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المقدمة :العدالة المناخية واتفاقية باريس
تُ َعد مرص كاحدة من أكرث الدكؿ ُعرضة لتداعيات التغري اًلناخي .فهي ُمع َّرضة ًلجموعة كبرية من االضطرابات البيئية ،مثل:
نقص الرتسيب كزيادة الجفاؼ كموجات الحرارة ككذلك التغريات يف تدفق النيل ،كترسب اًلياق اًلالحة إًف األرايض الزراعية،
كقلة اًلحاصيل الزراعية ،ككثافة الفيضانات ،كقلة مصايد األسامؾ ،كفقداف الشعاب اًلرجانية ،كغري ذلك .كتتفاقم تلك
االضطرابات نتيجة لعدـ اًلساكاة االجتامعية كالسياسية التي تجتاح البالد كتجعل محدكدل الدخل كاًلجموعات اًلهمشة أكرث
ُعرضة لتلك االضطرابات .فرتجع جذكر حدة التغري اًلناخي إًف عوامل تاريخية كجيوسياسية ،كالتي يصعب بسببها فصل تحليل
القضايا البيئية اًلعارصة عن اًلناقشات حوؿ االقتصاد كالعدالة االجتامعية.
كص َّناع السياسات من أجل اعتامد منهج "العدالة اًلناخية" يف جهودهم
إف نُشطاء البيئة ُُيارسوف الضغط بشكل عاـ عىل الدكؿ ُ
للتعامل مع ظاهرة التغري اًلناخي .كيركز منهج "العدالة اًلناخية" عىل كلٍ من :رضكرة ال َحد من انبعاثات غازات االحتباس
الحرارم ،كالحاجة إًف تغيري األنظمة اًلوركثة الستخراج اًلواد ،كنقلها ،كتوزيعها ،كتوليد الطاقة ،كإنتاج السلع ،كتقديم
الخدمات ،كطرؽ االستهالؾ ،كطرؽ التخلص منها ،كالتمويل .1فهو منهج يدكر حوؿ التدقيق يف كيفية توزيع ِ
السلَع كاًلسؤكليات
البيئية عىل اًلستويات العاًلية كالقومية كاًلحلية يف ظل ظركؼ التغري اًلناخي .باإلضافة إًف مشاركة اًلجتمعات األكرث ُعرضة
للكوارث اًلناخية  2كاالعرتاؼ بها .كبالرغم من الجهود اًلستمرة للنشطاء ،ال تزاؿ السياسات السائدة يف اجتامعات كاتفاقيات
األمم اًلتحدة بشأف تغري اًلناخ قصرية النظر كال تتامىش عىل نحو ٍ
كاؼ مع مبادئ العدالة اًلناخية.
لقد حرض أطراؼ اتفاقية األمم اًلتحدة اإلطارية بشأف تغري اًلناخ ( )UNFCCCمؤمتر األطراؼ الحادم كالعرشين يف 12
ديسمرب  2015بباريس .كتوصلوا إًف ما أطلقوا عليه "االتفاقية التاريخية" ًلكافحة تغري اًلناخ .إف أكرث ما ُييز اتفاقية باريس-
كام يُز َعم -هو اإلجامع غري اًلسبوؽ التي نالته من الدكؿ األعضاء ،بتوقيع  195دكلة عىل االتفاقية ،كانضامـ  181دكلة إًف
عضويتها .3كتهدؼ اتفاقية باريس يف اًلقاـ األكؿ إًف الحد من الزيادة يف متوسط اًلعدؿ العاًلي لدرجة الحرارة إًف  1.5درجة
مئوية .4ك لتحقيق ذلك ،يتعني عىل كل دكلة من الدكؿ األعضاء تحديد مساهمتها للتخفيف من حدة التغري اًلناخي ،ككضع
خطة لذلك ،عالكة عىل كتابة التقارير بشأنها .كام يُطلب من دكؿ بعينها تقديم كثيقة "اًلساهامت اًلحددة كطن نيا" للمعاهدة.
كهي كثيقة تلخص أهداؼ كاسرتاتيجيات الدكؿ اًلعنية ًلكافحة التغري اًلناخي.
ال توجد آليات ُملزمة أك عقوبات عىل الدكؿ التي ال تقدـ كثيقة "اًلساهامت اًلحددة كطن نيا" أك تلتزـ بتنفيذها .كهذا هو
االختالؼ األسايس األكؿ بني اتفاقية باريس كبركتوكوؿ كيوتو .أما عن الفرؽ الثاين ،فهو اعتامد "بركتوكوؿ كيوتو" عىل مبدأ
"اًلسؤكليات اًلشرتكة كلكن اًلتباينة" ،لذلك أقَر التاٌف -1 :االختالفات التاريخية ،الخاصة مبساهامت الدكؿ يف الكوارث البيئية
كاًلناخية -2 .اختالؼ القدرات الفنية كالسياسية يف التعامل مع هذق الكوارث -3 .االختالفات يف اًلسؤكليات اًل ُعلَنة للدكؿ يف

