  فــي  تنســحب  قــد  التــي  هــي  األمريكيــة  المتحــدة 
هــذه  بصياغــة  قامــت  أن  بعــد  المنــاخ  لتغيــر  دوليــة  معاهــدة  مــن 
المعاهــدة، وهــذه هــي المــرة الثانيــة التــي يحــدث فيهــا ذلــك فــي تاريــخ 
الرئيــس  وقــال  المنــاخ.  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة 
المنتخــب دونالــد ترامــب أثنــاء حملتــه االنتخابيــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، إن 
“فكــرة االحتبــاس الحــراري ابتدعهــا الصينيــون لمصلحتهــم لجعــل الصناعــة 
األمريكيــة تفقــد ميزتهــا التنافســية” وتعهــد بـــ “إلغــاء” اتفــاق باريــس فــي 

حــال فــوزه باالنتخابــات.

وردت عــدد مــن الــدول علــى انتخابــه برســائل قويــة تفيــد العــزم والتصميــم 
علــى التحــرك والوحــدة بينهــا. وكانــت هــذه الرســالة موجهــة إلــى اإلدارة 
األمريكيــة الجديــدة وكذلــك إلــى المســتثمرين واألســواق حــول العالــم. 
الواليــات  مــع  العالقــات  طريــق  عــن  الضغــط  إلــى  أخــرى  دول  ولجــأت 
المثــال  ســبيل  علــى  أوالنــد  فرانســو  الرئيــس  أعلــن  حيــث  المتحــدة. 
ــة عــن األطــراف المشــاركة فــي اتفــاق  ــه ســيرأس وفــدًا نياب فــي كلمتــه أن
باريــس لزيــارة الواليــات المتحــدة األمريكيــة لضمــان احترامهــا لاللتزامــات 
التــي تعهــدت بهــا. وذكــرت التقاريــر أن المفاوضيــن الصينييــن أعلنــوا أن “أي 
تحــرك مــن جانــب الحكومــة األمريكيــة الجديــدة لــن يؤثــر علــى انتقالهــم 

وتوجههــم نحــو اقتصــاد أكثــر حفاظــًا علــى البيئــة”.

ونظــرًا للغمــوض الشــديد فــي فتــرة انعقــاد مؤتمــر األطــراف 22 حــول 
كيفيــة تصــرف اإلدارة األمريكيــة بقيــادة ترامــب فــي آخــر المطــاف وأي 
الوعــود االنتخابيــة المثيــرة للجــدل الكثيــرة التــي قدمهــا الرئيــس المنتخــب 
ســيتم ترجمتهــا إلــى سياســيات فعليــة، فــإن الــدول تركــت مؤتمــر مراكــش 
الفتــرة  فــي  يحــدث  قــد  مــا  تجــاه  عميــق  بقلــق  جــدال  بــال  تشــعر  وهــي 

المقبلــة. 

اإلعــالم  ووســائل  الخبــراء  يبــدي   ،22 األطــراف  مؤتمــر  انتهــاء  ومنــذ 
تكهناتهــم حــول القــرارات والسياســات المحتمــل أن يتخذهــا ترامــب والتــي 
قــد تؤثــر علــى الجهــود الدوليــة والجهــود المحليــة األمريكيــة لمكافحــة 
تغيــر المنــاخ. وتــدور هــذه التكهنــات بصفــة عامــة حــول مــا يعنيــه انســحاب 
األمــم  اتفاقيــة  مــن  أو  باريــس  اتفــاق  مــن  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
الدولــي،  بالطمــوح  يتعلــق  فيمــا  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة 
التغيــرات  عــن  تنتــج  قــد  التــي  الخســائر  مقــدار  حــول  تعليقــات  وكذلــك 
فــي السياســات والتشــريعات التــي قــد تطبقهــا إدارة ترامــب فــي مجــال 

الجهــود المحليــة األمريكيــة لتقليــل االنبعاثــات.

