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عبر عن وجهة نظر المؤلف فقط ،وال تعبر
بيان إخالء المسؤولية :اآلراء الواردة في هذا التقرير تُ َّ
بالضرورة عن وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية وهي هيئة اتحادية مستقلة ،وال تعبر
كذلك عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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ملخص
ـب االتفــاق التاريخــي الــذي تــم التوقيــع عليــه فــي باريــس فــي  2015لمواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ ،هنــاك مهمتــان أمــام اتفاقيــة
• َع َقـ َ
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ والــدول األعضــاء فيهــا وهمــا )1( :تفعيــل االتفــاق وضمــان السالســة فــي دخولــه حيــز
التنفيــذ و ( )2دعــم وتحفيــز الــدول واألطــراف غيــر الدوليــة لتنفيــذ خططهــا الوطنيــة لمواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ والزيــادة التدريجيــة
لمستوى الطموح في هذه الخطط.
• تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في كل مجال من هذين المجالين ِبعدة وسائل منها:
فعالــة فــي تصميــم إطــار الشــفافية المعــزز
• فــي مجــال تفعيــل االتفــاق ،يمكــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تشــارك مشــاركة َّ
التفــاق باريــس ،وهــذا اإلطــار يضــع المعاييــر الخاصــة بإعــداد التقاريــر ومراجعــة الخطــط واإلجــراءات التــي تتخذهــا الــدول لمواجهــة آثــار
تغير المناخ.
المتَ َشـ ّـعبة الحالية للشــفافية فــي اتفاقية األمم المتحدة
• عندمــا تُ كثِ ــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي مشــاركتها في اآللية ُ
اإلطارية بشــأن تغير المناخ ،والتي تشــمل بالنســبة لدول الخليج إعداد التقرير المحدث للســنتين وعرضه في ورشــة عمل مخصصة
لهذا الغرض ،فإنها ستكون في موقع يؤهلها للمشاركة في إطار العمل الجديد للشفافية الذي يتطلب إعداد تقارير منتظمة.
• يجب أيضاً أن تضمن دول مجلس التعاون الخليجي أنها لديها القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات في ظل اتفاق باريس
بمجــرد ســريانه والــذي قــد يحــدث فــي أوائــل  .2017ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــال التصديــق المبكــر علــى االتفــاق والمشــاركة
في المفاوضات حول تنظيم الدورة األولى من اجتماع األطراف (.)CMA
• أمــا فــي مجــال التنفيــذ ،فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي يمكــن أن تبــدأ اآلن فــي تحويــل خططهــا الوطنيــة لمواجهــة آثــار تغيــر
المنــاخ إلــى سياســات قابلــة للتنفيــذ .قدمــت كل دول مجلــس التعــاون الخليجــي مســاهماتها المعتزمــة المحــددة وطنيــاً ()INDCs
فــي  .2015وعندمــا تقــرر دولــة مــا االنضمــام إلــى االتفــاق ،فــإن هــذه المســاهمات ســتصبح خطتهــا الوطنيــة لمواجهــة آثــار تغيــر
المناخ (“ )”NDCما لم تقرر الدولة خالف ذلك.
• بحلــول عــام  2020مــن المتوقــع أن تقــوم دولــة خليجيــة واحــدة علــى األقــل ،وهــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بتســليم
مســاهمة ( )NCDجديــدة (وذلــك فــي ضــوء اإلطــار الزمنــي المبكــر المحــدد للخطــة بحلــول عــام  .)2021وينبغــي أن تكــون كل
مساهمة أكثر طموحاً من المساهمة السابقة لها.
تغيــر المنــاخ لعــام  2016فــي
• تســتضيف مملكــة المغــرب مؤتمــر األطــراف المشــاركة فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن ُّ
مدينة مراكش في شــهر نوفمبر .وعندما يتم تنظيم أحد مؤتمرات األطراف في المنطقة فإن ذلك يفســح المجال أمام دول
مجلــس التعــاون الخليجــي لعــرض اإلجــراءات والخطــط التــي تعتــزم تطبيقهــا قبــل  2020وإظهــار ريادتهــا اإلقليميــة فــي هــذا
الصدد.
• بعيــداً عــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ،فإنــه يجــب علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تولــي عنايتهــا
لعمليتيــن دوليتيــن رئيســيتين مــن المتوقــع أن يتمخضــا عــن تنظيــم جديــد النبعاثــات غــازات الدفيئــة في  ،2016وهــذا الموضوع له
أهمية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي:
• فمــن المتوقــع أن تتفــق المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي (إيــكاو) علــى آليــة دوليــة ملزمــة قائمــة علــى نهــج الســوق ()MBM
النبعاثات الطيران الدولي.
• بموجــب بروتوكــول مونتريــال المتعلــق بالمــواد المســتنفدة لطبقــة االوزون ،يجــوز لألطــراف االتفــاق علــى تعديــل البروتوكــول فيمــا
يخص تنظيم مواد الهيدروفلوروكربونات ،وهذه الغازات أشــد ضرراً من بقية غازات الدفيئة وتســتخدم بصورة رئيســية في التبريد
والتكييف.
• عندمــا تســعى دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتحقيــق التناغــم واالنســجام بيــن جهودهــا فــي التنويــع االقتصــادي وبيــن تنفيــذ اتفــاق
باريس فإنها تدعم التنمية المستدامة في الداخل وفي الوقت نفسه توصل رسالة للعالم بريادتها اإلقليمية في هذا المجال.
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تفاصيل الموضوع
َع ِقــب االتفــاق التاريخــي الــذي تــم التوقيــع عليــه فــي باريــس فــي 2015
لمواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ ،تحولــت أنظــار القائميــن علــى نظــام مواجهــة
تغيــر المنــاخ فــي األمــم المتحــدة مــن المفاوضــات السياســية علــى المبــادئ
العامــة وقواعــد حوكمــة موضوعــات المنــاخ علــى الصعيــد الدولــي إلــى
الجوانــب الفنيــة الكفيلــة بتفعيــل االتفــاق الجديــد.
وفــي الوقــت نفســه قدمــت  187دولــة خططهــا الوطنيــة (وتُ عـ َّـرف أيضــاً
بالمســاهمات المعتزمــة المحــددة وطنيــاً ) فــي إطــار دعــم اتفــاق باريــس.
وتتمثــل الخطــوة التاليــة أمــام المجتمــع الدولــي اآلن فــي ضمــان تنفيــذ
هــذه الخطــط وتحديثهــا باســتمرار مــن جانــب الــدول ،بحيــث تصــل مقاديــر
تقليــل االنبعاثــات وتدابيــر التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ والدعــم المالــي
وأشــكال الدعــم األخــرى فــي آخــر المطــاف إلــى المســتوى الكفيــل بتجنــب
التغيــرات الخطيــرة فــي المنــاخ.
وهاتــان المهمتــان المكملتــان لبعضهــا البعــض ال يشــتركان فــي نفــس
اإلطــار الزمنــي ،ويختلفــان فــي نــوع المــوارد المطلوبــة لــكل منهمــا .إن
تفعيــل اتفــاق باريــس علــى مــدار العاميــن المقبليــن هــو الــدور الرئيــس
المنــوط باتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ .ومــع هــذا
فــإن تنفيــذ االتفــاق ليــس حدثــاً واحــداً وإنمــا عمليــة مســتمرة تتطلــب
تضافــر كافــة الجهــود ســواء داخــل اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن
تغيــر المنــاخ أو خارجهــا علــى مــدار الســنوات والعقــود المقبلــة.
تســلط هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية الضــوء
علــى بعــض التدابيــر الرئيســية الالزمــة لتنفيــذ اتفــاق باريــس فــي ثالثــة
مجــاالت وهــي :القيــام بالتحضيــرات الضروريــة فــي إطــار اتفاقيــة األمــم
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ،وتعزيــز وتطويــر المنهــج المتبــع
فــي االتفاقيــة حــول تحفيــز الــدول علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة وتقديــم
الدعــم والطمــوح فــي التنفيــذ ،وتحفيــز الــدول واألطــراف غيــر الدوليــة علــى
التعــاون فيمــا بينهــا فــي مجــاالت أخــرى بخــاف اتفاقيــة األمــم المتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ .باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،فــإن هــذه الورقــة
البحثيــة تعــرض تقييمــاً موجــزاً لمــا يلــي:
• مــدى التقــدم الــذي تــم إحــرازه حتــى اآلن فــي  2016والتوقعــات بشــأن
المرحلة المقبلة.
• الفــرص والتحديثــات الماثلــة أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي
هذا المجال.

