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مشاعل أحمد األنصاري

أخصائي التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة
التحقــت مشــاعل بالعمــل فــي وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة فــي  ،2017وعملــت قبــل ذلــك كمستشــار تجــاري فــي شــركة
ِشــل إنترناشــيونال ومســؤول تســويق فــي مجموعــة أبــو ظبــي لإلعــام .وكانــت خــال فتــرة عملهــا فــي شــركة ِشــل أول
ســيدة وأول مواطنــة إماراتيــة تقــود «شــبكة صغــار المهنييــن بشــركة ِشــل فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا» ،وهــي
حاصلــة علــى بكالوريــوس التســويق مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة زايــد ،وحاصلــة أيضــاً علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة
األعمــال مــن الجامعــة الكنديــة فــي دبــي وإحــدى الخريجــات مــن جامعــة بينيديكتيــن (شــيكاغو ،الواليــات المتحــدة األمريكية)
وبرنامــج القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل ( )YFELفــي معهــد مصــدر ،وكذلــك عضــو فــي «إنجــاز دبــي» .أعـ ّـدت المؤلفــة
عبــر اآلراء الــواردة فيهــا بالضــرورة عــن آراء جهــة العمــل التــي تعمــل فيهــا.
هــذه الورقــة البحثيــة بصفتهــا الشــخصية ،وال تُ ِّ

الدكتورة ماري لومي

باحث أول ،أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
تــرأس الدكتــورة مــاري لومــي البرنامــج البحثــي عــن الطاقــة وتغيــر المنــاخ والتنميــة المســتدامة فــي أكاديميــة اإلمــارات
الدبلوماســية ،وتتخصــص فــي الجوانــب السياســية واالقتصــاد السياســي لقضايــا المــوارد الطبيعيــة والبيئــة ،ويتركــز مجــال
خبرتهــا الرئيــس فــي الجوانــب السياســية لتغيــر المنــاخ علــى المســتوى الدولــي وسياســات المنــاخ والطاقــة فــي منطقــة
الخليــج .الدكتــورة مــاري لومــي حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي الشــؤون السياســية للشــرق األوســط ودرجــة الماجســتير
فــي الشــؤون السياســية الدوليــة ،وعملــت فــي الســابق كباحــث مشــارك فــي معهــد أكســفورد لدراســات الطاقــة وزميــل
فــي مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه فــي مركــز الدراســات الدوليــة واإلقليميــة بجامعــة جورجتــاون ،وباحــث فــي المعهــد الفنلنــدي
للشــؤون الدوليــة.

ملخص تنفيذي
•لــن يكفــي تنفيــذ تعهــدات السياســات الحاليــة مــن ِق َبــل الحكومــات لتجنــب التغيــرات الخطيــرة فــي تغيــر المنــاخ .وهنــاك
إدراك واســع بــأن القطــاع الخــاص لديــه مــن اإلمكانــات مــا يتيــح لــه االضطــاع بمســاهمة إضافيــة ملحوظــة فــي ســد
“الفجــوات الجماعيــة” المعتبــرة فــي كل مــن تخفيــض االنبعاثــات وتمويــل مشــاريع التنميــة منخفضــة الكربــون والقــادرة
علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ .ويعتــرف اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ ،والــذي انضمــت إليــه دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،بــدور القطــاع الخــاص ،وينــص االتفــاق علــى دعــوة “الجهــات المعنيــة مــن غيــر األطــراف” لزيــادة جهودهــا
ودعــم التدابيــر الراميــة لتقليــل االنبعاثــات وتعزيــز القــدرة علــى التحمــل.
•صنعــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لنفســها مكانـ ًـة كإحــدى الــدول الرائــدة فــي المنطقــة اإلقليميــة فــي تدابيــر تغيــر
العقــد الماضــي .ويســتدعي النطــاق الواســع لألهــداف التــي وضعتهــا حكومــة الدولــة فيمــا يتعلــق
المنــاخ علــى مــدار ِ
بتغيــر المنــاخ مــن جميــع الجهــات المعنيــة الرئيســية ،ومنهــا القطــاع الخــاص ،المشــاركة فــي هــذه الجهــود .وشــهدت
ـادة ملحوظـ ًـة فــي اهتمــام الشــركات العاملــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتدابيــر تغيــر
الســنوات األخيــرة زيـ ً
المنــاخ ،ممــا يتيــح الفرصــة أمــام الحكومــة للمبــادرة بدعــم هــذا الزخــم إلفســاح المجــال أمــام المزيــد مــن هــذه التدابيــر.
•هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية )1(:تُ ســلّ ط الضــوء علــى التدابيــر الحاليــة التــي يتخذهــا القطاع
الخــاص بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال تغيــر المنــاخ ،و( )2تعــرض النهــج الــذي تتبعــه حكومــة الدولــة
الســبل اإلضافيــة
لتشــجيع القطــاع الخــاص علــى المشــاركة فــي هــذا الشــأن و( )3تُ قـ ِّـدم اقتراحــات للحكومــة حــول بعــض ُ
لتحفيــز جهــود القطــاع الخــاص  -والشــركات بصفــة عامــة  -فــي تدابيــر تغيــر المنــاخ مــن خــال اســتغالل األبعــاد الدوليــة
المتنوعــة لعمليــات هــذه الشــركات.
•العديــد مــن الجهــات االتحاديــة والمحليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا فعـ ًـا آليــات إلشــراك الشــركات
فعالــة
ِ
الخاصــة والعامــة فــي الحــوار بشــأن االســتدامة وتدابيــر المنــاخ .وهــذه المنابــر الطوعيــة هــي بمثابــة آليــات
“ناعمــة” ّ
لتيســير جهــود التوعيــة باآلثــار البيئيــة والمســاعدات الفنيــة فــي التدابيــر البيئيــة.

•بجانــب النُ هــج الموجــودة حاليــاً  ،هنــاك العديــد مــن الفــرص المتاحــة أمــام حكومــة الدولــة لالرتقــاء بمســتوى مشــاركة
القطــاع الخــاص الطوعيــة فــي تدابيــر تغيــر المنــاخ بوســائل منهــا االســتفادة مــن الدرجــة العاليــة “للطبيعــة الدوليــة”
لنشاط الشركات القائمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتشمل هذه الفرص ما يلي:
•تعزيــز عالقــات الشــراكة متعــددة األطــراف التــي تركــز علــى تحقيــق النتائــج وتعتمــد علــى خبــرات القطــاع الخــاص
(الدوليــة) علــى ســبيل المثــال بتوســيع برنامــج المســرعات الحكوميــة.
وع ْبــر الوطنيــة لمؤسســات األعمــال بوســائل منهــا
•تهيئــة البيئــة أمــام مشــاركة الشــركات فــي الشــبكات المحليــة َ
اإلشــراك المنهجــي والمنتظــم لجميــع مجموعــات األعمــال الخضــراء القائمــة فــي الحــوار بشــأن تنفيــذ سياســة
التصنيــع الخضــراء .2050
•تحفيــز الشــركات متعــددة الجنســيات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى االضطــاع بــدور قيــادي وتبــادل
أفضــل الممارســات مــن خــال تشــجيع “أنصــار المنــاخ” المعروفيــن دوليــاً لالضطــاع بــدور قيــادي علــى المســتوى
المحلــي أيضــاً .
•تشــجيع الشــركات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى دعــم تدابيــر المنــاخ فــي الــدول الناميــة َع ْبــر التجــارة
واالســتثمارات ،علــى ســبيل المثــال بإدخــال أفضــل الممارســات والمعاييــر المتعلقــة بتغيــر المنــاخ.
•االرتقــاء بمســتوى التعــاون بيــن القطــاع الخــاص فــي كل مــن الــدول ذات األهميــة اإلســتراتيجية مــن خــال
الدبلوماســية االقتصاديــة ،علــى ســبيل المثــال بإشــراك مؤسســات األعمــال الخضــراء فــي جميــع الوفــود التجاريــة.
• ضمــان التنســيق الوثيــق بيــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة التــي تعمــل فعـ ًـا علــى موضوعــات إشــراك القطــاع
الخــاص.
•إنشــاء بنــك بيانــات لتدابيــر تغيــر المنــاخ مــن القطــاع الخــاص والــذي يهــدف فــي البدايــة إلــى تحفيــز القطــاع الخــاص
علــى تنفيــذ المزيــد مــن تدابيــر تغيــر المنــاخ مــن خــال إبــراز دور الشــركات النشــطة ،ويتحــول فــي مرحلــة الحقــة ليصبــح
األساس للسياسات الحكومية الهادفة وكذلك لتخطيط السياسات على المدى البعيد.