طبيعــة  تحديــد  أن  للغايــة  المبكــر  مــن  يــزال  ال   ،2016 ديســمبر  ففــي 
السياســات التــي تنــوي اإلدارة األمريكيــة الجديــدة تطبيقهــا. فمــن جانــب، 
فــإن ترامــب يقــول لوســائل اإلعــالم منــذ انتخابــه رئيســًا إن لديــه “عقــاًل 
منفتحــًا” تجــاه اتفــاق باريــس. وعلــى الجانــب اآلخــر فــإن ترشــيح أشــخاص 
الفيدراليــة  للهيئــة  كمديــر  برويــت  ســكووت  وهــم  المنــاخ  تغيــر  ينكــرون 
الرئيــس  تيلرســون،  وركــس  للطاقــة  كوزيــر  بيــري  وريــك  البيئــة  لحمايــة 
التنفيــذي لشــركة إكســون موبيــل، كوزيــر للخارجيــة يثيــر شــكوكًا عميقــًا مــن 
ــاخ. فضــاًل عــن ذلــك، فــإن ترامــب هــدد فــي  ــر المن ــار تغي ــة مواجهــة آث زاوي
الواليــات  بهــا  تعهــدت  التــي  دوالر  مليــارات   3 الـــ  مبلــغ  بإلغــاء  الســابق 
المتحــدة األمريكيــة لتمويــل صنــدوق المنــاخ األخضــر، ممــا قــد يوجــه ضربــة 
باعتبــاره  قــدم  موضــع  لــه  يجــد  أن  يحــاول  يــزال  ال  لصنــدوق  قاصمــة 
اآلليــة الدوليــة الرائــدة لتمويــل برامــج مكافحــة تغيــر المنــاخ. فــي أســوأ 
الفــروض إذا تراجعــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن تعهداتهــا فيمــا 
مكافحــة  برامــج  تمويــل  أو  المنــاخ  تغيــر  آثــار  حــدة  بتخفيــف  يتعلــق 
تغيــر المنــاخ فــإن ذلــك يمكــن أن يؤثــر ســلبًا علــى مســتوى الطمــوح لــدى 

ــات. ــرة فــي االنبعاث الــدول األخــرى التــي تســهم بنســبة كبي

ــا علــى الصعيــد المحلــي، فــإن ترامــب هــدد بالتراجــع عــن سياســات تغيــر  أمَّ
المنــاخ التــي وضعتهــا إدارة أوبامــا بمــا فــي ذلــك خطــة الطاقــة النظيفــة. 
الهــدف  إلــى  الوصــول  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  تســتطيع  ولكــي 
فــي  الطمــوح  مســتوى  فــإن  بهــا،  الخاصــة  االنبعاثــات  لتخفيــض  الحالــي 
أن  إلــى  ونظــرًا  العكــس.  وليــس  زيادتــه  مــن  بــد  ال  الحاليــة  السياســات 
تعهــد تخفيــض االنبعاثــات الحالــي للواليــات المتحــدة األمريكيــة نســبته 
 ،2030 عــام  حتــى  المنــاخ  تغيــر  مواجهــة  تعهــدات  إجمالــي  مــن   20%
فــإن التراجــع سيســفر عــن انبعاثــات عاليــة مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
الــدول  بيــن  المســاواة  زاويــة  مــن  مقبــواًل  يكــون  لــن  وضــع  وهــذا 
الحاليــة  السياســات  إلغــاء  فــإن  ســبق  مــا  بجانــب  العالــم.  مســتوى  علــى 
لمواجهــة تغيــر المنــاخ يمكــن أن يحــدث خســائر ال يمكــن معالجــة آثارهــا فــي 
فيــه  الكربــون  نســبة  اقتصــاد  إلــى  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  انتقــال 

صفــر ومــن ثــم إضعــاف قدرتهــا التنافســية علــى المــدى البعيــد.

ولحســن الحــظ هنــاك عــدد مــن العوامــل تشــير إلــى اســتبعاد حــدوث أســوأ 
الســيناريوهات. وتــرد هــذه العوامــل فــي المربــع الثانــي.