أهميــة الموضــوع لــدول مجلــس التعــاون
ا لخليجــي
الم ْحتَ َملــة لــدول
يتيــح تفعيــل وتنفيــذ اتفــاق باريــس عــدداً مــن الفــرص ُ
مجلــس الخليــج العربــي ويعرضهــا لتحديــات ،ومنهــا مــا يلــي:
• المفاوضــات حــول صياغــة “القواعــد المنظمة” التفاق باريسُ :ي ْمكِ ُن
َأ ْن تســتفيد دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن المشــاركة الكاملــة فــي
آلية الشــفافية الحالية في االتفاقية الكتســاب خبرات واســعة اســتعداداً
لســريان اتفــاق باريــس ولكــي تســتطيع التأثيــر علــى تنظيــم وإعــداد إطــار
الشفافية الجديد.
• التحضيــرات المتعلقــة بدخــول االتفــاق حيــز التنفيــذ :إذا قامــت دول
مجلــس التعــاون الخليجــي بالتصديــق مبكــراً علــى اتفــاق باريــس فــإن ذلك
ينعكــس عليهــا إيجابيــاً ويضمــن لهــا حقــوق المشــاركة الكاملــة بمجــرد
سريان االتفاق والذي قد يحدث في أوائل .2017
والطمــوح قبــل  2020وبعدهــا :يتيــح مؤتمــر
ّ
• اإلجــراءات والدعــم
األطــراف  22المزمــع انعقــاده فــي مراكــش المجــال أمــام دول مجلــس
التعــاون الخليجــي لعــرض اإلجــراءات التــي تنــوي اتخاذهــا والخطــط التــي
تعتــزم تطبيقهــا قبــل  .2020وعندمــا نضــع فتــرة مــا بعــد  2020فــي
الحسبان ،فإن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها مهمة عاجلة وهي
تحويــل خططهــا الوطنيــة لمواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ إلــى سياســات قابلــة
للتنفيــذ .وبحلــول عــام  2020مــن المتوقــع أن تقوم دولة خليجية واحدة
علــى األقــل ،وهــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بتســليم مســاهمة
محــددة وطنيــاً ( )NCDجديــدة وذلــك فــي ضــوء اإلطــار الزمنــي 2021
المحدد لهدفها الرئيسي.
• المنتديــات الدوليــة وأشــكال التعــاون األخــرى واألطــراف التــي ال
دوال :بعيــداً عــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
تُ شــكَّ ل
ً
المنــاخ ،مــن المتوقــع حــدوث مســتجدات تنظيميــة رئيســية علــى
الصعيــد الدولــي فــي  2016فــي تنظيــم انبعاثــات الطيــران الدولــي
ومواد الهيدروفلوروكربونات ( ،)HFCوهذان المجاالن لهما أهمية خاصة
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بســبب صناعــات النقــل الجــوي فيهــا
ودرجــات الحــرارة المرتفعــة التــي تقتضــي اســتخداماً مكثفــاً ألجهزة التبريد
والتكييف وما يحتاج إليه ذلك من استخدام مواد الهيدروفلوروكربونات
( .)HFCsتستطيع دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً أن تكتسب خبرات
الفعالة في ِعدة شراكات
قيمة وتتبوأ مراكز الريادة من خالل المشاركة َّ
ّ
دوليــة متعــددة األطــراف علــى مســتوى دون المســتوى الوطنــي
ومستوى القطاعات
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 - 2016عام التنفيذ
بعــد التوقيــع علــى االتفاقيتيــن التاريخيتيــن فــي األمــم المتحــدة فــي 2015
وهمــا خطــة  2030للتنميــة المســتدامة واتفــاق باريــسُ ،ســمي عــام 2016
بعــام التنفيــذ .وفيمــا يتعلــق بحوكمــة موضوعــات تغيــر المنــاخ ،فــإن ذلــك
يعنــي البــدء فــي التحضيــر لدخــول اتفــاق باريــس حيــز التنفيــذ وتعزيــز وتطويــر
المنهــج الحالــي المتبــع فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
المنــاخ فــي تحفيــز جميــع الــدول والجهــات مــن غيــر الــدول علــى التحــرك
توقــع
وتقديــم الدعــم ووضــع أهــداف أكثــر طموحــاً  .بعــد مؤتمــر باريــس َّ
الجميــع أن تحافــظ مفاوضــات اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
المنــاخ علــى الزخــم السياســي الــذي حققــه المؤتمــر فــي ديســمبر .2015
وتمثَّ ــل أول اختبــار هــام للحفــاظ علــى هــذا الزخــم فــي احتفاليــة التوقيــع
علــى اتفــاق باريــس والتــي تــم تنظيمهــا فــي نيويــورك ،ونجحــت نجاحــاً
وقعــت  174دولــة ومنهــا خمــس دول مــن دول
باهــراً  .ففــي  22أبريــلَّ ،
وعمــان وقطــر ودولــة
ـت
ـ
ي
والكو
ـن
ـ
ي
البحر
ـي
ـ
ه
(و
مجلــس التعــاون الخليجــي
ُ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة) علــى االتفــاق ممــا يجعــل هــذا العــدد أكبــر عــدد
يوقــع علــى اتفاقيــة دوليــة فــي يــوم واحــد فــي تاريــخ األمــم
مــن الــدول َّ
المتحــدة .ونُ ِظمــت عــدة فعاليــات دوليــة أخــرى فــي النصــف األول مــن
 2016لمحاولــة الحفــاظ علــى هــذا الزخــم (انظــر المربــع .)1
كان مؤتمــر ُبــون لتغيــر المنــاخ ،المنعقــد فــي الفتــرة بيــن  16إلــى  26مايــو،
االجتمــاع الوحيــد المنعقــد فيمــا بيــن الــدورات التفاقيــة األمــم المتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي  .2016ومثلمــا هــو الحال فــي االجتماعات
نصــف الســنوية فيمــا بيــن الــدورات التــي تتــم بموجــب هــذه االتفاقيــة ،فــإن
الهــدف الرئيــس لالجتمــاع كان تهيئــة األجــواء للــدورة التاليــة مــن مؤتمــر
األطــراف والتــي مــن المقــرر انعقادهــا هــذا العــام فــي الفتــرة مــن  7إلــى 18
نوفمبــر  2016فــي مراكــش .وتضمــن ذلــك البــدء فــي التحضيــرات لســريان
وتفعيــل اتفــاق باريــس.
وكانــت المهمــة الحاســمة أمــام اجتمــاع ُبــون هــي إثبــات أن الزخــم الــذي
تحقــق فــي باريــس لــن يخفــت وأن الــدول لــن تتراجــع عــن الوعــود التــي
ـاال التوقعــات المنشــودة منــه ،حيــث تــم
قطعتهــا .وحقــق اجتمــاع ُبــون إجمـ ً
االتفــاق علــى جــدول األعمــال وطريقــة العمــل لهيئــة تتولــى اإلشــراف علــى
برنامــج العمــل الناجــم عــن باريــس ،وتبــادل المشــاركون وجهــات النظــر حــول
بنــود جــدول أعمــال هــذه الهيئــة.
وفــي الوقــت نفســه فــإن االجتمــاع كان بدايــة لمرحلــة أكثــر هــدوءاً فــي
عمــل المفاوضيــن حــول اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
المنــاخ ،ألن معظــم العمــل فــي الســنوات القادمــة ذو طبيعــة فنيــة .وفــي
ترجمــة لهــذا التحــول فــي الغــرض مــن االجتمــاع ،لــم يشــهد اجتمــاع ُبــون
ســوى حضــور  1,700شــخص مــن ممثلــي األطــراف و 1,100مــن ممثلــي
األطــراف بصفــة مراقبيــن .وهــذا ُي َّعــد تغيــراً ملموســاً مقارنــة بمؤتمــر باريــس
الــذي حضــره  19,300شــخص مــن وفــود الــدول و 8,300شــخص بصفــة
مراقبيــن رســميين.

ونجــح مؤتمــر ُبــون فــي الحفــاظ علــى األجــواء البنــاءة والبدء فــي التحضيرات
بحســب مــا هــو محــدد .وبالرغــم ممــا ســبق فــإن المؤتمــر بخــاف مــا تمنــاه
البعــض لــم يحقــق الكثيــر فيمــا يتعلــق ب ـ “الواجبــات” التــي يتعيــن علــى
األطــراف أو علــى األمانــة العامــة التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن
تغيــر المنــاخ القيــام بهــا فــي األشــهر الســابقة النعقــاد مؤتمــر األطــراف .22
ومــع أن البعــض طالــب بتقديــم أوراق فنيــة وتنظيــم ورش عمــل فنيــة إال
أن األطــراف فــي مؤتمــر ُبــون لــم يتفقــوا إال علــى فتــح البــاب أمــام إبــداء
1
وجهــات النظــر حــول مختلــف بنــود جــدول األعمــال.
وعندمــا نضــع هــذه النتائــج فــي الحســبان ،يتبيــن أن الــدول أمامهــا شــوط
طويــل ومهــام كثيــرة فــي مؤتمــر مراكــش حيــث ســيتم مناقشــة عــدد
مــن الموضوعــات التــي لــم يتــم إدراجهــا فــي جــدول أعمــال مؤتمــر ُبــون
بمــا فــي ذلــك الخســائر واألضــرار (التــي تحــدث عندمــا يتعــذر تنفيــذ تدابيــر
وبجانــب الموضوعــات
التكيــف) وعــدد مــن المســائل ذات الصبغــة الماليــةَ .
المدرجــة علــى جــدول أعمــال المفاوضــات ،فــإن مؤتمــر مراكــش كباقــي
مؤتمــرات األطــراف التــي ُعقــدت مؤخــراً ســيتخلله عــدد مــن الفعاليــات
متعــددة األطــراف رفيعــة المســتوى التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الزخــم
السياســي والتواصــل مــع “العالــم خــارج اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر المنــاخ”.
بعــد النجــاح الباهــر الحتفــال التوقيــع علــى االتفــاق فــي نيويــورك والنجــاح
المعقــول الجتمــاع ُبــون ،فــإن المهــام التاليــة لحوكمــة موضوعــات تغيــر
المنــاخ تتعلــق بمــا يلــي:
األعمال التحضيرية:
• المفاوضــات قصيــرة األجــل فــي ِظــل اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشأن تغير المناخ حول “القواعد المنظمة” التفاق باريس ،و
• المفاوضــات قصيــرة األجــل فــي ِظــل اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشأن تغير المناخ لضمان سالسة دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ؛
تمكين األطراف من التحرك وتحفيزهم:
• األعمــال قصيــرة األجــل فــي ِظــل اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن
تغير المناخ حول تنفيذ الدول لالتفاقية قبل  2020و
• األعمــال الجاريــة فــي ِظــل اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
المناخ حول تنفيذ الدول التفاق باريس بعد  2020و
األعمال الخارجة عن االتفاق:
• المســتجدات التنظيميــة الخارجــة عــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشأن تغير المناخ ،و
• أنشــطة التعــاون بيــن الــدول واألطــراف غيــر الدوليــة فــي مجــاالت أخــرى
بخالف االتفاقية.
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المربــع األول :الحفــاظ علــى الزخــم الــذي حققــه اتفــاق باريــس بعيــداً عــن اتفاقيــة األمــم
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ
ُع ِقــدت عــدة فعاليــات دوليــة فــي النصــف األول مــن  2016لمحاولــة الحفــاظ علــى الزخــم السياســي الــذي حققــه اتفــاق باريــس .وتبيــن هــذه الفعاليــات أن هنــاك
دوال لتحقيــق أهــداف اتفــاق
إدراكاً بيــن قطاعــات واســعة فــي المجتمــع الدولــي بأنــه ال بديــل عــن اإلجــراءات واالســتثمارات التــي تقــوم بهــا األطــراف التــي ال تشــكل
ً
باريــس ،وأن “تجمعــات” الــدول ذات االقتصــادات الكبــرى وغيرهــا مــن الــدول المعنيــة تلعــب دوراً هامــاً فــي مواصلــة هــذا الزخــم السياســي وتشــجيع ومســاندة
المعــززة لالتفــاق.
التدابيــر ُ
عقــد فــي واشــنطن ،برعايــة ســبع منظمــات دوليــة مــن
فــي مايــو مــن هــذا العــام ُع ِقــد مؤتمــر “التحــرك لمواجهــة تغيــر المنــاخ  ،”2016وهــو مؤتمــر رفيــع المســتوى ُي َّ
القطــاع المالــي وقطــاع األعمــال وقطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح والهيئــات التابعــة لألمــم المتحــدة .وشــهد هــذا المؤتمــر حضــور  700ممثــل مــن قطاعــات
متنوعــة للتركيــز علــى بنــاء التحالفــات وإقامــة العالقــات لتســريع وتيــرة تنفيــذ االتفــاق .وفــي شــهر مايــو أيضــاً  ،أصــدرت مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع إعالنــاً
ـدرج اتفــاق باريــس ضمــن
لقــادة المجموعــة عبــرت فيــه عــن التزامهــا بدعــم الســريان المبكــر التفــاق باريــس وتنفيــذه فــي أســرع وقــت ممكــن .ومــن المتوقــع أيضــاً أن ُيـ َّ
األولويــات فــي جــدول أعمــال القمــة المزمــع عقدهــا لمجموعــة العشــرين فــي شــهر ســبتمبر.
عقــد المؤتمــر الــوزاري العالمــي للطاقــة النظيفــة ( ،)CEMوهــو اجتمــاع ســنوي لــوزراء الطاقــة مــن  23دولــة (مــن بينهــا دولتــان مــن دول الخليــج
وفــي شــهر يونيــو َّ
العربــي) ،اجتماعــاً لتقييــم مــدى التقــدم فــي الحمــات المتعــددة للطاقــة المســتدامة التــي يتــم تنظيمهــا برعايــة هــذه المبــادرة ،وأصــدر قــراراً باالرتقــاء بالمبــادرة
لتتضمــن أمانــة عامــة دائمــة تســتضيفها الوكالــة الدوليــة للطاقــة ( .)IEAوشــهد هــذا الحــدث أيضــاً تنظيــم االجتمــاع التمهيــدي الــوزاري لمبــادرة مهمــة االبتــكار،
والتــي تــم اإلعــان عنهــا فــي مؤتمــر األطــراف  21لتســريع وتيــرة االبتــكار فــي الطاقــة النظيفــة علــى مســتوى العالــم .ودشــنت الواليــات المتحــدة األمريكيــة مبــادرة
وتجمــع  20دولــة (ومنهــا نفــس الدولتيــن الخليجيتيــن) واالتحــاد األوروبــي
مهمــة االبتــكار وهــي تتشــابه مــع المؤتمــر الــوزاري العالمــي للطاقــة النظيفــة ()CEM
َّ
بهــدف مضاعفــة االســتثمارات العامــة فــي مجــال أبحــاث وتطويــر الطاقــة النظيفــة خــال الخمــس ســنوات المقبلــة.
وربمــا يشــهد “عــام التنفيــذ” هــذا قبــل انعقــاد مؤتمــر مراكــش بعــض المســتجدات التنظيميــة أيضــاً  .فمــن المتوقــع أن يقــرر اجتمــاع المنظمــة الدوليــة للطيــران
المدنــي (إيــكاو) المزمــع انعقــاده فــي الفتــرة بيــن ســبتمبر إلــى أكتوبــر فــي مدينــة كيبــك بكنــدا إنشــاء آليــة دوليــة قائمــة علــى آليــات الســوق ( )MBMالنبعاثــات
الطيــران الدولــي ،وهــذه االنبعاثــات ال تغطيهــا اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ مــن ناحيــة الواقــع.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق فإنــه مــن المقــرر فــي شــهر أكتوبــر انعقــاد االجتمــاع الثامــن والعشــرين لألطــراف فــي بروتوكــول مونتريــال المتعلــق بالمــواد المســتنفدة
لطبقــة االوزون فــي كيجالــي بروانــدا لبحــث مقترحــات تعديــل البروتوكــول لمواجهــة مــواد الهيدروفلوروكربونــات ( )HFCsوهــي أشــد ضــرراً مــن باقــي غــازات
الدفيئــة وتنــدرج تحــت اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ولكنهــا تنتــج بصفــة عامــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر التــي يتــم اتخاذهــا لتنفيــذ بروتوكــول
مونتريــال حيــث تســتخدم هــذه المــواد كبدائــل لمركبــات الكلورفلوركربــون والهيدروكلوروفلوروكربونــات المســتنفدة لطبقــة األوزون.

