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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مركز عالمي غير ربحي يجري بحوثًا
مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات البيئية
المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه العالم
اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح المجتمع،
ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2021محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية -سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند-أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة .وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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تحقيق مؤتمر األطراف السادس والعشرين لمعظم التوقعات
انعقد مؤتمر غالسكو لتغير المناخ الذي يعرف أيضا بالمؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ في فترة زمنية صعبة وهي عام  .2021فال تزال الدول تعاني من جائحة كوفيد 19-وعواقبها
االقتصادية .وتجدر اإلشارة إلى أن تركيزات الغازات الدفيئة في الغالف الجوي مستمرة في الزيادة باإلضافة إلى أن
الظروف الجوية القاسية تعمل على زيادة نقاط الضعف االقتصادية واالجتماعية بين الدول (.)WMO 2021
وعلى الرغم من ذلك ،فقد حقق المؤتمر المنعقد في مدينة غالسكو هدفين واسعي النطاق .وأكمل المبادئ
التوجيهية لتنفيذ اتفاقية باريس لعام  . 2015كما استعرض التقدم المحرز والتعاون القائم لمعالجة التغير المناخي
الذي بدأ العمل به منذ المؤتمر السابق لألطراف في عام  .2019وفيما يتعلق بالهدف األول ،نجد أنه قدم توجيهات
قوية بما يكفي ألسواق الكربون الدولية وتوجيهات حول اإلبالغ عن االنبعاثات الدخانية و كذلك حول مسألة التمويل
المالي ضد التغير المناخي .كما نجد أنه وضع آليات لدعم مشاركة الدول النامية في كال المجالين .أما فيما يتعلق
بالهدف الثاني ،فنجد أنه سلط الضوء على الفجوات الكبيرة الواضحة بين التمويل المالي الموعود ضد التغير المناخي
وما هو مطلوب وما تم تقديمه حتى اآلن .كما أنه طرح عمليات تزيد من الدعم المقدم للدول النامية ألنها تعمل على
خفض االنبعاثات وتتكيف مع التغير المناخي وتتأقلم مع الخسائر واألضرار الناجمة عنه والتي يصعب تداركها.
ويشار إلى أن جهة خارجية قامت بوضع الهدف الثالث للمؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ والذي لم يكن مدرجا في أجندة المفاوضات الرسمية :كما ينظر إلى المؤتمر المنعقد في
عام  2021على أنه اختبار حاسم لقدرة اتفاقية باريس على تحقيق طموح أعلى بشأن العمل المناخي والدعم .وقد كان
ذلك المؤتمر فرصة لتقييم ما إذا كانت الجولة األولى من خطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ التي يجري تحديثها
كل خمس سنوات  ،بحسب ما حددته رئاسة المؤتمر ،تحافظ على هدف حصر االحتباس الحراري حول  1.5درجة مئوية
( .)Sharma 2021وتباينت تقييمات النجاح في ذلك ،حيث أشارت األطراف األكثر تفاؤال إلى أن العالم يسير اآلن
في المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى  1.8درجة مئوية ( .)Hausfather and Forster 2021في حين
أشار آخرون إلى أنه إذا ما احتسبت التعهدات المنصوص عليها في الخطط التي قدمتها الدول رسميا في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،فسيكون التأثير اإلجمالي  2.4درجة مئوية ،وهو تحسن كبير مقارنة بعام 2015
(.)Hausfather and Forster 2021
توضح هذه الرؤية باختصار النتائج الرئيسة للمؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والمنطقة المجاورة لها .وتبحث بعمق في ما هو مطلوب
بعد ذلك من دول المنطقة لدعم تنفيذ اتفاقية باريس ،وتحديدا اإلجراءات المبكرة التي يمكن أن تساعد في اغتنام
الفرص ،سواء من خالل تفعيل آليات السوق العالمية الجديدة أو من خالل استضافة المنطقة العربية لمؤتمرين قادمين
لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

النتائج الرئيسة للمملكة العربية السعودية والمنطقة
لقد كان من المتوقع أن ينجح المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ في ثالثة مجاالت :في هدفه األول المتمثل في وضع اللمسات األخيرة على ما يعرف بـ"كتاب قواعد باريس".
وفي هدفه الثاني المتمثل في االستمرار في مراجعة وتعزيز التنفيذ التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
واتفاقية باريس ،خاصة فيما يتعلق بالقضايا المهمة بالنسبة للدول النامية .وفي هدفه الثالث المتمثل في إرسال
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إشارات إلى العالم حول الطموح العالي الجماعي للدول وعزمها على أن يكون االرتفاع في درجة الحرارة أقل من الحدود
1
المتفق عليها.