المهمة )3(: تعزيز التعاون بين مختلف 
األطراف

تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  التفاقيــة  العامــة  األمانــة  بذلــت 
المنــاخ، بالتعــاون مــع عــدد كبيــر مــن الــدول فــي الســنوات األخيــرة، جهــودًا 
منســقة لتحقيــق الهــدف الــذي تســعى إليــه مؤتمــرات األطــراف وهــي 
أن تكــون هــذه المؤتمــرات بمثابــة ملتقــى وحافــز للتعــاون بيــن الجهــات 
المفاوضــات  فــي  تشــارك  ال  التــي  الحكوميــة  غيــر  والجهــات  الحكوميــة 

الفنيــة أو السياســية.

وتتبلــور هــذه الجهــود فــي برنامــج العمــل العالمــي لإلجــراءات المتعلقــة 
بالمنــاخ والــذي يهــدف إلــى تجميــع األطــراف مــن الــدول ومــن غيــر الــدول 
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فــي الفتــرة مــا قبــل 2020 ولكنــه ليــس جــزءًا مــن المفاوضــات الرســمية. 
وفــي ضــوء هــذه المظلــة الجامعــة فــإن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة 
عملهــا  مجــال  لتوســيع  اآلن  يؤهلهــا  موقــع  فــي  المنــاخ  تغيــر  بشــأن 
بمــا يتجــاوز الحكومــات الوطنيــة ليشــمل الكيانــات دون مســتوى الــدول 
والكيانــات اإلقليميــة واألطــراف غيــر الدوليــة ومنهــا مؤسســات األعمــال 

والمســتثمرين والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة.

بأهميــة   )137 إلــى   134 )الفقــرات  باريــس  مؤتمــر  محصلــة  واعترفــت 
الجهــود التــي تبذلهــا الجهــات المهتمــة ولكنهــا ليســت أطرافــًا فــي اتفــاق 
باريــس. إن الوظيفــة التــي تقــوم بهــا مؤتمــرات األطــراف كملتقــى ســنوي 
التحالفــات  وبنــاء  الخبــرات  وتبــادل  العالقــات  إلقامــة  األطــراف  لهــذه 
ال  وقيمــة  بالغــة  أهميــة  لهــا  للقطاعــات  المــدى  بعيــدة  خطــط  وإعــداد 
وحدهــا  الحكوميــة  الجهــود  بــأن  واســعًا  إدراكًا  هنــاك  ألن  بثمــن،  تقــدر 
مراكــش  مؤتمــر  وأحــرز  المنــاخ.  تغيــر  لتحديــات  للتصــدي  تكفــي  لــن 
تقدمــًا مــن زاويتيــن فــي هــذا الصــدد: وهمــا عــدد الفعاليــات التــي تــم 
العــام  اإلطــار  رســم  وفــي  تقديمهــا،  تــم  التــي  واإلعالنــات  تنظيمهــا 

العالمــي. العمــل  لبرنامــج 

للفعاليــات  الكبيــر  العــدد  أظهــر  الفعاليــات:  عــدد  زاويــة  مــن  التقــدم 
)ومنهــا 264 فعاليــة رســمية علــى هامــش المؤتمــر وفعاليــات غيــر رســمية 
ال تعــد وال تحصــى، والعديــد مــن الفعاليــات الموازيــة خــارج مقــر انعقــاد 
أثنــاء  المنــاخ  تغيــر  مواجهــة  وخطــط  تدابيــر  بشــأن  واإلعالنــات  المؤتمــر( 
مؤتمــر األطــراف 22 مــدى االهتمــام بتغيــر المنــاخ فــي جميــع القطاعــات 

والــدول واألطــراف فــي جميــع أنحــاء العالــم بخــالف مؤتمــر باريــس.

