
3435
عدد 97 - تشرين األول 2021عدد 97 - تشرين األول 2021

داود رمال

الملف

لبنان يشارك فيها والواليات املتحدة أعلنت العودة إليها
قّمة التغيير املناخي هدفها خفض اإلنحباس الحراري

تحديات اساسية وقرارات مصريية تنتظر قمة التغيري املناخي التي ستعقد يف مطلع ترشين الثاين املقبل بدعوة من بريطانيا، 
والتي تأيت بعد عودة الواليات املتحدة االمريكية مع بداية والية الرئيس جو بايدن اىل معاهدة املناخ التي سبق وانسحب منها 

الرئيس السابق دونالد ترامب. اذ ان مصري البرشية بات مرتبطا بالتغيري املناخي نتيجة املامرسات البيئية الخطرية 

رئيس  تلقى  بعدما  حارضا،  لبنان  سيكون 
الجمهورية العامد ميشال عون دعوة رسمية من 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، للمشاركة 
املتحدة  االمم  مؤمتر  يف  العامل  زعامء  قمة  يف 
والعرشين  السادسة  دورته  يف  املناخي،  للتغيري 
cop 26 التي ستعقد بدعوة من اململكة املتحدة 
يف مدينة غالسكو يف اسكوتلندا بني 1 و12 ترشين 
الثاين املقبل. واعرب جونسون يف رسالة بعثها اىل 
عون  يشارك  ان  يف  امله  عن  الجمهورية  رئيس 
العالقات  عمق  مؤكدا  القمة،  هذه  يف  شخصيا 
الربيطانية والحرص عىل تطويرها يف   - اللبنانية 
كل املجاالت. رد الرئيس عون تضمن شكرا عىل 
الدعوة، مؤكدا مشاركة لبنان يف هذه القمة، الفتا 
اىل ان هذه القمة تكتسب اهمية استثنائية النها 
تشكل فرصة جوهرية يك تعمل دول العامل سويا 

عىل خفض ظاهرة االنحباس الحراري. 
مل يتأخر لبنان عن رفع تقرير رسمي  اىل االمم 
املتحدة حول االجراءات املتبعة من قبله لخفض 
االنحباس الحراري، وهو الدولة الثانية يف الرشق 
تقدم  املتحدة  العربية  االمارات  بعد  االوسط 
تقريرا رغم الظروف الصعبة التي مير فيها. كذلك 
مل يحسم بعد موضوع مستوى مشاركة لبنان يف 
هذه القمة التي كان من املفرتض عقدها العام 

املايض، لكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا. 
تكتسب القمة اهمية استثنائية النها سوف تقوم 
باريس  اتفاقية  من  تحقق  ما  لتنفيذ  مبراجعة 
عودة  تشكله  ملا  كذلك   ،2015 لعام  للمناخ 

الواليات املتحدة اىل االتفاقية.
االطراف  مؤمتر  املتحدة  اململكة  ستستضيف 
يف   )COP26( املناخ  لتغري  والعرشين  السادس 
االسكتلندي )SEC( يف  للحدث  الجامعي  الحرم 
 12 اىل  االول  ترشين   31 من  الفرتة  يف  غالسكو 
ترشين الثاين 2021. كام ستجمع محادثات املناخ 
بني رؤساء الدول وخرباء املناخ والناشطني لالتفاق 

عىل عمل منسق للتصدي لتغري املناخ. وبصفتها 
رئيسة COP26، تلتزم اململكة املتحدة العمل مع 
جميع البلدان وتوحيد الجهود مع املجتمع املدين 
والرشكات واالفراد عىل الخط االمامي لتغري املناخ 

 .COP26 اللهام العمل قبل
وضع املنظمون اربعة اهداف رئيسية سيسعون 
تتفرع  كام  لتنفيذها،  والدعم  التأييد  حشد  اىل 

عنها اهداف فرعية وتفصيلية:
اوال: تأمني صايف الصفر العاملي يف حلول منتصف 
اليد.  متناول  درجة يف  والحفاظ عىل 1.5  القرن 
اهداف  يف  قدما  امليض  البلدان  من  سيطلب 
طموحة لخفض االنبعاثات لعام 2030 تتامىش مع 
الوصول اىل صايف الصفر يف حلول منتصف القرن. 

