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خفضت جائحة كوفيد-19 انبعا�ات 
الغا�ات الدفيئة وتلوث الهواء 

بدرجة ك�يرة، لكن هذا التأ�ير 
اإليجابي مؤقت. 

يتوقع تعرض االقتصادات العالمية 
لالنكماش في العام الجاري، لكن 

لدينا فرصة إلعادة بناءها بنموذج 
أكثر استدامة. 

باإلمكان توجيه حزم التحفيز 
االقتصادي المتعلقة بكوفيد-19 
نحو مباد�ات ال يقتصر دورها على 

إنقاذ االقتصادات فحسب، بل 
يتجاوز ذلك إلى مجابهة تحدي 

التغير المناخي أيضًا. 

إضافة إلى تخفيض االنبعا�ات 
الصادرة حاليًا، علينا البدء في 

التخلص من كميات أكبر من الغا�ات 
الدفيئة المنتشرة كي �تمكن من 

تفادي حدوث أزمة مناخية. 

الحياة بعد كوفيد-19: مواجهة التغير المناخي 
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1 Our World in Data – “World Population Growth” May 2019
2 The Earth Observatory, NASA – “Effects of Changing the Carbon Cycle” June 2011

شهدت نهاية الق�ن الثامن عشر بداية الثورة الصناعية األولى، التي شّكلت 
مرحلة انعطاف رئيسة في التا��خ البشري ألنها بدأت عملية اإل�تاج اآللي 
بمعدالت �تجاوز قد�ات القوة العضلية. و�تالت بعد ذلك التحوالت التي 

وصفت أحيانًا بأنها ثو�ات صناعية الحقة، فالثورة الصناعية الثانية أ�احت اإل�تاج 
على نطاٍق واسع، وقدمت الثالثة قفزة رقمية في مجاالت الحوسبة 

واالتصاالت واإل�ترنت. ونشهد حاليًا انطالق الثورة الصناعية ال�ابعة التي تدمج 
�ين التقنيات المادية والرقمية. وأدى كل ذلك إلى ازدهار البش��ة، فارتفع عدد 
سكان العالم من مليار نسمة إلى 7.7 مليا�ات نسمة خالل أكثر من 200 عام1. 
بدأت هذه الثو�ات الصناعية بعدما طور جيمس واط محركات الطاقة البخا��ة. 

وأ�تج تحو�ل الوقود األحفوري إلى طاقٍة ميكانيكية ابتكا�اٍت عديدة، مثل 
المصانع وتوفير الكهرباء ومحركات االحت�اق الداخلي وغيرها. لكن تحو�ل 

الوقود األحفوري إلى طاقٍة يتسبب كذلك �إطالق نوا�ج ثانوية مثل الغا�ات 
الدفيئة التي تسهم في احتجاز ح�ارة الشمس في الغالف الجوي لألرض. 

وعلى الرغم من أن تلك الغا�ات موجودة ط�يعًيا في نظامنا ال�يئي فإن تضخم 
كميا�ها تسبب في ارتفاع درجات ح�ارة الجو. وما ي��د خطورة األمر أن هذه 

الغا�ات �ت�اكم بم�ور الوقت. ومن أشهر الغا�ات الدفيئة غاز ثاني أكسيد 
الكربون، الذي ينتج عن ح�ق الوقود األحفوري، فتمتص النبا�ات واألشجار 

25% منه، وتمتص المحيطات 30% منه، ويتبقى 45% منه منتش�ًا في 
الغالف الجوي آلالف األعوام.2 

الوضــع
ال�اهــــن



3 SeaLevel.info, NASA, Global Monitoring Laboratory (Mauna Loa Observatory)
4 The Met Office
5 World Economic Forum – “How the Middle East is suffering on the front lines of climate change” April 2019
6 United Nations – “Middle East and North Africa region taking action to combat climate change” November 2016
7 Reuters – “Last decade most expensive for natural disasters: report” January 2020
8 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C, Summary for Policymakers
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أللف عام لم �تجاوز نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو هذا الخط

يجرى العلماء قياسات وحسابات تركيز ثاني أكسيد الكربون في هواء 
األرض بوحدة الجزء في المليون، فوجدوا أن تركيزه ت�اوح على مدار 650 
ألف عام التي سبقت الثورة الصناعية األولى من 180 إلى 300 جزء في 

المليون. إال أن الثو�ات الصناعية الم�تالية أدت إلى ارتفاع انبعا�ات ثاني 
أكسيد الكربون وت�اكمه في الغالف الجوي فارتفع تركيزه من 285 جزء 
في المليون في العام 1850 إلى 414 جزء في المليون في شهر أب��ل 

2020 3 ما أدى إلى ارتفاع درجة الح�ارة العالمية بقيمة درجة مئوية واحدة 
بالمقارنة مع العام 1850 4.