1باترٌن بوند ،الجانب السٌاسً للعدالة المناخٌة :الشلل فً األعلى والحركة فً األسفل )جنوب أفرٌمٌا :مطبعة جامعة كوازولو – ناتال (2012
 2دٌفٌد شلوسبٌرغ " ،إعادة تصور العدالة البٌئٌة :الحركات العالمٌة والنظرٌات السٌاسٌة :،السٌاسات البٌئٌة .54-517 :)2004( 3 ،13
ٌ 3شٌر التولٌع إلى الوفود الوطنٌة التً تتوصل إلى اتفاق فً أثناء المؤتمر وتولٌع المعاهدة .وٌشٌر االنضمام إلى اتفاق ما إلى التصدٌك على االتفاق من جانب
الدولة باستخدام إجراءاتها الوطنٌة.
 4تضع اتفالٌة بارٌس خطة عمل للحد من ظاهرة االحتباس الحراري إلى ألل من  2درجة مئوٌة ،وذلن بهدف الحد من الزٌادة فً متوسط درجة الحرارة العالمٌة
إلى  1.5درجة مئوٌة بحلول عام .2100
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التعامل مع تغري اًلناخ .مام يعني ،عىل األقل من الناحية النظرية ،أف البلداف اًلتقدمة سوؼ تتحمل النصيب األكرب من
مسؤكلية تغري اًلناخ.
بينام ال تعتنق "اتفاقية باريس" مفهوـ اًلسؤكلية اًلتباينة ،كتسمح -بدالن من ذلك -للدكؿ األعضاء أف تقرر اًلسؤكليات التي
تريدها .كُيثل هذا تحوالن جوهرينا عن نهج "بركتوكوؿ كيوتو" .إذف ،ليس غريبنا أف تحصل "اتفاقية باريس" عىل تزكية كاسعة
النطاؽ ،حيث أف أم دكلة لن تعرتض عىل اتفاقية تحمي حريتها يف اًلساهمة طواعية (أك عدـ اًلساهمة) يف مكافحة تغري
اًلناخ ،دكف مواجهة أم عواقب قانونية .إف االتفاقية تؤكد مجد ندا عىل مسؤكلية الدكؿ اًلتقدمة يف تزكيد الدكؿ النامية باًلوارد
الالزمة لبناء مستقبل يصمد يف مواجهة تغري اًلناخ ،كلكن حتى هذا األمر ال يزاؿ غري ُملزـ من الناحية القانونية.
كيظل السؤاؿ قامئنا :هل تكمن "الجوانب التاريخية" لالتفاقية يف احتاملية تحدم النظاـ السيايس السائد الذم يعطي األكلوية
للنمو االقتصادم عىل حساب اًلناخ أـ ىف مجرد الحصوؿ عىل أكرب عدد ممكن من األطراؼ لالتفاؽ عىل يشء ما؟ كمثة حقيقة
أف االتفاقية ليس فيها ما يشري إًف تحوؿ شامل نحو "إزالة الكربوف" هيكلينا ،كهو أمر مخيب لآلماؿ ،كلكنه متوقع .ال يزاؿ
التحوؿ الهيكيل للنظم االقتصادية العاًلية كالوطنية بعي ندا عن طاكلة اًلفاكضات ،مام يعني عدـ معالجة قضايا عدـ اًلساكاة،
كالعدالة البيئية ،كاالستغالؿ الرأسامٌف اًلستمر عىل اًلستول العاًلي بشكل أسايس.
بعد ذلك ،نُرتؾ مع مسألة الثقة يف التعهدات الطوعية للدكؿ لتخطيط اسرتاتيجيتها للتعامل مع تغري اًلناخ كتنفيذها .كهنا يأيت
دكر كثائق اًلساهامت اًلحددة كطنينا .كبشكل مثاٌف ،ينبغي عىل الدكؿ أف تلتزـ بخططها الوطنية نظ نرا لضغوط األطراؼ
األعضاء كاًلنظامت غري الحكومية البيئية اًلحلية ،كالدكلية ،كاًلجتمعات اًلعنية ،كالبلديات ،كالسياسيني ،كالنشطاء .كنظ نرا ألف
اتفاقية باريس قامئة عىل حرية اختيار التعهد ،فثمة تشكك كاسع النطاؽ فيام إذا كاف الحد اًلقرتح بػ  1.5درجة مئوية أم نرا
مجدينا أـ ال .5كعىل صعيد مرص ،تصبح األمور أكرث تعقي ندا؛ نظ نرا ألف مساهمة الدكلة يف االنبعاثات الكربونية العاًلية تبلغ
 ٪0.61فقط .لذلك ،فيام يتعلق باإلجراءات اًلُتَّ َخذة للتخفيف من تغري اًلناخ ،فإف تأثري مرص محدكد للغاية .لكن الهدؼ من
كثيقة اًلساهامت اًلحددة كطنينا ًلرص هو إعالف الخطة االسرتاتيجية للدكلة للتكيف مع تغري اًلناخ ،كالرشكع يف التغيريات
الهيكلية الالزمة ًلنع حدكث اًلزيد من األرضار البيئية ،كهو ما سنتعرض إليه يف القسم التاٌف.