تفاصيل الموضوع

i

تَ حـ ّـول االنتبــاه فــي الســنوات األخيــرة إلــى مناقشــة كيفيــة تمكيــن القطــاع
الخــاص وغيــره مــن “األطــراف التــي ال ترقــى إلــى مســتوى الــدول” مــن
اتخــاذ تدابيــر طوعيــة لتقليــل االنبعاثــات الناتجــة عــن أنشــطته ،وســاعد
اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ فــي تســريع وتيــرة ذلــك .وفــي حيــن إن
القطــاع الخــاص ليــس متوقعــاً منــه أن يتولــى الريــادة فــي التصــدي لهــذا
التحــدي العالمــي إال أن هنــاك إدراكاً واســعاً بــأن مســتوى الطمــوح الحالــي
الــذي أشــارت إليــه الحكومــات لــن يكــون كافيــاً بمفــرده لتجنــب التغيــرات
الخطيــرة فــي المنــاخ.
تســتطيع الحكومــات ،ومنهــا حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
النهــوض بــدور ملمــوس فــي تحفيــز القطــاع الخــاص علــى اتخــاذ المزيــد مــن
تدابيــر تغيــر المنــاخ مــن خــال السياســات واآلليــات الهادفــة .ومــا يحظــى
بأهميــة خاصــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــو “الطبيعــة الدوليــة”
الكثيفــة لنشــاط قطاعهــا الخــاص ،وهــو مــا تبحثــه هــذه النظــرة التحليليــة
مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك ميـ ًـا فــي ســياق دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة إلــى الخلــط بيــن مصطلحــي “القطــاع الخــاص” و”الشــركات”
واســتخدامهما كمترادفيــنَ .ب ْيـ َـد أن العديــد مــن مبــادرات “القطــاع الخــاص”
الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تســتهدف فعـ ًـا أنواعــاً
ـدة ومختلفـ ًـة مــن الشــركات؛ والتــي تتــراوح مــن الشــركات المملوكــة
عديـ ً
ملكيـ ًـة تامـ ًـة للدولــة إلــى الشــركات شــبه الحكوميــة والخاصــة والشــركات
متعــددة الجنســيات (األجنبيــة) .وتســتخدم هــذه الورقــة البحثيــة  -توخيــاً
للبســاطة  -مصطلــح “القطــاع الخــاص” فــي ضــوء أن الحجــج والمقترحــات
الــواردة فيهــا تصلُ ــح أيضــاً لمعظــم األنــواع األخــرى مــن الشــركات.
ومــن المهــم أيضــاً أن ننبــه إلــى أن العمــل المناخــي فــي ســياق الجهــود
الدوليــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ وحولهــا يتمحــور حــول مجاليــن وهمــا :تقليــل
االنبعاثــات (تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ) والتكيــف مــع اآلثــار الســلبية لتغيــر
المنــاخ (التكيــف) .وفــي حيــن أن كال المجاليــن مهمــان وتشــدد الــدول
الناميــة تحديــداً علــى ضــرورة التصــدي لكليهمــا فــي إطــار التحــرك الدولــي
لمواجهــة تغيــر المنــاخ إال أن هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات
الدبلوماســية تُ ركِّ ــز علــى تدابيــر التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ وذلــك لوضــع
حــدود لنطــاق الورقــة البحثيــة.
هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية لهــا غايتــان.
الغايــة األولــى هــي تســليط الضــوء علــى التدابيــر الحاليــة التــي يتخذهــا
القطــاع الخــاص بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال تغيــر المنــاخ
وعــرض النهــج الــذي تتبعــه حكومــة الدولــة إلشــراك القطــاع الخــاص فــي
هــذا المجــال .الغايــة الثانيــة هــي تقديــم االقتراحــات للحكومــة حــول بعــض
الســبل لتحفيــز القطــاع الخــاص ،والشــركات بصفــة عامــة ،علــى تنفيــذ المزيد
ُ
مــن تدابيــر تغيــر المنــاخ مــن خــال اســتغالل األبعــاد الدوليــة المتنوعــة
لعمليــات هــذه الشــركات.
أدوات السياســات التــي تضعهــا الحكومــات لتحفيــز تدابيــر تغيــر المنــاخ علــى
المســتوى المحلــي معروفــة (انظــر الشــكل  1مــن هــذه الورقــة البحثيــة).
ـام حــول كيــف أن الشــركات نفســها أصبحــت أطرافــاً
وهنــاك إدراك متنـ ٍ
فاعلـ ًـة فــي حــد ذاتهــا فــي اتخــاذ تدابيــر تغيــر المنــاخ وتنســيق تدابيرهــا مــن
1
خــال مبــادرات الحوكمــة َع ْبــر الوطنيــة.
ً
ـدة بالتركيــز علــى ســؤال
ـاهمة جديـ ً
تُ ضيــف هــذه النظــرة التحليليــة مسـ
وهــو :كيــف ُيمكِ ــن للحكومــات اســتغالل مختلــف آليــات الحوكمــة
والسياســات المحليــة لتحفيــز القطــاع الخــاص علــى اتخــاذ تدابيــر طوعيــة

فــي تغيــر المنــاخ ،وتضــع فــي الوقــت ذاتــه فــي الحســبان حقيقــة أن أنشــطة
وعمليــات الشــركات تتخطــى فــي الغالــب حــدود أكثــر مــن دولــة؟ بصيغــة
أخــرى :كيــف ُيمكِ ــن لحكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة االســتفادة
مــن “الطبيعــة الدوليــة” لنشــاط القطــاع الخــاص فيهــا مــن أجــل المزيــد مــن
تدابيــر تغيــر المنــاخ؟
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة ،تُ حــدد الورقــة البحثيــة خمســة ُســبل تســتطيع مــن
خاللهــا الحكومــة االرتقــاء بتدابيــر القطــاع الخــاص فــي مجــال تغيــر المنــاخ،
مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى التدابيــر التــي لهــا آثــار أو تفاعــات ذات ُبعــد
دولــي .وتقتــرح أيضــاً إجرائيــن اثنيــن داخــل الحكومــة مــن منطلــق تحقيــق
الهــدف نفســه.

ما أهمية الموضوع؟
الجهــود التــي يبذلهــا القطــاع الخــاص ،والشــركات بصفــة عامــة ،ســيكون لها
دور حاســم فــي تجنــب التغيــرات الخطيــرة فــي المنــاخ ،والتــي يتــم تعريفهــا
علــى أنهــا االرتفــاع فــي متوســط درجــة الحــرارة علــى مســتوى العالــم بمــا
يزيــد عــن درجتيــن مئويتيــن مقارنـ ًـة بمــا كانــت عليــه قبــل الحقبــة الصناعيــة.
وترجــع أهميــة مســاهمات القطــاع الخــاص والشــركات إلــى أنهــا ضروريــة
لســد “ثغرتيــن جماعيتيــن” فــي العمــل المناخــي وهمــا :تخفيــض االنبعاثــات،
وتوفيــر التمويــل ( انظــر المربــع .)1
وهنــاك مــا ال يقــل عــن أربعــة دوافــع أمــام القطــاع الخــاص بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة لزيــادة تدابيــر تغيــر المنــاخ وهــي:
•دعــم مســاهمات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي تقليــل
االنبعاثــات :مؤسســات األعمــال والصناعــات ،وكالهمــا مــن
المنتجيــن والمســتهلكين للطاقــة ،أحــد المصــادر الرئيســة النبعاثــات
ومـ ْـن ثَ ـ َّـم
غــازات الدفيئــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدةِ ،
يمكنهــا تقديــم مســاهمة هامــة َع ْبــر اتخــاذ تدابيــر منســقة لتقليــل
عتبــر التدابيــر الطموحــة بشــأن
االنبعاثــات الناتجــة مــن أنشــطتها .وتُ ّ
تغيــر المنــاخ ،لجميــع الشــركات وخاصـ ًـة لتلــك الشــركات ذات الطبيعــة
الدوليــة ،إحــدى الوســائل لتحســين صورتهــا العامــة فــي العالــم الــذي
نعيــش فيــه والــذي تتزايــد فيــه درجــة الوعــي بخطــورة تغيــرات المنــاخ.
عالــم يفــرض قيــوداً علــى
•الحفــاظ علــى القــدرة التنافســية فــي
ٍ
الكربــونُ :يــدرك عــدد متزايــد مــن الشــركات ،مــع تحــول العالــم بعيــداً
عــن الوقــود األحفــوري ،أن هنــاك فوائــد اقتصاديــة طويلــة األجــل ل ـ
“دمــج وتعميــم” تغيــر المنــاخ فــي نشــاطاتها بوســائل منهــا قوائــم جرد
االنبعاثــات ،وتســعير الكربــون الداخلــي ،واإلفصــاح عــن مخاطــر المنــاخ،
وأهــداف الطاقــة أو االنبعاثــات فــي الشــركة بأســرها ،وسياســات
ســحب االســتثمارات.
ـام
•تحويــل تدابيــر تغيــر المنــاخ إلــى فــرص تجاريــة :يمــارس عــدد متنـ ٍ
مــن الشــركات تخفيــض االنبعاثــات باعتبــاره نشــاطه الرئيــس ومنهــا
علــى ســبيل المثــال شــركات خدمــات الطاقــة المتجــددة وكفــاءة
اســتهالك الطاقــة .ويتزايــد النظــر إلــى تمويــل مشــاريع المنــاخ باعتبــاره
الجذابــة أمــام مســتثمري القطــاع الخــاص ،حيــث ُقـ ِـدرت
ّ
أحــد الخيــارات
االســتثمارات العالميــة فــي مشــاريع تغيــر المنــاخ بمبلــغ وقــدره 383
مليــار دوالر أمريكــي فــي ( 2016حوالــي نصــف قيمــة االســتثمارات
2
فــي مشــاريع الوقــود األحفــوري).
•المســاهمة فــي االســتدامة االقتصاديــة لدولــة اإلمــارات العربية
المتحــدة علــى المــدى البعيــد :إن وجــود قطــاع خــاص لديــه القــدرة
علــى التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ ويتســبب فــي انبعاثــات منخفضــة

القيمــة للغايــة فــي الموضوعــات الــواردة فــي هــذه الورقــة البحثيــةDr Agnese Cimdina, Dr Deepti Mittal, Eva Ramos, :
iتتوجــه المؤلفتــان بالشــكر لألشــخاص الوارديــن أدنــاه علــى آرائهــم ّ
.Frank Wouters, Gus Schellekens, Huda Al Houqani, Kathleen Keene Jones, Nour El Chedrawi, Dr Raed Bkayrat and Sabrin Rahman

1

ســيكون لــه أهميــة بالغــة فــي االســتدامة االقتصاديــة لدولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة علــى المــدى البعيــد .وبالرغــم مــن الطفــرات الكبيــرة
التــي تحققــت فــي توســيع نطــاق االقتصــاد غيــر النفطــي إال أن قطــاع
النفــط والغــاز ال يــزال يســهم بنســبة  30%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي
3
االتحــادي ونســبة  80%مــن إيــرادات الحكومــة.