ولتحقيق هذه االهداف ستحتاج البلدان اىل:
- ترسيع التخلص التدريجي من الفحم.

- الحد من ازالة الغابات.
- ترسيع التحول اىل السيارات الكهربائية.

- تشجيع االستثامر يف مصادر الطاقة املتجددة.

ثانيا: التكيف لحامية املجتمعات واملوائل الطبيعية. 
اذ ان املناخ يتغري بالفعل وسيستمر يف ذلك حتى 
مع تقليل االنبعاثات، مع احداث اثار مدمرة. يف 
لتمكني  معا  العمل  اىل  حاجة  هناك   ،COP26

وتشجيع البلدان املتاثرة بتغري املناخ من اجل:
- حامية النظم البيئية واستعادتها.

- بناء الدفاعات وانظمة االنذار والبنية التحتية 
وسبل  املنازل  فقدان  لتجنب  املرنة  والزراعة 

العيش وحتى االرواح.
الهدفني  تحقيق  الجل  التمويل.  حشد  ثالثا: 
تفي  ان  املتقدمة  البلدان  عىل  يجب  االولني، 
بوعدها بتعبئة ما ال يقل عن 100 مليار دوالر يف 
متويل املناخ سنويا يف حلول عام 2022، ويجب ان 
تلعب املؤسسات املالية الدولية دورها، لذا نحتاج 
اىل العمل من اجل اطالق العنان للرتيليونات يف 
لتأمني  املطلوب  والخاص  العام  القطاعني  متويل 

صايف الصفر العاملي.
رابعا:  العمل معا، اذ ال ميكن االرتقاء اىل مستوى 

معا،  العمل  خالل  من  اال  املناخ  ازمة  تحديات 
ويجب يف COP26 انجاز ملفني اساسيني هام:

- وضع اللمسات االخرية عىل كتاب قواعد باريس، 
وهذه القواعد التفصيلية هي التي تجعل اتفاق 

باريس ساريا.
من  املناخ  ازمة  معالجة  عىل  العمل  ترسيع   -
خالل التعاون بني الحكومات والرشكات واملجتمع 

املدين.
لالمم  العمومية  الجمعية  اعامل  مع  بالتزامن 
املتحدة يف نيويورك املستمرة اعاملها، اعلن وزير 
االعامل والطاقة واالسرتاتيجيا الصناعية الربيطاين 
املناخية  االلتزامات  الوك شارما عن سلسلة من 
الجديدة عند انطالق اسبوع املناخ يف نيويورك. 

ابرز هذه االلتزامات:
- انضامم 22 منطقة، و452 مدينة، و1,128 رشكة، 
و549 جامعة، و45 من اكرب املستثمرين اىل حملة 
وهي   ،)Race to Zero( الصفر"   اىل  "السباق 
خال  عامل  اىل  للوصول  الهادفة  العاملية  الحملة 
مؤسستا  ايضا  فيها  تشارك  والتي  الكربون،  من 

فايسبوك وفورد.
قمة  مجلس  الربيطانية  الحكومة  تأسيس   -
الطاقة،  بانتقال  املعني   26 املناخي  العمل 
واملالية  السياسية  القيادات  سيجمع  والذي 
لترسيع  العاملي،  الطاقة  قطاع  يف  والفنية 

االنتقال اىل الطاقة النظيفة.

اسرتليني من متويل  مليون جنيه  استثامر 50   -
البتكار  جديد  برنامج  يف  الربيطانية  الحكومة 
الطاقة النظيفة، الذي يهدف اىل دعم التكنولوجيا 

النظيفة املبتكرة يف البلدان النامية.
حملة  اىل  جديدة  كربى  رشكات  انضامم   -
بتحقيق  االلتزامات  لترسيع  الصفر  اىل  السباق 
صفر الكربون التي قطعتها عىل نفسها كل من 
يف  مبا  واملستثمرين،  واملناطق  واملدن  الرشكات 
امريكية  اول رشكة  كانت  التي  فورد،  ذلك رشكة 
رشكة  مع  الحملة  اىل  تنضم  السيارات  لصناعة 
اكرب رشكة   Lafarge Holcim  الفارج هولسيم
االجتامعي  التواصل  ورشكة  العامل؛  يف  اسمنت 
العاملية فايسبوك. يتضح من قرار هذه الجهات، 
حجم الزخم الواضح وراء التحول نحو االقتصاد 

