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ملخص
تبنّ ــت الــدول المشــاركة فــي المؤتمــر الحــادي والعشــرين لألطــراف ( )COP 21فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة
تغيــر المنــاخ ( )UNFCCCفــي باريــس بإجمــاع اآلراء اتفاقيــة دوليــة ملزمــة قانونيــاً بشــأن تغيــر
اإلطاريــة بشــأن ُّ
تطبــق علــى مســتوى العالــم.
المنــاخ َّ
• اســتمرت المفاوضــات حــول اتفــاق باريــس لمــدة تزيــد عــن أربــع ســنوات بيــن  195دولــة فــي عمليــة تفاوضيــة
ركَّ ــزت علــى متطلبــات كل طــرف .ويأتــي هــذا االتفــاق كجــزء مــن سلســلة خطــوات بعيــدة المــدى ضمــن
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ،والتــي تهــدف إلــى إنشــاء نظــام متعــدد األطــراف
قائــم علــى قواعــد معينــة لمواجهــة التداعيــات والتحديــات الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ.
• يقــوم اتفــاق باريــس علــى منهــج تنفيــذ يتجــه “مــن أســفل إلــى أعلــى”؛ بمعنــى أن الــدول تحــدد مســاهماتها
علــى المســتوى الوطنــي لمواجهــة تداعيــات تغيــر المنــاخ .وفــي هــذا الســياق ،يأتــي اإلطــار التنظيمــي الــذي
يتضمــن مراجعــة دوريــة لمســاهمات الــدول (بمــا فــي ذلــك مســتوى التقــدم فــي تنفيــذ هــذه المســاهمات)
و”حصــر أو تقييــم” مســتوى التقــدم الــذي تحــرزه جميــع دول العالــم فــي الحــد مــن ارتفــاع درجــة حــرارة الكــرة
األرضيــة للوصــول بــه إلــى المســتويات اآلمنــة كأحــد العوامــل التــي تســاهم فــي تنفيــذ هــذا االتفــاق.
ّ
• نجــح اتفــاق باريــس فــي التغلــب علــى العراقيــل التــي كانــت تواجــه المبــدأ األساســي فــي اتفاقيــة األمــم
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ وهــو “وضــع مســؤوليات مشــتركة ولكنهــا متفاوتــة ومراعــاة قــدرات
الــدول” مــن خــال اإلبقــاء علــى االلتزامــات الحاليــة المفروضــة علــى الــدول المتقدمة مع تــرك الباب مفتوحاً
لزيــادة المســاهمات مــن جانــب الــدول الناميــة التــي تنتــج انبعاثــات علــى وشــك أن تتخطــي االنبعاثــات التــي
تنتجهــا الــدول المتقدمــة ســواء مــن حيــث القيــم المطلقــة أو القيــم التاريخيــة.
• ينظــر الكثيــرون إلــى اتفــاق باريــس باعتبــاره أفضــل نتيجــة ممكنــة ،ولكــن االتفــاق يضــع فقــط اإلطــار الدولــي
الــذي يحفــز الــدول علــى زيــادة األهــداف الطموحــة واإلجــراءات التــي تنــوي تطبيقهــا؛ ولهــذا يتوقــف نجــاح
اتفــاق باريــس علــى مــا إذا كان ســينجح فــي تحفيــز الــدول علــى زيــادة األهــداف الطموحــة التــي تضعهــا
وقدرتهــا علــى تحقيــق هــذه األهــداف.
• علــى المــدى البعيــد ،ربمــا يســاعد اتفــاق باريــس فــي تكويــن صــورة أفضــل عــن منــاخ االســتثمار فــي الطاقــة
النظيفــة ومنشــآت البنيــة التحتيــة الخضــراء “الصديقــة للبيئــة” ممــا يخلــق فرصــاً اقتصاديــة جديــدة فــي
المجــاالت التــي تضطلــع فيهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدور إقليمــي رائــد مثــل الطاقــة المتجــددة.
َّأمــا علــى المــدى القريــب ،فــإن التأثيــر المباشــر التفــاق باريــس علــى أســعار النفــط يبــدو َضئِ يـ ًـا .ومــع هــذا فــإن
االتفــاق يؤكــد علــى أهميــة مواصلــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســيرتها نحــو تنويــع االقتصــاد.
• إذا قــررت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة االنضمــام لهــذه االتفاقيــة ،فــإن عليهــا التأكيــد علــى المســاهمة
المحــددة علــى المســتوى الوطنــي ( )NDCوالعمــل علــى زيادتهــا بصفــة دوريــة .كمــا يتعيــن علــى الدولــة
أيضــاً  ،فــي حــال االنضمــام لالتفاقيــة ،إعــداد تقاريــر عــن االنبعاثــات الخاصــة بهــا ،وعــن مســتوى التقــدم فــي
تنفيــذ تدابيــر الحــد مــن االنبعاثــات .وتُ عتبــر المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــاً ( )INDCلدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،التــي تــم تســليمها فــي أكتوبــر  ،2015نقطــة بدايــة قويــة فــي هــذا الصــدد ،علــى أن
تواصــل الدولــة بنــاء وتعزيــز قدراتهــا المؤسســية الوطنيــة لتتمكــن مــن المشــاركة بأفضــل صــورة ممكنــة فــي
إطــار العمــل الجديــد.
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تفاصيل الموضوع
اتفقــت  195دولــة فــي ديســمبر  2015فــي باريــس علــى أول اتفاقيــة دوليــة
طبــق علــى مســتوى العالــم وذات طبيعــة ملزمــة قانونيــاً بشــأن
مــن نوعهــا تُ َّ
تغيــر المنــاخ .جديــر بالذكــر أن المفاوضــات حــول اتفاق باريس قد اســتمر لمدة
أربــع ســنوات ،حيــث يتألــف االتفــاق مــن اثنتــي عشــرة صفحــة ،إضافـ ًـة إلــى
تســع عشــرة صفحــة مــن نصــوص القــرارات 1ذات الصلــة .ويوصــف االتفــاق
بأنــه إطــار عمــل متكامــل لتحفيــز الجهــود علــى مســتوى العالــم لمواجهــة
تغيــر المنــاخ.
بالرغــم مــن توصيــف اتفــاق باريــس بصفــة عامــة علــى أنــه انتصــار لمبــادئ
تعدديــة األطــراف وتحقيــق أفضــل نتيجــة ممكنــة ،إال أنــه لــن َي ُحــول فــي حــد
ذاتــه دون حــدوث تغيــرات كارثيــة فــي المنــاخ ،وهــذه التغيــرات الكارثيــة لــن
نســتطيع تجنبهــا إال إذا نجحــت الــدول واألطــراف غيــر الدوليــة فــي تنفيــذ
االتفــاق علــى مســتوى العالــم “الكلمــات المكتوبــة بحــروف مائلــة يــرد
شــرحها فــي مســرد المصطلحــات فــي نهايــة الوثيقــة” .ومــن هــذا المنطلــق
فــإن الســنوات الخمــس أو العشــر المقبلــة ذات أهميــة بالغــة فــي تحديــد
مــدى نجــاح االتفــاق.
تتضمــن هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية
شــرحاً تفصيليــاً التفــاق باريــس ،مــع تســليط الضــوء علــى دور االتفــاق فــي
االســتجابة العالميــة لتغيــر المنــاخ ،وعــرض بعــض عناصــره الرئيســية .كمــا تبيــن
أيضــاً التقييــم المبدئــي للتداعيــات المباشــرة وغيــر المباشــرة التفــاق باريــس
علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وينطبــق معظــم هــذا التقييــم أيضــاً
علــى الــدول الناميــة األخــرى المصــدرة للنفــط ذات الدخــل المرتفــع.