ولهــذا فــإن زيــادة حصــة الدخــل غيــر النفطــي ســيكون ضروريــاً حتــى
لالقتصــادات التــي يتحقــق فيهــا شــبه تنويــع اقتصــادي ومنهــا دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك فــي ضــوء تحــول العالــم بعيــداً عــن المــواد
الهيدروكربونيــة جــراء التطــور التكنولوجــي والتغيــر المناخــي وسياســات أمــن
الطاقــة.

المربع األول :دور القطاع الخاص في سد الفجوتين في الطموح المناخي
تقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة :تشــير التقديــرات الحاليــة إلــى أن التعهــدات الحكوميــة بشــأن تقليــل االنبعاثــات  -لــو تــم تنفيذهــا  -ســتؤدي إلــى
ارتفــاع فــي متوســط درجــات الحــرارة العالميــة وقــدره ثــاث درجــات مئويــة 1.وحتــى لــو قامــت الحكومــات بزيــادة مســتوى الطمــوح فــي تعهداتهــا،
فســتظل هنــاك فجــوة كبيــرة ينبغــي علــى األطــراف األخــرى ســدها مــن خــال التدابيــر الطوعيــة حتــى يظــل ارتفــاع درجــة الحــرارة تحــت درجتيــن
ـرة لمزيــد مــن التخفيــض فــي االنبعاثــات فــي جميــع القطاعــات
مئويتيــن 2.وتبيــن الدراســات التــي أجرتهــا األمــم المتحــدة أن هنــاك إمكانيـ ًـة كبيـ ً
االقتصاديــة الرئيســية ،وتشــير بعــض التقديــرات المتفائلــة إلــى أن المبــادرات الحاليــة مــن األطــراف التــي ال ترقــى إلــى مســتوى الــدول واألطــراف
3
المحليــة ُيمكــن أن تســاعد فــي ســد نســبة تصــل إلــى نصــف الفجــوة الحاليــة فــي االنبعاثــات.
تمويــل مشــاريع التنميــة منخفضــة الكربــون :تتبايــن التقديــرات بشــأن مقــدار التمويــل المطلــوب لتدابيــر تغيــر المنــاخ لكــي يظــل ارتفــاع درجــة
الحــرارة تحــت مســتوى درجتيــن مئويتيــن تباينــاً شــديداً  .ويقــول البنــك الدولــي فــي تقاريــره علــى ســبيل المثــال إن تكاليــف تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ
(تقليــل االنبعاثــات) فــي الــدول الناميــة بمفردهــا ســتتراوح بيــن  140إلــى  175مليــار دوالر أمريكــي فــي الســنة بحلــول عــام  2030م .4ولكــن التعهــد
السياســي الحالــي مــن جانــب الــدول المتقدمــة بموجــب اتفــاق باريــس هــو تجميــع  100مليــار دوالر أمريكــي فــي الســنة اعتبـ ًـارا مــن  2020مــن عــدة
مصــادر لــكل مــن تخفيــف حــدة اآلثــار والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي الــدول الناميــة .وال يحتمــل أن تتــم إعــادة النظــر فــي هــذا المبلــغ بهــدف زيادتــه
قبــل عــام  2025م .5ولهــذا فــإن القطــاع الخــاص ،والــذي يســهم فــي الوقــت الحاضــر بنســبة ثلثــي تمويــل تدابيــر المنــاخ علــى المســتوى الدولــي،6
ســيظل لــه دور حيــوي فــي الفتــرة المقبلــة.
هنــاك جــدال متواصــل فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة UN Environment. 2017. The Emissions Gap Report 2017. A UN Environment Synthesis Report. UNEP, p. xviii.; 2
بشــأن تغيــر المنــاخ وبيــن الباحثيــن حــول كيفيــة تجنــب الحســاب المــزدوج لتخفيــض االنبعاثــات مــن ِق َبــل األطــراف التــي ال ترقــى إلــى مســتوى الــدول وذلــك فــي ضــوء أن هــذا التخفيــض ســيحدث دائمــاً داخــل
3
 UN Environment, Emissions Gapالحــدود الوطنيــة للــدول ذات الســيادة والتــي يمكــن أن تقــرر حســاب كافــة أشــكال تخفيــض االنبعاثــات داخــل حدودهــا ضمــن األهــداف التــي وضعتهــا الحكومــة;.
Report 2017, p. 25.; 4 Dimitris Tsitsiragos. 2016. ‘Climate Change is a Threat – and An Opportunity – for the Private Sector’, World Bank Opinion, 13 January 2016.; 5
See: UNFCCC Decision 1/CP.21, paragraph 53.; 6 Climate Policy Initiative. 2017. ‘The Global Landscape of Climate, Finance 2017’, website. Accessed in August 2018.
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Reporting on actual financing is a highly contested topic but is becoming increasingly robust.

تدابيــر القطــاع الخــاص بدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فــي مجــال تغيــر المنــاخ حتــى تاريخــه
القطــاع الخــاص هــو أحــد أبــرز المســاهمين فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (انظــر المربــع الثانــي) .وتشــير النقاشــات مــع
ـادة ملحوظـ ًـة
الجهــات المعنيــة المحليــة إلــى أن الســنوات األخيــرة شــهدت زيـ ً
فــي اهتمــام الشــركات العاملــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتدابيــر
تغيــر المنــاخ ،والــذي يمكــن تقســيمه كمــا يلــي )i( :نشــر وتعميــم السياســات
و( )iiتوفيــر التمويــل لمشــاريع تغيــر المنــاخ و( )iiiالفــرص التجاريــة فــي هــذا
المجــال .ونســتعرض أدنــاه ِسـ ِـج ّل الشــركات اإلماراتيــة فــي هــذه المجــاالت
نفــذ الكثيــر مــن هــذه األنشــطة فــي إطــار
حتــى تاريخــه (انظــر المربــع  ii.)3تُ َّ
الشــبكات أو المبــادرات الدوليــة.

نشر وتعميم السياسات
تســتطيع الشــركات “دمــج وتعميــم” تدابيــر تغيــر المنــاخ فــي أنشــطتها
مــن خــال مراعــاة مخاطــر المنــاخ وتخفيــض االنبعاثــات فــي سياســاتها
وممار ســاتها.

ومــن بيــن أكثــر الطــرق شــيوعاً للقيــام بذلــك هــو إعــداد التقاريــر عــن
االســتدامة ،وتقاريــر االنبعاثــات ،ووضــع أهــداف لتحديــد كميــة الكربــون،
واإلفصــاح عــن الكربــون.
أوال وضــع تدابيــر تغيــر المنــاخ فــي الســياق
تقاريــر االســتدامة :ينبغــي ً
األشــمل لدمــج التنميــة المســتدامة فــي جميــع جوانــب عمليــات
الشــركة iii.وبالرغــم مــن الزيــادة الشــديدة فــي درجــة االهتمــام بتقاريــر
االســتدامة للشــركات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الســنوات
األخيــرة إال أن هــذه التقاريــر ال تــزال أقــل مــن متوســط المعــدل العالمــي.
في  2017أجرت شــركة االستشــارات الدولية  KPMGمســحاً عن ممارســات
تقاريــر االســتدامة بيــن أكبــر  100شــركة عامــة وخاصــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،ووجــدت أن  44شــركة مــن هــذا العــدد تُ ِعــد تقاريــر
عــن تدابيــر االســتدامة ،وهــي نســبة منخفضــة مقارنــة بمتوســط المعــدل
العالمــي .ولكــن هــذا العــدد زاد بنســبة ثمانــي شــركات مقارنة بالعام الســابق
ـموال لالســتدامة فــي
لــه ،ويبيــن المســح أن هنــاك اتجاهــاً نحــو نظــرة أكثــر شـ ً
تقاريــر اإلفصــاح ونحــو تحقيــق الموائمــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة
لألمــم المتحــدة؛ حيــث دمجــت عشــر شــركات مــن بيــن أكبــر مئــة شــركة فــي
iv 4
الدولــة أهــداف التنميــة المســتدامة فــي إســتراتيجيات أعمالهــا.