المفاوضــات حــول “القواعــد المنظمــة”
التفــاق باريــس

الشــفافية :مــن بيــن الموضوعــات العديــدة الهامــة التــي يتــم التفــاوض
بشــأنها فــي القواعــد المنظمــة التفــاق باريــس ،تبــرز الشــفافية باعتبارهــا
أحــد العناصــر التــي تتطلــب اهتمامــاً فوريــاً مــن جانــب عــدد مــن الــدول
وتحديــداً البلــدان الناميــة (ومنهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي) .ويتطلــب
موضــوع الشــفافية فــي أحــوال كثيــرة إنشــاء عــدد مــن آليــات المتابعــة
واإلبــاغ والتحقــق ،وهــذه اآلليــات إمــا أنهــا غيــر موجــودة علــى اإلطــاق
فــي الوقــت الحاضــر أو فــي حاجــة إلــى مزيــد مــن التطويــر .وربمــا ال توجــد
البيانــات الالزمــة لعــدد مــن المؤشــرات الهامــة ،وقــد ال توجــد أيضــاً القــدرة
المؤسســية الالزمــة الســتحداث وتطبيــق هــذه اآلليــات .ويمكــن أن يــؤدي
التنســيق بيــن مختلــف المؤسســات المحليــة إلــى تحديــات أيضــاً .

وبالتّ الِ ــي فــإن إحــدى المهــام الرئيســية لمفاوضــات اتفاقيــة األمــم المتحــدة
ِ
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ علــى مــدار العاميــن المقبليــن هــي اســتحداث
واعتمــاد “القواعــد المنظمــة” التفــاق باريــس .وتحــدد هــذه القواعــد
تفاصيــل التنفيــذ لآلليــات الرئيســية فــي االتفــاق ومنهــا :اإلرشــادات حــول
العــرض الســلس للخطــط الوطنيــة لمواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ ،واإلرشــادات
والجـ ْـرد العالمــي” لتقييــم
إلطــار الشــفافية فــي االتفــاق ،وطرائــق “الحصــر
َ
مــدى التقــدم الجماعــي نحــو تحقيــق أهــداف االتفــاق ،ومالمــح اللجنــة
التــي ســتركز علــى تيســير تنفيــذ االتفــاق وتعزيــز االلتــزام ببنــوده.

يؤســس اتفــاق باريــس ل ـ “إطــار عمــل للشــفافية مــن أجــل التحــرك والدعــم”،
وهــذا اإلطــار يقــوم علــى مختلــف قــدرات الــدول وينبــع مــن ترتيبــات
الشــفافية الموجــودة حاليــاً فــي االتفاقيــة .إن الغــرض مــن إطــار العمــل
هــذا ،والــذي ســيتم تطبيقــه علــى جميــع الــدول ،هــو تقديــم رؤيــة واضحــة
عــن اإلجــراءات وأشــكال الدعــم الالزمــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ ســواء كانــت
جماعيــة بيــن الــدول (مــن حيــث تحقيــق الهــدف مــن االتفــاق والدعــم
المالــي الــذي يتــم تقديمــه) أو بصــورة فرديــة (مــن حيــث المســاهمات
المحــددة وطنيــاً للــدول ،وإجــراءات التكيــف ،والدعــم الــذي يتــم تقديمــه
والحصــول عليــه) .بجانــب إحصــاء مقاديــر غــازات الدفيئــة ( )GHGفــإن جميــع
الــدول عليهــا أن تقــدم معلومــات عــن مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه فــي
ســبيل تنفيــذ المســاهمات المحــددة وطنيــاً الخاصــة بهــا.

بينمــا يضــع اتفــاق باريــس كافــة المبــادئ واإلجــراءات الرئيســة المنظمــة لــه
إال أنــه يتــرك مهمــة تفعيــل االتفــاق لمختلــف الهيئــات المختصــة بالتنفيــذ.
وحــددت األمانــة العامــة التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
المنــاخ أكثــر مــن  50مهمــة محــددة نابعــة مــن االتفــاق وقــرار مؤتمــر
األطــراف المرفــق بــه ،ويحيــن الموعــد األقصــى لتنفيــذ معظمهــا فــي
الســنتين أو الثــاث ســنوات المقبلــة.
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ـتخدم هــذه المعلومــات كأســاس للجــرد واإلحصــاء العالمــي وهــي
وتُ سـ َّ
عمليــة جماعيــة تتــم كل خمــس ســنوات بــدءاً مــن  .2023وتُ شــكَّ ل هــذه
العمليــة ،بجانــب المســاهمة المحــددة وطنيــاً  ،اآلليــة الجوهريــة التفــاق
باريــس فــي متابعــة مــدى التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف االتفــاق وزيــادة
الطمــوح.
وتشــمل ترتيبــات الشــفافية الحاليــة فــي االتفاقيــة التقاريــر للســنتين
للــدول المدرجــة فــي المرفــق األول (البلــدان المتقدمــة) وعمليــة التقييــم
واالســتعراض علــى الصعيــد الدولــي ( )IARالخاصــة بهــا ،والتقاريــر المحدثــة
للســنتين للــدول غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول (البلــدان الناميــة)
وعمليــة المشــاورات والتحليــات الدوليــة ( )ICAالخاصــة بهــا .وتتضمــن كال
عمليتــي التقييــم واالســتعراض علــى الصعيــد الدولــي ( )IARوالمشــاورات
المشــاورات والتحليــات الدوليــة ( )ICAنظــام االســتعراض عــن طريــق
النظــراء أو التحكيــم ويتــم تنظيمهــا فــي هيئــة ورش عمــل فيمــا بيــن
الــدورات .وفــي إطــار التقييــم واالســتعراض علــى الصعيــد الدولــي ()IAR
نُ ِظمــت الجولــة األولــى مــن “التقييــم متعــدد األطــراف” للبلــدان المدرجــة
فــي المرفــق األول فــي  ،2014-2015وتــم تقييــم  45طرفــاً خاللهــا.
شــهد اجتمــاع ُبــون انعقــاد أول جلســة “لتبــادل وجهــات النظــر بهــدف
التنســيق” (( )FSVانظــر المربــع الثانــي) وهــي عمليــة االســتعراض المعادلــة

فــي المشــاورات والتحليــات الدوليــة ( .)ICAوفــي ورشــة العمــل األولــى
لتبــادل وجهــات النظــر بهــدف التنســيق التــي تمــت اإلشــارة إليهــا آنفــاً ،
قدمــت  13دولــة ناميــة تقاريرهــا المحدثــة للســنتين ،وتشــمل هــذه
التقاريــر معلومــات عــن حصــر وإحصــاء غــازات الدفيئــة علــى المســتوى
الوطنــي وإجــراءات تخفيــف آثــار الضــرر واالحتياجــات ذات الصلــة والدعــم
ورحــب الكثيــرون بورشــة العمــل األولــى لتبــادل
الــذي تــم الحصــول عليــهَّ .
وجهــات النظــر بهــدف التنســيق وأثنــوا علــى األجــواء اإليجابيــة واالحتــرام
الــذي تميــزت بــه .ومــن المقــرر أن تنعقــد ورشــة العمــل التاليــة فــي مؤتمــر
األطــراف .22
ومــع هــذا فإنــه لــم يتــم حتــى اآلن (منتصــف مايــو  )2016إال تســليم 32
تقريــراً مــن التقاريــر المحدثــة للســنتين بالرغــم مــن أن هنــاك أكثــر مــن 150
دولــة مــن الــدول غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول .وفــي ُبــون ذكــرت
الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ  -وهــي إحــدى الهيئتيــن الدائمتيــن التفاقيــة األمــم
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ  -فــي اســتنتاجاتها حــول إعــداد
التقاريــر فــي الــدول غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول أن البلــدان الناميــة
تواجــه تحديــات فــي إعــداد التقاريــر المحدثــة للســنتين .كمــا طالبــت الهيئــة
الفرعيــة للتنفيــذ الــدول التــي لــم تقــدم التقريــر المحــدث للســنتين األول لهــا
بــأن تقــوم بذلــك فــي أســرع وقــت ممكــن وطلــب الدعــم والمســاعدة مــن
مرفــق البيئــة العالميــة حســب مقتضــى الحــال.