كتاب قواعد باريس
في إطار مسار المفاوضات بين الحكومات الذي يضم  196دولة ويعمل وفقا آللية اإلجماع ،كان من المتوقع أن يتوصل
المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى اتفاقيات حول أجزاء
من المبادئ التوجيهية لتطبيق اتفاقية باريس التي لم تتمكن مؤتمرات األطراف السابقة من استكمالها .ولقد
تمت الموافقة على معظم ما ورد في كتاب القواعد في مؤتمر األطراف الرابع والعشرين الذي استضافته مدينة
كاتوفيتسه في بولندا .وتضمن ذلك ،على سبيل المثال ،مبادئ توجيهية متعلقة بنوع المعلومات التي يجب أن تقوم
الدول بتضمينها في مساهماتها المحددة وطنيا (المساهمات المحددة وطنيا هي الخطط متوسطة األجل التي تقدمها
الدول إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ كل خمس سنوات) .كما تضمن طريقة عمل لجنة التنفيذ
واالمتثال الخاصة باالتفاقية والطريقة التي سيجرى من خاللها التقييم العالمي (يتم كل خمس سنوات لقياس
المرحلة التي وصل إليها العالم مقارنة بأهداف اتفاقية باريس) (.)UNFCCC 2018
وفيما يتعلق بإرشادات وقواعد اتفاقية باريس ،نفذ مؤتمر األطراف السادس والعشرين مجموعة من القرارات القوية
بما يكفي حول:
صيغ التقارير المشتركة لرصد انبعاثات غازات الدفيئة في الدول وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا ودعم الدول
النامية بموجب إطار الشفافية المعزز التفاقية باريس.
إرشادات وقواعد آلليتين من آليات السوق العالمية وبرنامج عمل لألساليب غير السوقية بموجب المادة  6من
اتفاقية باريس.
األطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنيا (ابتداء من عام .)2025
السجالت العامة لتسجيل المساهمات المحددة وطنيا وبالغات التكيف (التي تغطي أولويات التكيف للدول
والخطط واإلجراءات واحتياجات الدعم).

مراجعة التنفيذ وتعزيزه
نظرا لتأخر مؤتمر األطراف لعام واحد ،كان له في دورته السادسة والعشرين قائمة طويلة من المهام المتعلقة بمراجعة
تنفيذ المعاهدات الدولية الثالثة بشأن المناخ وهي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول
كيوتو واتفاقية باريس وتعزيزها من خالل العمليات واألحكام الجديدة .وتضمنت جداول أعمال المفاوضات بموجب هذه
المعاهدات الثالث إلى جانب هيئتين فرعيتين تدعمان عملها أكثر من  30بندا فرعيا مرتبطا بالتكيف وتوفير التمويل
المالي للمناخ .وتعتبر هاتان المسألتان حاسمتان بالنسبة للدول النامية إلى جانب مسألة الخسائر واألضرار (التأثيرات
المناخية التي ال يمكن تجنبها) ومسائل الدعم األوسع نطاقا (التقنية وبناء القدرات) 2.وفي حين حظيت هذه المسائل
باهتمام متزايد في جداول األعمال األخيرة لمؤتمر األطراف ،نجد أن الدول النامية ال تزال تشعر عموما بأنها لم
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تتلق االهتمام الكافي .وترى الدول النامية أن هناك فجوة كبيرة بين احتياجاتها الحقيقية وما يمكن أن تحققه االتفاقية
أو ما وعدت الدول المتقدمة بتحقيقه.
أصدر مؤتمر األطراف في دورته السادسة والعشرين قرارات تساعد على إبراز ملف هذه المسائل والمحافظة عليه
ومنها:
برنامج عمل لمدة سنتين خاص بالهدف العالمي للتكيف الوارد في اتفاقية باريس.
اتفاق بشأن الطرق الجديدة لمتابعة تمويل المناخ المقدم إلى الدول النامية بمبلغ  100مليار دوالر أمريكي سنويا
في الفترة ما بين عامي  2020و.2025
برنامج عمل مدته ثالث سنوات للتفاوض بشأن هدف كمي جماعي جديد للتمويل المالي ضد التغير المناخي
بحلول عام .2024
باإلضافة إلى ذلك ،طرح قراران رئيسان وحاسمان بموجب مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف المنعقد كاجتماع
لألطراف في إتفاقية باريس اللذان يقدمان نظرة عامة على المسائل أو القضايا الرئيسة المتفق عليها بعض العناصر
الجديدة ،بما في ذلك:
إقامة حوار كل ثالث سنوات لمناقشة ترتيبات التمويل لتجنب الخسائر واألضرار
حث الدول المتقدمة على الوفاء بشكل عاجل بهدف تقديم تمويل بقيمة  100مليار دوالر أمريكي ومضاعفة
الحصة الجماعية لتمويل التكيف على األقل بحلول عام  2025مقارنة بمستويات عام .2019
ومن منظور الدول النامية ،حقق تمويل المناخ نتائج أضعف مما كان متوقعا .وخلص تقرير صدر عن منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( )2021قبل المؤتمر السادس والعشرين لمؤتمر األطراف إلى أن الدول المتقدمة جمعت ما
مقداره  79.6مليار دوالر أمريكي لتوفير التمويل المالي ضد التغير المناخي في عام  .2019وتم تقديم بعض
التعهدات الجديدة خالل مؤتمر األطراف ورحبت القرارات الرئيسة والحاسمة بالخطة غير الرسمية للتمويل المالي ضد
التغير المناخي التي نشرتها الدول المتقدمة قبل انعقاد المؤتمر .وتحدد الخطة هدفا للوصول إلى تمويل بقيمة 100
مليار دوالر أمريكي بحلول عام .)Wilkinson and Flasbarth 2021( 2023
وقد كانت الدول الجزرية الصغيرة والدول األقل نموا مستاءة ألن اقتراحها حول الخسائر واألضرار  ،الذي أيدته جميع الدول
النامية ،كان يتمثل في إنشاء مرفق تمويل لتفاديها .ومن المتوقع أن تطرح هذه المسألة مجددا في مؤتمر األطراف
المقبل.