 iiنظــراً لغيــاب البيانــات والدراســات المنهجيــة عــن جميــع أنشــطة تغيــر المنــاخ التــي ينفذهــا القطــاع الخاص/الشــركات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حتــى تاريخــه ،يعتمــد هــذا القســم فــي
معظمــه علــى المســوح وقواعــد البيانــات الحاليــة حــول تقاريــر االســتدامة مــن الشــركات وأنشــطة المنــاخ.
 iiiالنظــرة التقليديــة لالســتدامة باعتبارهــا أحــد جوانــب المســؤولية االجتماعيــة للشــركات أو باعتبارهــا امتــداداً للعالقــات العامــة للشــركة أو إدارة منفصلــة ال تســاعد فــي تحقيــق النقلــة النوعيــة
ـام بــأن االســتدامة البيئيــة واالجتماعيــة ال بــد مــن دمجهــا فــي مختلــف إســتراتيجيات األعمــال للشــركة.
الالزمــة لتحقيــق األهــداف الدوليــة لتغيــر المنــاخ والتنميــة المســتدامة .وهنــاك إدراك متنـ ٍ
ُ ivيجــادل البعــض بــأن الكثيــر مــن أنشــطة الموائمــة التــي تنفذهــا الشــركات بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع الخطــط الوطنية وخطط التنمية المســتدامة الدولية ترجــع إلى حقيقة أن العديد
مــن أكبــر الشــركات فــي البــاد هــي شــركات مملوكــة للدولــة ،والتــي ُطلِ ــب منهــا فــي الســنوات األخيــرة تحقيــق الموائمــة بيــن إســتراتجياتها وبيــن إســتراتيجيات الحكومــة وفــي حــاالت كثيــرة بيــن
إســتراتيجياتها وبيــن أهــداف التنميــة المســتدامة .ولكــن فــي الوقــت ذاتــه ،تؤثــر الحكومــة أيضــاً علــى أنشــطة الشــركات الخاصــة َع ْبــر أدوات سياســات متنوعــة ومنهــا تســعير الوقــود والمرافــق،
ومدونــات البنــاء ،ومعاييــر كفــاءة االســتهالك ،ومنتديــات إبــراز وتعزيــز الــدور الريــاي لمؤسســات األعمــال.Source: KPMG. The Road Ahead .
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المربع الثاني :الشركات اإلماراتية وانبعاثات غازات الدفيئة
ال يــزال معــدل اســتهالك الطاقــة والميــاه للفــرد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مرتفعــاً  ،مقارنـ ًـة بالمعــدالت العالميــة ،1ويواصــل الطلــب
الكلــي فيهمــا حركتــه علــى منحنــى الصعــود .ففــي إمــارة أبــو ظبــي علــى ســبيل المثــال ،زاد اســتهالك الكهربــاء بنســبة  148%وتحليــة الميــاه بنســبة
تقريبــا لتوليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه ،فــإن كميــة
 70%بيــن  2005و 2015م .2ولمــا كانــت مصــادر الوقــود األحفــوري ال تــزال المصــدر الوحيــد
ً
االنبعاثــات فــي الدولــة ال تــزال تنمــو أيضــاً .
ـرة مــن الكهربــاء والميــاه التــي يتــم إنتاجهــا ،وبالتبعيــة
تســتهلك مؤسســات األعمــال والصناعــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حصـ ًـة كبيـ ً
فإنهــا مــن المســاهمين الرئيســيين فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة .وتشــير بيانــات وزارة الطاقــة والصناعــة إلــى أن القطاعيــن التجــاري والصناعــي
اســتهلكا نســبتي  31%و 11%علــى التوالــي مــن إجمالــي اســتهالك الطاقــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي  .2013وفــي إمــارة أبــو
3
ظبــي وبالتشــابه مــع النســب الســابقة ،اســتهلك هــذان القطاعــان نســبتي  30%و 10%علــى التوالــي مــن نســبة اســتهالك الكهربــاء فــي اإلمــارة.
بجانــب االنبعاثــات الناتجــة مــن اســتهالك مؤسســات األعمــال والصناعــات للكهربــاء والميــاه ،يتســبب هــذان القطاعــان فــي انبعاثــات جــراء النقــل
علــى الطــرق والعمليــات الصناعيــة والمنتجــات .وتبيــن أحــدث البيانــات الحكوميــة المتاحــة أن المصــادر الرئيســية النبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي  2014كانــت الكهربــاء وتوليــد الحــرارة ( )35%والصناعــات التصنيعيــة واإلنشــاءات ( )16%والنقــل البــري ()15%
4
وقطــاع النفــط والغــاز الطبيعــي (.)14%
وبحســب المعلومــات المتاحــة لــدى المؤلفتيــن ،ال توجــد فــي الوقــت الحاضــر بيانــات متاحــة مجمعــة عــن نســبة مســاهمة شــركات القطــاع الخــاص
فــي إجمالــي االنبعاثــات بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ولكــن اســتخالص نســب مســاهمة جميــع الشــركات فــي دولــة اإلمــارات (مــن قطاعــي
األعمــال والصناعــة) مــن البيانــات المتاحــة هــي عمليــة بســيطة نســبياً (مــع احتمــال اســتثناء االنبعاثــات الناتجــة عــن أنشــطة النقــل).
1 For energy, see for example: IEA. ‘IEA Atlas of Energy’. Database. Accessed in August 2018.; 2 Statistics Centre Abu Dhabi. 2016. Energy and Water Statistics 2015.
Abu Dhabi: SCAD.; 3 UAE Ministry of Energy and Industry. 2015 and 2016. UAE State of Energy Report 2015, p. 59; UAE State of Energy Report 2016, p. 69.; 4 UAE
Government. n/d. UAE Greenhouse Gas Inventory, Cycle II, Executive Summary, pp. 2–3..

تقاريــر االنبعاثــات :إحصــاء كميــة االنبعاثــات وإعــداد تقاريــر عنهــا هو نقطة
االنطــاق لجميــع تدابيــر تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ ،بمــا فــي ذلــك وضــع
أهــداف كميــة للطاقــة أو تخفيــض االنبعاثــات .ولكــن تنامــي االهتمــام
قدمــت
بيــن الشــركات اإلماراتيــة قــد بــدأ للتــو فــي الزيــادة .فــي ّ ،2013
(الربــع) مــن بيــن مواقــع  34شــركة
المواقــع اإللكترونيــة لثمانــي شــركات ُ
كبــرى والتــي شــملها المســح الــذي أجرتــه مبــادرة اإلبــاغ الدوليــة عــن
الكربــون “مشــروع اإلفصــاح عــن الكربــون” بيانــات تفصيليــة عــن انبعاثــات
غــازات الدفيئــة ،وغالبيــة المواقــع لــم يكــن بهــا أي معلومــات عــن إدارة
5
الطاقــة أو االنبعاثــات.
وضــع أهــداف كَ ّميــة :فــي الفتــرة مــن  2009إلــى  ،2014نفــذت جمعيــة
اإلمــارات للطبيعــة (وكانــت تُ عــرف ســابقاً بجمعيــة اإلمــارات للحيــاة
الفطريــة) وهــي الفــرع المحلــي للمجموعــة البيئيــة الدوليــة المســماة
بالصنــدوق العالمــي للطبيعــة ،برنامجــاً رائــداً بعنــوان “أبطــال اإلمــارات
للقطــاع الخــاص” .ونُ ِّفــذ البرنامــج بالتعــاون مــع هيئــة البيئة-أبــو ظبــي ،وكان
ً
ـتدامة ،ومنهــا
ُيركّ ــز علــى تقديــم حوافــز لاللتــزام بممارســات أعمــال أكثــر اسـ
وضــع أهــداف طوعيــة لتخفيــض االنبعاثــات يتــم التحقــق منهــا عبــر أطــراف
مســتقلة .وانضمــت خمــس عشــرة جهــة عامــة وخاصــة بدولــة اإلمــارات
ملموســا فــي اســتهالك
تخفيضــا
ً
العربيــة المتحــدة إلــى المبــادرة ،وحققــت
ً
6
وانبعاثــات الطاقــة والميــاه.
وبالرغــم مــن هــذه التجربــة المبدئيــة اإليجابيــة إال أن القطــاع الخــاص بدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ال يشــارك حتــى اآلن مشـ ً
ـاركة منتظمـ ًـة فــي
هــذه الممارســة .ويعكــس ذلــك اتجاهــاً أعــم فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا؛ فــا تتضمــن المبــادرة الدوليــة للشــركات “األهــداف
القائمــة علــى تقديــرات العلمــاء  ”Science Based Targetsوالتــي
انضمــت إليهــا حتــى اآلن  448شــركة مــن جميــع أنحــاء العالــم والتــي تتخــذ
“تدابيــر التغيــر المناخــي بنــاء علــى تقديــرات العلمــاء” ،إال شــركتين مقرهمــا
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا (وكالهمــا بنــوك؛ أحدهمــا فــي
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مصــر ،والثانــي فــي تركيــا).