المربــع الثانــي :التقاريــر المحدثــة لفتــرة الســنتين وتبــادل وجهــات النظــر بهــدف التنســيق
 ترتيبــات الشــفافية للــدول الناميــة قبــل  2020ضمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــةبشــأن تغيــر المنــاخ
يتــم فــي الوقــت الحاضــر اســتحداث آليــات إعــداد التقاريــر للــدول المدرجــة فــي المرفــق األول والــدول غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول تحــت إشــراف الهيئــة الفرعيــة
للتنفيــذ ( )SBIوهــي إحــدى الهيئتيــن الدائمتيــن فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ .وترتبــط هــذه البنــود فــي جــدول األعمــال ارتباطــاً وثيقــاً
ببنــد جــدول األعمــال المتعلــق بالطرائــق واإلجــراءات واإلرشــادات إلطــار عمــل الشــفافية فــي اتفــاق باريــس ضمــن الفريــق العامــل المخصــص المعنــي باتفــاق باريــس
( )APAوهــو الهيئــة التــي تــم إنشــاؤها فــي باريــس للتحضيــر لدخــول االتفــاق حيــز التنفيــذ.
ومــن بيــن القضايــا الرئيســة محــل النقــاش فــي هــذا البنــد مــن جــدول أعمــال الفريــق العامــل المخصــص المعنــي باتفــاق باريــس ( )APAهــو كيفيــة تفعيــل آليــة المرونــة
المدمجــة فــي االتفــاق (بمــا يتوافــق مــع مبــدأ “فــي ضــوء الظــروف الوطنيــة المختلفــة” المنصــوص عليــه فــي اتفــاق باريــس) فــي صــورة إطــار عمــل بإجــراءات
مشــتركة .وكان هنــاك اختــاف فــي اآلراء بيــن األطــراف فــي “بــون” بشــأن هــذا الموضــوع.
وبحســب مــا تــم االتفــاق عليــه فــي مؤتمــر األطــراف  17فــي  2011فــإن البلــدان الناميــة عليهــا تســليم التقاريــر المحدثــة للســنتين ( )BURsكل عاميــن “بمــا يتوافــق
مــع قدراتهــا ومســتوى الدعــم والمســاعدة المقــدم لهــا فــي إعــداد التقاريــر” .وبعدمــا تقــوم الــدول بتســليم التقاريــر المحدثــة الخاصــة بهــا ،فــإن فريقــاً مــن الخبــراء
الفنييــن يقــوم بتحليــل فنــي لهــذه التقاريــر .وفــي الخطــوة الثانيــة فــإن الدولــة تقــدم تقريرهــا المحــدث للســنتين فــي ورشــة عمــل لتبــادل وجهــات النظــر بغــرض
التنســيق ( ،)FSVوتنعقــد ورش العمــل هــذه فــي إطــار الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ  .SBIوطبقــاً لمــا تــم االتفــاق عليــه فــي مؤتمــر األطــراف  16فــإن ورش العمــل لتبــادل
وجهــات النظــر بغــرض التنســيق ( )FSVيجــب أن “ال تتســم بالتدخــل وال تتضمــن إجــراءات جزائيــة وتحتــرم الســيادة الوطنيــة” .وبعدهــا يتــم تحميــل العــرض التقديمــي
وتقريــر موجــز لورشــة العمــل علــى الموقــع اإللكترونــي التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ.
ويتــم تقديــم الدعــم والمســاعدة للــدول غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول بغــرض إعــداد تقاريرهــا الوطنيــة مــن خــال مرفــق البيئــة العالميــة ( )GEFوالصنــدوق
األخضــر للمنــاخ ( )GCFوبرنامــج الدعــم العالمــي ( GSPالــذي يديــره برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي  UNDPوبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة  )UNEPوفريــق الخبــراء
االستشــاري المعنــي بالرســائل الوطنيــة المقدمــة مــن األطــراف غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول لالتفاقيــة ،واألطــراف المدرجــة فــي المرفــق األول .كمــا يســهم
مرفــق البيئــة العالميــة  GEFفــي إنشــاء مبــادرة لبنــاء القــدرات حــول الشــفافية ،وتــم تدشــين هــذه المبــادرة فــي باريــس بغيــة بنــاء القــدرات المؤسســية والفنيــة ذات
الصلــة فــي البلــدان الناميــة ،وســيقدم المرفــق تقريــراً بــه مزيــد مــن المعلومــات حــول مــدى التقــدم فــي هــذا الموضــوع فــي مؤتمــر األطــراف .22
ويأخــذ الدعــم الــذي يتــم تقديمــه إلعــداد التقاريــر المحدثــة للســنتين ِعــدة أشــكال منهــا المــواد التدريبيــة وورش العمــل وفــرص إقامــة العالقــات والتواصــل وقوائــم
بأســماء الخبــراء يقدمهــا فريــق الخبــراء االستشــاري المعنــي بالرســائل الوطنيــة المقدمــة مــن األطــراف غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول لالتفاقيــة  CGEواألمانــة
العامــة التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ .فضـ ًـا عــن ذلــك فــإن مرفــق البيئــة العالميــة  GEFيمنــح كل طــرف غيــر مــدرج فــي المرفــق األول
ـاء فــي مرفــق البيئــة العالميــة
تمويـ ًـا يصــل إلــى  325,000دوالر أمريكــي إلعــداد التقاريــر المحدثــة للســنتين .وبالرغــم مــن أن معظــم دول الخليــج العربــي ليســت أعضـ ً
 GEFإال أن ذلــك ال يحــول دون حصولهــا علــى هــذا التمويــل باعتبارهــا مــن الــدول غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول.
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التحديــات التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي :قامــت جميــع
الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتسليم رسالة وطنية واحدة
الشــق الثانــي بجانــب التقاريــر المحدثــة للســنتين) ممــا
علــى األقــل (وهــي ِ
يعنــي أنهــا قامــت بجــرد وإحصــاء غــازات الدفيئــة علــى المســتوى الوطنــي
مــرة واحــدة علــى األقــل .ومــع هــذا فــإن أحــدث المعلومــات المتعلقــة
باالنبعاثــات فــي بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعــود لعــام ،1994
ممــا يضــع أمامهــا تحديــات كبيــرة فــي صياغــة سياســات مواجهــة آثــار تغيــر
المنــاخ فــي الوقــت الحاضــر ،ألن وضــع األهــداف فــي هــذه الحالــة يتوقــف
علــى تقديــرات خارجيــة .إن جهــود دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتصميــم
وإعــداد سياســات وأهــداف مواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ وتقديــر االحتياجــات
المطلوبــة مــن الدعــم والمســاعدة ســتواجهها عقبــات جســيمة إذا لــم تقــم
هــذه الــدول بإعــداد ونشــر بيانــات حديثــة عــن االنبعاثــات.
وبالرغــم ممــا ســبق فــإن جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســلَّ مت
مســاهماتها المعتزمــة ضمــن اتفــاق باريــس فــي خريــف عــام .2015
وتتضمــن بعــض هــذه المســاهمات أهدافــاً كميــة فــي االقتصــاد كلــه أو
فــي قطاعــات معينــة أو لتكنولوجيــا معينــة .وتشــمل المســاهمة المعتزمــة
مــن ُعمــان انخفاضــاً مشــروطاً بنســبة  2%فــي نمــو انبعاثــات غــازات الدفيئــة
مقارنــة بالتوقعــات المعتــادة .أمــا المســاهمة المقدمــة مــن المملكــة
العربيــة الســعودية فإنهــا تشــمل اإلجــراءات والخطــط التــي يوجــد فيهــا
فوائــد مشــتركة مــن تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ ويتــم بموجبهــا تجنــب 130
مليــون طــن مــن مكافئــات ثانــي أكســيد الكربــون بحلــول  .2030فــي حيــن
تشــمل المســاهمة المقدمــة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نســبة
ـاال
مســتهدفة للطاقــة النظيفــة قدرهــا  24%بحلــول عــام ْ .2021
وإجمـ ً
تشــير المســاهمات المعتزمــة فــي معظمهــا إلــى إســتراتيجيات وخطــط
وإجــراءات يتــم تنفيــذ الكثيــر منهــا علــى أرض الواقــع.
الفــرص المتاحــة أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي :لــم تقــم أي
دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي بتســليم التقريــر
المحــدث للســنتين األول لهــا للجهــة القائمــة علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ،وقامــت أربــع دول فقــط مــن الــدول العربيــة
(وهــي لبنــان ،وموريتانيــا ،والمغــرب وتونــس) بتســليم مســاهماتها فــي
منتصــف شــهر مايــو .وعندمــا تقــرر دول مجلــس التعــاون الخليجــي إعــداد
وتســليم التقاريــر المحدثــة للســنتين األولــى لهــا ،فــإن ذلــك يجعلهــا تتبــوأ
مركــز الريــادة علــى المســتوى اإلقليمــي .كمــا أن إعــداد التقاريــر المحدثــة
للســنتين يســاعد فــي تصميــم وإنشــاء نظــم المتابعــة واإلبــاغ والتحقــق
الوطنيــة التــي يتعيــن علــى الــدول األعضــاء فــي اتفــاق باريــس إنشــائها.
فضـ ًـا عــن ذلــك فــإن مشــاركة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ورش
العمــل لتبــادل وجهــات النظــر بهــدف التنســيق ( )FSVســيجعلها تكتســب
خبــرات راســخة ســواء فــي تطويــر ُأطــر العمــل الوطنيــة الخاصــة بهــا أو جعلهــا
فــي موقــع يؤهلهــا للمســاهمة فــي صياغــة إطــار عمــل الشــفافية التفــاق
باريــس.

دخول االتفاق حيز التنفيذ
بحلــول شــهر يونيــو  2016قامــت  17دولــة تســهم بنســبة  0.04%فــي
انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم بالتصديــق علــى اتفــاق
وعبــرت مــا ال يقــل عــن  27دولــة عــن نيتهــا فــي االنضمــام إلــى
باريــسَّ ،
االتفــاق فــي  2016أو فــي وقــت الحــق لهــذا التاريــخ .ولكــي يدخــل
تصــدق عليــه  55دولــة تســهم بنســبة 55%
االتفــاق حيــز التنفيــذ فــا بــد أن َّ
فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم.