أهميــة الموضــوع لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة

تعزيــز منهــج التنفيــذ الــذي يتجــه “مــن األســفل
إلــى أعلــى” فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ
صاعــداً ُمســتَ ِم ّراً فــي التوافــق
العقــدان ونصــف ِ
َشـ ِـه َد ِ
العقــد الماضيــان تَ ُ
الدولــي حــول الضــرورة العاجلــة التخــاذ التدابيــر الالزمــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ.
وطبقــاً لمــا ورد فــي آخــر التقاريــر التــي نشــرتها الهيئــة الحكوميــة الدوليــة
المعنيــة بتغيــر المنــاخ ،فإنــه إذا اســتمرت المعــدالت الحاليــة فــي انبعاثــات
غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم فســيصبح مــن الصعــب للغايــة فــي
منتصــف القــرن الحــادي والعشــرين تجنــب االحتــرار العالمــي الخطيــر الــذي يزيــد
عــن درجتيــن مئويتيــن  2°مقارنــة بالمســتوى الــذي كانــت عليــه درجــة الحــرارة
ـب تســريع وتيــرة الحــد مــن
فــي الفتــرة الســابقة للثــورة الصناعيــة ،ومــن ثــم َي ِجـ ُ
االنبعاثــات علــى مســتوى العالــم علــى مــدار العقــود المقبلــة .وتتركــز معظــم
هــذه الجهــود فــي زيــادة االهتمــام بمصــادر الطاقــة منخفضــة الكربــون (ألن
إنتاج الطاقة واســتهالكها يســاهم بنســبة الثلثين في إجمالي انبعاثات غازات
وذكَ ـ َـرت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة
الدفيئــة علــى مســتوى العالــم)َ .
بتغيــر المنــاخ أيضــاً أن انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم ال بــد أن
تصــل إلــى “الصفــر” بحلــول عــام  2100لكــي تكــون هنــاك فرصــة لعــدم تجــاوز
حاجــز الدرجتيــن المئويتيــن فــي ارتفــاع درجــة الحــرارة.
ُأ ِبرمــت اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ()UNFCCC
فــي  1992لمواجهــة تحديــات تغيــر المنــاخ .وينقســم العالــم بموجــب هــذه
درجــت الــدول األعضاء فــي منظمة التعاون
االتفاقيــة إلــى مجموعتيــن :حيــث ُأ ِ
االقتصــادي والتنميــة ( )OECDواالقتصــادات التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة فــي
دوال ناميــة أو
“المرفــق األول” ،فــي حيــن تــم تصنيــف الــدول األخــرى باعتبارهــا ً
دوال “غيــر مدرجــة فــي المرفــق األول” .وتضطلــع البلــدان الصناعيــة بالتزامــات
ً
إضافيــة تتضمــن تقديــم الدعــم والمســاعدة للــدول الناميــة علــى أســاس أن
الــدول الصناعيــة تتحمــل المســؤولية التاريخيــة عــن التســبب فــي تغيــر المنــاخ.

وال تضــع أول اتفاقيــة دوليــة ملزمــة قانونيــاً بشــأن المنــاخ ،وهــي بروتوكــول
كيوتــو لعــام  ،1997أهدافــاً ملزمــة للحــد مــن االنبعاثــات إال علــى الــدول
يحمــل اتفــاق باريــس عــدداً مــن التأثيــرات المباشــرة ،والتأثيــرات غيــر المباشــرة
المدرجــة فــي المرفــق األول .وتســبب القــرار األمريكــي بعــدم التصديــق علــى
المحتملــة علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومنهــا مــا يلــي:
البروتوكــول مــن منطلــق أن الــدول ذات االقتصــادات المؤثــرة األخــرى مثــل
ـاهم
الصيــن والهنــد ال تلتــزم بــه فــي جعــل هــذا البروتوكــول ِبــا َجـ ْـد َوى .وال تُ سـ ِ
• الحاجــة إلــى إعــداد وتســليم تقريــر عــن “المســاهمة المحــددة وطنيــاً”
الــدول المدرجــة فــي فتــرة االلتــزام الثانيــة للبروتوكــول الممتدة مــن  2013إلى
( ،)NDCعلــى أن تشــمل هــذه المســاهمة تدابيــر تقليــل انبعاثــات غــازات
 2020إال بنســبة  12%تقريبــاً فــي إجمالــي االنبعاثــات علــى مســتوى العالــم.
الدفيئــة أو الحــد منهــا (غــازات االحتبــاس الحــراري) .وبالرغــم مــن عــدم
وجــود التــزام قانونــي بتحقيــق األهــداف المقــررة فــي المســاهمة
وإدراكاً منهــا لحقيقــة أن تغيــر المنــاخ مــن التحديــات العابــرة للحــدود التــي
المحــددة وطنيــاً ،فإنــه يجــب علــى الــدول تحديــث هــذه المســاهمات
تســتدعي تضافــر جهــود الجميــع فــإن الــدول بــدأت منــذ  2005تقريبــاً فــي
تقدمــاً ملموســاً مقارنـ ًـة بمــا تــم
وريــة ،بحيــث تطــرح كل مســاهمة ُّ
بصفــة َد ّ
الســعي للتوافــق علــى نظــام متعــدد األطــراف قائــم علــى قواعــد محــددة
ليكــون إطــار عمــل عالمــي فــي مواجهــة تحديــات تغيــر المنــاخ مــع مراعــاة
كل عاميــن عــن انبعاثاتهــا مــن غــازات الدفيئــة
• الحاجــة إلــى إعــداد تقاريــر ّ
معاييــر الكفــاءة والنزاهــة والمســاواة .واســتمرت هــذه المفاوضات لمدة عشــر
( )GHGعلــى الصعيــد الوطنــي ،ومســتوى التقــدم فــي تنفيــذ تدابير تقليل
ســنوات ،وركَّ ــزت علــى التعامــل مــع حقيقــة أن “جوانــب فــي العالــم تغيــرت،
االنبعاثــات أو الحــد منهــا ،وســيتم مراجعــة هــذه التقاريــر مــن ِقبــل خبــراء
فــي حيــن بقيــت جوانــب أخــرى علــى حالهــا” منــذ 1992؛ بمعنــى أنــه فــي
فنيين ضمن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
حيــن أن الــدول الناميــة تنتــج فــي يومنــا هــذا ثلثــي االنبعاثــات علــى مســتوى
العالــم وســتتخطى فــي المســتقبل القريــب الــدول الرئيســية المســؤولة عــن
الم ْرتَ َقبــة نتيجــة تكويــن صــورة أفضــل عــن
• استكشــاف الفــرص االقتصاديــة ُ
االنبعاثــات تاريخيــاً (االنبعاثــات التراكميــة) فمــا تــزال هنــاك جوانــب ملموســة
مناخ االســتثمار في الطاقة النظيفة ومنشــآت البنية التحتية المســتدامة
حتمــل أن تعانــي الــدول األكثــر فقــراً واألكثــر تعرضــاً
وي َ
مــن انعــدام المســاواةُ .
جــراء المشــاركة العالميــة فــي تنفيــذ اتفــاق باريــس ،عــاوة علــى التأثيــر
لمخاطــر تغيــر المنــاخ ،وهــي الــدول األقــل نمــواً والــدول الناميــة الواقعــة فــي
بعيد المدى المحتمل على الطلب على النفط وعلى أسعاره.
جــزر صغيــرة ،أشــد المعانــاة رغــم أن هــذه الــدول لــم تســاهم إال بنســبة ضئيلــة
فــي تغيــر المنــاخ.
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والخ َطــأ ،وخصوصــاً بعــد إخفــاق
َ
وأدركــت الــدول بعــد محــاوالت التَّ ْج َربــة
مؤتمــر كوبنهاجــن لتغيــر المنــاخ فــي  ،2009أن إبــرام اتفــاق يضــع حــدوداً
النبعاثــات الــدول بطريقــة قائمــة علــى التحديــد تتجــه “مــن أعلــى إلى أســفل”
مــن الحلــول المحكــوم عليهــا بالفشــل سياســياً بســبب بنيــة النظــام الدولــي
القائمــة علــى الــدول ذات الســيادة .ولكــي تنضــم دول العالــم إلــى اتفاقيــة
باريــس فــكان ال بــد أن يقــوم هــذا االتفــاق علــى منهــج تنفيــذ يتجــه “مــن
األســفل إلــى أعلــى” بحيــث تلتــزم الــدول بتعهــدات تعتمــد علــى تقييــم ذاتــي
“ط ُموحــة” مــن جانبهــا.
لمــا تعتبــره الــدول حصــة عادلــة ومســاهمة َ
مييــز الذاتِ ـ ّـي” قــد
ومــع هــذا فــإن هــذه الطريقــة التــي تعتمــد علــى “التَ ِ
“تبلَ ـ ُـغ”
تنطــوي علــى نقطــة ضعــف مؤثــرة وهــي أن تعهــدات الــدول قــد ال َ
ـدار الــازم لتجنــب التغيــرات الخطيــرة فــي المنــاخ .ووفقــاً
بصــورة تلقائيــة ِ
الم ْقـ ُ
لتقديــرات األمــم المتحــدة فــإن مســاهمات تقليــل االنبعاثــات والتمويل التي
قدمتهــا الــدول فــي فتــرة اإلعــداد لمؤتمــر باريــس  2015ســتؤدي  -إذا تــم
تنفيذهــا  -إلــى ارتفــاع فــي متوســط درجــة الحــرارة العالميــة مقــداره ثــاث
درجــات مئويــة مقارنــة بالمســتويات التــي كانــت عليهــا درجــة الحــرارة قبــل
الثــورة الصناعيــة .باإلضافــة إلــى مــا ســبق فــإن إعالنــات النوايــا السياســية
فعــال أو قواعد
ســريعاً مــا يطويهــا النســيان إذا لــم يكــن هنــاك نظــام متابعــة َّ
متبعــة حــول إعــداد التقاريــر ،وظهــر ذلــك جليــاً فــي إخفــاق مؤتمــر كوبنهاجــن
فــي .2009
ويســعى اتفــاق باريــس إلــى معالجــة نقــاط الضعــف هــذه فــي منهــج التنفيــذ
فعال يحدد
الــذي يتجــه مــن أســفل إلــى أعلــى مــن خــال إنشــاء نظام متابعــة َّ
المســتوى المتوقــع مــن مســاءلة الــدول علــى التعهــدات التــي قطعتهــا
علــى أنفســها ،ويضمــن المقارنــة بيــن مســتوى التقــدم لجميــع الــدول مــع
المســتوى المحــدد مــن ِقبــل العلمــاء المختصيــن .ويتضمــن االتفــاق إشــارات
والم ْع ِر َفــة ومنهــا ضــرورة الحــد مــن انبعاثــات
محــددة إلــى مجــاالت ِ
العلْ ــم َ
غــازات الدفيئــة بأســرع وقــت ممكــن ومســاهمة جميــع الــدول في إنجــاز هذا
الهــدف .وربمــا مــن بيــن أهــم العناصــر فــي االتفــاق هــو إنشــاء آليتين لتشــجيع
الــدول علــى زيــادة مســتوى الطمــوح فــي مســاهماتها :فاألعضــاء فــي
االتفاقيــة مــن المتوقــع أن يقومــوا بمراجعــة المســاهمات المحــددة علــى
المســتوى الوطنــي كل خمــس ســنوات بهــدف زيادتهــا ،وهــذه المســاهمات
تعتمــد علــى تقييــم مســتوى تقــدم جميــع الــدول فــي تنفيــذ االتفــاق والــذي
يتــم أيضــاً كل خمــس ســنوات.