الخايل من الكربون.
العمل  قمة  "مجلس  عن  االعالن  هدف  اما 
جاء  فقد  الطاقة"،  بانتقال  املعني   26 املناخي 
والتمويل  السياسة  قيادات  جهود  حشد  بغية 
االنتقال  لترسيع  الطاقة  قطاع  يف  والتكنولوجيا 
يف  املتجددة  الطاقة  مصادر  اىل  الفحم  من 
البلدان النامية. سوف ترتأس بريطانيا املجلس، 
جنبا اىل جنب مع املمثلة الخاصة لالمني العام 
املعنية  اوغونبيي،  داميلوال  املتحدة  لالمم 
االعضاء  وسيعمل  للجميع.  املستدامة  بالطاقة 
قبل  الخرضاء  الطاقة  اىل  التحول  دفع  يف  معا 

املجلس  تأسيس  يتزامن  املناخي.  العمل  قمة 
استثامر  عن  الربيطانية  الحكومة  اعالن  مع 
برنامج  يف  اسرتليني  جنيه  مليون   50 بقيمة 
جديد البتكار الطاقة النظيفة يف اطار التمويل 
املناخ. من شأن هذا  الدويل ملشاريع  الربيطاين 
الحصول  النامية يف  البلدان  التمويل ان يساعد 
شكل  يف  املبتكرة  النظيفة  الطاقة  تقنيات  عىل 
عىل  الرتكيز  مع  النظيف،  النمو  لتعزيز  ارسع 
قطاعات رئيسية مثل الصناعة والتربيد والطاقة 
املعني  املجلس  خالل  من  والتخزين.  الذكية 
الطموحة  بريطانيا  والتزامات  الطاقة،  بانتقال 
متويل مشاريع املناخ، يؤمل ان تنطلق بسهولة 
مسرية االنتقال اىل طاقات انظف. لذلك، تتكثف 
واملناطق  واملدن  الرشكات  جميع  اىل  الدعوات 
وحثها  الصفر  اىل  السباق  تحالف  اىل  لالنضامم 

عىل عدم االستمهال يف االنضامم.
ال ميكن الوفاء بوعد اتفاقية باريس او الهدف 
توفري  اي   - املستدامة  التنمية  اهداف  من   7
وباسعار  ومستدامة  ومستمرة  حديثة  طاقة 
معقولة للجميع - من دون االنتقال اىل الطاقة 
النظيفة بال استثناء احد. فاليوم، هناك ما يناهز 
800 مليون شخص يف العامل يعيشون من دون 
كهرباء، ومن الواجب سد هذه الثغر يف حلول 
وسيلعب  التكلفة.  وميسورة  وفعالة  متجددة 
بانتقال  املعني  املناخي،  العمل  قمة  مجلس 
كثرية  بلدان  تخيل  دعم  يف  رائدا  دورا  الطاقة، 
العنان  واطالق  االحفوري  الوقود  استعامل  عن 
طاقة  اىل  ومنصف  ومزدهر  ناجح  النتقال 
الوباء  من  افضل  بشكل  تتعايف  فيام  نظيفة، 
حوار  املناخي،  العمل  قمة  وسيسبق  العاملي. 
االمم املتحدة رفيع املستوى حول الطاقة بهدف 
دعم هذه الرؤية، مبا يف ذلك من خالل اتفاقيات 
الطاقة والرشاكات املتعددة الطرف التي تهدف 

اىل ترسيع وتحقيق التحول العاملي للطاقة.
لقد التزم املشاركون يف حملة السباق اىل الصفر 
اهداف محددة،  وبتحقيق  املستقبل  ذلك  ببناء 
وسوف يكونون مسؤولني عن الوفاء بتلك الوعود. 
ال  لذا  مناخيا مجددا،  الخذالن  يحتمل  ال  العامل 
ميكن لهذه الحملة ان تتحول اىل عذر يتيح للدول 
تأجيل العمل حتى موعد الحق، بل االمر يتعلق 
بالحاجة اىل املزيد من الطموح املناخي والعمل 

املناخي االن.

aborami20@hotmail.com