وفــي شــهر مــارس أعلنــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن ،وهمــا
يســهمان بنســبة  40%تقريبــاً مــن االنبعاثــات علــى مســتوى العالــم ،عــن
التزامهمــا باالنضمــام إلــى االتفــاق «فــي أســرع وقــت ممكــن» .وفــي شــهر
يونيــو ،أعلنــت الهنــد أنهــا «ســتعمل نحــو تحقيــق هــذا الهــدف المشــترك».
وأثــارت هــذه التصريحــات التكهنــات حــول احتمــال دخــول االتفــاق حيــز
التنفيــذ «مبكــراً » .وفــي الوقــت نفســه فــإن المخــاوف مــن انســحاب
الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن االتفــاق خفــت حدتهــا جــراء تصميــم
الرئيــس أوبامــا علــى االنضمــام إلــى االتفــاق أثنــاء فتــرة رئاســته ونصــوص
المعاهــدات الدوليــة التــي تبيــن أنــه ال يجــوز االنســحاب مــن االتفــاق إال
بعــد مضــي ثــاث ســنوات مــن ســريانه ولــن يصبــح هــذا االنســحاب ســاري
المفعــول إال بعــد ســنة مــن تقديــم الدولــة لطلــب االنســحاب.
ووضــع عــدد مــن الخبــراء ســيناريوهات متنوعــة يتعيــن بموجبهــا أن تنضــم
الــدول المنتجــة ألكبــر قــدر مــن االنبعاثــات إلــى اتفــاق باريــس لكــي يدخــل
حيــز التنفيــذ .وفــي حيــن أنــه ربمــا يكــون مــن المبكــر تحديــد ميعــاد الوصــول
إلــى هــذه المرحلــة إال أن عــدد الضمانــات المقدمــة مــن الــدول ذات
االقتصــادات الكبــرى بشــأن التصديــق الســريع علــى اتفــاق باريــس يوحــي
بــأن هــذا االتفــاق قــد يدخــل حيــز التنفيــذ فــي .2017
وهــذا االحتمــال لدخــول االتفــاق حيــز التنفيــذ «مبكــراً » ،وذلــك شــيء لــم
يكــن متوقعــاً بصفــة عامــة أثنــاء التفــاوض علــى االتفــاق ،يضــع ضغوطــاً
علــى المفاوضيــن فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ
لالتفــاق علــى «القواعــد المنظمــة» لالتفــاق ووضــع الترتيبــات الالزمــة
لضمــان عــدم إقصــاء الــدول  -التــي تســتغرق فيهــا عمليــات التصديــق
الداخلــي علــى المعاهــدات وقتــاً طويـ ًـا  -مــن آليــات صنــع القــرار.
بجانــب المذكــرة اإلعالميــة التــي أصدرتهــا األمانــة العامــة التفاقيــة األمــم
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ حــول التداعيــات القانونيــة واإلجرائيــة
للســريان المبكــر لالتفــاق ،فــإن الفريــق العامــل المخصــص المعنــي باتفــاق
باريــس ناقــش هــذا الموضــوع فــي ُبــون .وتتمثــل النتيجــة العمليــة الرئيســية
فــي أن الــدورة األولــى لمؤتمــر األطــراف العامــل بوصفــه اجتمــاع األطــراف
فــي اتفــاق باريــس ( )CMA 1يجــب أن تنعقــد فــي مؤتمــر األطــراف األول
2
بعــد دخــول االتفــاق حيــز التنفيــذ.
عبــرت عــدد مــن الــدول عــن دعمهــا للخيــار الــذي يقضــي بــأن
وفــي ُبــون َّ
يقــوم مؤتمــر األطــراف العامــل بوصفــه اجتمــاع األطــراف فــي اتفــاق باريــس
( )CMA 1بتعليــق دورتــه ومطالبــة مؤتمــر األطــراف  COPباالســتمرار فــي
اإلشــراف علــى برنامــج العمــل التفــاق باريــس ،ولكــن الكثيــر مــن الــدول
عبــرت عــن تحفظاتهــا ومخاوفهــا مــن هــذا االقتــراح وال ســيما فيمــا يتعلــق
َّ
بخيــارات المشــاركة فــي صياغــة القواعــد المنظمــة إذا كانــت هــذه الــدول
وعبــرت بعــض البلــدان الناميــة
ال تــزال فــي مرحلــة االنضمــام إلــى االتفــاقَّ .
عــن قلقهــا مــن الســريان المبكــر لالتفــاق ممــا يتيــح للــدول المتقدمــة تجنــب
زيــادة األهــداف الطموحــة التــي تضعهــا فــي الفتــرة قبــل  ،2020حيــث أن
هــذه الفتــرة ال تــزال تتســم بالتمييــز الصــارم بيــن التزامــات البلــدان المتقدمــة
والبلــدان الناميــة.
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وطبقــاً لمــا تنــص عليــه المــادة ( )16مــن اتفــاق باريــس ،فــإن الــدول األعضــاء
فقــط هــي التــي تمتلــك حقــوق المشــاركة الكاملــة فــي مؤتمــر األطــراف
العامــل بوصفــه اجتمــاع األطــراف فــي اتفــاق باريــس  ،CMAويمكــن للــدول
غيــر األعضــاء المشــاركة بصفــة مراقبيــن ومــن ثــم ال يحــق لهــا المشــاركة
فــي صنــع القــرار .وفــي ُبــون اقترحــت بعــض الــدول تبنــي المنهــج الــذي يتــم
تطبيقــه بموجــب بروتوكــول كيوتــو حيــث يتــم تبنــي “منهــج تمثيــل الجميــع”
فــي مشــاركة الــدول غيــر األعضــاء فــي مجموعــات االتصــال والمشــاورات
غيــر الرســمية.
ـاء علــى مشــاورات األطــراف مــع رئاســة المؤتمــر ،فــإن هنــاك أيضــاً رغبــة
وبنـ ً
قويــة لتحقيــق نتيجــة واضحــة فــي هــذا الموضــوع فــي مؤتمــر األطراف ،22
ويشــمل ذلــك تحديــد كيفيــة مواصلــة األعمــال التحضيريــة وحــل معضلــة
تمثيــل الجميــع ،وهــذه التدابيــر مــن شــأنها أن تبعــث برســالة واضحــة للعالــم
بــأن الــدول جاهــزة لســريان اتفــاق باريــس وتتطلــع إلــى تنفيــذه.
التحديــات التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي :قامــت خمــس
دول مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالتوقيــع علــى اتفــاق باريــس.
وتختلــف الــدول فــي القواعــد التنظيميــة الداخليــة التــي تطبقهــا عنــد
االنضمــام إلــى المعاهــدات الدوليــة ،حيــث تقتضي هذه القواعد في بعض
دوال أخــرى يتــم االنضمــام
الــدول موافقــة البرلمــان فــي حيــن أن هنــاك
ً
فيهــا إلــى المعاهــدات الدوليــة بمجــرد توقيــع الســلطة التنفيذيــة عليهــا.
وعندمــا نضــرب مثـ ًـا بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــإن التصديــق
علــى المعاهــدات الدوليــة فيهــا يتطلــب موافقــة مجلــس الــوزراء .وبالرغــم
مــن أن مؤتمــر األطــراف  22مــن المتوقــع أن يقــدم ضمانــات حــول اتبــاع
النهــج الممثــل للجميــع عنــد دخــول االتفــاق حيــز التنفيــذ إال أنــه إذا تزامــن
دخــول االتفــاق حيــز التنفيــذ مــع انضمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي
لــه ،فــإن ذلــك يعنــي اســتبعادهم مــن أي ترتيبــات التخــاذ القــرارات مــن ِقبــل
مؤتمــر األطــراف العامــل بوصفــه اجتمــاع األطــراف فــي اتفــاق باريــس CMA
حتــى لــو بــدت احتماليــة اتخــاذ مؤتمــر األطــراف العامــل بوصفــه اجتمــاع
األطــراف فــي اتفــاق باريــس  CMAلقــرارات هامــة دون تمثيــل الجميــع فــي
هــذه المرحلــة المبكــرة مســتبعدة إلــى حــد بعيــد .ومــع هــذا فــإن خطــورة
االســتبعاد مــن اتخــاذ القــرارات تتفاقــم يومــاً بعــد يــوم.
الفــرص المتاحــة أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي :علــى نحــو
مماثــل لموضــوع إعــداد التقاريــر الوطنيــة ،فــإن التصديــق المبكــر علــى
االتفــاق يمكــن أن يرســل رســالة سياســية قويــة إلــى العالــم .وكان هــذا هــو
الحــال بالنســبة لفلســطين التــي كانــت مــن ضمــن األربــع عشــرة دولــة التــي
صدقــت علــى اتفــاق باريــس فــي احتفــال التوقيــع عليــه فــي نيويــورك .ومما
يزيــد هــذه الرســالة قــوة ووضوحــاً أن فلســلطين لــم تنضــم إلــى اتفاقيــة
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ إال فــي ديســمبر .2015
وعندمــا تقــوم دول مجلــس التعــاون الخليجــي كباقــي الــدول باالنتهــاء مــن
اإلجــراءات الوطنيــة لالنضمــام إلــى اتفــاق باريــس فــي الميعــاد المناســب
فإنهــا ســتضمن لهــا مكانــاً فــي عمليــة صنــع القــرارات حــول مســتقبل نظــام
مواجهــة تغيــر المنــاخ.