العناصر الرئيسية في اتفاق باريس
اسـ ّـية فــي اتفــاق باريــس ونصــوص القــرارات المرفقــة بــه
األس ِ
مــن بيــن العناصــر َ
يجـ ُـة مؤتمــر باريــس) هنــاك أربعــة عناصــر رئيســية
(ويشــار إليهــم مجتمعيــن بنَ تِ َ
ُ
علــى األقــل نلقــي عليهــا الضــوء فــي هــذه الوثيقــة وهــي :أهــداف طموحــة
بعيــدة المــدى ،المرونــة فــي التمييــز والتفريــق بيــن الــدول ،الضمانــات حــول
الدعــم والمســاندة ،وآلِ َّيـ ُـة التَّ نْ ِفيــذ القائمــة علــى الطمــوح.
(أ) َتبنّ ــي هــدف طمــوح بعيــد المــدى للحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة
واالنبعاثــات :اشــتمل اتفــاق باريــس  -بخــاف معظــم التوقعــات  -على إشــارة
إلــى درجــة حــرارة  1.5مئويــة عــاوة علــى درجــة الحــرارة المســتهدفة المتفــق
عليهــا مســبقاً وهــي أقــل مــن  2درجــة مئويــة .وقــد طالبــت الــدول الواقعــة
فــي جــزر صغيــرة كثيــراً بالحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة عند  1.5مئوية وشــددت
علــى أهميــة ذلــك لتجنــب اختفائهــا مــن الوجــود .وتتضمــن غايــات االتفــاق اآلن
هدفــاً باإلبقــاء علــى “...الزيــادة فــي متوســط درجــة الحــرارة العالميــة تحــت
مســتوى  2درجــة مئويــة عمــا كانــت عليــه درجــات الحــرارة قبــل الثــورة الصناعيــة
للحـ ّـد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة عنــد  1.5درجــة مئويــة .”...كمــا
وبــذل الجهــود َ
يشــمل اتفــاق باريــس هدفــاً لألطــراف “إليقــاف تزايــد انبعاثــات غــازات الدفيئــة
فــي أقــرب وقــت ممكــن” وتحقيــق التــوازن بيــن انبعاثــات غازات الدفيئة بشــرية
المنشــأ مــن منابعهــا وإزالتهــا بواســطة البواليــع فــي النصــف الثانــي مــن هــذا
القـ ْـرن.
َ
الع َملِ ّيــة إن أهــداف الحــد مــن
مــاذا يعنــي ذلــك :يمكننــا أن نقــول مــن الناحيــة َ
ارتفاع درجة الحرارة واالنبعاثات المســتهدفة هي إشــارات سياســية؛ فالهدف
منهــا هــو توصيــل رســالة إلــى مجتمــع األعمــال واألســواق بــأن هنــاك توافقــاً
دوليــاً بعيــد المــدى بيــن الحكومــات علــى ضــرورة اتخــاذ تدابيــر عاجلــة لتقليــل
انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم ومواجهــة التأثيــرات الســلبية
لتغيــر المنــاخ .وبينمــا يعتقــد الكثيــرون أن اإلبقــاء علــى زيــادة درجــة الحــرارة
تحــت  1.5درجــة مئويــة لــم َي ُعــد ممكنــاً فــي الوقــت الحاضــر ،فــإن إضافتــه إلــى
االتفــاق  -بحســب وجهــة النظــر هــذه  -هــو تأكيــد علــى التضامــن مــع الــدول
والمجموعــات األكثــر تعرضــاً لمخاطــر تغيــر المنــاخ واتســاق مــع نتائــج إحــدى
المراجعــات التــي تمــت ضمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
المنــاخ فــي الفتــرة مــن  2013إلــى  2015والتــي انتهــت إلــى أن ارتفــاع درجــة
كاف .كمــا يتوافــق الهــدف
الحــرارة المســتهدف ،وهــو  2درجــة مئويــة ،غيــر ٍ
بعيــد المــدى للحــد مــن االنبعاثــات مــع آخــر مــا توصــل إليــه العلــم بضــرورة
اإلبقــاء علــى ارتفــاع درجــة الحــرارة تحــت مســتوى  2درجــة مئويــة.

الم َعالِ م الرئيسية في تاريخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
المربع األولَ :
:1992
:1994
:1995
:1997
:2005
:2005
:2007
:2008
:2009
:2011