رفع سقف الطموح
تنص اتفاقية باريس على أن تقوم الدول باإلبالغ عن مساهماتها المحددة وطنيا والتي تتسم بالطموح المتزايد كل
خمس سنوات .ولقد كان عام  2020هو المرحلة األولى في هذه الدائرة 3.وتجدر اإلشارة إلى أن جائحة كوفيد19-
تسببت في تأخر عقد المؤتمر السادس والعشرين لألطراف وتقديم العديد من المساهمات المحددة وطنيا
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من عام  2020إلى عام  .2021ومع ذلك ،لم يكن لمسار المفاوضات الرسمية بين الحكومات في مؤتمر األطراف
مجال للتحقق من درجة الحرارة التي تعهدت الدول بتخفيفها .ويشار إلى أن مؤتمرات األطراف السابقة أمرت
أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بتقديم تقرير تجميعي حول تأثيرات درجة الحرارة المتوقعة
للمساهمات المحددة وطنيا الجديدة والمحدثة التي تم تقديمها قبيل مؤتمر األطراف.
وفي الوقت نفسه ،كان الضغط يتزايد إلظهار فعالية "آلية اإلفصاح عن أهداف االنبعاثات ومراجعتها" في اتفاقية
باريس (التحديثات الدورية للمساهمات المحددة وطنيا على أساس التقييمات العالمية للتقدم الجماعي المحرز) بغض
النظر عن تأثيرات الجائحة .وقبيل المؤتمر السادس والعشرين لألطراف ،تزايدت دعوات األمين العام لألمم المتحدة
ورئاسة المؤتمر السادس والعشرين القادمة لجميع الدول بتحديث مساهماتها المحددة وطنيا قبل انعقاد المؤتمر
في غالسكو ( .)UN 2021; Sharma 2021وفي الوقت نفسه ،برز اتجاه لتبني أهداف بلوغ الحياد الصفري بحلول
منتصف القرن .وتجدر اإلشارة إلى أن أهداف الحياد الصفري غير مطلوبة رسميا بموجب اتفاقية باريس التي تدعو
فقط إلى "إستراتيجيات طويلة األجل لتطوير انبعاثات الغازات الدفيئة المنخفضة"ولكن ينظر إليها على أنها مفتاح
للوصول إلى النطاق األدنى ألهداف درجة الحرارة الواردة في االتفاقية .وبحلول منتصف شهر أكتوبر من عام ،2021
قدمت  140دولة مساهمات محددة وطنيا جديدة أو محدثة وأعلنت  65دولة عن أهداف الحياد الصفري لمنتصف القرن
(.)Fransen 2021
فضال عن ذلك ،أعلنت ست دول فقط خالل مؤتمر األطراف عن مساهماتها المحددة وطنيا الجديدة والمحدثة .وكانت
هناك العديد من اإلعالنات األخرى أثناء الفعاليات عالية المستوى التي جرت في مؤتمر األطراف .فعلى سبيل المثال،
أعلنت الهند عن هدف الحياد الصفري لعام  .2070ووضعت  79دولة بنهاية مؤتمر األطراف في دورته السادسة
والعشرين هدفا للحياد الصفري للفترة ما بين عامي  2030و 2070من خالل التصاريح أو وثيقة السياسة أو القانون
( .)ECIU et al. 2021كما أطلق تعهد عالمي جديد بشأن الميثان ،بمشاركة أكثر من  100دولة ،منها المملكة
العربية السعودية وست دول عربية أخرى .ويضع هذا التعهد هدفا جماعيا لتقليل انبعاثات الميثان (أحد الغازات الدفيئة
القوية التي يمكن في الغالب تخفيفها بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة) بنسبة  %30بحلول عام  2030مقارنة
بمستويات عام  .)European Commission 2021( 2020ويمكن أن تؤدي بعض تقديرات الوصول إلى الهدف إلى
خفض االحترار العالمي المتوقع بما مقداره  0.1درجة مئوية (.)Hausfather and Forster 2021
يقدر الباحثون والوكاالت الدولية أنه في حال تنفيذها بالكامل ،فقد تؤدي المساهمات المحددة وطنيا المقدمة
بحلول أوائل شهر نوفمبر من عام  2021إلى وصول درجة الحرارة العالمية إلى  2.4درجة مئوية .وفي حال تم
تضمين تعهدات الدول بالحياد الصفري ،فسيقتصر ارتفاع درجة الحرارة على  1.8درجة مئوية بحلول نهاية القرن
( .)Hausfather and Forster 2021ويمثل هذا تحسنا ملحوظا على التأثير المقدر بـ  3.0درجات مئوية بعد