والطمــوح قبــل 2020
ّ
اإلجــراءات والدعــم
و بعد هــا
قبــل  :2020لمــا كانــت التوقعــات العامــة أثنــاء التفــاوض علــى اتفــاق
باريــس تقــوم علــى أســاس دخــول االتفــاق حيــز التنفيــذ فــي  2020تقريبــاً ،
فــإن القــرار المصاحــب لالتفــاق يتضمــن قســماً حــول “اإلجــراءات المعــززة
قبــل ( ”2020انظــر أيضــاً المربــع الثالــث) .وبجانــب الموضوعــات األخــرى
المدرجــة ،فــإن القــرار يقــوي ويعــزز عمليــة الفحــص الفنــي المطبقــة قبــل
 2020والتــي ُصممــت علــى هيئــة اجتمــاع للخبــراء المعنييــن بموضــوع
معيــن أثنــاء دورات المؤتمــر ( .)TEMويحــاول القــرار تقويــة وتعزيــز عمليــة
الفحــص الفنــي المذكــورة عــن طريــق التركيــز علــى مختلــف جوانــب تخفيــف
آثــار الضــرر مــع توســيع نطاقهــا وإضافــة اجتماعــات الخبــراء المعنييــن
بموضوعــات معينــة للتركيــز علــى إجــراءات التكيــف مــع تغيــر المنــاخ.
وســيتم أيضــاً تنظيــم حــوار تنســيقي حــول الطمــوح والدعــم قبــل 2020
بحســب مــا ينــص عليــه اتفــاق باريــس فــي مؤتمــر األطــراف  ،22وكذلــك
حــدث رفيــع المســتوى ضمــن برنامــج العمــل المنشــئ فــي ظــل رئاســة
مؤتمــر األطــراف  21للتركيــز علــى اإلجــراءات قبــل  .2020وتضمنــت نتائــج
مؤتمــر باريــس أيضــاً تعييــن مناصريــن اثنيــن رفيعــي المســتوى يتوليــان
التواصــل والتعــاون مــع األطــراف والجهــات غيــر الدوليــة واألمانــة العامــة
التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ لتحفيــز الجميــع علــى
تنفيــذ االتفــاق والطمــوح فــي الفتــرة قبــل .2020
وفــي الوقــت الحاضــر فــإن هؤالء المناصرين االثنين هما الســفيرة الفرنســية
لتغيــر المنــاخ لورانــس توبيانــا والوزيــرة المغربيــة المكلفــة بالبيئــة حكيمــة
الحيطــي .وفــي أوائــل يونيــو أعلنــت هاتــان المناصرتــان “خارطــة طريــق”
بهــا جــدول أعمــال مفصــل للنصــف الثانــي مــن  2016يســعى إلــى “تعزيــز
التعــاون بيــن الحكومــات والمــدن والشــركات والمســتثمرين والمواطنيــن
للتخفيــض الســريع لالنبعاثــات ومســاعدة الــدول المعرضــة لخطــر تغيــر
المنــاخ علــى التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ وبنــاء مســتقبل مســتدام مــن
الطاقــة النظيفــة”.
وأشــارت الرئاســة المغربيــة لمؤتمــر األطــراف إلــى أن اإلجــراءات والتحــرك
فــي الفتــرة قبــل  2020ســتكون إحــدى األولويــات المطروحــة علــى جــدول
أعمــال مؤتمــر األطــراف  .22ومــن بيــن العناصــر المحوريــة فــي هــذا الصــدد
 بجانــب جــدول العمــل  -تعزيــز التحــرك فــي تخفيــف آثــار الضــرر والتكيــفمــن ِقبــل جميــع األطــراف وتجميــع التمويــل وتوفيــر التكنولوجيــا وبنــاء
القــدرات فــي الفتــرة قبــل .2020
الفــرص المتاحــة أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي :هنــاك فرصــة
أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتغالل تنظيــم مؤتمــر األطــراف
 22فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إلظهــار اإلجــراءات
ومبــادرات التعــاون التــي تنفذهــا فــي الوقــت الحالــي أو تنــوي تنفيذهــا.
كمــا أن المشــاركة النشــطة فــي الفعاليــات رفيعــة المســتوى واجتماعــات
الخبــراء المعنييــن بموضــوع معيــن فــي مؤتمــر األطــراف  22ستســاعد
فــي إظهــار دول مجلــس التعــاون الخليجــي باعتبارهــا مــن الــدول السـ َّـباقة
والرائــدة فــي دعمهــا للعمــل والطمــوح فيمــا يتعلــق بتغيــر المنــاخ فــي
الفتــرة قبــل .2020
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َب ْينَ َمــا ال يتضمــن اتفــاق باريــس إشــارات محــددة إلــى تاريــخ تطبيقــه وإنمــا ينــص علــى ســريانه “بعــد  ”2020إال أن هنــاك إدراكاً عامــاً بيــن الجميــع بــأن اإلجــراءات
والدعــم قبــل  2020يقــوم علــى تمييــز أكثــر صرامــة بيــن مســؤوليات البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة فــي االتفاقيــة.
تنطــوي التدابيــر المعــززة (التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه) والدعــم (التمويــل والوســائل التكنولوجيــة وبنــاء القــدرات) والطمــوح (األهــداف المتزايــدة) قبــل
 2020علــى جانــب هــام مــن جوانــب الثقــة .وفــي المؤتمــر المنعقــد فــي ُبــون ،لفتــت البلــدان الناميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المهتمــة بالبيئــة النظــر مجــدداً إلــى
أهميــة التحــرك والطمــوح لفتــرة مــا قبــل  2020حتــى تنجــح التحــركات واألهــداف الطموحــة بعــد  .2020وهنــاك خشــية بيــن بعــض البلــدان الناميــة مــن أن تســتخدم
البلــدان المتقدمــة المنهــج األكثــر مرونــة فــي التمييــز بيــن المســؤوليات الــذي تــم اعتمــاده فــي اتفــاق باريــس لتجنــب المســؤوليات الواقعــة عليهــا فــي فتــرة مــا قبــل
 ،2020وتشــير إلــى حقيقــة أن تعديــل الدوحــة لفتــرة االلتــزام الثانيــة لبروتوكــول كيوتــو ( )2020-2012لــم يدخــل حيــز التنفيــذ بعــد.
إن غيــاب خارطــة طريقــة واضحــة وركائــز محــددة حــول كيفيــة تجميــع البلــدان المتقدمــة لمبلــغ  100مليــار دوالر أمريكــي ســنوياً بحلــول عــام  2020لتمويــل برامــج
مواجهــة تغيــر المنــاخ فــي البلــدان الناميــة مــن بيــن العناصــر التــي تتســبب فــي اســتمرار انعــدام الثقــة بيــن األطــراف .ويحــث اتفــاق باريــس البلــدان المتقدمــة علــى
تقديــم خارطــة الطريــق هــذه .وتُ َعـ َّـد اإلجــراءات التــي تــم إقرارهــا فــي اتفــاق باريــس لالتفــاق علــى منهجيــة محاســبية للتمويــل العــام لبرامــج مواجهــة تغيــر المنــاخ
بحلــول عــام  2018خطــوة نحــو مزيــد مــن الوضــوح فــي هــذا المجــال ،ولكــن الكثيــر مــن الــدول تشــعر أنهــا ليســت كافيــة بمفردهــا.

بعــد  :2020يســعى اتفــاق باريــس إلــى تعزيــز االســتجابة العالميــة لتهديــد
تغيــر المنــاخ مــن خــال الحفــاظ علــى ارتفــاع متوســط درجــة الحــرارة علــى
مســتوى العالــم تحــت  2درجتيــن مئويتيــن (أو بــذل الجهــود للحيلولــة دون
تخطــي ارتفــاع درجــة الحــرارة لدرجــة  1.5درجــة ونصــف مئويــة) مقارنــة
بالمســتويات التــي كانــت عليهــا درجــة الحــرارة قبــل الثــورة الصناعيــة.
وبمــا أن المســاهمات هــي اآلليــة المركزيــة لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن
اتفــاق باريــس فــإن االتفــاق ينشــئ نظــام “المســاهمات المحــددة وطنيــاً
 ”NDCsوالتــي يتعيــن علــى جميــع األطــراف األعضــاء تطبيقهــا وإبــاغ
القائميــن علــى االتفــاق بهــا بصفــة دوريــة .وينبغــي أن تشــمل المســاهمة
المحــددة وطنيــاً ألي دولــة تدابيــر تخفيــف آثــار الضــرر علــى المســتوى
الوطنــي (تقليــل أو تحجيــم غــازات الدفيئــة) ،وقــد تشــمل أيضــاً معلومــات
عــن التكيــف والدعــم (وتحديــداً التمويــل ونقــل التكنولوجيــا واســتحداثها
ـب ْأن تُ مثَّ ــل كل مســاهمة تقدمــاً مقارنــة بمــا كانــت
وبنــاء القــدرات)َ .3
وي ِجـ ُ
عليــه فــي العــام الســابق فــي دورات مدتهــا خمــس ســنوات مــن التقاريــر
والرســائل بــدءاً مــن  .2020عــاوة علــى مــا ســبق يجــوز ألي عضــو فــي
اتفــاق باريــس فــي أي وقــت زيــادة مســتوى المســاهمة الخاصــة بــه.
ولكــي تنجــح المســاهمات المحــددة وطنيــاً وبالتبعيــة اتفــاق باريــس فــإن
الــدول يجــب أن تترجمهــا إلــى سياســات واســتثمارات قابلــة للتنفيــذ .وال
جــدال فــي أن الكثيــر مــن البلــدان الناميــة تحتــاج إلــى دعــم فــي تنفيــذ
األهــداف المحــددة وطنيــاً الخاصــة بهــا وذلــك مــن خــال بنــاء القــدرات
وتوفيــر التكنولوجيــا وتقديــم التمويــل .وانعكاســاً لذلــك ،فــإن المســاهمات
المعتزمــة لكثيــر مــن الــدول (المســاهمات المعتزمــة المحــددة وطنيــاً التــي
تــم تقديمهــا فــي إطــار دعــم اتفــاق باريــس قبــل االنضمــام إليــه) تشــمل فــي
الغالــب بجــوار المكــون غيــر المشــروط مكونــاً مشــروطاً لتخفيــف آثــار الضــرر
يتــم تحقيقــه بمســاعدة خارجيــة.