:2013
:2015

إبرام اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في ريو دي جانيرو ،البرازيل.
سريان اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
تنظيم أول مؤتمر لألطراف ( )COPفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في برلين ،ألمانيا.
إبرام بروتوكول كيوتو في كيوتو ،اليابان.
سريان بروتوكول كيوتو.
بــدأ الفريــق العامــل المخصــص المعنــي بالنظــر فــي االلتزامــات اإلضافيــة لألطــراف المدرجــة فــي المرفــق األول بموجــب بروتوكــول كيوتــو
( )AWG-KPالعمل للتوصل إلى اتفاق بشأن االلتزامات فيما بعد  2012على البلدان الصناعية.
بــدأ الفريــق العامــل المخصــص المعنــي بالعمــل التعاونــي الطويــل األجــل بموجــب االتفاقيــة ( )AWG-LCAالعمــل للتوصــل إلــى اتفــاق بشــأن
يجة” يتم تقديمها إلى مؤتمر األطراف  COPلتبنيها واعتمادها.
“نَ تِ َ
بدأت فترة االلتزام األولى في بروتوكول كيوتو (انتهت في .)2012
يجة ما.
الدورة الخامسة عشر لمؤتمر األطراف  COP 15في كوبنهاجن بالدنمارك تُ ِحيط علماً باتفاق كوبنهاجن بعد اإلخفاق في َتبنّ ي نَ تِ َ
الــدورة الســابعة عشــر لمؤتمــر األطــراف  COP 17فــي ديربــان بجنــوب أفريقيــا تؤســس الفريــق العامــل المخصــص المعنــي بمنهــاج ديربــان للعمل
يجــة يتــم االتفــاق عليهــا لهــا قــوة قانونيــة بموجــب االتفاقيــة
المعــزز ( )ADPمــع تكليفــه باســتحداث “بروتوكــول أو وثيقــة قانونيــة أخــرى أو نَ تِ َ
عقــد الفريــق العامــل المخصــص المعنــي بمنهــاج
ويتــم تطبيقهــا علــى جميــع األطــراف” بحلــول عــام  .2015فــي الفتــرة بيــن  2011إلــى َ ،2015
ديربان للعمل المعزز  15اجتماعاً في المجمل.
بدأت فترة االلتزام الثانية في بروتوكول كيوتو (تنتهي في .)2020
تتبنَّ ــى اتفــاق باريــس كأول اتفاقيــة عالميــة ملزمــة قانونيــاً بشــأن تغيــر
الــدورة الحاديــة والعشــرون لمؤتمــر األطــراف  COP 21فــي باريــس بفرنســا َ
المناخ.
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اإلبقــاء علــى “التَ ْم ِييــز” بيــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة
(ب) ْ
وإعطــاء المرونــة للــدول التخــاذ تدابيــر أكثــر طموحــاً بمــرور الوقــت:
تحديــد المســؤولية هــو محــور الجهــود الدولية لمواجهة تغيــر المناخ .ولذلك
فــإن التمييــز بيــن التزامــات الــدول بطريقــة عادلــة ولكنهــا مرنــة كان أحــد أبــرز
التحديــات الرئيســية التــي تواجــه مؤتمــر باريــسُ .ي ِقـ ّـر االتفــاق  -كنقطــة بدايــة
 بــأن الــدول المتقدمــة تتحمــل مســؤولية االضطــاع بــدور القيــادة نتيجــةمســاهمتها األكبــر حجمــاً علــى مــدار التاريــخ فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة،
وي ِقـ ّـر كذلــك بــأن الــدول تختلــف فــي قدراتهــا وظروفهــا .وســعياً للتوصــل
ُ
إلــى حــل وســط بيــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة فــإن اتفــاق باريــس
يضيــف مصطلحــات جديــدة الســتيعاب وجهــات نظــر الــدول المتقدمــة بــأن
العالــم قــد تَ َغ ّيـ َـر (“كمــا ورد فــي نــص االتفــاق” فــي ضــوء اختــاف الظــروف
إصــرار الكثيــر مــن الــدول
الوطنيــة”) ولكنــه يشــمل أيضــاً عبــارات للتعبيــر عــن ْ
الناميــة علــى ضــرورة اإلبقــاء علــى التفريــق أو “التمييــز بيــن الــدول” .ويضــم
االتفــاق نصوصــاً بشــأن التمويــل وغيرهــا مــن وســائل الدعــم والمســاندة
لتمكيــن الــدول الناميــة مــن “بــذل المزيــد”.
مــاذا يعنــي ذلــك :تشــمل المــواد الرئيســية التفــاق باريــس ومنهــا نصــوص
تخفيــف آثــار الضــرر ،والتكيــف ،والتمويــل ،والتكنولوجيــا ،وبنــاء القــدرات،
والشــفافية عناصــر عــن التمييــز بيــن مــا هــو متوقــع مــن الــدول المتقدمــة
ومــا هــو متوقــع مــن الــدول الناميــة .وفــي الوقــت نفســه يعطــي االتفــاق
المرونــة للــدول المســتعدة والقــادرة علــى وضــع أهــداف أو تدابيــر متزايــدة
الطمــوح فــي القيــام بذلــك ،ويعنــي هــذا مــن الناحيــة العمليــة للــدول الناميــة
عــدم إضافــة التزامــات جديــدة.
ففــي حالــة التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ علــى ســبيل المثــال ،مــن المتوقــع
أن تقــوم الــدول المتقدمــة بوضــع أهــداف للحــد مــن القيــم المطلقــة
النبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي كل قطاعــات االقتصــاد .ومــا تــزال الــدول
الناميــة تتمتــع باإلعفــاء مــن هــذا الشــرط ولكنهــا ينبغــي أن تواصــل تعزيــز
جهودهــا فــي مجــاالت تخفيــف آثــار الضــرر ،حيــث يحثهــا االتفــاق علــى العمــل
علــى وضــع أهــداف لجميــع قطاعــات االقتصــاد بمــرور الوقــت مــع مراعــاة
ظروفهــا الوطنيــة .وســوف تســتمر الــدول الناميــة أيضــاً فــي تَ لَ ِّقــي الدعــم
والمســاعدة لتنفيــذ تدابيــر تخفيــف آثــار الضــرر الناجــم عــن تغيــر المنــاخ.
ــص علــى ضمانــات بشــأن اســتمرار الدعــم المالــي وغيــره مــن
(جـــ) النَ ّ
أشــكال الدعــم والمســاعدة مــن الــدول المتقدمــة إلــى الــدول الناميــة:
يحقــق اتفــاق باريــس ِعـ ّـدة نتائــج ُمتَ َب ِاينــة مــن خــال النَ ـ ّـص علــى ضمانــات
َ
بشــأن تمويــل برامــج مواجهــة تغيــر المنــاخ؛ فهــو يؤكــد أن الــدول المتقدمــة
“تلتــزم بتقديــم المــوارد الماليــة لمســاعدة [الــدول] الناميــة فــي كل مــن
تدابيــر تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ ،والتكيــف” ويضــع شــروطاً إلعــداد التقاريــر
كل عاميــن فــي هــذا الصــدد .ومــن حيــث األهــداف الكَ ّم ّيــة فإنــه يؤكــد أيضــاً
علــى التعهــد الــذي قطعتــه الــدول المتقدمــة فــي مؤتمــر كوبنهاجــن لتجمع
فيمــا بينهــا بحلــول  2020مبلغــاً وقــدره  100مليــار دوالر أمريكــي ســنوياً
لتمويــل برامــج مكافحــة تغيــر المنــاخ ،وكذلــك ينــص االتفــاق علــى تمديــد
هــذا الهــدف حتــى عــام  .2025وســيتم وضــع هــدف جماعــي جديــد لتعبئــة
المــوارد محــدد بالكميــات للفتــرة الالحقــة لهــذا التاريــخ.