األطــراف  مؤتمــر  فــي  تمــت  التــي  اإلعالنــات  علــى  األمثلــة  بيــن  ومــن 
آليــة  عــن  اإلعــالن  والتعــاون:  االهتمــام  هــذا  مــدى  تظهــر  والتــي   22
اســتثمارات خاصــة بقيمــة 500 مليــون دوالر للتكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ، 
وتعهــد مــن البنــك الدولــي بمضاعفــة مبالــغ التمويل الســنوية التي يقدمها 
لمواجهــة تغيــر المنــاخ فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لتصــل 
ســنوية  خطــة  عــن  واإلعــالن  عــام 2020،  بحلــول  دوالر  مليــار   1.5 إلــى 
دوليــة بعنــوان خارطــة الطريــق االســتراتيجّية بشــأن المحيطــات والمنــاخ، 
فــي  الناميــة  البلــدان  لدعــم  األطــراف  متعــددة  شــراكة  عــن  واإلعــالن 
تحقيــق المســاهمات المحــددة وطنيــًا الخاصــة بهــا، واإلعــالن بــأن 471 
شــركة قيمتهــا الســوقية أكثــر مــن 8 تريليــون دوالر قامــت بتســجيل أكثــر 

المربع الثاني: األسباب التي تدعو إلى التفاؤل بشأن المشاركة األمريكية في اتفاق باريس 

بالرغــم مــن الغمــوض حــول سياســات اإلدارة األمريكيــة الجديــدة بشــأن التدابيــر والطمــوح المحلــي والدولــي فــي مواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ، والتجربــة 
الســلبية الناتجــة عــن تحــرر الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن االلتــزام ببروتوكــول كيوتــو فــي 2001 فــإن هنــاك عــددًا مــن العوامــل التــي تبعــث علــى 

التفــاؤل بشــأن نجــاح اتفــاق باريــس فــي المضــي قدمــًا. وتشــمل هــذه العوامــل مــا يلــي:

دخــل اتفــاق باريــس حيــز التنفيــذ فعــاًل. ولــذا فــإن انســحاب الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن االتفــاق سيســتغرق أربــع ســنوات. االنســحاب مــن   • 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لن يستغرق أكثر من عام ولكنه يعني أن الواليات المتحدة األمريكية لن تستطيع إبداء   

رأيها في الموضوعات المتعلقة بتنظيم وإدارة تغير المناخ على المستوى الدولي.  

ف بمنهجــه القائــم علــى التنفيــذ مــن أعلــى إلــى أســفل والــذي يــوزع هــدف تخفيــض االنبعاثــات بكميــة معينــة علــى  فــي حيــن أن البروتكــول ُيعــرَّ  • 
ــاخ علــى  ــر المن ــد خطــط تغي عــدد محــدود مــن الــدول، فــإن اتفــاق باريــس يقــوم فــي جوهــره علــى نظــام مــن األســفل إلــى األعلــى فــي تحدي   

المستوى الوطني والتي تقوم جميع الدول بإعدادها. ويزيد ذلك من احتماالت تقيد وتنفيذ الدول اللتزاماتها.  

تســهم الصيــن فــي الوقــت الحاضــر بأكبــر نســبة مــن االنبعاثــات فــي العالــم. ونظــرًا لمشــكلة التلــوث المحلــي بصفــة عامــًة وكذلــك اعتبــارات   • 
التنافســية االقتصاديــة، فــإن هنــاك أســبابًا قويــة تجعــل الصيــن تتخــذ إجــراءات جــادة فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ وقــد أظهــرت التزامــًا جــادًا فــي هــذا    
الصــدد. وبالتالــي ال يتوقــف اســتمرار السياســات الصينيــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ توقفــًا تامــًا علــى اتخــاذ الواليــات المتحــدة األمريكيــة لتدابيــر    

متزامنة مع هذه السياسات.   

هنــاك أيضــًا أســاس أخالقــي الســتمرار الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي تخفيــض االنبعاثــات وهــو أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ال تــزال هــي   • 
أكبر دولة ساهمت في االنبعاثات في الفترات التاريخية الماضية.  

ــر المنــاخ  ــا أن تغي ســتواصل الــدول األخــرى، التــي تتســبب فــي انبعاثــات كبيــرة، الضغــط علــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة. حيــث أعلنــت ألماني  • 
سيكون إحدى األولويات المطروحة على جدول أعمال اجتماع مجموعة العشرين في 2017.  