الجولة األولى من المساهمات المحددة وطنيا في عام  .)UNEP 2016( 2015وفي الوقت نفسه ،لفت
الكثيرون االنتباه إلى عدم وجود إستراتيجيات تنفيذ مفصلة لتصل الدول إلى أهداف الحياد الصفري أو حتى
المساهمات المحددة وطنيا ( .)UNEP 2021; Climate Action Tracker 2021عالوة على ذلك ،نجد أن
االنبعاثات العالمية لم تبدأ حتى اآلن باالنخفاض .وأعلنت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في أكتوبر  2021أن
متوسط درجات الحرارة وصل إلى  1.1درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
ويشار إلى أنه في القرارين الرئيسين والحاسمين لمؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف المنعقد كاجتماع لألطراف في
اتفاقية باريس شملت الدعوات والعمليات الهادفة إلى تعزيز طموح أعلى للتخفيف ً
كل مما يلي:
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إشارة جديدة إلى "الحل" لمواصلة الجهود المبذولة لقصر ارتفاع درجة الحرارة على  1.5درجة مئوية (مما يمثل لغة
قوية من اتفاقية باريس والتي تهدف فقط إلى القيام بذلك).
برنامج عمل جديد "لزيادة الطموح المتعلق بالتخفيف وتطبيقه في أسرع وقت" في العقد القادم وستحدد
تفاصيله في المؤتمر السابع والعشرين لألطراف.
دعوة الدول التي لم تقم بعد بتحديث مساهماتها المحددة وطنيا إلى القيام بذلك ومطالبتها بتقوية أهداف
مساهماتها المحددة وطنيا لعام  2030بحلول نهاية عام .2022
التحديثات السنوية التجميعية للمساهمات المحددة وطنيا والمحادثات الوزارية رفيعة المستوى حول الطموح في
فترة ما قبل عام .2030
دعوة جميع الدول إلى اإلبالغ عن إستراتيجيات إنمائية طويلة األجل بشأن انبعاثات غازات الدفيئة المنخفضة بحلول
الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف.
إشارات تشغيلية جديدة للتحوالت والحياد الصفري والتسريع من التخلص التدريجي للطاقة الكهربائية المولدة من
حرق الفحم الحجري واإللغاء التدريجي إلعانات الوقود األحفوري غير الفعالة وتقليل انبعاثات غاز الميثان وغيرها من
الغازات الدفيئة غير الكربونية بحلول عام .2030
ومن منظور الدول النامية ،يعتبر سقف الطموح األعلى للتخفيف وخطة العمل مشروطين بالدعم ،مما يعني
أنها  -إلى جانب المسائل المرتبطة بالتمويل والتكيف والخسائر واألضرار التي ناقشناها أعاله  -ستبقى متداخلة
في المستقبل.

الخطوات التالية المطلوبة والفرص التي ينبغي اغتنامها
ما المطلوب من المملكة العربية السعودية والدول العربية األخرى لدعم تنفيذ اتفاقية باريس؟ ما اآلليات الطوعية
المتوفرة بحيث يمكن اغتنام الفرص ،بما في ذلك اتخاذ إجراءات مبكرة؟ وكيف يمكن للمنطقة أن تدعم مؤتمرات
األطراف المقبلة التي ستستضيفها مصر ثم اإلمارات العربية المتحدة؟
بنا ًء على تقسيم الدول بموجب اتفاقية كيوتو إلى دول متقدمة ونامية الذي يعود تاريخه إلى عام  ،1992نجد أن
المملكة العربية السعودية وجميع دول المنطقة العربية ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مصنفة على أنها
دول نامية .وتدور إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ حول مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة للدول
وقدرات كل منها .ويعترف هذا المبدأ بأنه في حين أن لجميع الدول التزام مشترك بمعالجة مسألة تغير المناخ إال أنها ال
تتمتع بنفس القدر من المسؤولية عن المشكلة ( .)Luomi 2020ومن المتوقع أن تأخذ الدول المتقدمة زمام المبادرة
في الحد من انبعاثاتها وأن يطلب منها مساعدة الدول النامية من خالل تقديم تمويل المناخ وجمع مبالغه وغير ذلك من
صور وأشكال الدعم.