اإلفصــاح عــن الكربــون :تتســارع وتيــرة تقييــم واإلبــاغ عــن المخاطــر
الناجمــة عــن كل مــن تغيــر المنــاخ وتدابيــر المنــاخ علــى عمليــات الشــركات
لتصبــح أحــد الممارســات الجيــدة فــي قطــاع األعمــال بجميــع أنحــاء العالــم.
فصــح إال ثــاث شــركات فقــط مــن بيــن أكبــر 100
ولكــن فــي  2017لــم تُ ِ
شــركة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والتــي شــملها المســح الــذي
أجرتــه شــركة  ،KPMGعــن مخاطــر تغيــر المنــاخ علــى أعمالهــا ،وكانــت 12
8
شــركة منهــا لديهــا أهــداف لتخفيــض االنبعاثــات.
وكانــت الشــركات الكبــرى األربــع وأربعيــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،والتــي أعــدت تقاريــر عــن االســتدامة ،أدنــى مســتوى مــن نظيراتها
الدوليــة بصفــة عامــة 7% :أفصحــت عــن مخاطــر المنــاخ (مقارنــة بمتوســط
عالمــي يتــراوح بيــن  19%إلــى  43%والــذي يتبايــن بحســب القطــاع) و27%
منهــا كانــت لديهــا أهــداف لالنبعاثــات (مقارنــة بمتوســط عالمــي يتــراوح
بيــن  38%إلــى  .)77%ومــا يثيــر االنتبــاه أن قطــاع النفــط والغــاز والــذي
يوجــد فيــه أعلــى معــدالت عالميــة مــن بيــن جميــع القطاعــات فــي تقييــم
مخاطــر الكربــون وأهــداف االنبعاثــات ( 43%و 77%علــى التوالــي) لــم تكــن
أي شــركة مــن الشــركات الكبــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
التــي شــاركت فــي المســح لديهــا أي منهمــا فــي وقــت إجــراء المســح فــي
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توفير التمويل لبرامج المناخ
توفيــر التمويــل لبرامــج المنــاخ هــو أحــد المجــاالت الهامــة األخــرى التــي
يســتطيع القطــاع الخــاص دعــم برامــج المنــاخ مــن خاللهــا .ويوجــد فــي
قطــاع الخدمــات الماليــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بعــض مــن
أكبــر الشــركات فــي الدولــة ،والــذي يعنــي أن هنــاك قــدرات كبيــرة لتقديــم
التمويــل لبرامــج المنــاخ ومشــاريع حمايــة البيئــة .وكشــف مســح حكومــي
مــن  2015أن إجمالــي االســتثمارات الخضــراء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة

 vفــي مســح آخــر فــي  ،2017أرســلت منظمــة مشــروع اإلفصــاح عــن الكربــون ،والتــي تنشــط فــي إرســال طلبــات معلومــات التغيــر المناخــي مــن أكبــر الشــركات العالميــة ،طلبــاً لإلفصــاح إلــى
 19شــركة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ولــم تــرد منهــا إال خمــس شــركات فقــط .وحصلــت كلتــا الشــركتين ،وكلتاهمــا تملــك الحكومــة حصــة األغلبيــة فيهمــا ،علــى تقييــم “( ”A-علــى
مقيــاس تقييــم مــن  Aإلــى  )Dمــن مشــروع اإلفصــاح عــن الكربــون نظيــر مســؤوليتها البيئيــة فــي هــذا المجــال وهمــا :بنــك أبــو ظبــي األول ،وشــركة موانــئ دبــي العالميــة .بالنســبة للصعيــد
فصــح أكثــر مــن  2000شــركة عــن بيانــات تغيــر المنــاخ إلــى مشــروع اإلفصــاح عــن الكربــون كل عــامSource: CDP. 2018. ’Explore the Full Scores’. Web-based database. .
العالمــي ،تُ ِ
.Accessed in August 2018
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المتحــدة وصلــت  80مليــار درهــم ( 22مليــار دوالر علــى األقــل)؛ الثلثــان
تــم اســتثمارها فــي الداخــل والثلــث األخيــر فــي الخــارج .وأوضحــت الدراســة
أيضــاً أن عشــر مؤسســات فقــط تشــارك فــي مبــادرات التمويــل والمســاءلة
المتعلقــة بالبيئــة ،ولكــن عــدداً أكبــر بكثيــر قالــوا إنهــم كانــوا ُي ِعــدون نوعــاً
مــا مــن تقاريــر االســتدامة 10.وزادت األنشــطة فــي هــذا القطــاع علــى مــدار
العاميــن أو الثالثــة أعــوام الماضيــة ولكــن ال يوجــد بيانــات حديثــة عــن ذلــك.
أيضــا توفيــر التمويــل لبرامــج المنــاخ مــن خــال أســواق
تســتطيع الشــركات ً
الكربــون ،وأشــهر اآلليــات فــي هــذه الجهــود هــي المعاييــر الذهبيــة وآليــة
األمــم المتحــدة للتنميــة النظيفــة .ويصــل إجمالــي المشــاريع المســجلة فــي
آليــة التنميــة النظيفــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الوقــت
الحاضــر إلــى  15مشــروعاً (مــن بيــن عــدد إجمالــي يقتــرب مــن 8,000
مشــروع علــى مســتوى العالــم) .وتســبب أنخفــاض أســعار الســوق لمشــاريع
آليــة التنميــة النظيفــة وغيرهــا مــن األرصــدة الدائنــة التعويضيــة منــذ

 2013فــي هبــوط االهتمــام بهــا .ولكــن مــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب
علــى األرصــدة التعويضيــة علــى األرجــح بعــد  2020مــع بــدء تنفيــذ كل
مــن اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ وخطــة خفــض وتعويــض الكربــون
ألغــراض الطيــران الدولــي “كورســيا”  -ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
11
أحــد األطــراف فيهمــا.

الفرص التجارية الناتجة عن مشاريع تغير المناخ
تســتطيع الشــركات أيضــاً تحويــل مشــاريع تغيــر المنــاخ إلــى فــرص تجاريــة،
وهنــاك عــدد مــن الشــركات الموجــودة حاليــاً فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ينطبــق عليهــا وصــف “مؤسســات األعمــال الخضــراء” ومــن بينهــا
المؤسســات التــي تقــوم بتقديــم منتجــات وخدمــات الطاقــة الشمســية
وكفــاءة اســتهالك الطاقــة ،وكذلــك الحــال بالنســبة للشــركات المتخصصــة