تطــورت تقنيــات الطاقــة المتجــددة وغيرهــا مــن تقنيــات تخفيــف حــدة آثــار تغيــر المنــاخ بســرعة كبيــرة علــى مــدار الســنوات الماضيــة مــن حيــث   • 
التطــور التكنولوجــي، ووصلــت فــي حــاالت عديــدة إلــى درجــة التنافســية االقتصاديــة مــع بدائــل الوقــود األحفــوري األخــرى. وتحظــى المنافــع    
البيئيــة واالجتماعيــة لمــوارد الطاقــة المتجــددة ومنهــا الهــواء النظيــف وتوفيــر الوظائــف علــى مســتوى العالــم بتقديــر متزايــد يومــًا بعــد يــوم.    
وربمــا ال يثبــت أن هنــاك جــدوى اقتصاديــة أمــام إدارة ترامــب عنــد محاولــة إعــادة إحيــاء بعــض الصناعــات المحليــة القائمــة علــى الوقــود األحفــوري    

واآلخذة في االندثار مثل الفحم.  

إن التوجــه الدولــي نحــو اقتصــادات نســبة الكربــون فيهــا صفــر وقــادرة علــى التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ يتــم تنفيــذه بالفعــل مــن خــالل عــدة   • 
وســائل، وال يمكــن التراجــع عنــه فــي الكثيــر مــن الحــاالت. وبحســب مــا ذكرتــه شــركة تمويــل الطاقــة الجديــدة التابعــة لـــ Bloomberg، فــإن    
اســتثمارات الطاقــة المتجــددة علــى مســتوى العالــم زادت بنســبة %600 علــى مــدار العشــر ســنوات الماضيــة لتصــل إلــى 329 مليــار دوالر فــي    
2015. وفــي العــام نفســه، ذكــر البنــك الدولــي أن الحكومــات جمعــت 26 مليــار دوالر كعائــدات مــن آليــات تســعير الكربــون. كمــا أشــارت مبــادرة    
ســندات مواجهــة تغيــر المنــاخ Climate Bonds Initiative إلــى أنــه تــم إصــدار ســندات خضــراء بمــا قيمتــه 41.8 مليــار دوالر. وليــس مــن الحكمــة    

االقتصادية أال تستثمر الواليات المتحدة األمريكية في هذا االنتقال.  
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مــن 1000 التــزام ضمــن تدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ.

وضــع اإلطــار العــام لبرنامــج العمــل العالمــي: أطلــق مؤتمــر األطــراف 22 
المســتوى  علــى  بالمنــاخ  المتعلقــة  لإلجــراءات  مراكــش  شــراكة  أيضــًا 
العــام  اإلطــار  ووضــع  االنســيابية  تحقيــق  إلــى  تســعى  والتــي  الدولــي، 
البرنامــج  وكان  بالمنــاخ.  المتعلقــة  لإلجــراءات  العالمــي  العمــل  لبرنامــج 
العالمــي لإلجــراءات المتعلقــة بالمنــاخ نتيجــة للمناقشــات التــي دارت فــي 
األمــم  ومؤتمــر  مايــو 2014  فــي  المنعقــد  التمهيــدي  أبوظبــي  اجتمــاع 
المتحــدة لتغيــر المنــاخ المنعقــد فــي نيويــورك فــي ســبتمبر مــن نفــس 
العــام. وتــم إطــالق البرنامــج رســميًا فــي مؤتمــر برنامــج عمــل ليمــا باريــس 
بشــأن إجراءات المناخ والذي انعقد في ديســمبر 2014، وُأعيدت تســميته 
أخيــرًا فــي المغــرب ليصبــح شــراكة مراكــش. ومنــذ مؤتمــر باريــس، تــم تنظيــم 
ــام لموضوعــات معينــة أو  برنامــج العمــل العالمــي بحيــث يتــم تخصيــص أي
قطاعــات محــددة فــي كل دورة لمؤتمــر األطــراف )بمــا فــي ذلــك الطاقــة، 
والمــدن، والغابــات، والميــاه، والنقــل، والمحيطــات، والزراعــة( وتحــت رئاســة 
ســفيرين )أحدهمــا مــن رئاســة مؤتمــر األطــراف الحاليــة واآلخــر مــن رئاســة 