ومن االبتكارات الرئيسة التفاقية باريس أن العديد من أحكامها (وليس الكل) تنطبق على جميع الدول .ومن الناحية
العملية ،يدل هذا النهج الجديد الذي يسميه البعض بـ"التمايز الذاتي" على أن العديد من العناصر في االتفاقية وقرارات

المؤتمر السادس والعشرون لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

7

تنفيذها إما أنها اختيارية (مشار إليها بلفظ مثل "ينبغي" أو "يحث" أو "يشجع" على بدال من "يتعين" التي تمثل التزاما
قانونيا" أو أنها تحتوي على أحكام متعلقة بالمرونة للدول النامية 4.وتجدر اإلشارة إلى أن القرارات التي تبناها مؤتمر
األطراف في دورته السادسة والعشرين تخلق عددا من المهام لجميع الدول ولقد تمت مناقشة أكثرها صلة بالمملكة
العربية السعودية والمنطقة العربية أدناه.

 .1تقديم بالغات التكيف بحلول عام 2022
يطالب القرار الرئيس والحاسم لمؤتمر األطراف المنعقد كاجتماع لألطراف في اتفاقية باريس الصادر عن المؤتمر
السادس والعشرين لألطراف بأن تقوم األطراف التي لم تقدم حتى اآلن بالغات التكيف بالقيام بذلك قبل نوفمبر
 .2022تضمنت اتفاقية باريس حكما يتعلق ببالغات التكيف وبموجبه "يجب على كل طرف أن يقدمها ويحدثها بصفة
دورية" (اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لعام  ،2015المادة  .)4.10ويعد بالغ التكيف وثيقة تخطيط
يمكن أن تساعد في زيادة توضيح إجراءات وخطط الدول وبالتالي المساعدة في جذب الدعم عند الحاجة .ومنذ منتصف
شهر نوفمبر من عام  ،2021قدمت دولتان (لبنان وموريتانيا) بالغات التكيف الخاصة بها (.)UNFCCC 2021b
ويمكن تقديم بالغات التكيف باعتبارها جزءا من المساهمات المحددة وطنيا أو وسيلة إبالغ أخرى التفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مثل البالغات الوطنية (التي تتضمن معلومات عن انبعاثات الغازات الدفيئة في
الدولة والخطوات التي اتخذت لتنفيذ االتفاقية ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لعام  ،2015المادة
.)4.11

 .2إستراتيجيات إنمائية بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة المنخفضة
بحلول عام 2022
يحث القرار الرئيس والحاسم لمؤتمر األطراف المنعقد كاجتماع لألطراف في اتفاقية باريس على أن تقوم األطراف
التي لم تبلغ عن االستراتيجيات اإلنمائية طويلة األجل بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة المنخفضة بأن تفعل ذلك (قبل
انعقاد مؤتمر األطراف السابع والعشرين) وفقا للمادة  4.19من اتفاقية باريس .وتجدر اإلشارة إلى أنه في وقت كتابة
هذه الرؤية على األحداث ،تحديدا في أواخر نوفمبر من عام  ،2021أبلغت  44دولة فقط (لم تكن أي منها من المنطقة
العربية) عن هذه االستراتيجية ألمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (.)UNFCCC 2021c
ويمكن لدول المنطقة العربية أن تظهر ريادتها في هذا المجال من خالل تقديم استراتيجيات طويلة األجل ومفصلة
بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة في عام  .2022وتعد صيغ هذه االستراتيجيات مرنة :فال تضع اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ إرشادات محددة أو تتطلب وضع استراتيجيات طويلة األجل تتضمن هدفا للحياد الصفري
على سبيل المثال .وفي حين أن المساهمات المحددة وطنيا ،التي تحتوي على أهداف الغازات الدفيئة للدول ،عادة ما
توضح السياسات واإلجراءات والتدابير التي تعتزم الدول تنفيذها على مدار العقد المقبل ،نجد أن معظم اإلعالنات عن
الحياد الصفري لم تكن مصحوبة بخرائط طرق أو استراتيجيات تنفيذ أكثر تفصيال .ومع ذلك ،فهي تعتبر مهمة إلرسال
إشارات صحيحة إلى المستثمرين واألسواق ولضمان تحقيق الدول ألهدافها التي حددتها بنفسها.