مستوى 1950

تظهر تأ�ي�ات كارثية على العالم بسبب ارتفاع درجة الح�ارة، ويشمل ذلك 
الطقس المتطرف، وت�اجع اإلمدادات الغذائية، وارتفاع مستوى سطح البحر. 
ففي مصر مثًال، بدأت مدينة اإلسكند��ة التي يسكنها 5 مال�ين نسمة في 

الغ�ق5. وتعرض المغرب لموجة جفاف في العام 2015 أدت إلى خسارة 
نصف محصول القمح، وانخفاض النا�ج المحلي اإلجمالي بنسبة 6%1.5. 

وقدرت الخسائر التي �تجت عن كوارث ط�يعية خالل العقد الماضي فحسب 
بنحو 3 ت��ليونات دوالر7. وال يقتصر تأ�ير ت�ايد مستويات ثاني أكسيد الكربون 

على ارتفاع درجات الح�ارة فحسب، بل يتسبب ذلك أيًضا بارتفاع درجة 
حموضة مياه المحيطات. ويضاف إلى هذا قائمة أطول من التأ�ي�ات 

السل�ية المخيفة. وأفاد ف��ق الخب�اء الحكومي الدولي المعني بالتغير 
المناخي أن انبعا�ات ثاني أكسيد الكربون إن لم �نخفض بنسبة 45% بحلول 

العام  2030 8 مقارنة بانبعا�ات العام 2010، فلن �تمكن من تجنب 
العواقب التي ستؤثر على حياة البشر. 

الحياة بعد كوفيد-19: مواجهة التغير المناخي 

NASA :المصدر



9  UNFCCC https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification
10 UNFCCC Paris Agreement https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
11 https://www.who.int/health-topics/air-pollution
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المصادر التي �نتج الغا�ات الدفيئة المسؤولة عن التغير المناخي، تطلق 
أيضًا ملوثات الهواء التي تؤثر سل�يًا على صحة اإلنسان، ومنها أكاسيد 

النيت�وجين وأول أكسيد الكربون. وتمثل المركبات ومحطات توليد 
الكهرباء وأنظمة تدفئة البنايات وال��اعة وح�ق النفايات أسباب رئيسة 
لتلوث الهواء الذي �ؤدي إلى حدوث 4.2 مال�ين حالة وفاة سنويًا 11 

على مستوى العالم. 

نعلم أن تركيز الغا�ات الدفيئة في الغالف الجوي متساوي تق��بًا في جميع 
أنحاء العالم بغض النظر عن مصدر االنبعا�ات. ويعني هذا أن التغير المناخي 

مشكلًة عالمية �تطلب حًال دوليًا. وتجسد التعاون العالمي في مواجهة التغير 
المناخي بتوقيع ا�فاقية األمم المتحدة اإلطا��ة بشأن التغير المناخي، 

وااللت�ام بتخفيض انبعا�ات الغا�ات الدفيئة في العام 1997 من خالل ا�فاقية 
كيوتو، باإلضافة إلى االلت�امات األكبر في ا�فاقية با��س في العام 2015، 

التي وقعت عليها 189 دولة9. و�نص االتفاقية على االلت�ام �إبقاء ارتفاع 
درجات الح�ارة العالمية تحت درجتين مئويتين بالمقارنة مع درجات الح�ارة قبل 

الثورة الصناعية، وبذل الجهود لخفض ذلك إلى 1.5 درجة مئوية.10

الحياة بعد كوفيد-19: مواجهة التغير المناخي 
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كمية االنبعا�ات العالمية ستنخفض بقيمة 30.6 مليار طن متري هذا العام
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12 IEA – “Global Energy Review 2020” April 2020
13 The National – “Coronavirus: Air quality in Abu Dhabi continues to improve due to restrictions” May 2020
14 Bloomberg – “The Pandemic Delivers Small Wins for the Climate” May 2020