ِإ َض َافـ ًـة إلــى َذلِ ــك فــإن اتفــاق باريــس ينــص علــى اســتحداث طــرق لإلجــراءات
ويشــير اتفاق باريس إلى أهمية
المحاســبية للتمويل العام لبرامج تغير المناخُ .
األمــوال الحكوميــة العامــة فــي برامــج تغيــر المنــاخ ولكنــه ُي ِقـ ّـر ضــرورة تنويــع
قاعــدة مصــادر التمويــل ،ويشـ َّـد َد أيضــاً علــى أهميــة تمويــل تدابيــر التكيــف،
وهــو موضــوع تضعــه الكثيــر مــن البلــدان الناميــة ضمــن األولويــات.
مــاذا يعنــي ذلــك :كانــت الكثيــر مــن البلــدان الناميــة تتوقــع مــن الــدول
وواق ِع ّيــة فــي تمويــل برامــج تغيــر المنــاخ.
ِ
المتقدمــة تعهــدات أكثــر طموحــاً
وربمــا تشــعر هــذه الــدول باإلحبــاط جــراء تمديــد هــدف المائــة مليــار دوالر
أمريكــي إلــى عــام  2025وأن هــدف تعبئــة المــوارد “الجماعــي” يشــير ضمنــاً
إلــى أنــه مــن المتوقــع بحلــول هــذا التاريــخ أن تســاهم البلــدان الناميــة أيضــاً فــي
تحقيــق ذلــكَ ،غ ْيـ َـر َأ َّن االتفــاق ال يضــع مــن الناحيــة العمليــة أي التزامــات بشــأن
التمويــل علــى البلــدان الناميــة ومنهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ولكنــه
َ
يشـ ّـجع “األطــراف األخــرى” وحســب علــى تقديــم التمويــل طوعــاً لبرامــج تغيــر
المنــاخ.
اإلجــراءات المحاســبية لتمويــل برامــج المنــاخ هــي طريقــة أخــرى لتقديــم
ضمانــات حــول االلتــزام بالمســار المحــدد نحــو إنجــاز الهــدف الموضــوع مســبقاً.
ومــع ذلــك فــإن تعريــف تمويــل المنــاخ فــي حــد ذاتــه مثــار خــاف بيــن الــدول
وكذلــك دور التمويــل العــام فــي إجمالــي األمــوال التــي تقوم الدول المتقدمة
بتجميعهــا .وتُ شــدد البلــدان الناميــة بصفــة عامــة علــى أن تدفقــات التمويــل
العــام هــي المصــدر الرئيســي لتمويــل برامــج المنــاخ ،فــي حيــن تحتــج البلــدان
المتقدمــة بــأن المصــادر األخــرى للتمويــل جزء كبير وأساســي مما ســيتم تعبئته
مــن مــوارد .ووجهــت الكثيــر مــن البلــدان الناميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
انتقــادات لتقريــر نشــرته منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة قبــل مؤتمــر
تضمــن تقديــراً إلجمالــي المبالــغ العامــة والخاصــة التــي تــم تجميعهــا
باريــس
َّ
لبرامــج المنــاخ فــي  2014بمبلــغ  62مليــار دوالر أمريكــي بســبب منهجيــة
العمــل التــي اعتمــد عليهــا ،ووجهــت بعــض هذه الــدول والمنظمــات انتقادات
للتقريــر بأنــه يقــوم علــى “الحســاب المــزدوج ،ووضــع العالمــات المضللــة
وإبــداء بيانــات علــى غيــر الواقــع” .ووضــع اتفــاق باريــس ،فــي إطــار االســتجابة
لمخــاوف البلــدان الناميــة ،نظمــاً إلنشــاء منهجيــة محاســبية مشــتركة للتمويــل
العــام ،وهــذه المنهجيــة قــد تســاعد فــي إضفــاء الوضــوح علــى هــذا الموضــوع
الح ّســاس.
َ
(د) إنشــاء نظــام يهــدف إلــى تشــجيع الــدول علــى تبنــي أهــداف متزايــدة
الطمــوح لســد الفجــوة بيــن مــا يحــدده العلــم ومــا يــرد فــي تعهــدات
الــدول :ينَ ـ ّـص اتفــاق باريــس علــى دورات لــ :تســليم المســاهمات المحــددة
علــى المســتوى الوطنــي ( ،)NDCوإعــداد التقاريــر ومراجعة اإلجــراءات والدعم،
واســتعراض مســتوى التقــدم الجماعــي نحــو تحقيــق األهــداف بعيــدة المــدى.
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وكل األعضــاء المشــاركين فــي االتفــاق مطالبــون بإعــداد المســاهمات • االلتزامــات المتعلقــة بتدابيــر التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ :عندمــا
المحــددة وطنيــاً  NDCsوتســليمها وتحديثهــا ،وينبغــي أن تتضمــن هــذه تصبــح دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أحــد األعضــاء فــي اتفــاق باريــس
المســاهمات تدابيــر لتخفيــف آثــار الضــرر الناجــم عــن تغيــر المنــاخ (الحــد مــن فــا بــد أن تقــوم  -مثــل باقــي األعضــاء  -بالتأكيــد علــى أول مســاهمة
ـب ْأن تمثّ ــل كل مســاهمة تقدمــاً مقارنــة بمــا محــددة وطنيــاً  NDCخاصــة بهــا ،وينبغــي أن تتضمــن هــذه المســاهمة
انبعاثــات غــازات الدفيئــة)َ .
وي ِجـ ُ
كانــت عليــه فــي العــام الســابق .كمــا يجــب علــى كافــة األعضــاء أيضــاً إعــداد تدابيــر للتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ (الحــد مــن االنبعاثــات) .ومــا لــم تقــرر
تقاريــر كل عاميــن عــن االنبعاثــات علــى المســتوى الوطني ومســتوى التقدم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــاف ذلــك ،فــإن مســاهمتها المحــددة
فــي تنفيــذ تدابيــر تخفيــف آثــار الضــرر علــى الصعيــد الوطنــي ،وســوف تقــوم وطنيــاً ســتقوم علــى المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــاً ( )INDCالتــي
ِعـ ّـدة أطــراف بالتدقيــق علــى هــذه المعلومــات .وفــي حالــة إخفــاق أحــد تــم تســليمها فــي نوفمبــر  2015وتتضمــن هدفــاً للطاقــة النظيفــة وقــدره
األطــراف فــي تحقيــق الهدف/األهــداف الخاصــة بــه فســيتم معالجــة هــذا  24%بحلــول عــام  .2021وعلــى الــدول التــي تتضمــن أول مســاهمة
اإلخفــاق مــن خــال آليــة تيســير االمتثــال لبنــود االتفــاق والتــي تــم إنشــاؤها محــددة وطنيــاً منهــا إطــاراً زمنيــاً (مثــل عــام مســتهدف) حتــى عــام 2025
بموجــب اتفــاق باريــس .وال بــد أن تقــوم الــدول المتقدمــة أيضــاً بإعــداد تقاريــر تقديــم مســاهمة جديــدة  NDCبحلــول عــام  .2020ومــن المتوقــع تبــادل
عــن المســاعدات الماليــة ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء القدرات التــي قدمتها إلى التقارير الالحقة كل خمس سنوات بعد هذا التاريخ.
البلــدان الناميــة ،وســيخضع ذلــك للتدقيــق أيضــاً.
وتجدر اإلشارة إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة غير مطالبة باعتبارها
مــن بيــن العناصــر الجوهريــة فــي نظــام التنفيــذ الــذي يتجــه مــن أســفل إلــى إحــدى البلــدان الناميــة بتقديــم دعــم ومســاعدة (تمويــل) لبرامــج تغيــر
ـدرج معلومــات عــن تدابيــر التكيــف فــي
أعلــى والــذي يعتمــد علــى تحديــد الــدول بنفســها لمــا تعتبــره مســاهمة المنــاخ ،ولكنهــا يجــب أن تُ ـ ِ
ً
ـتجابة لرغبــات
عادلــة وطموحــة مــن جانبهــا ،فــإن اتفــاق باريــس يشــمل عمليــة دوريــة لحصــر المســاهمة المحــددة وطنيــاً  NDCsالمقدمــة منهــا .واسـ
وتقييــم مســتوى التقــدم الجماعــي نحــو تحقيــق غايــة االتفــاق وأهدافــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،فــإن اتفــاق باريــس ينــص تحديــداً علــى
بعيــدة المــدى .واعتبــاراً مــن عــام  2023ســيركز هــذا “الحصــر العالمــي” علــى الســماح للــدول بإحصــاء المكاســب المشــتركة للتخفيــف مــن آثــار تغيــر المناخ
جميــع العناصــر (التخفيــف مــن آثــار الضــرر ،والتكيــف ،والدعــم) مــن أجــل إبــاغ باعتبارهــا ضمــن تدابيــر التخفيــف مــن آثــار الضــرر ســواء كانــت هــذه المكاســب
الــدول بالموعــد المناســب لتحديــث المســاهمات المحــددة وطنيــاً  NDCsالمشتركة ناتجة من إجراءات التكيف أو خطط التنويع االقتصادي.
الخاصــة بهــا .وتُ شــكَّ ل هــذه العمليــات الدوريــة مجتمعــة (المســاهمات
والجـ ْـرد) العمــود الفقــري لـ “آلية التنفيذ • التزامــات إعــداد التقاريــر :مــن المتوقــع أيضــاً أن تقــوم دولــة اإلمــارات
المحــددة وطنيــاً  NDCsوالشــفافية َ
العربيــة المتحــدة بإعــداد تقاريــر كل عاميــن عــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة
القائمــة علــى الطمــوح” فــي اتفــاق باريــس.
ومســتوى تقدمهــا فــي تنفيــذ التدابيــر الوطنيــة للتخفيــف مــن آثــار تغيــر
مــاذا يعنــي ذلــك :ربمــا تكــون هــذه العناصــر التنظيميــة هــي أهــم مــا ورد المنــاخ .وال يوجــد التــزام قانونــي علــى أي دولــة إلنجــاز المســاهمة
فــي اتفــاق باريــس ،ألنهــا تســعى إلــى ضمــان أن ْتبلُ ـ َـغ تعهــدات وإجــراءات المحــددة وطنيــاً الخاصــة بهــا ،ولكــن كل التقاريــر المتعلقــة بهــذا الموضــوع
الــدول فــي آخــر المطــاف المقــدار الــذي يحــدده العلــم والعلمــاء المختصــون .ســيتم نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي لألمانــة العامــة التفاقيــة األمــم
وبالنســبة لألطــراف األعضــاء مــن البلــدان الناميــة ومنهــا دولــة اإلمــارات المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ و/أو في سجل عام.
العربيــة المتحــدة وفــي حالــة انضمامهــا لالتفــاق فــإن هــذه العناصــر “مــن
أعلــى إلــى أســفل” تفــرض التزامــات بالتخطيــط الــدوري وإعــداد التقاريــر • الفــرص المتعلقــة بالمشــاركة :مــن المقــرر أن تســتحدث الــدول األعضــاء
فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ المؤسســات
الدوريــة .ويتنــاول القســم التالــي هــذه الموضوعــات بالتفصيــل.
والعمليــات الجديــدة فــي إطــار االســتعداد لدخــول اتفــاق باريــس حيــز
أهميــة اتفــاق باريــس لدولــة اإلمــارات العربيــة التنفيــذ .فمثـ ًـا فــي مجــال اســتحداث التقنيــات الجديــدة ونقلهــا تــم إنشــاء
إطــار عمــل جديــد للتكنولوجيــا فــي باريــس ،وســيتم اإلعــان عــن تفاصيــل
المتحــدة
هــذا اإلطــار اعتبــاراً مــن  .2016وتتيــح الخطــوات المشــابهة لهــذه العمليــة
فرصــاً لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للمشــاركة فــي صياغــة البنيــة
تــم َتبنّ ــي اتفــاق باريــس بإجمــاع اآلراء ،وعندمــا تقــرر دولــة مــا االنضمــام المؤسسية لالتفاق.
التفــاق مــا فإنهــا تقــوم بالتوقيــع علــى االتفــاق ثــم التصديــق عليــه .تشــمل
الموضوعــات الرئيســية المؤثــرة علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي فضـ ًـا عــن ذلــك فــإن اتفــاق باريــس قــد يخلــق فرصــاً اقتصاديــة لدولــة اإلمــارات
هــذا الصــدد مــا يلــي:
عرضهــا لتحديــات جــراء التســريع المحتمــل فــي وتيــرة
وي َّ
العربيــة المتحــدة ُ
االنتقــال العالمــي إلــى اقتصاديــات يكــون معــدل الكربــون فيهــا صفــر ،ومــن
هــذه الفــرص االقتصاديــة والتحديــات مــا يلــي:
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• الفــرص االقتصاديــة :تســعى أجنــدة التنميــة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات • التأثيــرات االقتصاديــة :هنــاك حاجــة لمزيــد مــن األبحــاث والتحليــل لبحــث
العربيــة المتحــدة ومــن ضمنهــا إســتراتيجية التنميــة الخضراء واإلســتراتيجية النتائــج المحتملــة بعيــدة المــدى لتنفيــذ اتفــاق باريــس على الطلــب العالمي
الوطنيــة لالبتــكار والخطــط المختلفــة على مســتوى كل إمــارة إلى تحقيق علــى النفــط .فعلــى المــدى البعيــد فــإن تعــرض الــدول المصــدرة للنفط ألي
نفــس الغايــات الــواردة فــي اتفــاق باريــس .ومــن المحتمــل أن يبعــث اتفــاق خســائر فــي عائــدات تصديــر المنتجــات الهيدروكربونيــة جــراء تنفيــذ اتفــاق
باريس برسائل سياسية إلى مجتمع األعمال واألسواق مفادها أن جميع باريــس يتوقــف علــى مــدى تنويــع االقتصــاد فــي هــذه الــدول ،والســعر
دول العالــم التزمــت فيمــا بينهــا بتســريع وتيــرة التخلــص مــن الكربــون .فــإذا العالمي المحتمل للكربون.
نجحــت دول العالــم فــي تنفيــذ االتفــاق فقــد يــؤدي إلى فرص جديدة في
االســتثمار وتنويــع االقتصــاد فــي قطاعــات الطاقــة النظيفــة ومنشــآت
البنية التحتية المستدامة للحكومات وللقطاع الخاص.