 5انظر هارولد وٌلهاٌت وأرفً هانسن" ،هل اتفالٌة بارٌس سوف تنمذ العالم؟" تحلٌل ونمد لخارطة طرٌك الحكومة المنصوص علٌها فً مؤتمر األطراف فً
دورته الحادٌة والعشرٌن ،ورلة عمل أكادٌمٌة أوسلو للحوكمة العالمٌة( ،أوسلو :جامعة أوسلو  ،مركز التنمٌة والبٌئة .)2016 ،

5

6

 -1األهداف واألولويات القومية:
قدمت مرص كثيقة "اًلساهامت اًلحددة كطنينا" عاـ  .2015كتنقسم الوثيقة اًلكونة من  12صفحة إًف ثالثة أقساـ رئيسية،
كهم :الظركؼ الوطنية ،كالجهود القومية يف التكيف كالتخفيف ،كاآلليات الالزمة لتنفيذ الخطط .يُلخص قسم "الظركؼ
الوطنية" الوضع االقتصادم كالسيايس يف مرص آنذاؾ ،ككذلك خطط الحكومة ًلزيد من التطوير .كمع ذلك ،فإنه يُقرأ كتقرير
أكل الدهر عليه كرشب ،حيث كُ ِتب قبل اتفاقية قرض صندكؽ النقد الدكٌف الذم كقعته مرص يف عاـ  ،2016كالذم أدخل
برنامج إصالح اقتصادم ٍ
قاس يتضمن تخفيض قيمة الجنيه اًلرصم ،كتطبيق رضيبة القيمة اًلضافة بنسبة  ٪14كاملة ،عالكة
عىل خفض دعم الوقود كالكهرباء .فقد تغريت الظركؼ الوطنية بشكل جذرم بعد دخوؿ برنامج اإلصالح اًلدعوـ من صندكؽ
النقد الدكٌف َح ِّيز التنفيذ.
إف الخطط االقتصادية اًلذكورة يف هذا القسم تخربنا مبدل التزاـ مرص الحاٌف مبكافحة تغري اًلناخ .كمن اًلهم تحليل هذق
الخطط يف مقابل اسرتاتيجيات التخفيف كالتكيف الالحقة ،ألنها يف األغلب ما تكوف متباينة .إف الرؤية االقتصادية التي تتبناها
الحكومة تهتم يف اًلقاـ األكؿ بزيادة االستثامرات األجنبية الخاصة ،كبناء البنية التحتية ًلؤسسات األعامؿ ،كالحد من النمو
السكاين ،كتنفيذ مشاريع 6كطنية ضخمة .كمن بني هذق اًلشاريع الضخمة :تطوير سيناء كالساحل الشامٌف الغريب ،كبناء
7
العاصمة اإلدارية الجديدة.
اتخذت الحكومة خطوات كبرية لضامف تقدـ هذا "النمو االقتصادم" .كمع ذلك ،مل يتحقق سول القليل .كتعترب كل من الحامية
االجتامعية للفئات الفقرية كمحدكدم الدخل ،كتوفري سكن عادؿ كمستداـ ،كضامف األمن الغذايئ ،كتعزيز التنمية الالمركزية،
جز نء من األهداؼ كاألكلويات القومية لوثيقة "اًلساهامت اًلحددة كطنينا" ًلرص .8كهي أيضن ا قضايا تصب يف جوهر اهتاممات
العدالة اًلناخية .كالتي تؤكد عىل رضكرة ضامف العدالة االجتامعية يف ضوء التفاكتات الناجمة عن تغري اًلناخ .كمع ذلك ،فإف
هذا القسم يف كثيقة اًلساهامت ال يحاكؿ ربط األكلويات الوطنية اًلرصية باألكلويات الالزمة لحامية البيئة ،كضامف العدالة