إن التمويــل العــام الــذي تقدمــه البلــدان المتقدمــة إلــى البلــدان الناميــة
لتنفيــذ المســاهمات المحــددة وطنيــاً ينهــض بــدور حاســم ســواء كمصــدر
للتمويــل أو لتوفيــر المــوارد الماليــة مــن مصــادر أخــرى .وفــي آخــر المطــاف
فــإن التمويــل مــن المصــادر الخاصــة هــو الطريــق الوحيــدة لتوفير اســتثمارات
كافيــة .وبحســب أحــد التقديــرات بلــغ إجمالــي تدفقــات المــوارد الماليــة
لمواجهــة تغيــر المنــاخ فــي  2014مبلغــاً وقــدره  391مليــار دوالر أمريكــي؛
ثلثــا هــذا المبلــغ مــن مســتثمري القطــاع الخــاص .وهنــاك خالفــات بيــن
البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة بصفــة عامــة حــول القــدر المطلــوب
مــن التمويــل العــام الــذي يتــم تقديمــه مــن خــال اتفاقيــة األمــم المتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ (انظــر أيضــاً المربــع  )3وقــد يكــون لذلــك تأثيــر
غيــر مباشــر علــى مســتوى الطمــوح فــي المســاهمات المحــددة وطنيــاً
لبعــض الــدول فــي المســتقبل.
وهنــاك بعــض المحــاوالت لتقديــر حجــم التمويــل واحتياجــات الدعــم
ـاء علــى المســاهمات المعتزمــة المحــددة وطنيــاً التــي قدمتهــا
األخــرى بنـ ً
البلــدان الناميــة .وممــا يســهم فــي تعقيــد هــذه المســألة أن الكثيــر مــن
المســاهمات المعتزمــة المحــددة وطنيــاً ال تشــمل أســعاراً محــددة ،وهنــاك
مســاهمات أخــرى ال تحــدد نســبة التمويــل الدولــي المطلــوب مــن إجمالــي
المــوارد الماليــة الالزمــة .ويبيــن أحــد التقديــرات أن إجمالــي احتياجــات
البلــدان الناميــة مــن االســتثمار بيــن  2020و 2030تصــل إلــى  3.5تريليــون
ويتوقــع الحصــول علــى مبلــغ ال يقــل عــن  420مليــار دوالر
َّ
دوالر أمريكــي،
أمريكــي منهــا (أو  42مليــار دوالر أمريكــي ســنوياً ) مــن الجهــات الدوليــة.
ومــع هــذا فــإن الرقــم األخيــر مــن المحتمــل أن ينطــوي علــى تهويــن ملحــوظ
لحجــم التمويــل ،ألنــه بالنســبة للمبلــغ اإلجمالــي وقــدره  3تريليــون دوالر
أمريكــي فــإن الــدول لــم تحــدد مــا إذا كان مصــدر األمــوال محليــاً أم دوليــاً .
وممــا يزيــد الصــورة تعقيــداً أنــه مــن إجمالــي هــذا المبلــغ هنــاك  2.5تريليــون
دوالر أمريكــي فــي المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــاً للهنــد ،فــي حيــن
أن الصيــن لــم تحــدد تكلفــة تنفيــذ مســاهمتها المعتزمــة المحــددة وطنيــاً .
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بجانــب الدعــم والمســاعدة فــي تنفيــذ االتفــاق ،فــإن العديــد مــن البلــدان
َ
الناميــة تحتــاج إلــى دعــم فــي إعــداد المســاهمات التاليــة الخاصــة بهــا
وتنفيــذ التزامــات اإلبــاغ المنصــوص عليهــا فــي اتفــاق باريــس.
التحديــات التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي :لــم تحــدد دول
مجلــس التعــاون الخليجــي بعــد إجمالــي المــوارد الماليــة المطلوبــة لتنفيــذ
المســاهمات المحــددة وطنيــاً الخاصــة بهــا .ففــي حالــة ُعمــان ،فــإن تنفيــذ
المســاهمة المحــددة وطنيــاً يتوقــف بالكامــل علــى المســاعدة التــي يتــم
الحصــول عليهــا مــن خــال اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
المنــاخ .أمــا فــي المســاهمة المحــددة وطنيــاً المقدمــة مــن البحريــن فإنهــا
تربــط بيــن مســتوى التنفيــذ ومســتوى الدعــم الــذي يتــم الحصــول عليــه.
فــي حيــن أن المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــاً المقدمــة مــن قطــر
تنــص علــى ضــرورة نقــل التكنولوجيــا إلمــكان التحــول إلــى الطاقــة النظيفــة
والمتجــددة .وتشــير المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــاً المقدمــة مــن
المملكــة العربيــة الســعودية إلــى أنهــا تســعى للحصــول علــى مســاعدات
فنيــة ودعــم دائــم لبنــاء القــدرات بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر المنــاخ.
إن عــدم معرفــة التكلفــة الالزمــة لخطــة مواجهــة تغيــر المنــاخ والوفــورات
عقــد مــن ترجمــة هــذه الخطــة إلــى سياســات
االقتصاديــة الناتجــة عنهــا ُي َّ
وخطــط اســتثمارية واقعيــة ويحــول دون التحديــد الواضــح الحتياجــات
الدعــم المحتملــة.
الفــرص المتاحــة أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي :الخطــوة
الملموســة األولــى ألي دولــة فيمــا يتعلــق بالمســاهمة المعتزمة المحددة
وطنيــاً  INDCالخاصــة بهــا بعــد مؤتمــر باريــس هــي ترجمتهــا لتصبــح أول
مســاهمة محــددة وطنيــا ً .NDCومــا لــم تقــرر دولــة مــا خــاف ذلــك فــإن
المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــاً  INDCتصبــح تلقائيــاً مســاهمتها
ـك ّأن
المحــددة وطنيــاً  NDCعنــد التصديــق علــى االتفــاقِ .
ـف إلــى َذلِ ـ َ
أضـ ْ
الــدول التــي تحتــوي مســاهمتها علــى إجــراءات لهــا إطار زمنــي نهايته 2025
أو قبــل ذلــك مــن المتوقــع أن تقــوم بإرســال مســاهمة جديــدة بحلــول
ـب ْأن تُ مثَّ ــل تقدمــاً مقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي المــرة
 2020والتــي َي ِجـ ُ
الماضيــة .وينطبــق ذلــك مثـ ًـا علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي
وضعــت هدفــاً للطاقــة النظيفــة بحلــول  2021فــي مســاهمتها المعتزمــة
المحــددة وطنيــاً .
ومــن المتوقــع أن تقــوم الــدول التــي تخضــع مســاهماتها إلطــار زمنــي
حتــى  2030ب ـ “بإرســال أو تحديــث” مســاهمتها المحــددة وطنيــاً بحلــول
عــام  .2020فعلــى ســبيل المثــال تشــير المســاهمتان المحددتــان وطنيــاً
المقدمتــان مــن البحريــن وقطــر إلــى الرؤيــة الوطنيــة لــكل منهمــا لعــام
 .2030أمــا المســاهمتان المعتزمتــان المحددتــان وطنيــاً الخاصتــان
وعمــان فيحــددان عــام  2030كإطــار زمنــي
بالمملكــة العربيــة الســعودية ُ
لهمــا.
تمثــل الســنوات بيــن  2016و 2020فرصــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي
إلعــادة النظــر فــي مســاهماتها المحــددة وطنيــاً  ،وفــي حالة دولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة إعــداد مســاهمة جديــدة .إن إعــداد مســاهمات قائمــة
علــى بيانــات ســليمة حــول انبعاثــات غــازات الدفيئــة (بحســب مــا ُذ ِكــر آنفــاً )
وبهــا أهــداف واضحــة لتخفيــف آثــار الضــرر والتكيــف (الفوائــد المشــتركة)
لــن يســاعد فــي تقييــم الطمــوح الجماعــي وحســب ولكنــه يســهم أيضــاً
فعالــة لتغيــر المنــاخ علــى المســتوى الوطنــي.
فــي صياغــة وتنفيــذ قــرارات َّ
إجــراءات التخفيــف المالئمــة وطنيــاً ( )NAMAsهــي إحــدى األدوات
اإلضافيــة األخــرى التــي تســتطيع دول مجلــس التعــاون الخليجــي

اســتخدامها لترجمــة أهدافهــا ورؤاهــا علــى الصعيــد الوطنــي إلــى إجــراءات
قابلــة للتنفيــذ علــى مســتوى القطاعــات والمشــاريع ويمكــن أن تســاعد
هــذه اإلجــراءات فــي جــذب الدعــم الخارجــي ضمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ أو بعيــداً عنهــا.