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 .3إصدار تقارير الشفافية كل سنتين ابتداء من عام 2024
تشير "الشفافية" بموجب اتفاقية باريس إلى تقارير االنبعاثات المنتظمة التي تقدمها الدول إلى اتفاقية اإلمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لتوضيح مسارها نحو تحقيق مساهماتها المحددة وطنيا .كما تعمل على قياس
الدعم الذي تحتاجه الدول النامية لتحقيق طموحاتها المتعلقة بمساهماتها المحددة وطنيا ومعرفة الدعم الذي قدمته
الدول المتقدمة وجمعته .وتعد الشفافية مهمة لبناء الثقة بين الدول .كما يمكن لتقارير الشفافية الخاصة باتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أن تدعم الدول في عملية اتخاذ إجراءات مناخية محلية أكثر فعالية وأن تمكنها
من المشاركة في أسواق الكربون الدولية.
وتجدر اإلشارة إلى أن ما قبل اتفاقية باريس ،قدمت الدول المتقدمة والنامية تقاريرا التفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ وفقا لمبادئ توجيهة وأنظمة مختلفة .وكان من المتوقع أن تقوم الدول النامية باإلبالغ عن انبعاثاتها
كل أربع سنوات وكانت قوائم جرد االنبعاثات في معظم الحاالت قديمة ،مما يدل على أنها لم تكن مفيدة إلثراء عملية
صنع السياسات.
وبموجب إطار الشفافية المعزز التفاقية باريس ،يجب على جميع الدول اإلبالغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة والتقدم
الذي أحرزته في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا كل سنتين بدءا من عام  .2024وستخضع التقارير لمراجعة الخبراء
الفنيين ومن ثم ستعرض وتناقش في اجتماعات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .عالوة على ذلك،
يجب أن تتضمن التقارير معلومات حول آثار التغير المناخي والتكيف ،ومن المتوقع أن تقوم الدول النامية باإلبالغ عن
5
الدعم الذي تحتاجه والدعم الذي تلقته لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا.
وافق مؤتمر األطراف في دورته السادسة والعشرين على صيغ مشتركة للتقارير التي ستصدر كل سنتين تتعلق
بتوثيق االنبعاثات واإلجراءات والدعم المطلوب والدعم المتلقى أو الدعم الذي تم تقديمه أو جمعه .وفي حال كانت
الدول النامية تعاني من قيود تحد من قدراتها المتعلقة بمجاالت معينة ،فسيكون لديها خيار واحد أو أكثر من خيارات
"المرونة" .كما ستكون مستحقة للدعم (بما في ذلك بناء القدرات) لتنفيذ التزامات اإلبالغ .ومن األمثلة على ذلك
مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية لمرفق البيئة العالمية والتي تدعم بالفعل  75دولة في مجال بناء قدراتها التقنية
والقيام بترتيباتها المؤسسية (.)GEF 2021
ويشار إلى أن أمام الدول ثالث سنوات من اآلن حتى يحين موعد تقديم تقارير الشفافية األولى التي تصدر كل
سنتين .وقد تم تكليف أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بتطوير برنامج اإلبالغ المطلوب بحلول
عام  2023والتدريب عليه وتوفير الدعم الفني للدول .ومع ذلك ،سيكون إنشاء أنظمة الحوكمة (بناء على األنظمة
الموجودة) باإلضافة إلى تدريب الخبراء وإعادة تدريبهم وجمع المعلومات والتحقق منها وتقديمها بالصيغ المطلوبة
متروكا للدول .وكلما بدأت الدول باستعداداتها على المستوى الوطني في وقت مبكر ،كانت في وضع أفضل
لالستفادة من آليات السوق الدولية بموجب المادة  6من إتفاقية باريس.

 .4التدابير المبكرة للتعامل مع الفرص الواردة في المادة
السادسة ()6
وافق مؤتمر األطراف في دورته السادسة والعشرين كذلك على التوجيه الخاص بتنفيذ وتفعيل نهجين للتعاون
الطوعي القائم على السوق وبرنامج عمل للمناهج غير السوقية بموجب المادة السادسة من إتفاقية باريس .ويكمن
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الهدف األساسي وراء ذلك في تحقيق التعاون الدولي لمساعدة الدول على تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا بطريقة
أكثر فعالية من حيث التكلفة ورفع سقف الطموح بمرور الوقت.