غّيرت جائحة كوفيد-19 حيا�نا بصورٍة مفاجئة وك�يرة. إذ توقفت الرحالت 
الجوية وأغلقت األعمال التجا��ة والتزم الناس بالبقاء في منا�لهم. وأدى ذلك 

إلى انخفاض انبعا�ات الغا�ات الدفيئة، وأهمها ثاني أكسيد الكربون الذي 
ت�اجع بنحو 8% عالميًا في العام 2020 12. وانخفض أيضًا تلوث الهواء بصورٍة 
ك�يرة. ففي مدينة أبوظبي مثًال انخفضت مستويات ثاني أكسيد النيت�وجين 

بنسبة 62% بسبب جائحة كوفيد-19 13، حتى أنك أصبحت تشاهد �رقة 
السماء في عدد من المدن األكثر تلوثًا في العالم. 

لكن هذه االنخفاضات مؤقتة، وتأ�يرها محدود على المناخ على المدى 
البعيد. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى انخفاض انبعا�ات ثاني أكسيد 

الكربون بمقدار 2.6 مليار طن متري بالمقارنة مع العام الماضي، فإن 
التوقعات أن غالفنا الجوي سيستقبل 30.6 مليار طن من ثاني أكسيد 

الكربون خالل هذا العام14. باإلضافة إلى أن االنبعا�ات الحالية ليست مقياسًا 
لحجم االنبعا�ات المستقبلية بعد ا�تهاء أزمة كوفيد-19. وعلى الرغم من أن 

بعض السلوكيات التي أ�تجتها األزمة، مثل العمل من المن�ل والتسوق عبر 
اإل�ترنت، ستستمر لفترٍة بعد انقشاعها، فإن مستويات االنبعا�ات ستعود 

لالرتفاع مجددًا بعد استئناف النشاط االقتصادي. 

الحياة بعد كوفيد-19: مواجهة التغير المناخي 

المصادر: بلوم�ي�ج. وكالة الطاقة الدولية، 2020
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15  IMF – “World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown” April 2020
16  The Wall Street Journal – “Companies Start Reaping Billions in Tax Breaks to Ride Out Economic Slump” May 2020
17  KPMG – “Government and institution measures in response to COVID-19” May 2020
18  UAE Government – “Economic support to minimise the impact of COVID-19” May 2020
19  IRENA (2019), ‘Renewable Energy Market Analysis: GCC 2019’. IRENA, Abu Dhabi

أقرت دولة اإلما�ات حزم
تحفيز اقتصادي بقيمة

126.5
مليار درهم

يتوقع أن تؤدي أزمة كوفيد-19 إلى انكماش االقتصادات العالمية هذا 
العام15. وستحتاج إلى بعض الوقت كي �تعافى. وحين يحدث ذلك و�بدأ 

العالم في إعادة البناء، سنكون أمام سؤال مصيري عن نوع العالم الذي ن��د 
إعادة بناءه، فهل ن��د أن تعود األمور إلى سيرتها األولى؟ أم نفضل أن نسلك 
ط��قًا مختلفًا، وأن نستغل الفرص لنبني عالمًا أفضل؟ واإلجابة على ذلك أمر 

ملّح جدًا، ألن الحكومات �نفق حاليًا ت��ليونات الدوال�ات على حزم التحفيز 
االقتصادي كي ال يغ�ق مركبها. فمثًال قدمت الواليات المتحدة األم��كية 

إعفاءات ض���ية وصل مجموعها إلى 650 مليار دوالر16. وفي البلدان العر�ية، 
دعمت المملكة العر�ية السعودية القطاع الخاص بحزمة تحفيز بلغت قيمتها 

48 مليار دوالر17، وأقرت دولة اإلما�ات حزم تحفيز اقتصادي بقيمة 126.5 
مليار درهم (34.4 مليار دوالر18). ويمكن توجيه هذه التمويالت نحو مباد�ات 

ال يقتصر تأ�يرها على إنقاذ االقتصادات فحسب، بل المساعدة أيضًا في حل 
مشكلة التغير المناخي. وبدأ االعتماد في أغلب أنحاء العالم، ومنها البلدان 

العر�ية، على مصادر الطاقة المتجددة ألنها أقل مصادر الطاقة تكلفًة19، 
و�زداد انخفاض تكلفتها إن أضفنا إلى الحساب التكلفة التي كنا سنتكبدها 

لعالج المشكالت ال�يئية لو أننا استخدمنا مصادر الطاقة التقليدية.