المربع الثاني :ما هي العوامل التي ساعدت في نجاح مؤتمر باريس
احتفــت الكثيــر مــن الــدول باتفــاق باريــس واعتبرتــه اتفاقــاً تاريخيــاً بعــد تبنيــه فــي مؤتمــر األطــراف .وترجــع بعــض جوانــب هــذا االحتفاء إلــى الصعوبات التي
ينظــر إليــه الكثيــرون بوصفــه إخفاقــاً
واجهتهــا الــدول فــي التوصــل إلــى مثــل هــذا االتفــاق مــن قبــل ،وخصوصــاً بعــد مؤتمــر كوبنهاجــن فــي  2009الــذي ُ
فــي اإلدارة متعــددة األطــراف لتغيــر المنــاخ.
وكانــت مؤسســة الرئاســة الفرنســية تحــت ضغــوط شــديدة فــي دورة هــذا العــام مــن مؤتمــر األطــراف ()COP؛ ألن الــدول األعضــاء فــي اتفاقيــة األمــم
الملِ ّحــة لســد “فجوة
المتحــدة اإلطاريــة فــي عــام  2011حــددت عــام  2015باعتبــاره الموعــد النهائــي للتوصــل التفــاق فــي هــذا الصــدد .ونظــراً َّ
ور ُة ُ
للضـ ُـر َ
االنبعاثــات” (الفجــوة بيــن مــا يحــدده العلمــاء المختصــون ومــا تتعهــد بــه الــدول) لتجنــب التكاليــف الباهظــة أو حــدوث تغيــرات خطيــرة فــي المنــاخ ،فــإن
الكثيــر كانــوا ينظــرون إلــى مؤتمــر باريــس بوصفــه الفرصــة األخيــرة أمــام العالــم للتوافــق علــى اتفــاق متعــدد األطــراف بشــأن تغيــر المنــاخ.
ويمكــن القــول بــأن أحــد العوامــل الرئيســية إلنجــاز مــا وصفــه الكثيــر بأنــه أفضــل نتيجــة ممكنــة هــو الجديــة والحنكــة الدبلوماســية التي اتســمت بها جهود
الحكومــة الفرنســية .وقــد بــدأت هــذه الجهــود فــي أوائــل عــام  2015وشــملت ِعــدة اجتماعــات وزاريــة قبــل مؤتمــر األطــراف ،وتُ ِّوجــت بتنظيــم ُم ْحكَ ـ ُـم
ودقيــق لضمــان الشــفافية وتمثيــل الجميــع ،وتمــت إتاحــة النــص التفاوضــي فــي أيــدي األطــراف علــى مــدار األســبوعين اللذيــن ُع ِقــد فيهمــا المؤتمــر.
وشــارك أكثــر مــن  150مــن رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات فــي قمــة القــادة التــي ُع ِقــدت فــي اليــوم األول مــن المؤتمــر ،ويقــول البعــض إن هــذه
القمــة أعطــت دفعــة سياســية مهمــة لنجــاح المؤتمــر .وفــي الوقــت نفســه فــإن مؤسســة الرئاســة الفرنســية طبقــت أحــد الــدروس المســتفادة مــن
بم َهـ َـارة تطبيــق أفضــل الممارســات مــن مؤتمــرات
مؤتمــر األطــراف فــي كوبنهاجــن وهــو عــدم تــرك القــرار النهائــي فــي أيــدي رؤســاء الــدول ،واســتطاعت َ
خدم فــي جنــوب أفريقيــا.
األطــراف األخــرى مثــل نظــام الطاولــة المســتديرة الوزاريــة المفتوحــة  indabaالــذي اســتُ ِ
ونهضــت الــدول الرئيســية المســببة لالنبعاثــات بــدور رئيــس أيضــاً ،حيــث أعلــن االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن عــن أهــداف ذروة
جديدة/أهــداف للحــد مــن االنبعاثــات فــي أواخــر  .2014وعندمــا بــدأ مؤتمــر باريــس فــإن أكثــر مــن  180دولــة كانــت قــد ســلَّ مت مســاهماتها المعتزمــة
وع ِقــدت عــدة اجتماعــات وزاريــة تحضيريــة ،وألقــى قــادة الــرأي كلمــات الدعــم والتشــجيع ومنهــم بــان كــي مــون ولينــاردوا دي
والمحــددة وطنيــاً ُ ،INDC
كابريــو والبابــا فرانســيس .وشــهدت الفتــرة التحضيريــة لمؤتمــر باريــس اإلعــان عــن تعهــدات ماليــة بعشــرات المليــارات مــن الــدوالرات األمريكيــة.
جوه ِر ّيــة تلبــي التوقعــات
يجــة
ومــن اإلنجــازات
َ
الهامــة التــي حققتهــا الــدول ال ـ  195فــي مؤتمــر األطــراف بباريــس هــي قدرتهــم علــى التوافــق علــى نَ تِ َ
ّ
العامــة لمعظــم الــدول (وهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة فــي الواقــع التــي تتبنــى بهــا اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ القــرارات) .وال
جــدال فــي أن طريقــة تنظيــم وتنفيــذ مؤتمــر األطــراف بباريــس لهــا دور رئيــس فــي تحقيــق هــذه النتيجــة( .انظــر أيضــاً القســم المتعلق بـ :العناصر الرئيســية
فــي اتفــاق باريــس)
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التعليقات الختامية
تمــت صياغــة اتفــاق باريــس بحيــث يرســل رســالة قويــة إلــى مجتمــع األعمــال
واألســواق بــأن هنــاك التزامــاً بعيــد المــدى بيــن الــدول لمواجهــة تغيــر المنــاخ.
وربمــا كان االتفــاق هــو أفضــل حــل وســط ممكــن؛ فهــو اتفــاق جيــد ولكنــه
ليــس كافيــاً ألن نجاحــه يتوقــف علــى مــدى تنفيــذ الــدول لــه .إن تحقيــق
الغايــة الــواردة فــي اتفــاق باريــس (وهــي اإلبقــاء علــى ارتفــاع درجــة الحــرارة
تحــت مســتوى  2أو  1.5درجــة مئويــة) يفــرض علــى الــدول بلــوغ ذروة
انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم فــي أســرع وقــت ممكــن
والوصــول إلــى معــدل الصفــر مــن االنبعاثــات فــي النصــف الثانــي مــن هــذا
القــرن ،ولــن يتحقــق ذلــك بــدون تغييــرات جذريــة فــي اقتصــادات الــدول.
ســتحدد الســنوات الخمــس أو العشــر المقبلــة المصيــر الــذي ســيؤول إليــه
ـب
االتفــاق .فحتــى يدخــل اتفــاق باريــس حيــز التنفيــذ بحلــول عــام َ 2020ي ِجـ ُ
ْأن تقــوم  55دولــة تســاهم بنســبة ال تقــل عــن  55%مــن انبعاثــات غــازات
الدفيئــة علــى مســتوى العالــم بالتصديــق عليــه أو قبولــه أو اعتمــاده أو
االنضمــام إليــه .ومــن المنتظــر أن يتــم علــى مــدار الســنوات الخمــس القادمــة
أيضــاً اســتحداث عــدد مــن المؤسســات واآلليــات ومناهــج العمــل الرئيســية
لتكــون األســاس الــذي يقــوم عليــه تنفيــذ اتفــاق باريــس .يتوقــف نجــاح
االتفــاق إلــى حــد بعيــد علــى مــا إذا كان نظــام المســاهمات المحــددة وطنيــاً
 NDCsوآليــة الشــفافية والحصــر العالمــي ســينجح فــي تشــجيع الــدول علــى
العقــد المقبــل أو فتــرة مقاربــة
تقديــم أهــداف متزايــدة الطمــوح علــى مــدار ِ
لذلــك ،وعلــى قدرتهــا علــى تنفيــذ هــذه المســاهمات.