المربــع الثالــث :المالمــح الرئيســية لتدابيــر تغيــر المنــاخ مــن ِق َبــل شــركات القطــاع الخــاص وشــبه الخــاص فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
ُ
المتحــدة
تبنــت بعــض شــركات القطــاع الخــاص فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مبــادرات لالســتدامة تتضمــن عناصــر هامـ ًـة لحســاب الكربــون واالنبعاثات
واإلفصــاح عنهمــا .فعلــى ســبيل المثــال تتضمــن إســتراتيجية االســتدامة لشــركة ماجــد الفطيــم المتخصصــة فــي العقــارات وإنشــاء مراكــز التســوق
الصــادرة عــام  2017هدفــاً لتحقيــق “نســبة إيجابيــة صافيــة” فــي الكربــون والميــاه بحلــول  .2040وتوضــح الشــركة أنهــا ســتقوم فــي المرحلــة
األولــى لإلســتراتيجية بقيــاس بصمتهــا فــي هــذه المجــاالت فــي مختلــف العمليــات (ومنهــا اإلنشــاءات والنقــل والمبانــي ،واالنبعاثــات المتســربة
1
مــن غــازات التبريــد) وبنــاء عليــه تضــع أهــداف تخفيــض االنبعاثــات المناســبة.
أحــد األمثلــة األخــرى هــو مشــاريع مجموعــة النابــودة ،والتــي تعمــل فــي مجــال اإلنشــاءات والقطاعــات التجاريــة ،والتــي بــدأت فــي  2017فــي
إعــداد تقاريــر عــن العوامــل الخارجيــة لــرأس المــال الطبيعــي ومنهــا انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون .وقــد قامــت الشــركة بإعــداد خطــة لكفــاءة
وع ّينــت “مديــراً للطاقــة” للمســاعدة فــي مراقبــة اســتهالك الطاقــة وتقليلــه ،وبــدأت فــي تركيــب وحــدات طاقــة شمســية
الطاقــة واالســتدامةَ ،
2
صغيــرة الحجــم فــي منشــآتها.
وتعمــل عــدد كبيــر مــن الشــركات متعــددة الجنســيات والتــي ترســل بيانــات انبعاثــات الكربــون إلــى مشــروع اإلفصــاح عــن الكربــون ،والعديــد منهــا
يحصــل علــى مراكــز تصنيــف متقدمــة ،فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتشــمل بعــض األمثلــة علــى الشــركات المائــة وعشــرين التــي حصلــت
ـهورة ومنهــا
ً
علــى تقييــم “ ”Aمــن مشــروع اإلفصــاح عــن الكربــون فــي  2017وتعمــل أيضــاً فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة شــركات مشـ
Apple, BMW, Cisco Systems, Coca-Cola, Colgate Palmolive, Electrolux, Fujitsu, HP, Hyundai, LG, Lockheed Martin,
 L’Oréal, Microsoft, Mitsubishi Electric, Nestlé, Philips Lighting, Samsung, Sony, Toyotaو Unilever.3
ويمكِ ــن أن نتوقــع مــن هــذه الشــركات علــى نحــو معقــول أنهــا فــي صــدارة جهــود تدابيــر تغيــر المنــاخ فــي الدولــة التــي تعمــل فيهــا .ولكــن لــم يتســن
ُ
التحقــق مــن صحــة هــذه المعلومــة فــي هــذه الدراســة .أحــد األمثلــة اإليجابيــة علــى المشــاركة الفعالــة مــن بيــن شــركات هــذه القائمــة هــو “مصبــاح
دبــي” الموفــر للطاقــة الــذي أنتجتــه شــركة  Philips Lightingبالتعــاون مــع بلديــة دبــي .وتقــول الشــركة أيضــاً إنهــا حققــت نســبة تعــادل قدرهــا
4
 100%فــي الكربــون فــي  2016فــي عملياتهــا فــي الشــرق األوســط.
بالنســبة لقطــاع الخدمــات الماليــة ،بــدأت عــدد مــن المؤسســات القائمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طــرح أدوات تمويــل متنوعــة
للمشــاريع الخضــراء .ويضطلــع بنــك أبــو ظبــي األول ومقــره الرئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدور الريــادة فــي طــرح ســندات خضــراء فــي
ويقـ ّـدم فــرع بنــك  HSBCفــي دولــة
المنطقــة ،ووضــع هدفــاً لتمويــل المشــاريع المســتدامة بقيمــة “ 10مليــار دوالر أمريكــي فــي  10ســنوات”ُ 5.
6
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ومقــره الرئيــس فــي لنــدن ،قروضــاً بنســب فائــدة مخفضــة لألشــخاص الذيــن يشــترون ســيارات كهربائيــة أو هجينــة.
وحتــى لــو كان وصــف الشــركة الخاصــة ال ينطبــق بحذافيــره علــى بنــك أبــو ظبــي األول إال أن هــذه الحالــة توضــح كيــف ُيمكِ ــن أن يســاعد اإلفصــاح
عــن معلومــات تغيــر المنــاخ الشــركات فــي تحســين مســتوى أدائهــا .وبــدأ بنــك أبــو ظبــي األول (بنــك أبــو ظبــي الوطنــي ســابقاً ) فــي إرســال بيانــات
ـوال إلــى “ ”Aفــي  .2017ويقــول
االنبعاثــات إلــى مشــروع اإلفصــاح عــن الكربــون منــذ  ،2014ولــذا ارتفــع تصنيفــه مــن “ ”Bإلــى “ ”Dفــي  2016وصـ ً
ـموال للريــادة فــي مجــال االســتدامة
البعــض إن حالــة بنــك أبــو ظبــي األول تبيــن أن سياســات تغيــر المنــاخ تدخــل دائمــاً ضمــن سياســات أكثــر شـ ً
والتــي تســعى الشــركة بنشــاط لتحقيقهــا؛ فقــد تبنــى بنــك أبــو ظبــي األول مبــادئ االكواتــور (إطــار عمــل دولــي إلدارة المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة
ووقــع فــي  2016علــى إعــان دبــي بشــأن التمويــل المســتدام (انظــر القســم المتعلــق ب ـ “سياســات ونُ هــج حكومــة دولــة
للمؤسســات الماليــة)ّ ،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة حتــى تاريخــه”)7.
األمثلــة الــواردة آنفــاً هــي بعــض األنــواع المختلفــة للشــركات اإلماراتيــة التــي تضطلــع بــدور ريــادي فــي تدابيــر المنــاخ فــي القطاعــات التــي تعمــل
فيهــا .ومــع هــذا ينبغــي التنبيــه أن هنــاك عــدداً مــن الشــركات األخــرى التــي ينطبــق علــى التدابيــر التــي تنفذهــا شــروط اإلدراج.
1 Majid Al Futtaim. 2017. .Sustainability. Our Net Positive Commitment. White Paper Dubai.; 2 Al Naboodah Group Enterprises. 2017. 2017 Sustainability Report.
Dubai: ANGE, p. 41.; 3 CDP. ‘Explore the Full Scores’.; 4 The Sustainabilist. 2017. ‘Smart Lighting Saves Resources and Changes the Way of Doing Business’, interview.
November 2017, p. 24.; 5 MoCCAE. 2017. UAE State of the Green Economy Report 2017, pp. 10–26.; 6 HSBC. ‘HSBC Car Loans’. Webpage. Accessed in August 2018.; 7
FAB. 2017. ‘FAB Recognised as Top UAE Financial Institution for Climate Change Action’. Press release, 14 November 2017.
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فــي المبانــي الخضــراء وغيرهــا مــن المؤسســات .ومــن بيــن الشــركات
الخاصــة فــي هــذه القطاعــات شــركات الطاقــة الشمســية الفائــزة بجوائــز
ومنهــا  Environmenaو Alec Energyو ،Phanesوشــركة التطويــر
العقــاري  Diamond Developersوالتــي شــيدت المدينــة المســتدامة
12
وهــي منطقــة ســكنية يقطنهــا  2,500شــخص فــي دبــي.
وتشــير المناقشــات بيــن األطــراف المعنيــة إلــى أن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،علــى الصعيــد اإلقليمــي ،يوجــد بهــا فــي الوقــت الحالــي بعــض مــن
أفضــل الظــروف المواتيــة مــن ناحيــة السياســات والتشــريعات لمؤسســات
األعمــال الخضــراء ،ويتضــح ذلــك مــن وجــود أكثــر مــن  30شــركة محليــة
عتبــر ذلــك
وي ّ
متخصصــة فــي الطاقــة النظيفــة لهــا نشــاطات إقليميــةُ .
تقدمــاً ملموســاً مقارنـ ًـة بعــام  2010والتــي كان يقــل فيهــا عــدد الشــركات
المتخصصــة فــي هــذا القطــاع أو ينعــدم أصـ ًـا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .وأحــد المؤشــرات األخــرى علــى النمــو فــي هــذا القطــاع هــو زيــادة
العضويــة فــي مجلــس األعمــال للطاقــة النظيفــة ،وهــو منظمــة غيــر هادفــة
للربــح ومقرهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مــن  50عضــواً فــي 2012
13
إلــى أكثــر مــن  120عضــواً فــي .2017

السياســات والنُ هــج التــي تطبقهــا دولــة اإلمــارات
العربية المتحدة حتى تاريخه
تضــع حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تغيــر المنــاخ ضمــن األولويات،
وتُ ــروج لنفســها كإحــدى الــدول الرائــدة فــي المنطقــة اإلقليميــة فــي
العقــد الماضــي .ولهــذه الغايــة ،فإنهــا تضــع
تدابيــر تغيــر المنــاخ علــى مــدار ِ
السياســات والتدابيــر للتصــدي لتغيــر المنــاخ ،والــذي تنظــر إليــه ليــس باعتبــاره
تهديــداً وحســب وإنمــا فرصــة للنمــو والرخــاء فــي المســتقبل واالســتدامة.

إن النطــاق الواســع لألهــداف التــي وضعتهــا حكومــة الدولــة فيمــا يتعلــق
بتغيــر المنــاخ يســتدعي مــن جميــع الجهــات المعنيــة الرئيســية ،ومنها القطاع
14
الخــاص ،المشــاركة فــي هــذه الجهــود.
ـرة عامـ ًـة علــى سياســات تغيــر المناخ التي
ُيلقــي هــذا القســم فــي البدايــة نظـ ً
تطبقهــا حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مــع التركيــز علــى مــدى
ارتباطهــا بالقطــاع الخــاص (والشــركات بصفــة عامــة) .وبعدهــا ُيحــدد بعــض
اآلليــات الرئيســية التــي تقودهــا الحكومــة والتــي تهــدف إلــى إشــراك القطــاع
الخاص/الشــركات فــي تدابيــر تغيــر المنــاخ.

سياسات تغير المناخ
تــرد سياســات تغيــر المنــاخ المحليــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي
وثائــق متعــددة ،والتــي نذكرهــا بإيجــاز فــي المربــع ( .)4بجانــب ذلــك ،تــم
اإلعــان عــن عــدد مــن األهــداف علــى المســتويين االتحــادي والمحلــي بمــا
فــي ذلــك الهــدف االتحــادي للطاقــة النظيفــة بنســبة  50%مــن إجمالــي
إمكانــات توليــد الطاقــة ،وهــدف كفــاءة اســتهالك الطاقــة بنســبة 40%
مقارنــة بالنهــج المعتــاد بحلــول  ،2050عــاوة علــى انخفــاض بنســبة 70%
فــي نســبة زيــادة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناتجــة مــن توليــد الكهربــاء
15
بحلــول  2050مقارنــة بالمنحنــى المعتــاد.
صدقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ّأمــا علــى الصعيــد الدولــي ،فقــد ّ
علــى اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ التابــع لألمــم المتحــدة فــي ،2016
ويســمى رســمياً ب ـ
ويتضمــن التعهــد الحالــي لهــا فــي إطــار اتفــاق باريــسُ ،
“المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــاً  ”NDCهدفــاً لتوليــد الكهربــاء مــن
الطاقــة النظيفــة بنســبة  24%بحلــول  2021والــذي تمــت زيادتــه في 2016
16
إلــى  27%بحلــول .2021