االجتامعية يف ضوء تغري اًلناخ ،كإعادة توزيع الرثكة .إف الوعود بالحامية االجتامعية ُمب َهمة كغري قابلة للتحقيق يف ظل النظاـ
االقتصادم الحاٌف.
َ -2
التك ُّيف
فﯾما ﯾتعلؽ بتدابﯾر التﮐَﯾُّؼ مع تغﯾر المناخ ،فإف كثيقة "المساھامت المحددة كطنﯾنا" تحوم قس نما طوﯾالن مف اإلجراءات
المخططة مقسمة إًف فئتني )1( :إجراءات مرص اًلعتزمة لتعزيز سهولة الت َك ُّيف )2( .حزـ إجراءات الت َك ُّيف .كذلك عىل الرغم
من عدـ كجود اختالؼ يف اًلفهوـ كاضح بني الفئتني؛ فكالهام يتعلق بتدابري الت َك ُّيف .كتستهدؼ التدابري موارد اًلياق ،كاألمن
الزراعي ،كاًلناطق الساحلية ،كقطاع الصحة ،كاًلناطق الريفية ،كالسياحة ،كقطاع الطاقة.
كيف حني أف العديد من نشطاء البيئة يرفضوف تدابري الت َك ُّيف كطريقة لتجنب مواجهة اًلسؤكلية األكرب الخاصة بالحد من
انبعاثات الكربوف ،كالتي يشار إليها باسم "التخفيف" ،فإف الت َك ُّيف رضكرل بقدر ما ُيكن أف يعكس التزاـ دكلة ما بالعدالة
 6انظر وثٌمة المساهمات المحددة وطنٌا لمصر ،ص 4
 7المرجع السابك
 8المرجع السابك ،ص 5-4
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االجتامعية خالؿ العيش تحت أرضار تغري اًلناخ .كبالنظر إًف أف مساهمة مرص يف انبعاثات الكربوف العاًلية منخفضة إًف حد
كبري ،يف حني أف آثار تغري اًلناخ عىل مرص مرتفعة للغاية ،نجد أف خطط التكيف يف مرص أكرث أهمية كإلحا نحا.
لعل القضية األكرث إلحا نحا هي "اًلياق" .كتشمل التدابري التي تبحثها الحكومة للت َكيُّف مع اًلوارد اًلائية اًلتناقصة :زيادة سعة
تخزين اًلياق ،كتحسني أنظمة الرم كالرصؼ ،كتغيري أمناط الزراعة ،كإعادة تدكير مياق الرصؼ اًلعالَجة ،كحصاد مياق األمطار.9
يف البداية ،تبدك تلك اآلليات ُمشَ ِّجعة .لكن عندما نلقي نظرة فاحصة عىل الخطط االقتصادية الفعلية للحكومة ،نجد الصورة
أكرث إرباكنا .نحن ،عىل سبيل اًلثاؿ ،ال نحصل عىل أية تفاصيل حوؿ كيفية أك متى تخطط الحكومة بالضبط لزيادة سعة تخزين
اًلياق .عالكة عىل ذلك ،ال يوجد ذكر ًلشكلة نقص اًلياق اًلوجودة إًف حد كبري ،ككيف تخطط الحكومة إلدارة مواردها النادرة
بطريقة عادلة .أما القسم اًلتعلق باألهداؼ كاألكلويات الوطنية ،فيؤكد بوضوح أف الحكومة تضخ أمواالن يف اًلشاريع الوطنية
حتام كميات كبرية من اًلياق للبنية التحتية اًلخطط لها ،كيف
الضخمة ،مثل :العاصمة اإلدارية الجديدة ،كالتي سوؼ تستهلك ن
مساحاتها الخرضاء.