ووضعــت أكثــر مــن  400مدينــة و 100شــركة أهدافــاً تتعلــق بتخفيــف اآلثــار
الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ ،وقدمــت ِعـ ّـدة بنــوك تنميــة ومؤسســات ماليــة
ومشــروعات تجاريــة تعهــدات ماليــة بمليــارات الــدوالرات األمريكيــة فــي هــذا
ـف النقــاب عــن شــراكات متعــددة األطــراف حــول إجــراءات
الصــدد ،كمــا كُ ِشـ َ
مواجهــة تغيــر المنــاخ فــي مجــاالت كثيــرة منهــا الحــد مــن انبعاثــات كربــون
الغابــات وتقليــل انبعاثــات غــاز الميثــان ووضــع تســعيرة للكربــون .وال تقــل
التدابيــر التــي تقــوم بهــا هــذه األطــراف أهميــة عــن اإلجــراءات الحكوميــة فــي
تحديــد مــدى نجــاح اتفــاق باريــس علــى المــدى البعيــد.
َّأمــا بالنســبة لمنطقــة الخليــج العربــي فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
البنّ ــاءة فــي اتفــاق باريــس .ومثلمــا هــو الحــال
فــي موقــع يؤهلهــا للمشــاركة َ
مــع كل الــدول األخــرى فــإن االنضمــام التفــاق باريــس يقتضــي أن تقــوم دولــة
فعــال إلعــداد التقاريــر عــن انبعاثــات
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بإعــداد نظــام َّ
غــازات الدفيئــة علــى المســتوى الوطنــي وأن تضمــن الدولــة أن المســاهمات
المحــددة وطنيــاً  NDCsجــزء ال يتجــزأ مــن أجنــدة التنميــة الوطنيــة الخاصــة بهــا.

إن المشــاركة النَ ِشــطة فــي مفاوضــات اتفاقيــة األمــم المتحدة اإلطارية بشــأن
تغيــر المنــاخ علــى مــدار الســنوات المقبلــة ســتضمن مراعــاة األولويــات الخاصــة
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي العمليــة التــي تضــع البنيــة المؤسســية
لنظــام مواجهــة تغيــر المنــاخ بعــد عــام  .2020وبالرغــم مــن أن اآلثــار بعيــدة
المــدى التفــاق باريــس علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن
الــدول المصــدرة للنفــط لــم تتضــح معالمهــا بعــد إال أن منــاخ االســتثمار
المتوقــع فــي التقنيــات والحلــول منخفضــة الكربــون وتلــك المقاومــة آلثــار
ّ
فــي الوقــت نفســه فــإن الحكومــات لــن تضطلــع بمفردهــا بمســؤولية تنفيــذ
تدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ وتقديــم الدعــم والمســاعدة .حيــث يتزايــد الــدور تغيــر المنــاخ مــن المحتمــل أن يفتــح المجــال واســعاً لفــرص جديــدة فــي التنويــع
الــذي تقــوم بــه األطــراف غيــر الحكوميــة يومــاً بعــد يــوم وظهر ذلــك جلياً في االقتصــادي ســواء داخــل الدولــة أو خارجهــا.
مؤتمــر باريــس ،حيــث تشــير بعــض التقديــرات إلــى أنــه تــم اإلعــان عــن أكثــر
مــن  10,000مبــادرة جديــدة لمواجهــة تغيــر المنــاخ فــي الفتــرة التحضيريــة
للمؤتمــر وفــي أثنائــه ،ومــن بينهــا جــزء كبيــر مــن األطــراف غيــر الحكوميــة.
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مسرد المصطلحات :المصطلحات المتعلقة بالحوكمة واإلدارة الدولية لتغير المناخ