تنطبق المجموعة األولى من المبادئ التوجيهية على النهج التعاونية القائمة على السوق (المادة  ،)6.2والتي بموجبها
يمكن للدول ،على سبيل المثال ،ربط مخططاتها الحالية لتداول االنبعاثات أو إنشاء أنواع أخرى من إتفاقيات االئتمان
(مثل آلية االئتمان المشتركة لليابان أو االتفاقيات الثنائية لسويسرا مع بيرو والعديد من الدول األخرى) .وحتى تتمكن
الدول من المشاركة في األنشطة بموجب المادة  ،6.2يجب أن يكون لديها ترتيبات لترخيص استخدام نتائج التخفيف
المتداولة دوليا وأن تقدم أحدث تقرير لقوائم الجرد الوطنية النبعاثات الغازات الدفيئة (مع األخذ باالعتبار أن سنة
استحقاق تسليم أول تقرير هي  .)2024كما يجب على الدول أن تقدم تقريرا أوليا يفصل معلومات حول مقاييس نتائج
التخفيف المتداولة دوليا (مثل مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وأساليب التعديل المقابلة (مثل مسار االنبعاثات لعدة
السنوات والموضح في المساهمات المحددة وطنيا لسنة واحدة) التي طبقتها ،وأن تقدم معلومات سنوية حول نتائج
التخفيف المتداولة دوليا وانبعاثات الغازات الدفيئة المصرح بها.
تتشابة آلية السوق الواردة في المادة  6.3مع آلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو من عدة نواحي ،حيث أنها بمثابة
آلية مركزية تحكمها إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والتي تقدم أيضا تمويل المناخ للدول النامية من
خالل حصة من عائدات مبيعات االئتمان بموجب اآللية .وتتماشى االنبعاثات المسؤولة عن االئتمانات الواردة في المادة
 6.4مع المادة السادسة (ألن االئتمانات الواردة في المادة  6.4تمثل كذلك نتائج التخفيف المتداولة دوليا بموجب
المادة  6.2في حال صرح بها البلد المضيف) .ويمكن استخدام االئتمانات الواردة في المادة  6.4التي لم يصرح البلد
المضيف بنقلها في المخططات المحلية لتمويل المناخ أو المتعلقة بأسواق الكربون الطوعية.
تتطلب المادة السادسة إجراء تعديل مماثل لجميع نتائج التخفيف المتداولة دوليا (أي تجنب تكرار حساب عمليات خفض
االنبعاثات في مجالين) ،األمر الذي ينطبق كذلك على االئتمانات من أسواق الكربون الطوعية .وبالتالي ،يمكن
أن تصبح االئتمانات المتداولة في سوق الكربون الطوعي بمثابة نتائج تخفيف متداولة دوليا في حال صرح بها البلد
المضيف .ويتوقع البعض ظهور أسواق ثنائية ذات "ائتمانات معدلة" و"ائتمانات غير معدلة" حيث ستزيد الشركات
التي تبحث عن تعويضات "موثوقة" (دون تكرار المطالبة بعمليات التخفيض) من الطلب على االئتمانات بموجب
المادتين  6.2و  6.4وبتعديل مشابه (مثل .)Favasuli 2021
وتجدر اإلشارة إلى أن التفعيل الكامل لآللية الواردة في المادة  6.4ووضع العديد من نهج السوق التعاونية األخرى
بموجب المادة  6.2والنهج غير السوقية بموجب المادة  6.8سوف يستغرق بعض الوقت 6.ومع ذلك ،فكلما بدأت
الدول بوضع أنظمة مؤسسية وأنظمة لقياس االنبعاثات واإلبالغ عنها والتحقق منها في وقت مبكر ،أصبحت في
وضع أفضل للمشاركة .ويمكن أن تساعد زيادة الوعي االستباقية بين الشركات والقطاع الخاص بشأن الفرص المتاحة
ألسواق الكربون الدولية في جني الفوائد الكاملة لهذه النهج.

دعم مؤتمر األطراف في دورتيه السابعة والعشرين والثامنة
والعشرين
تشمل األفكار األولية التي تستطيع من خاللها المملكة العربية السعودية والدول العربية األخرى دعم مؤتمري
األطراف في مصر واإلمارات العربية المتحدة:
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استكشاف طرق لزيادة الطموح بشأن خفض /تجنب االنبعاثات في المنطقة بموجب إطار االقتصاد الدائري
للكربون من خالل تعزيز تبادل المعارف والدراسات المشتركة والبحث والتطوير والمشاريع التجريبية بين العديد من
أصحاب المصلحة في المنطقة  ،ال سيما فيما يتعلق بالهيدروجين وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه
والتي ال تزال تحتاج إلى دعم لتصبح قابلة للتطوير وتنتقل إلى األسواق.
دعم شبكات األعمال االقليمية للتكنولوجيا النظيفة وتشجيع مشاركتها الفعالة في مؤتمري األطراف.
تعزيز الشبكات اإلقليمية للباحثين المتخصصين في علوم المناخ واالقتصاد والسياسات وإنشاء منصات لعرض
علوم المناخ وأبحاث المنطقة المحيطة في مؤتمري األطراف.
االعتماد على شبكات المعرفة المذكورة أعاله لتعزيز التقييم العالمي الذي سيبدأ في عام  2022وينتهي في
عام  2023بدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك من خالل مدخالت المنطقة.