كمن ناحية أخرل ،تُكتب بعض اإلجراءات اًلقصودة بطريقة فضفاضة كغامضة ،بحيػث ُيكػن أف تعنػي أم يشء كال يشء يف آفٍ
كاحد .ففي قسم "فئة اًلناطق الساحلية" ،عىل سبيل اًلثاؿ ،تتضمن حزمة العمل "الحد من مخاطر تغري اًلناخ ،كبناء القػدرات
للمجتمع اًلرصم ،كتعزيز الرشاكات الوطنية كاإلقليمية يف إدارة األزمات اًلتعلقة بتغري اًلناخ ."10أما يف القطاع الزراعي ،قد تبدك
اإلجراءات اًلقصودة أكرث كضو نحا ،كلكنها أيضن ا فضفاضة بشكل كبري؛ بحيث أنه من غري الواضح ما إذا كانت مفيػدة أـ ال .فهػي
تشمل ،عىل سبيل اًلثاؿ ،بناء النظاـ اًلؤسيس ال َف َّعاؿ إلدارة الكوارث الناجمة عن تغري اًلناخ ،كتطوير النظم االقتصادية الزراعية
الجديدة ًلقاكمة تغري اًلناخ إلدارة مصايد األسامؾ ،كاإلنتاج الحيواين ،كاًلحاصيل ،كمراجعة سياسات استخداـ األرايض كالتوسػع
الزراعي الحالية التي تأخذ يف االعتبار االحتامالت اًلستقبلية لتدهور األرايض بسبب تغػري اًلنػاخ .11كػام ُيكػن أف يكػوف الػنهج
اًلتبع لتحقيق هذق الخطط إما عاب نرا أك كارثينا .فعىل سػبيل اًلثػاؿُ ،يكػن إنشػاء الػنظم االقتصػادية الزراعيػة الجديػدة لصػالح
الرشكات الزراعية متعددة الجنسيات .إف تغيري سياسػات اسػتخداـ األرايض ُيكػن أف يرضػ بػاًلزارعني الصػغار لصػالح اقتصػاد
اًلحاصيل النقدية .كهو ما بدأ بالفعل مع تعديالت عاـ  2018للقوانني الزراعية.
كتشمل إجراءات الت َكيُّف الواعدة ما ييل :زيادة كفاءة قطاع الرعاية الصحية كمتكينه من التعامل مع تغري اًلناخ ،كبناء القدرات
للمجتمعات اًلحلية يف اًلناطق السياحية اًلعرضة ًلخاطر تغري اًلناخ ،كإنشاء نظم دكرية للرصد كاإلبالغ .12كبكل تأكيد ،ينبغػي
دمج جميع اإلجراءات اًلقرتحة يف الخطط اإلسرتاتيجية لقطاعات مختلفة يف مرص ،كلكن نظػ نرا ألف كػل قطػاع يقسػم نفسػه إًف
عدد ال يُحىص من الشبكات كاًلصالح كالسلطات اًلختلفة ،فإف هذق اإلجراءات يصػعب تنفيػذها .كبالتػاٌف يصػبح مػن األسػهل
كتابة نوايا فضفاضة دكف رشح كيفية اتخاذ إجراءات ملموسة ك ُم َح َّددة .ال ينبغي اعتبار تدابري الت َكيُّف مبثابة إصػالحات مؤقتػة
صغرية لنتائج تغري اًلناخ .فهم ىف احتياج إًف التعاكف بني اًلؤسسات كإعادة هيكلة بعػض األنظمػة اإلداريػة .كلػي يصػبح ذلػك
فعاالن  ،يجب كضع اإلصالحات يف إطار منوذج العدالة اًلناخية ،الذم يشدد عىل التغيريات يف االقتصاد السيايس بقػدر التعػديالت
التقنية.
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 -3التخفيف