دعمت المملكة العر�ية
السعودية القطاع الخاص
بحزمة تحفيز بلغت قيمتها

48 مليار
(34.4 مليار دوالر)دوالر

الحياة بعد كوفيد-19: مواجهة التغير المناخي 

الفرصة



008

20  Reuters – “Factbox: Key climate spending in EU's 'green recovery' plan” May 2020
21  Reuters – “Germany’s Merkel wants green recovery from coronavirus crisis” April 2020
22  Matador Network – “Iceland is using its coronavirus stimulus package to fight climate change” May 2020
23  Bloomberg – “Companies Worth $2 Trillion Are Calling for a Green Recovery” May 2020

ستؤثر الق�ا�ات التي �تخذها خالل األزمة الحالية على مستقبلنا، وستؤثر على 
المدى البعيد على االقتصاد. ولن تحظى الحكومات بفرصة مما�لة لتوجيه 
هذا المستوى من التمو�ل نحو حل المشكالت المناخية. ففي أو�وبا مثًال، 

تعمل الدول على إنعاش االقتصاد بط��قٍة صديقة لل�يئة. وأعلنت المفوضية 
األو�و�ية، وهي الجهة التنفيذية لالتحاد األو�وبي، عن حزم تحفيز اقتصادي 
بقيمة 826 مليار دوالر. وال تغفل تلك الحزم مسألة مواجهة التغير المناخي 
في خضم إنعاش االقتصاد 20 من تأ�ير األزمة. وشددت المستشارة األلمانية 

أنجيال ميركل على الحاجة إلى التركيز على حماية المناخ خالل تحفيز 
االقتصادات التي تض�رت بفعل جائحة كوفيد-19 21. وخصصت أيسلندا تمويًال 

للمشا��ع التي تهدف إلى مواجهة التغير المناخي ضمن حزمة التحفيز 
االقتصادي الثانية التي أعلنت عنها بعد تفشي جائحة كوفيد-19 22. وأعربت 
الشركات عن دعمها للتعافي االقتصادي عبر األساليب المستدامة، إذ طالبت 
مجموعة من 150 شركة ي��د إجمالي �ؤوس أموالها عن 2.4 ت��ليون دوالر، 

أن �رسم السياسيون خطة تعافي تمثل مواجهة التغير المناخي ركيزة 
أساسية فيها. 23

الحياة بعد كوفيد-19: مواجهة التغير المناخي 
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24 IRENA (2019), ‘Renewable Energy Market Analysis: GCC 2019’. IRENA, Abu Dhabi

ولتنفيذ ا�فاقية با��س، ُيطلب من الدول تقديم خطط �نفيذية مناخية، 
تسمى المساهمات المحددة وطنيًا. وتستعد الدول حاليًا لتقديم الجولة 

الثانية من المساهمات المحددة وطنيًا للعام 2020، ولهذا عليها 
االستفادة من انخفاض التكاليف، وتوفر حزم التحفيز االقتصادي المرتبطة 

بكوفيد-19 فرصًا لتقديم الت�امات أشد مما كان مخططًا له سابقًا. و�تمتع 
الدول العر�ية بوضع مميز يتيح لها �نفيذ ذلك بسبب تمتعها بمستويات عالية 

من اإلشعاع األفقي الكلي واإلشعاع العادي المباشر، وهي مصطلحات 
مرتبطة بأشعة الشمس و�تيح تقد�ر مدى قدرتها على االستفادة من 
الطاقة الشمسية. وباإلضافة إلى ذلك فإن الدول العر�ية �تمتع أيضًا 

بموارد ��اح جيدة جدًا يمكن استغاللها. 24

أب�زت الجائحة أيضًا قيمة ال�يانات في التعامل مع األزمات. إذ ساعدت 
ال�يانات الدقيقة الدول على استخدام موارد الرعاية الصحية بصورٍة مناسبة، 
وساعدت تط�يقات �تبع االتصاالت في الحد من تفشي الفي�وس. والفرصة 
سانحة اليوم للحصول على �يانات أدق في إطار الجهود المبذولة لمواجهة 
التغير المناخي، ومنها ال�يانات التي تميز �ين الغا�ات الدفيئة بش��ة المنشأ 

والغا�ات الدفيئة الط�يعية. ويمكن أيًضا ضخ اس�ثما�ات إضافية إلطالق 
أقمار اصطناعية تحمل حساسات لجمع هذه ال�يانات، ما يساعد الدول على 