المربع الرابع :سياسات تغير المناخ لدولة اإلمارات العربية المتحدة ودور القطاع الخاص
ُ
يستعرض هذا المربع الوثائق الرئيسية المتعلقة بسياسات تغير المناخ على المستوى المحلي ،مع التركيز على دور القطاع الخاص فيها.
تضــع رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( 2021مــن  )2010أهدافــاً قصيــرة األجــل “للبيئــة ومنشــآت البنيــة التحتيــة المســتدامة” (بمــا فــي ذلــك
الحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيــة وتعزيــز المكانــة الدوليــة) وتحقيــق “أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن رأس المــال البشــري الوطنــي” و”اقتصــاد معرفــة تنافســي”
(بمــا فــي ذلــك اقتصــاد معرفــة متنــوع ومســتدام عالــي اإلنتاجيــة).
تضــع األجنــدة الخضــراء  )2015( 2030خمســة أهــداف إســتراتيجية رئيســية وهــي :اقتصــاد معرفــة تنافســي ،وتنميــة اجتماعيــة وجــودة الحيــاة ،وبيئــة
مســتدامة ومــوارد ذات قيمــة ،وطاقــة نظيفــة والعمــل المناخــي ،و”حيــاة خضــراء” واســتخدام مســتدام للمــوارد.
تســتند الخطــة الوطنيــة للتغيــر المناخــي  )2017( 2050علــى األجنــدة الخضــراء وعــدة إســتراتيجيات أخــرى علــى مســتوى كل إمــارة ،وتتمحــور حــول ثالثــة
أهــداف رئيســية وهــي :تخفيــف حــدة اآلثــار (إدارة انبعاثــات غــازات الدفيئــة) ،والتكيــف (زيــادة القــدرة علــى التكيــف) ،والتنويــع االقتصــادي (تطبيــق هــذه
األجنــدة مــن خــال حلــول مبتكــرة ومشــاركة القطــاع الخــاص).
برامــج تنويــع مبتكــرة يقودهــا القطــاع الخــاص :بالنســبة للهــدف الثالــث فــي الخطــة الوطنيــة لتغيــر المنــاخ ،تحــدد السياســة بعــض التدابيــر قصيــرة
المــدى (بحلــول  )2020وأخــرى طويلــة المــدى (بحلــول  .)2050 - 2030تشــمل التدابيــر قصيــرة المــدى :اتفاقــات اإلفصــاح الطوعــي عــن الكربــون
وتحســين كفــاءة االســتهالك ،وتطويــر تشــريعات المشــتريات العامــة للمشــاريع الخضــراء ،ورفــع المعاييــر البيئيــة للمنتجــات والخدمــات الــواردة إلــى دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وشــهادة التصنيــف البيئــي للمنتجــات والخدمــات الخضــراء ،واإلرشــادات بشــأن قيــاس انبعاثــات القطــاع الصناعــي وإعــداد
التقاريــر عنهــا والتحقــق منهــا ،وبرنامــج لتطويــر قــدرات مؤسســات األعمــال.
تحــدد الخطــة علــى المــدى البعيــد األهــداف التاليــة وهــي :عالقــات الشــراكة بعيــدة المــدى بيــن الحكومــة ومؤسســات األعمــال فــي تطويــر الســوق
األخضــر والتدشــين التجــاري لتقنيــات مبتكــرة ،وخطــة دعــم متكاملــة للشــركات الناشــئة والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الخضــراء ،ودعــم صــادرات
مؤسســات األعمــال الخضــراء.
Source: MoCCAE. 2018. National Climate Change Plan of the United Arab Emirates 2017-2050.
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للتغيــر المناخــي  2050القطــاع الخــاص فــي قلــب
وتضــع الخطــة الوطنيــة
ّ
الجهــود الراميــة لتعزيــز الصناعــات الخضــراء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وذلــك بالبنــاء علــى السياســات الحاليــة للنمــو األخضــر والتنميــة
المســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهمــا :رؤيــة 2021
واألجنــدة الخضــراء  .2030وينــدرج “برنامــج تنويــع ابتــكاري يقــوده القطــاع
الخــاص” ضمــن األولويــات الثــاث الرئيســية فــي الخطــة ،والتــي تبنــي علــى
“برنامــج التنويــع األخضــر” الــوارد فــي األجنــدة الخضــراء.
بصفـ ٍـة عامـ ٍـة يمكــن القــول إن النهــج الــذي تتبعــه دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فيمــا يخــص التغيــر المناخــي يقــوم علــى مبــدأ المســاهمة فــي
التصــدي لهــذا التحــدي مــن خــال تخفيــض االنبعاثــات (تخفيف حــدة آثار تغير
المنــاخ) وتحســين القــدرة علــى مواجهــة المخاطــر (التكيــف) مــع المســاهمة
فــي التنويــع االقتصــادي والحفــاظ علــى النمــو االقتصــادي .ولتحقيــق هــذا
الهــدف ،يهــدف برنامــج التنويــع الــذي يقــوده القطــاع الخــاص والــوارد فــي
الخطــة الوطنيــة لتغيــر المنــاخ إلــى تعزيــز التنويــع االقتصــادي وتخفيــض
انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن القطــاع الصناعــي مــن خــال دعــم الصناعــات
الخضــراء وتوفيــر فــرص عمــل فــي المشــاريع الخضــراء.
وتســعى الخطــة إلــى تحويــل الصناعــات الموجــودة حاليــاً إلــى النمــط
“األخضــر” وإنشــاء صناعــات جديــدة (وتتضمــن الخطــة بعــض األمثلــة ومنهــا
أجهــزة إلكترونيــة عاليــة الكفــاءة وصناعــات غــذاء مســتدامة وإدارة سلســلة
اإلمــداد الدوليــة الخاصــة بهــا) .وتشــير الخطــة إلــى أن “القطــاع الخــاص عليــه
أن ينهــض بــدور تتزايــد أهميتــه فــي االنتقــال نحــو اقتصــاد أخضــر متنــوع” وال
ســيما كمصــدر لالبتــكار التكنولوجــي ،والمشــاريع الحــرة ،والنمــاذج التجاريــة
17
الجديــدة ،واالســتثمارات.
ـرة” فــي بيئــة السياســات
ـوة كبيـ ً
وفــي ضــوء اإلقــرار بــأن هنــاك حاليــاً “فجـ ً
والتشــريعات المالئمــة ،تضــع الخطــة هــدف توفيــر “البيئــة المالئمــة لتنفيــذ
تدابيــر القطــاع الخــاص مــن خــال مزيــج مــن التشــريعات والحوافــز” والتــي
يمكــن أن تشــمل تشــريعات مســاندة ،وتدابيــر لتخفيــف المخاطــر فــي
االســتثمارات فــي مجــال تغيــر المنــاخ ،وسياســات ترمــي إلــى إفســاح المجــال
18
أمــام اإلنتــاج التجــاري للمنتجــات والتقنيــات الخضــراء.
وتحــرص الحكومــة أيضــاً علــى إشــراك القطــاع الخــاص للمســاعدة فــي توفيــر
االســتثمارات والتمويــل لتنفيــذ المبــادرات واألهــداف الخاصــة بهــا فــي مجال
تغيــر المنــاخ .ومنــذ إطــاق إســتراتيجية النمــو األخضــر لدولــة اإلمــارات العربية
المتحــدة فــي  ،2012تضــع الحكومــة دعــم التمويــل األخضــر ضمــن أولويــات
أجندتهــا .ويأتــي معظــم التمويــل فــي الوقــت الحالــي مــن هيئــات القطــاع
العــام ،وهنــاك مخــاوف بشــأن المشــاركة المحــدودة للقطــاع الخــاص فــي
كل مــن تنفيــذ وتمويــل المشــاريع “الخضــراء” .وقــد أطلقــت حكومــة دبــي،
علــى ســبيل المثــال ،صنــدوق دبــي األخضــر بقيمــة  100مليــار درهــم بهــدف
االســتفادة مــن اســتثمارات القطــاع الخــاص لتحقيــق أهدافهــا فــي الطاقــة
جمــع الصنــدوق  2.4مليــار درهــم (650
النظيفــة 19.وبنهايــة عــام ّ ،2017
مليــون دوالر أمريكــي) والتــي كان مــن المتوقــع أن يتــم اســتثمارها فــي
20
مشــاريع (طاقــة) خضــراء علــى المســتوى المحلــي.
وفــي حيــن أن التمويــل األخضــر أو تمويــل مشــاريع المنــاخ ال يــرد ضمــن محاور
التركيــز الرئيســية لسياســة المســاعدات الخارجيــة الحاليــة لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة إال أن حكومــة الدولــة بذلــت جهــوداً ملموسـ ًـة فــي هــذا
الصــدد مــن خــال القنــوات الثنائيــة ومتعــددة األطــراف .فــي  ،2017ذكــرت
التقاريــر أن إجمالــي المســاعدات اإلماراتيــة فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة
21
وصلــت إلــى  3.3مليــار درهــم ( 900مليــون دوالر أمريكــي).