ككام ذكرنا ُمسبقنا ،فإف نسبة مرص يف االنبعاثات الكربونية العاًلية تبلغ  .٪0.61مام يعني أنه عىل اًلستول العاًلي ،لن
تكوف إجراءات التخفيف يف مرص عىل نفس القدر من التأثري يف الدكؿ ذات االنبعاثات اًلرتفعة .كمع ذلك ،ت ُعتَرب التدابري
اًلحلية للتخفيف من تغري اًلناخ رضكرية ،خاصة يف ضوء خطط مرص للنمو االقتصادم .كعند إعادة النظر يف القسم
اًلتعلق باألكلويات كاألهداؼ الوطنية ،مثة حاجة إًف تسليط الضوء عىل التناقض بني اسرتاتيجية الدكلة التنموية
كااللتزامات اًلتعلقة باًلناخ .فال يتوافق منوذج النمو االقتصادم كالتنمية الذم تتبعه الحكومة حال نيا مع ما يتطلبه
اقتصاد "منخفض الكربوف" .كيُعترب األخري رضكرم للغاية للتخفيف من تغري اًلناخ .لكن هذا األمر مل يكن مفاج نئا،
حيث أف اتفاقية باريس نفسها استَب َع َدت أم احتاملية إلزالة الكربنة الهيكلية لالقتصاد .كفيام ييل ،نقوـ بتحليل خطط
عمل مرص لعملية التخفيف .كهي مقسمة إًف فئتني :سياسات التخفيف ،كإجراءات التخفيف.
تركز سياسات التخفيف بشكل رئييس عىل تطوير األسس الالزمة ألنظمة الطاقة منخفضة الكربوف .غري أف الوثيقة تنص
عىل أف تلك األسس يجب أف تكوف "مالمئة محلينا" ،مثل :تكنولوجيات إنتاج الطاقة اًلنخفضة الكربوف اًلالمئة محل نيا،
كنقل التكنولوجيا اًلناسبة محل نيا ،كتكنولوجيات الوقود األحفورم ال َف َّعالة اًلالمئة محل نيا .13ك لكن ليس هناؾ أم تفسري
ًلا تعنيه عبارة "اًلالمئة اًلحليان" ،أك من الذم يحدد ما هو مناسب محل نيا .كهذق مسألة حاسمة ،ألف مصالح الصناعات
الكبرية تحل يف األغلب محل اًلصالح البيئية كاًلجتمعات اًلحلية خالؿ صياغة سياسات التخفيف .إف صناعة الوقود
األحفورم ،الذم تواصل منوها  -بال جداؿ حولها  -تحدد ما هو مناسب محل نيا ًلصالحها الخاصة .كهذا هو السبب يف أف
اتفاقية باريس قد قوبلت بالكثري من التشكك ،ألنها ال تنتقد رصاحة صناعة الوقود األحفورم كال تربز الحاجة اًللحة
إليقاؼ منوها.
تلقي "كثيقة اًلساهامت" الضوء عىل الحاجة إًف :االستخداـ األكرث كفاءة للطاقة من ِق َبل اًلستخدمني النهائيني،
كالتغيريات السلوكية ،كاإلدخاؿ الرسيع للوائح معايري الكفاءة الصارمة كمعايري التكنولوجيا ،كالتسعري البيئي الخارجي.14
قرتح أف يتم دفع
كيف حني أف هذق اًلقرتحات تبدك مفيدة ،لكنها ال تقدـ أم حلوؿ جديدة للحد من تغري اًلناخ .كام يُ َ َ
محك العمل إًف مجاالت -1 :اإلدارة الفنية للرشكات (التي ال يزاؿ تضخمها مرحب به) -2 .السلوؾ البرشم الفردم .أك
بعبارة أخرل ،فإف نهج مرص إزاء التخفيف ينقل العبء عىل األفراد كالرشكات التجارية يف سياؽ من اللوائح الضعيفة.
كاالستثناء الوحيد لهذا النهج هو خطط مرص الستخداـ الطاقة اًلتجددة عىل نطاؽ الدكلة ككل.
كبجانب استخداـ الطاقة اًلتجددة ،تشمل إجراءات التخفيف األخرل :تحسني كفاءة النقل الربم ،كالتبديل من النقل
الربم إًف النقل النهرم كالسكك الحديدية ،كزيادة القدرة االستيعابية للدكلة من خالؿ اًلزارع ،كالحفاظ عىل األشجار يف
الطرؽ الحرضية ،كاستخداـ اًلياق العادمة اًل ُعالَجة للرم الزراعي .15كتعترب هذق اإلجراءات رائعة من الناحية النظرية،
كلكن مع غياب التنسيق بني مؤسسات الدكلة اًلختلفة ،من غري الواضح ما إذا كانت هذق الخطط ستدمج يف مشاريع
13
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التنمية كاالستثامر أـ ال .فعىل سبيل اًلثاؿ ،يتم حال نيا إنشاء خطوط جديدة ًلرتك األنفاؽ ،كلكن الحكومة أنفقت أيضن ا
مبالغ طائلة من اًلاؿ لبناء طرؽ رسيعة جديدة يف جميع أنحاء البالد .هناؾ منو هائل يف النقل الربم ،كليس التحوؿ عن
ذلك.
كت ُعترب اًلشكلتاف الرئيسيتاف األخريتاف هام :استخداـ الفحم ،كصناعة اإلنتاج الحيواين يف مرص .كقد ثبت علم نيا أف قطاع
إنتاج الرثكة الحيوانية يسهم يف  ٪18من انبعاثات الغازات الدفيئة 16يف العامل .أما الفحم ،فهو أخطر أنواع الوقود
األحفورم كثيف الكربوف ،كيسهم بشكل مبارش يف ظاهرة االحتباس العاًلي .هذاف عامالف مهامف للغاية يف اًلناقشة
حوؿ التخفيف من تغري اًلناخ ،كمع ذلك فهام غائباف متا نما عن كثيقة اًلساهامت يف مرص .يف حني أف مرص تحتاج إًف
تلبية احتياجاتها اًلتزايدة برسعة من الطاقة ،فإف الفحم يوفر إصال نحا رسي نعا ال ُيكن تحمله ،مام يؤدم إًف عواقب
بيئية 17كصحية كخيمة .كام تظهر األبحاث أف قطاعات اًلجتمع الرثية هي كحدها القادرة عىل استهالؾ اللحوـ .كيف
الوقت ذاته ،يظل قطاع الرثكة الحيوانية يشكل خطر من ناحية الصحة كالبيئة كالتنوع البيولوجي كالعدالة االجتامعية.