التالــي(. األطــراف  مؤتمــر 

وتضــع شــراكة مراكــش إطــارًا واضحــًا فيمــا يتعلــق بالموضوعــات لبرنامــج 
بمثابــة  تعتبــر  أنهــا  كمــا  بالمنــاخ.  المتعلقــة  لإلجــراءات  العالمــي  العمــل 
حلقــة الوصــل بيــن نتائــج مؤتمــر األطــراف وبرنامــج العمــل، وتجمــع بيــن مــا 
يســمى بعمليــة الفحــص الفنــي )عمليــة الفحــص الفنــي تقــوم فــي جوهرهــا 
علــى سلســلة مــن ورش العمــل ضمــن مســار المفاوضــات التفاقيــة األمــم 
إلــى  السلســلة  هــذه  وتســعى  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة 
هــذه  حــول  التعــاون  وتعزيــز  المنــاخ  لتغيــر  للزيــادة  قابلــة  تدابيــر  تحديــد 
التدابيــر( فــي برنامــج العمــل العالمــي، وتضــع الخطــوات الالزمــة لإلبــالغ 

.2020 عــام  حتــى  التقــدم  مســتوى  ومتابعــة  والتتبــع 

كيفيــة مســاهمة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي هــذه الجهــود:  
اقتصاداتهــا  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا  تعتمــد  العربــي  الخليــج  دول  ألن  نظــرًا 
ــرادات النفــط والغــاز الطبيعــي، فإنهــا تولــي أهميــة كبيــرة للتنويــع  علــى إي
االقتصــادي باعتبــاره أحــد اإلســتراتيجيات الرئيســية لمواجهــة تغيــر المنــاخ. 
ومــن هــذا المنطــق، قدمــت عــدد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
فــي 2012 مقترحــًا لتحديــد نقــاط االلتقــاء بيــن جهــود التنويــع االقتصــادي 
وقــد  معهــا،  والتكيــف  المنــاخ  تغيــر  آثــار  حــدة  مــن  التخفيــف  وتدابيــر 
ويــدرج   .)CP.18/24 القــرار  )فــي  المقتــرح  بهــذا  األطــراف  مؤتمــر  رحــب 
اتفــاق باريــس أيضــًا المنافــع المشــتركة لتخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ والناتجــة 
مــن خطــط التنويــع االقتصــادي وتدابيــر التكيــف مــع تغيــر المنــاخ باعتبارهــا 
مســاهمات فــي التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ )فــي المــادة 7-4(. وقــد 
البحريــن  )وهــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــن  دول  أربــع  صاغــت 
وقطــر والســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة( مســاهماتها المحــددة 

ــًا فــي هــذا اإلطــار. وطني

يبــدو جليــًا مــن جلســات النقــاش والفعاليــات العديــدة األخــرى التــي نظمتهــا 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مؤتمــر األطــراف 22 بــأن هــذه الــدول 
الناتجــة  المشــتركة  والمنافــع  الفــرص  الستكشــاف  حثيثــة  جهــودًا  تبــذل 
عــن الربــط بيــن جهــود التنويــع االقتصــادي وتدابيــر التخفيــف مــن حــدة 
آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معهــا. وتضمنــت الفعاليــات رفيعــة المســتوى 
فــي مؤتمــر األطــراف 22 نقــاش طاولــة مســتديرة شــهد حضــورًا كبيــرًا حــول 
وكانــت  االقتصــادي  والتنويــع  المســتدامة  االقتصاديــة  االنتقــال  مراحــل 

هــذه الطاولــة المســتديرة مــن اقتــراح الســعودية منــذ البدايــة.