المراجع :الموقع اإللكتروني التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،ومؤسسة األبحاث البرلمانية األوروبية  EPRSوالمؤلف.
ً
ـتجابة للظــروف المناخيــة الفعليــة أو المتوقعــة أو
التكيــفُ :يقصــد بالتكيــف فــي ســياق مواجهــة تغيــر المنــاخ تَ ْع ِديــل النظــم الطبيعيــة أو البشــرية اسـ
لمواجهــة تأثيراتهــا ممــا يخفــف مــن الضــرر أو يســاعد فــي اســتغالل الفــرص النافعــة.
األطــراف المدرجــة فــي المرفــق األول :البلــدان الصناعيــة المدرجــة فــي المرفــق األول مــن االتفاقيــة .وتشــمل الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة واالتحــاد األوروبــي والــدول التــي تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقاليــة.
بنــاء القــدراتُ :يقصــد ببنــاء القــدرات فــي ســياق تغيــر المنــاخ عمليــة تطويــر المهــارات الفنيــة والقدرات المؤسســية في الــدول النامية وفــي االقتصادات
التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة لتمكينهــا مــن التعامــل بفاعليــة مع أســباب تغير المنــاخ وآثاره.
تمويــل برامــج تغيــر المنــاخُ :يقصــد بــه التمويــل المحلــي أو الوطنــي أو الدولــي ســواء مــن المصــادر العامــة أو الخاصــة أو البديلــة لتقديــم العــون
والمســاعدة فــي إجــراءات تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه
مؤتمــر األطــراف ( :)COPهــو أعلــى هيئــة التخــاذ القــرارات فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ،ويجتمــع المؤتمــر مــرة واحــدة
ســنوياً لمتابعــة مــدى التقــدم فــي تنفيــذ االتفاقيــة.
التنفيــذُ :يقصــد بــه اإلجــراءات (التشــريعات أو اللوائــح أو القــرارات القضائيــة أو غيرهــا مــن التدابيــر) التــي تتخذهــا الحكومــات لترجمــة المعاهــدات الدوليــة
إلــى قوانيــن وسياســات علــى المســتوى الوطنــي.
قصــد بهــا المســاهمة المعتزمــة والمحــددة وطنيــاً التــي تقدمهــا دولــة مــا إلــى اتفاقيــة األمــم
المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــاً ُ :INDCي َّ
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ،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.
فتــرات االلتــزام لبروتوكــول كيوتــوُ :يقصــد بهــا الفتــرات التــي تقــوم فيهــا البلــدان الصناعيــة بوضــع أهــداف ملزمــة دوليــاً للحــد مــن االنبعاثــات .الفتــرة
األولــى .2008-2012 :الفتــرة الثانيــة.2013-2020 :
الخسائر واألضرارُ :يقصد بها الخسائر واألضرار الناتجة عن تغير المناخ (في البلدان النامية).
تخفيــف آثــار الضــررُ :يقصــد بهــا ،فــي ســياق تغيــر المنــاخ ،التدخــل البشــري لتقليــل مصــادر غــازات الدفيئــة أو تحســين البواليــع الخاصــة بهــا .ومــن بيــن هذه
ـدال مــن مصــادر الطاقــة التقليديــة والتوســع فــي الغابــات والحفــاظ
التدابيــر الكفــاءة فــي اســتخدام الوقــود األحفــوري واســتخدام الطاقــة المتجــددة بـ ً
عليها.
الطــرفُ :يقصــد بهــا دولــة (أو منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي) توافــق علــى االلتــزام بالمعاهــدة ،وتُ عتَ بــر المعاهــدة قــد دخلــت حيــز التنفيــذ
بالنســبة لهــا.
المســاهمة المحــددة وطنيــاً ُ :NDCيقصــد بهــا المســاهمة المحــددة وطنيــاً 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.
انبعاثــات غــازات الدفيئــة عنــد مســتوى الصفــر :يتحقــق هــذا المعــدل عندمــا يتــم تعويــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة (إن وجــدت) بنفــس المقــدار علــى
األقــل مــن االنبعاثــات الســلبية المعادلــة لهــا .وقــد تنتــج االنبعاثــات الســلبية المعادلــة لهــا من خــال التَ ْشـ ِـجير وإدارة الكربون في التربــة والوقود الحيوي
وامتصــاص الكربــون وتخزينــه بجانــب اإلجــراءات األخرى.
األطــراف غيــر المدرجــة فــي المرفــق األولُ :يقصــد بهــا الــدول التــي قامــت بالتصديــق أو االنضمــام إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
المنــاخ ولكنهــا ليســت مدرجــة فــي المرفــق األول مــن االتفاقيــة.
نقــل التكنولوجيــاُ :يقصــد بهــا نطــاق واســع مــن اإلجــراءات والتدابيــر تغطــي تبــادل الخبــرات الفنيــة والخبــرات العمليــة والتجهيــزات الالزمــة لتخفيــف آثــار
تغيــر المنــاخ والتكيــف مــع هــذه اآلثــار بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة.
الشــفافيةُ :يقصــد بهــا فــي ســياق اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ التدابيــر والعمليــات الراميــة إلــى زيــادة الشــفافية حــول اإلجــراءات
التــي تتخذهــا الــدول فــي تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف مــع هــذه اآلثــار ،وكافــة أشــكال الدعــم والمســاعدة التــي تقدمهــا البلــدان المتقدمــة إلــى
البلــدان الناميــة .ومــن هــذه المعلومــات علــى ســبيل المثــال قوائــم الجــرد واإلحصــاء النبعاثــات غــازات الدفيئــة وتقاريــر مســتوى التقــدم فــي أهــداف
تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ ،والدعــم المالــي الــذي يتــم تقديمــه أو الحصــول عليــه.
اتفاقيــة األمــم المتحــدة ُ :UNFCCCيقصــد بهــا اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ .وتســعى هــذه االتفاقيــة إلــى تحقيــق االســتقرار
فــي تركــزات غــازات الدفيئــة فــي الغــاف الجــوي بمســتوى َي ُحــول دون اإلخــال البشــري الخطيــر بالنظــام المناخــي.
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:مراجع إضافية
:Climate - Get the Big Picture

http://bigpicture.unfccc.int/
بالنسبة للعاملين في هذا المجال ولكنهم ال يشاركون مشاركة مباشرة في موضوعات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ال يوجد
 ولهذا الغرض فإن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن.حدثة التي تعرض المعلومات بطريقة محايدة وسهلة وموجزة
َّ الم
ُ إال القليل من المصادر
 ويشتمل هذا الدليل على ملخصات قصيرة،” عن النظام الدولي لتغير المناخbig picture دليال تفاعلياً لـ “الصورة الشاملة
تغير المناخ استحدثت
ً
للموضوعات الرئيسية في العملية الخاصة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ باإلضافة إلى وسائل العرض المرئي وروابط المواقع
.اإللكترونية األخرى التي تقدم مزيداً من المعلومات
:INDCs Portal البوابة اإللكترونية

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/
 هي الوسائل التي تقوم الحكومات من خاللها باإلبالغ عن األهداف التي تضعها واإلجراءات التيINDCs ًالمساهمات المعتزمة المحددة وطنيا
 ويتم نشر كافة المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً على الموقع اإللكتروني التفاقية األمم.تتخذها لمواجهة تغير المناخ ضمن اتفاق باريس
.المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
: مجموعة العمل المعنية بتخفيف آثار الضرر الناجم عن تغير المناخIPCC
http://www.slideshare.net/IPCCGeneva/fifth-assessment-report-working-group-iii

) والذي يتناول الوضع الحالي فيAR5(  انتهت مجموعة تخفيف آثار الضرر الناجم عن تغير المناخ من إعداد تقرير التقييم الخامس2014 في عام
 واستقبل القائمون على إعداد تقرير التقييم الخامس مساهمات من آالف العلماء من جميع أنحاء.موضوعات العلم والمعرفة المتعلقة بتغير المناخ
 تعليق على مختلف مسودات140,000  مؤلفاً ومحرراً وتلقى هؤالء المؤلفون والمحررون أكثر من830  وشارك في إعداد التقرير أكثر من،العالم
 وتبين شريحة العرض هذه النتائج الرئيسية التي توصلت إليها مجموعة العمل المعنية بتخفيف آثار الضرر الناجم عن تغير المناخ (وتتناول.التقرير
.)الشرائح األخرى موضوعات العلوم الطبيعية والتأثيرات
: آخر األخبار عن تغير المناخClimate Home
http://www.climatechangenews.com/

 ويتضمن،) هذا الموقع اإللكترونيResponding to Climate Change (RTCC تُ دير منظمة غير هادفة للربح وهي منظمة االستجابة لتغير المناخ
الموقع مقاالت وتحليالت وتعليقات تنم عن نفاذ البصيرة والجرأة في تتبع التطورات المتعلقة بتغير المناخ على مستوى العالم من وجهات
 وهناك أيضاً “قناة تلفزيونية” على اإلنترنت لمنظمة.نظر متنوعة ومنها وجهات النظر السياسية وميادين الطاقة والتمويل والمدن والتكنولوجيا
. بها مقابالت شخصية متعددة مع عدد من الشخصيات المؤثرة في هذا المجالRTCC االستجابة لتغير المناخ
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