 16غوري كونٌسوارن و دانٌال نٌرنبٌرغ" .اإلنتاج العالمً لحٌوانات المزارع وظاهرة االحترار العالمً :التأثٌر على تغٌر المناخ والتخفٌف من حدته" .مجلة
وجهات الصحة البٌئٌة ،المجلد.582-578 :)2008( 116،5 .
 17دٌنا زاٌد وجٌنً سوارز" .حملة ضد الفحم فً مصر" ،مجلة  ،Middle East Reportمجلد ( 271صٌف  :)2014ص .35-29
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مالحظات ختامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع األخذ بعني االعتبار جميع ما سبق ،إف هناؾ الكثري من الشكوؾ حوؿ اًلساهامت اًلرصية .كمن غري الواضح ما إذا
كانت ستنفذ جميعها أك ما إذا كاف لها أم آثار ملموسة .مل يتم التطرؽ إٌف عمليات إعادة الهيكلة الالزمة لكل من
إجراءات الت َك ُّيف كالتخفيف أك دمجها بشكل ٍ
كاؼ يف خطط التنمية كاالستثامر الوطنية .عالكة عىل ذلك ،تقرتح كثيقة
اًلساهامت بعض التدابري القدُية التي تعرضت النتقادات شديدة من ِق َبل العلامء كنشطاء العدالة البيئية عىل حد
سواء ،مثل تأسيس "أسواؽ تجارة 18الكربوف" .كبعد مركر ثالث سنوات من تقديم الوثيقة إًف اتفاقية األمم اًلتحدة
اإلطارية بشأف تغري اًلناخ ،مل يتحقق سول القليل من الخطط اًلقرتحة ،يف حني أف بعض "األكلويات الوطنية" اًلتعلقة
باًلشاريع الضخمة نجدها قد أُن ِج َزت بالفعل.
يتكهن القسم األخري من كثيقة اًلساهامت أف مرص تحتاج إًف  73مليار دكالر من اًلانحني الدكليني من أجل تنفيذ
خطط العمل اًلقرتحة .19يف حني أف التعامل مع تغري اًلناخ هو أمر مكلف فعل نيا ،كأنه ينبغي عىل الدكؿ ذات االنبعاثات
الكثيفة أف تتحمل العبء األكرب لتمويل هذق الجهود ،فال ينبغي التعامل مع تغري اًلناخ كمجرد مرشكع معزكؿ يتطلب
كجود صندكؽ معزكؿ .إذا كانت "العدالة اًلناخية" تدكر حوؿ إعادة التفكري يف مفاهيمنا حوؿ اًلسؤكليات البيئية
كالسياسية ،كاًلوارد ،كاًلشاركة يف صنع القرار ،فإننا نحتاج إًف إعادة التفكري يف اًلنطق الكامن كراء إدارة اًلوارد اًلالية
اًلحلية يف مرص .كلعل هذا هو السبب كراء رفض عدد كبري من أعضاء اتفاقية باريس؛ ألنها فشلت يف معالجة الحاجة
اًلُلِ َّحة للتغيري الهيكيل.