هنــاك عــدد مــن الوســائل التــي تســتطيع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
مــن خاللهــا الســعي للزيــادة التدريجيــة لتدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ مــن 
خــالل الحكومــات فــي دول المنطقــة والقطــاع شــبه الخــاص والقطاعيــن 
الخــاص وغيــر الحكومــي. وتقــوم العديــد منهــا علــى تدابيــر علــى المســتوى 
المحلــي، علــى أن هنــاك عــددًا مــن الفــرص علــى المســتويين اإلقليمــي 
والدولــي تســتطيع دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خاللهــا استكشــاف 

هــذه  وتشــمل  للجهــود.  التدريجيــة  والزيــادة  والتعــاون  االلتقــاء  نقــاط 
الوســائل:

تشــجيع الجهــات الرئيســية ذات العالقــة مــن الحكومــة والقطــاع الخــاص  	• 
العمــل  مجــاالت  فــي  الــة  الفعَّ للمشــاركة  األكاديميــة  والمؤسســات    
المرتكــزة حــول موضوعــات معينــة والشــراكات متعــددة األطــراف التــي    

تنعقد في إطار برنامج العمل العالمي لإلجراءات المتعلقة بالمناخ.  

إقامــة عالقــات شــراكة متعــددة األطــراف حــول موضوعــات معينــة أو  	• 
قطاعــات محــددة علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي للتركيــز    
علــى مجــاالت بعينهــا فــي خطــط التنويــع االقتصــادي والتــي ينتــج عنهــا    
أيضــًا منافــع فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ، وعقــد اجتماعــات دوريــة لبحــث    
مــدى التقــدم فــي هــذه النقــاط وتبــادل أفضــل الممارســات وتحديــد    

مجاالت التعاون األخرى.  

التكليــف بإجــراء دراســات طبقــًا لمنهجيــة عمــل محــددة إلجــراء مقارنــة  	• 
معياريــة بيــن األمثلــة الناجحــة لمبــادرات التنويــع االقتصــادي التــي ينتــج    
ــاخ والتكيــف معهــا  ــر المن ــار تغي عنهــا أيضــًا منافــع فــي تخفيــف حــدة آث   

سواء في دول الخليج العربي أو خارجها.  

الحــث علــى تبــادل المعلومــات بحريــة عــن البيانــات والمعرفــة المتعلقــة  	• 
بالممارســات الناجحــة فــي قطاعــات األعمــال والصناعــة والتــي نتــج عنهــا    
منافــع فــي تخفيــف حــدة آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معهــا، علــى ســبيل    
المثــال مــن خــالل تنظيــم فعاليــات ومؤتمــرات ســنوية إلقامــة العالقــات    
فــي القطــاع الصناعــي علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي    

)وأحد األمثلة على ذلك أسبوع أبوظبي لالستدامة(.  

تقديــم التمويــل للبحــوث والتطويــر فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي  	• 
وخارجهــا بهــدف التركيــز علــى تعزيــز نقــاط االلتقــاء والقواســم المشــتركة    

بين خطط التنويع االقتصادي وتدابير مواجهة تغير المناخ.  

تطبيــق منهــج يقــوم علــى تنفيــذ مشــاريع بنيــة تحتيــة كبــرى، بمــا فــي  	• 
ذلــك فــي مجــاالت النقــل العــام أو التخطيــط العمرانــي أو توليــد وتوزيــع    
المعلومــات  ومصــادر  العالميــة  التحالفــات  مــن  لالســتفادة  الكهربــاء،    
التصاميــم  ألحــدث  طبقــًا  المــدى  بعيــدة  والخطــط  النظــام  لوضــع    
والوســائل التكنولوجيــة التــي تتميــز بانخفــاض انبعاثــات الكربــون والتكيف    

مع آثار تغير المناخ.  

اتخــذت دول مجلــس التعــاون الخليجــي فعــاًل خطــوًة رئيســية فــي اإلقــرار 
بأنــه ال يوجــد هنــاك تعــارض بيــن خطــط التنويــع االقتصــادي وتدابيــر تغيــر 
المنــاخ. وينبغــي أن تتضمــن الخطــوة التاليــة نشــر هــذه الفكــرة فــي جميــع 
الجهــات الحكوميــة وبيــن شــركات األعمــال. ويســهم التعــاون اإلقليمــي 
تمكيــن  إلــى  بــدوره  يــؤدي  ممــا  الهــدف،  هــذا  تحقيــق  فــي  والدولــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن تقديــم مســاهمات إضافيــة فــي التدابير 

العالميــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ.
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