تحديد مصادر االنبعا�ات والتحقق من �نفيذها إلج�اءات خفضها بدقة أعلى. 
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من األهداف عالية الطموح التي حددتها ا�فاقية با��س للمناخ، بذل 
الجهود لضمان عدم ارتفاع درجات الح�ارة العالمية أكثر 1.5 درجة 
مئوية بالمقارنة مع درجة الح�ارة السائدة في فترة ما قبل العصر 

الصناعي، وأصبح تحقيق هذا الهدف مستبعدًا، وحتى إن تحقق فهو 
يعني ت�اكم م��د من ثاني أكسيد الكربون. 
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لهذا باإلضافة إلى تقليل االنبعا�ات، نحتاج إلى البدء في التخلص من 
الغا�ات الدفيئة التي ت�اكمت على مدار القرنين الماض�ين. ويمثل التشجير 

أحد وسائل التخلص من ثاني أكسيد الكربون. ويمكن أيضًا ��ادة النسبة التي 
تمتصها المحيطات، لكن ذلك قد �ؤدي إلى عواقب غير مرغوبة مثل ��ادة 

درجة حموضة المحيطات، والتأ�ير على الحياة البح��ة. والتخلص من ثاني 
أكسيد الكربون أحد أسلو�ين رئيسين للهندسة الجيولوجية المقترحة 

لمكافحة التغير المناخي، واالقت�اح اآلخر هو تقليل كمية الطاقة الشمسية 
التي تصل إلى سطح األرض بحقن الغالف الجوي العلوي بج��ئات الكب��تات 
أو حقن الغالف الجوي السفلي بأمالح البحر ل��ادة درجة لمعان الغيوم كي 

تعكس ضوء الشمس بعيدًا عن األرض25. لكن المشكلة أن حلول الهندسة 
الجيولوجية هذه رفضت بسبب الصعوبات المرتبطة بها، إذ نحتاج مثًال إلى 

��اعة أكثر من مليار شجرة لمواجهة المستوى الحالي من االنبعا�ات.
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ويمثل استخدام منشآت احتجاز الكربون على نطاٍق واسع وسيلة واعدة 
وغير تقليدية للتخلص من ثاني أكسيد الكربون. وكانت تقنيات احتجاز 
الكربون وع�له موجودًة منذ عقود، ومهمتها أن تلتقط ثاني أكسيد 

الكربون المنبعث من المصادر الصناعية لتدفنه تحت األرض. لكن 
الشركات نجحت مؤخ�ًا في التقاط ثاني أكسيد الكربون بصورٍة أكثر 

فعالية من الهواء مباشرًة بغض النظر عن موقعه، لكن هذه الط��قة ما 
�الت في م�احل تطو�رها األولى، وتعمل شركات ناشئة عديدة في 

جميع أنحاء العالم على تطو�رها، فمثًال، تعمل شركة كربون إنجني��نج 
التي يدعمها �يل جيتس على إنشاء أول منشأة تجا��ة متكاملة اللتقاط 

مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويتوقع اكتماله بحلول العام 
2023، وتؤدي كل منشأة وظيفة 40 مليون شجرة. ويمكن دمج ثاني 

أكسيد الكربون بعد التقاطه مع الهيد�وجين إل�تاج وقوٍد خاٍل من 
الكربون مناسب للمحركات المستخدمة حاليًا. 
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• �إمكان الحكومات تحفيز التعافي االقتصادي مع 
م�اعاة ال�يئة من خالل توجيه حزم التحفيز االقتصادي 

نحو مباد�اٍت ال يقتصر دورها على إنقاذ االقتصادات 
فحسب، بل تستطيع معالجة مشكلة التغير المناخي أيضًا.

• على الحكومات م�اجعة المساهمات المحددة وطنيًا 
التي ستقدم بحلول نهاية العام 2020 التخاذ إج�اءات 

أكثر ص�امة.

المستقبل
األفكار والتوصيات قصيرة المدى 

(خالل تفشي كوفيد-19)

األفكار والتوصيات قصيرة إلى طويلة المدى 
(بعد ا�تهاء تفشي كوفيد-19)
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على الدول التركيز على تقنيات التخلص الكربون   •
إلى جانب الحد من االنبعا�ات، ودعوة أهم المبتك��ن 

و�واد األعمال البتكار وسائل غير تقليدية للتخلص من ثاني 
أكسيد الكربون المت�اكم. 