التعاون الدولي والجهات غير الدولية
يخــرج قــدر كبيــر مــن التدابيــر وأشــكال الدعــم المحتملــة لمواجهــة تغيــر
المنــاخ عــن نطــاق اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ.
ويشــمل ذلــك اإلجــراءات التــي تنفذهــا المنظمــات الدوليــة األخــرى
ومبــادرات التعــاون الدوليــة التــي تشــارك فيهــا أطــراف دوليــة وجهــات غيــر
دوليــة.
ونظــراً ألن المســتوى الحالــي مــن الطمــوح الجماعــي مــن جانــب الــدول
ال يكفــي ،فــإن األطــراف األعضــاء فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر المنــاخ يدركــون يومــاً بعــد يــوم أن هــذه اإلجــراءات تلعــب دوراً
حاســماً فــي نجــاح اتفــاق باريــس .وتُ عـ َّـد خطــة العمــل واجتماعــات الخبــراء
المعنييــن بموضــوع معيــن  TEMsوأنصــار مواجهــة تغيــر المنــاخ أبــرز األمثلــة
علــى ذلــك .وفــي هــذا الصــدد فــإن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن
تغيــر المنــاخ بيــن الــدول ليــس بوســعها ســوى أن تســعى إللهــام الجميــع
علــى التحــرك .ونعــرض أدنــاه بعــض األمثلــة علــى التطــورات الرئيســية فــي
 2016فــي هــذا الصــدد.
المنظمــات الدوليــة األخــرى :مــن المتوقــع أن يتمخــض اجتمــاع المنظمــة
الدوليــة للطيــران المدنــي (إيــكاو) فــي ســبتمبر  -أكتوبــر واجتمــاع األطــراف
األعضــاء فــي بروتوكــول مونتريــال فــي أكتوبــر عــن مســتجدات تنظيميــة
هامــة فــي مجــاالت انبعاثات الطيران الدولي ومواد الهيدروفلوروكربونات
( )HFCsعلــى التوالــي (انظــر أيضــاً المربــع  .)1وينظــر الكثيــرون إلــى كال
المجاليــن باعتبارهمــا حاســمين فــي زيــادة الطمــوح وال ســيما فــي الفتــرة
قبــل  .2020بالنســبة للطيــران الدولــي فإنــه يســهم فــي الوقــت الحاضــر
بنســبة  5%مــن االنبعاثــات العالميــة لثانــي أكســيد الكربــون ومــن المتوقــع
أن ترتفــع هــذه النســبة لتتــراوح بيــن  10إلــى  32%بحلــول  .2050أمــا
مــواد الهيدروفلوروكربونــات ( )HFCsفإنهــا ال تُ شــكَّ ل فــي الوقــت الحالــي
إال نســبة ضئيلــة جــداً مــن االنبعاثــات علــى مســتوى العالــم ولكــن وتيــرة
اســتخدامها تــزداد ســريعاً  .وهــذه الغــازات لهــا آثــار هامــة فــي إجــراءات
تخفيــف حــدة الضــرر نظــراً ألنهــا غــازات شــديدة الضــرر مقارنــة بباقــي غــازات
الدفيئــة وذات عمــر افتراضــي قصيــر فــي الغــاف الجــوي.
التحديــات التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي والفــرص
المتاحــة أمامهــا :تعتبــر بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي مراكــز التقــاء
هامــة للطيــران الدولــي؛ ففــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بلــغ عــدد
المســافرين فــي مطــار دبــي الدولــي أكثــر مــن  78مليــون راكــب فــي 2015
وتهبــط فيــه الخطــوط الجويــة الرئيســية لعــدد مــن الــدول .ومــن ثـ َّـم فــإن
دول مجلــس التعــاون الخليجــي لهــا مصلحــة فــي الوصــول إلــى مســتقبل
مســتدام مــن الناحيتيــن البيئيــة واالقتصاديــة للطيــران الدولــي .وعلــى نحــو
مماثــل لمــا ســبق ونظــراً الرتفــاع درجــة الحــرارة فــي دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ومــا يقتضيــه ذلــك مــن اســتخدام كثيــف للتبريــد والتكييــف الــذي
يعتمــد علــى مــواد الهيدروفلوروكربونــات ( )HFCsفــإن هــذه الــدول لهــا
مصلحــة فــي ضمــان أن بدائــل هــذه الغــازات مالئمــة للغــرض وخاضعــة
فعــال يقــدم للبلــدان الناميــة الدعــم الــذي تحتــاج إليــه .ولهــذا
لنظــام دولــي َّ
فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي عليهــا أن تشــارك مشــاركة نشــطة
فــي عمليــات التفــاوض الخاصــة بالمنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي
وبروتوكــول مونتريــال لضمــان تحقيــق أقصــى مســتوى مــن الطمــوح مــع
مراعــاة المصالــح الوطنيــة لــدول مجلــس التعــاون.
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مبــادرات التعــاون الدوليــة :شــهدت الفترة الســابقة لتنظيــم مؤتمر باريس
حدثــة للتحــول” فــي إطــار خطــة العمــل،
تجميــع أكثــر مــن “ 70مبــادرة ُم ِ
وتشــمل أكثــر مــن  7000مؤسســة محليــة و 2000شــركة ،وقدمــت هــذه
المؤسســات والشــركات تعهــدات فــي مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات
دعمــاً التفــاق باريــس .وال يــزال مــن غيــر الواضــح بعــد كيفيــة الربــط بيــن هــذه
التعهــدات علــى المســتوى دون الوطنــي ومــن جانــب الجهــات غيــر الدوليــة
وبيــن المســاهمات المحــددة وطنيــاً الخاصــة بالــدول .وجــرت محــاوالت
أوليــة لتحديــد تأثيــر التخفيــف اإلضافــي الناجــم عــن هــذه المبــادرات ،وبينــت
إحــدى الدراســات أن تأثيــر  19مبــادرة رئيســية يتــراوح بيــن  6إلــى  11جيجــا
طــن مــن مكافئــات ثانــي أكســيد الكربــون مقارنــة بالنهــج المعتــاد (بالنظــر
إلــى المســاهمات المعتزمــة المحــددة وطنيــاً ) بحلــول عــام  .2030ويشــكل
هــذا مســاهمة كبيــرة فــي إغــاق “فجــوة االنبعاثــات” وقدرهــا  15جيجــا
طــن بيــن خطــط مواجهــة تغيــر المنــاخ للــدول وبيــن مســتويات تقليــل
االنبعاثــات المطلوبــة لكيــا يتخطــى ارتفــاع درجــة الحــرارة علــى مســتوى
العالــم حاجــز الدرجتيــن مئويتيــن مقارنــة بدرجــة الحــرارة قبــل الثــورة الصناعية.
تشــمل الفــرص المتاحــة أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي المشــاركة
فــي بعــض مــن هــذه المبــادرات الكتســاب وتبــادل الخبــرات مــع نظرائهــا
وتنســيق السياســات وتجميــع المــوارد الماليــة .ومــن بيــن األمثلــة علــى
هــذه المجــاالت الثالثــة مجموعــة  C40العالميــة للحــد مــن ظاهــرة تغيــر
المنــاخ (ومدينــة دبــي إحــدى المــدن المشــاركة فيهــا) والتحالــف المعنــي
بالمنــاخ والهــواء النقــي للحــد مــن ملوثــات المنــاخ قصيــرة العمــر (تشــارك
فيــه  50دولــة ليــس مــن بينهــا أي دولــة مــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي) والتحالــف الدولــي للطاقــة الشمســية (وهنــاك ثــاث دول
خليجيــة مــن الــدول األعضــاء فيــه) .وتتضمــن البوابــة اإللكترونيــة للجهــات
مــن غيــر الــدول للعمــل المتعلــق بالمنــاخ التابعــة التفاقيــة األمــم المتحــدة
اإلطاريــة ( )NAZCAمعلومــات عــن عــدد  77مبــادرة تعــاون.
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المراجع :الموقع اإللكتروني التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،والموقع اإللكتروني لبروتوكول مونتريال ،ومؤلف التقرير.
التحــرك :يشــير بصفــة عامــة فــي ســياق اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ إلــى إجــراءات تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ أو التكيــف معهــا
(انظــر أدناه).
ً
التكيف :تَ ْع ِديل النظم الطبيعية أو البشرية استجابة للظروف المناخية الفعلية أو المتوقعة أو لمواجهة آثارها.
األطــراف المدرجــة فــي المرفــق األول :البلــدان الصناعيــة الــواردة فــي المرفــق األول مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ،
وتشــمل الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،واالتحــاد األوروبــي واالقتصــادات التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة.
تقريــر كل ســنتين ( :)BRيبيــن مــدى تقــدم الطــرف المــدرج فــي المرفــق األول فــي تحقيــق أهــداف تقليــل االنبعاثــات وتوفيــر التمويــل والوســائل
التكنولوجيــة والدعــم لبنــاء القــدرات لألطــراف غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول.
التقاريــر المحدثــة للســنتين ( :)BURتتضمــن تحديثــاً للمعلومــات الــواردة فــي الرســائل الوطنيــة للــدول غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول وتحديــداً
حصــر انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى المســتوى الوطنــي وتدابيــر تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ والقيــود والثغــرات بمــا فــي ذلــك جميــع أشــكال الدعــم
التــي تــم تقديمهــا أو الحصــول عليهــا.
مؤتمــر األطــراف ( )COPالمشــاركة فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ :هــو أعلــى هيئــة التخــاذ القــرارات فــي اتفاقيــة
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ،ويجتمــع المؤتمــر مــرة واحــدة ســنوياً لمتابعــة مــدى التقــدم فــي تنفيــذ االتفاقيــة.
مؤتمــر األطــراف العامــل بوصفــه اجتمــاع األطــراف فــي اتفــاق باريــس ( :)CMAهــو أعلــى هيئــة التخــاذ القــرارات فــي اتفــاق باريــس ،ويجتمــع
المؤتمــر مــرة واحــدة ســنوياً لمتابعــة مــدى التقــدم فــي تنفيــذ االتفــاق.
تبــادل وجهــات النظــر بغــرض التنســيق ( :)FSVاســتعراض فــي هيئــة ورشــة عمــل للتقاريــر المحدثــة للســنتين لألطــراف غيــر المدرجــة فــي المرفــق
األول فــي إطــار المشــاورات والتحليــات الدوليــة .ICA
الهيدروفلوروكربونــات ( :)HFCsغــازات أشــد ضــرراً مــن باقــي غــازات الدفيئــة يتــم اســتخدامها فــي أجهــزة التكييــف والتبريــد وقطاعــات المــواد
الرغويــة والبخاخــات التــي تعمــل بالهــواء المضغــوط “االيروســول” كبدائــل للكثيــر مــن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون.
قصــد بــه اإلجــراءات (التشــريعات أو اللوائــح أو القــرارات القضائيــة أو غيرهــا مــن التدابيــر) التــي تتخذهــا الحكومــات لترجمــة المعاهــدات
التنفيــذُ :ي َّ
الدوليــة إلــى قوانيــن وسياســات علــى المســتوى الوطنــي.
المســاهمة المقــررة المحــددة وطنيــاً ( :)INDCالمســاهمة المعتزمــة التــي تقدمهــا دولــة مــا فــي إطــار تنفيــذ اتفــاق باريــس ،وتشــمل هــذه
المســاهمة معلومــات عــن أهــداف أو إجــراءات تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ التــي وضعتهــا هــذه الدولــة وقــد تتضمــن أيضــاً معلومــات أخــرى ومنهــا
الخطــط المتعلقــة بالتكيــف.
التقييــم واالســتعراض علــى الصعيــد الدولــي ( :)IARإطــار العمــل الحالــي للشــفافية لألطــراف المدرجــة فــي المرفــق األول ،وهــو يتألــف مــن
اســتعراض فنــي مــن الخبــراء وورشــة عمــل للتقييــم متعــدد األطــراف للعــرض التقديمــي لتقريــر الســنتين للدولــة.
المشــاورات والتحليــات الدوليــة  :ICAإطــار العمــل الحالــي للشــفافية لألطــراف غيــر المدرجــة فــي المرفــق األول ،وهــو يتألــف مــن تحليــل فنــي
مــن الخبــراء وورشــة عمــل لتبــادل وجهــات النظــر بغــرض التنســيق  FSVلعــرض التقريــر المحــدث للســنتين للدولــة.
التقييــم متعــدد األطــراف ( :)MAاســتعراض فــي هيئــة ورشــة عمــل لتقاريــر الســنتين لألطــراف المدرجــة فــي المرفــق األول فــي إطــار التقييــم
واالســتعراض الدولــي .IAR
تخفيــف آثــار الضــرر :التدخــل لتقليــل مصــادر غــازات الدفيئــة أو تحســين البواليــع الخاصــة بهــا كالكفــاءة فــي اســتخدام الوقــود األحفــوري أو التحــول
نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة أو الحفــاظ علــى الغابــات أو زيــادة مســاحتها.
بروتوكــول مونتريــال المتعلــق بالمــواد المســتنفدة لطبقــة االوزون :اتفــاق دولــي يســعى لتقليــل إنتــاج واســتهالك المــواد المســتنفدة لطبقــة
االوزون مــن أجــل تقليــل كثافتهــا فــي الغــاف الجــوي ،ومــن ثــم حمايــة طبقــة االوزون للكــرة األرضيــة.
الرســائل الوطنيــة :تقريــر عــن حصــر غــازات الدفيئــة لدولــة مــا ،والسياســات والتدابيــر المطبقــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ مــن بيــن أمــور أخــرى ،ويتــم
تقديــم هــذا التقريــر فــي إطــار نظــام إعــداد التقاريــر التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ .وفــي الوقــت الحاضــر تختلــف المحتويــات
المطلوبــة للرســائل الوطنيــة والجــداول الزمنيــة لتقديــم التقاريــر بيــن األطــراف المدرجــة فــي المرفــق األول واألطــراف غيــر المدرجــة فــي المرفــق
األول.
المســاهمة المحــددة وطنيــاً ( :)NDCالمســاهمة التــي تقدمهــا إحــدى الــدول بموجــب اتفــاق باريــس ،وتشــمل إجــراءات تخفيــف آثــار الضــرر الناجــم
عــن تغيــر المنــاخ ،وقــد تتضمــن أيضــاً معلومــات عــن خطــط التكيــف واحتياجــات الدعــم والمســاعدة مــن بيــن أمــور أخــرى.
قصــد بهــا الــدول التــي قامــت بالتصديــق أو االنضمــام إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن
األطــراف غيــر المدرجــة فــي المرفــق األولُ :ي َّ
تغيــر المنــاخ ولكنهــا ليســت مدرجــة فــي المرفــق األول مــن االتفاقيــة.
الدعــم (وتُ ســمى أيضــاً وســائل التنفيــذ) :التمويــل وتطويــر ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات الالزمــة لتنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر المنــاخ و/أو اتفــاق باريــس.
اجتمــاع الخبــراء المعنــي بموضــوع معيــن ( :)TEMورشــة عمــل فيمــا بيــن الــدورات يجتمــع فيهــا الخبــراء مــن قطاعــات متنوعــة لتحديــد خيــارات
السياســات والممارســات والوســائل التكنولوجيــة القابلــة للزيــادة ،والحــث علــى تنفيذهــا وتقديــم الدعــم والمســاعدة فــي التنفيــذ فــي الفتــرة قبــل
.2020
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ( :)UNFCCCاتفاقيــة دوليــة بهــا  197عضــواً فــي الوقــت الحالــي تســعى إلــى إرســاء
ـول دون اإلخــال البشــري الخطيــر بالنظــام المناخــي
االســتقرار فــي تركــز غــازات الدفيئــة فــي الغــاف الجــوي بمســتوى َي ُحـ ُ
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Endnotes
 )1فيما يخص لجنة التنفيذ واالمتثال التفاق باريس فإن األطراف اتفقوا على بذل المزيد من الجهود في ضوء مجموعة من المسائل االسترشادية.

 )2الخياران محل النقاش في الوقت الحاضر هما أن يتولى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس  CMAبرنامج العمل المحدد بموجب اتفاق باريس (وينفذه
بمساعدة الهيئتين الفرعيتين المكلفتين بالتنفيذ وبمساعدة الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس) أو أن يقوم مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق
باريس  CMAبتعليق دورته األولى ويطلب من مؤتمر األطراف  COPاالستمرار في اإلشراف على برنامج العمل (ويحصي مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق
باريس  CMAمدى التقدم سنوياً ).

فضال عن المواد الخاصة بالغرض من االتفاق والمساهمات المحددة وطنياً  ،فإن هناك مواداً في اتفاق باريس عن اإلجراءات والدعم لمواجهة تغير المناخ (تخفيف آثار الضرر ،والتكيف،
)3
ً
والخسائر واألضرار ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،وبناء القدرات) وتحديد آليات لضمان الشفافية وإحصاء وتقييم مدى التقدم وتنفيذ االتفاق وااللتزام ببنوده وتنظيم االتفاق وتاريخ سريانه.

عبر عن وجهة نظر المؤلف فقط ،وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
بيان إخالء المسؤولية :اآلراء الواردة في هذا التقرير تُ َّ
وهي هيئة اتحادية مستقلة ،وال تعبر كذلك عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة .حقوق النشر :أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
 .2016تاريخ اإلصدار :يونيو .2016
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