الدعم الفعال للمفاوضات في إطار برنامج عمل غالسكو -شرم الشيخ الذي يستمر لمدة عامين حول الهدف
العالمي للتكيف والذي سيقدم تقريرا عن عمله لمؤتمر األطراف الثامن والعشرين في اإلمارات العربية المتحدة
وبرنامج العمل المخصص الذي يستمر لمدة ثالث سنوات حول هدف محدد جماعي جديد لتغير المناخ والذي
سينتهي في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر األطراف التي ستنعقد في عام .2024
تعيين مراكز تنسيق وطنية للتمكين المناخي (التعليم والتدريب والتوعية العامة) بهدف تعزيز وتنسيق تنفيذ
برنامج عمل جديد مدته عشر سنوات تم االتفاق عليه في غالسكو واغتنام فرص التعاون اإلقليمي في هذا
المجال.
مشاركة قصص نجاح تعزيز المرونة في مواجهة اآلثار السلبية لتدابير استجابة المنطقة للتغير المناخي في كال
المؤتمرين.

من الطموح إلى العمل
حافظ مؤتمر األطراف في دورته السادسة والعشرين على مصداقية إتفاقية باريس باعتبارها معاهدة عالمية لحوكمة
المناخ تمتاز بالشمول وتساعد على زيادة الطموح بشأن العمل المناخي والدعم.
أدت العملية التي قادت إلى المؤتمر السادس والعشرين لألطراف إلى زيادة طموح أهداف الدول المتوسطة والطويلة
األجل المتعلقة باالنبعاثات وحققت بعض التحسينات في تعهدات تمويل المناخ.
ولقد قدمت هذه الرؤية على األحداث بعض المؤشرات األولية حول المواطن التي يمكن فيها تعزيز العمل على وضع
أسس لسياسة المناخ القائمة على البيانات والتعاون اإلقليمي خالل العامين المقبلين.
وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية قدمت مساهمات محددة وطنيا أكثر
طموحا في الفترة من عام  2020إلى عام  2021والتي تحتاج اآلن إلى تنفيذ .وسوف يحتاج رصد التقدم حتى
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عام  2030أو  2050أو  2060إلى أنظمة قياس وإبالغ وتحقق قوية .وهي أيضا بمثابة أساس للمشاركة في أسواق
الكربون الدولية بموجب المادة السادسة من إتفاقية باريس .وسوف يجني المبادرون األوائل أكبر قدر من الفوائد.
وسيتم تنظيم مؤتمري األطراف القادمين إلتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في المنطقة العربية،
7
مما يوفر عددا من الفرص للمنطقة إلبراز القضايا التي تعتبرها مهمة وعرض الطموح والعمل على أرض الواقع.

الهوامش
 1تم استخدام القرارات التي تبناها المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ( )UNFCCC 2021aفي كامل الورقة البحثية كمرجع.
 2تعتبر قضية تدابير االستجابة ،أي اآلثار االقتصادية السلبية أو اآلثار األخرى لإلجراءات المناخية للبلدان ،بما في ذلك
أحكاما
الحد من استهالك الوقود األحفوري ،مصدر قلق رئيس آخر للعديد من الدول النامية .تتضمن اتفاقية باريس
ً
بشأن تدابير االستجابة ،ويركز منتدى ولجنة مخصصان على هذه المسألة .وشملت القرارات الصادرة عن الدورة
السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف اعتماد النظام الداخلي المنقح للجنة وتقديم التوجيه بشأن تنظيم األحداث
وتقديم اآلراء ذات الصلة بموجب خطة عمل المنتدى.
 3كان القرار الناتج عن اتفاقية باريس لعام  2015قد طلب من الدول إما تحديث مساهماتها المحددة وطن ًيا أو اإلبالغ
عنها بحلول عام ( 2020اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  ، 2015فقرات القرار .)23-23
 4توفر اتفاقية باريس المرونة للدول النامية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات طموحة بشكل متزايد  ،بنا ًء على قدراتها
المتطورة وظروفها الوطنية .وفي الوقت نفسه ،تتمسك بمبادئ االتفاقية التي مفادها أن الدول المتقدمة "ينبغي
أن تواصل أخذ زمام المبادرة" في التخفيف (تقليل االنبعاثات) وأن تتلقى الدول النامية الدعم إلطالق المزيد من
اإلجراءات الطموحة (اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  ، 2015المادة .)4
 5الدول المتقدمة مطالبة باإلبالغ عن الدعم (التمويل والتقنية وبناء القدرات) المقدم إلى الدول النامية والخضوع
لمراجعة الخبراء التقنيين لهذه التقارير.
 6سيبدأ برنامج العمل الخاص بال ُنهج غير السوقية تحت إشراف لجنة غالسكو الجديدة في عام .2022
 7يود المؤلف أن يتقدم بحزيل الشكر لكل من محمد حجازي وأغاليا أسبليج على ما قدماه من تعليقات مفيدة على هذه
الورقة.
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