18
19

انظر وثٌمة المساهمات المحددة وطنٌا لمصر ،ص 12
المرجع السابك13 ،

11
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جهاد أباظة" ،دعهم يأكلوف الكينوا :سحق اًلزارعوف اًلرصيوف بفرض قيود عىل األرز" 7 ، Middle East Eye ،يونيو .2018تاريخ آخر زيارة 24 :أكتوبر .2018
https://www.middleeasteye.net/in-depth/features/plight-egypts-rice-farmers-what-s-left-us-after-theytake-away-rice-1854666811.
باتريك بوند ،الجانب السيايس للعدالة اًلناخية :الشلل يف األعىل كالحركة يف األسفل( جنوب أفريقيا :مطبعة جامعة كوازكلو –ناتاؿ )2012
"-ملف اًلخاطر اًلناخية :مرص".

Climate Links. https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2018_USAID-ATLASProject_Climate-Risk-Profile-Egypt.pdf

"التخلص من الفحم تدريجيا" .Climate Analytics ،تاريخ آخر زيارة 27 :أكتوبر 2018https://climateanalytics.org/briefings/coal-phase-out/.
"موجز إعالمي قُطرم :مرص" .2017 ،تاريخ آخر زيارة 27 :أكتوبر 2018www.fao.org/3/a-i7312e.pdf
سهاـ داكد" ،تحليل أمناط استهالؾ الغذاء يف مرص" .رسالة دكتوراة ،جامعة كيل .2005 ،تاريخ آخر زيارة 24 :أكتوبر.2018
https://core.ac.uk/download/pdf/56724192.pdf
"مرص -الطاقة اًلتجددة" 18 ،سبتمرب 2018https://www.export.gov/article?id=Egypt-Renewable-Energy
"مرص تنفق  22مليار عىل بناء الجسور كالطرؽ يف الثالثة أعواـ اًلاضية ".األهراـ أكف الين 15 ،يناير  ,2018تاريخ أخرزيارة 20 :سبتمرب . 2018
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/288206/Business/Economy/Egypt-completed-EGP-bln-in-bridges,-roads-over-pa.aspx.
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"بياف حقائق عن انبعاثات غازات االحتباس الحرارم :مرص" Climate Linkshttps://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/GHG Emissions Factsheet
Egypt_v6_11_02-15_edits (1) Steed June 2016_rev08-19-2016_Clean.pdf

-عمر محمد قنديل" ،تخصيص ماليني اليوركات لتحسني شبكة مرتك أنفاؽ القاهرة" 6 ،أغسطس Egypt Today 2018

 .تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب .2018

http://www.egypttoday.com/Article/2/56664/Millions-of-euros-allocated-to-improve-Cairo-Metronetwork
غورم كونيسوارف ك دانياؿ نرينبريغ" .اإلنتاج العاًلي لحيوانات اًلزارع كظاهرة االحرتار العاًلي :التأثري عىل تغري اًلناخرقمي:
كالتخفيف من حدته" ، Environmental Health Perspectives .اًلجلد( 116،5 .مجلد ُ .582-578 :) 2008مع ِّر ُؼ ّ
..11034.ehp/10.1289
جوف بارنيل" .إيرينا تضع خريطة طريق لجعل مرص سوقان متعددة الطاقة الشمسية" 9 ،PV Tech .أكتوبر  .2018تاريخآخر زيارة 1 :نوفمرب .2018
https://www.pv-tech.org/news/irena-plots-roadmap-to-make-egypt-a-multi-gw-solar-market.
سمر سمري" .اًلزارعوف اًلرصيوف يشتكوف من أزمة نقص اًلياق"  23 ،Egypt Todayسبتمرب .2018تاريخ آخر زيارة 1 :نوفمرب 2018
http://www.egypttoday.com/Article/1/57981/Egyptian-farmers-complain-about-water-shortage
ديفيد شلوسبريغ " ،إعادة تصور العدالة البيئية :الحركات العاًلية كالنظريات السياسية :،السياسات البيئية :)2004( 3 ،13رقمي0964401042000229025/10.1080 :
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