اآلليات الحكومية إلشراك القطاع الخاص
تُ شـ ِـرك العديــد مــن الجهــات الحكوميــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
علــى الصعيديــن المحلــي واالتحــادي القطــاع الخــاص والشــركات الخاصــة
والشــركات (العامــة) فــي النقاشــات بشــأن االســتدامة ،والتــي تشــمل فــي
معظــم الحــاالت قضايــا تغيــر المنــاخ .وتســتند جميــع “آليــات المشــاركة”
المذكــورة إلــى مبــدأ المشــاركة الطوعيــة ،وتتمثــل مهامهــا الرئيســية فــي
تبــادل المعلومــات وزيــادة الوعــي وإقامــة العالقــات بصفــة عامــة .ويشــارك
البعــض فــي أعمــال لهــا أهــداف ونتائــج محــددة ،فــي حيــن أن البعــض اآلخــر
يشــترك فــي إعــان بشــأن موضــوع معيــن ،أو موضوعــات ذات اهتمــام
مشــترك (فــي الغالــب أقــل تفصيـ ًـا).
مجلــس تغيــر المنــاخ والبيئــة فــي وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة :أنشــأت
وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة آليتيــن تهدفــان إلــى إشــراك القطــاع الخاص في
المشــاريع واالســتثمارات الخضــراء  .وتشــمل المهــام المكلــف بهــا مجلــس
التغيــر المناخــي والبيئــة اقتــراح السياســات لتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص
فــي مشــاريع الشــراكة ،وتحقيــق التناغــم بيــن اإلســتراتيجيات االتحاديــة
والمحليــة فــي هــذا الشــأن .ويــرأس المجلــس وزيــر التغيــر المناخــي والبيئــة،
ويضــم فــي عضويتــه  20عضــواً مــن مختلــف الجهــات الحكوميــة وســبعة
22
ممثليــن للقطــاع الخــاص.
مجلــس البيئــة واألعمــال فــي وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة :انطلــق
مجلــس البيئــة واألعمــال فــي  2016بهــدف التشــجيع على مشــاركة القطاع
الخــاص فــي تخفيــض االنبعاثــات وغيرهــا مــن مشــاريع االســتدامة البيئيــة.
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ويعقــد المجلــس اجتماعــات دوريــة وكذلــك ورش عمــل وزيــارات ميدانيــة.
وقــد تــم تكليــف المجلــس علــى وجــه التحديــد ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،بتشــجيع
شــركات القطــاع الخــاص علــى االســتثمار فــي المشــاريع غيــر الضــارة بالمنــاخ،
والعمل كملتقى لتبادل المعلومات فيما يخص الطفرات التكنولوجية ذات
الصلــة بهــذا المجــال ،وتقديــم “خدمــات التوفيــق” بيــن المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة وبيــن المبتكريــن ،واالضطــاع بــدور استشــاري وكحلقــة تواصل
مــع الــوزارة .وشــملت األنشــطة التــي نظمهــا المجلــس ورشــة عمــل إلدارة
النفايــات (والتــي نتــج عنهــا خطــة عمــل لمبــادرات الشــراكة) ،وورشــة عمــل
للســياحة البيئيــة ،واجتمــاع للبنــوك الرائــدة وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة،
وتنظيــم فعاليــات مشــتركة مــع مجلــس األعمــال الهنــدي وغرفــة دبــي
24
للتجــارة.
نشــاط وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة و البنــك المركــزي بشــأن تمويــل
روج وزارة التغير المناخي والبيئة والبنك المركزي،
المشــاريع المســتدامة :تُ ّ
منــذ  ،2016لمفهــوم تمويــل المشــاريع المســتدامة فــي إطــار إعــان دبــي
بشــأن تمويل المشــاريع المســتدامة ،والذي تم إطالقه بالتعاون مع مبادرة
وقعــت 32
األمــم المتحــدة لتمويــل برامــج البيئــة ( .)UNEP-FIوحتــى اآلنّ ،
مؤسســة ماليــة تمــارس نشــاطها فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى
اإلعــان بشــأن تمويــل المشــاريع المســتدامة ،والــذي يتضمــن التزامــاً طوعيــاً
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ب ـ “النهــوض بــدور حيــوي فــي قطــاع التمويــل القتصــاد أخضــر ومســتدام”.
ويعـ ُّـد هــذا اإلعــان بمثابــة نقطــة االنطــاق لمزيــد مــن األنشــطة التــي
ُ
تقودهــا وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة فــي هــذا المجــال .ويدعــو اإلعــان
كل مؤسســة مشــاركة فيــه إلــى إعــداد المبــادرات التــي تُ سـ ّـرع وتيــرة تحقيــق
أهــداف األجنــدة الخضــراء لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأهــداف التنمية
المســتدامة( .انظــر المربــع  3لالطــاع علــى األمثلــة) .
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مجموعــة أبــو ظبــي لالســتدامة فــي هيئــة البيئة-أبــو ظبــيُ :أنشــئت
مجموعــة أبــو ظبــي لالســتدامة فــي  2008بهــدف تعزيــز االســتدامة
وتحقيــق التناغــم مــع رؤيــة أبــو ظبــي  ،2030وتشــارك فــي المجموعــة 50
جهــة حاليــاً؛ منهــا  30%مــن شــركات القطــاع الخــاص أو المنظمــات غيــر
الهادفــة للربــح .ويلتــزم كل عضــو فــي مجموعــة أبــو ظبــي لالســتدامة بتبنــي
أفضــل الممارســات فــي إدارة االســتدامة وإعــداد التقاريــر عنهــا ،وتُ قـ ّـدم
المجموعــة الدعــم لهــم فــي تحقيــق هــذا الهــدف وذلــك مــن خــال توفيــر
فــرص منتظمــة لبنــاء القــدرات وتبــادل المعرفــة وإقامــة العالقــات .وتمنــح
مجموعــة أبــو ظبــي لالســتدامة أيضــاً جوائــز ســنوية للجهــات التــي تطبــق
أفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال ،وتدعــم كذلــك عالقــات الشــراكة بيــن
26
أعضائهــا وبيــن المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة بذلــك.
شــبكة االســتدامة فــي غرفــة دبــي للتجــارة :فــي  ،2010أطلــق مركــز
أخالقيــات األعمــال للترويــج ألفضــل الممارســات المســؤولة شــبكة
االســتدامة فــي غرفــة دبــي بهــدف تعزيــز ممارســات المســؤولية االجتماعيــة
للشــركات وتوفيــر ملتقــى لتبــادل الحلــول ذات الصلــة والتعــاون بين العاملين
فــي هــذا الشــأن والتواصــل مــع واضعي السياســات والمتخصصين .ويشــارك
في عضوية الشــبكة في الوقت الحالي  60شــركة؛ منها مؤسســات صغيرة
ومتوســطة وشــركات متعــددة الجنســيات ،وهــؤالء األعضــاء يشــاركون فــي
 18مجموعــة عمــل (ومنهــا مجموعــات عــن البيئــة ،والســامة ،واســتدامة
سلســلة اإلمــداد ،وإعــداد التقاريــر) .وتضــع كل مجموعــة عمــل أهدافــاً
سـ ً
نظــم اجتماعــات وحلقــات نقــاش وجلســات تدريبيــة لمناقشــة
ـنوية ،وتُ ِّ
27
هــذه األهــداف.
المجلــس االستشــاري للقطــاع الخــاص فــي اللجنــة الوطنيــة ألهــداف
التنميــة المســتدامة :كلفــت اللجنــة الوطنيــة الوزاريــة ألهــداف التنميــة
المســتدامة فــي الدولــة أمانتهــا العامــة ،وهــي الهيئــة االتحاديــة للتنافســية
واإلحصــاء ،بإعــداد آليــة إلشــراك القطــاع الخــاص وغيــره مــن الشــركات فــي
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة (والتــي يتعلــق الكثيــر منهــا بتدابيــر تغيــر
المنــاخ).
ومــن المقــرر تدشــين المجلــس فــي أواخــر  ،2018ومــن المتوقــع أن يتــراوح
عــدد أعضائــه بيــن  10إلــى  15عضــواً ،وتمتــد فتــرة العضويــة لمــدة ثــاث
ســنوات ،ويتألــف مــن مجموعــة مختــارة مــن الشــركات المعنيــة بتنفيــذ
أهــداف التنميــة المســتدامة والشــركات التــي تقــدم إمكانــات استشــارية
إســتراتيجية لدعــم صياغــة السياســات فــي هــذا المجــال ،وإجــراء حــوار متبــادل
بشــأن التحديــات والتطلعــات .وبجانــب دعــم اللجنــة الوطنيــة ألهــداف
الســبل لنشــر
التنميــة المســتدامة َع ْبــر تقديــم االستشــارات وتحديــد أفضــل ُ
وتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة بيــن الشــركات القائمــة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــإن أعضــاء المجلــس مــن المتوقــع أن يعقــدوا
ويعــدون تقاريــر أو نتائــج ملموســة أخرى لتحقيــق األهداف
اجتماعــات دوريــة ُ
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التــي ُأنشــئي المجلــس مــن أجلهــا.

أدوات السياسات ألنواع الشركات المختلفة
وللقطاع الخاص “ذي الصبغة الدولية”
يبيــن العــرض الســابق أن الشــركات ُيمكــن إشــراكها بعــدة وســائل فــي
فعالــة
الملتقيــات الطوعيــة ،وهــذه المحافــل هــي بمثابــة آليــات ِ
“ناعمــة” َّ
لتعزيــز الوعــي حــول اآلثــار البيئيــة وتقديــم المســاعدات الفنيــة بشــأن تدابيــر
الحفــاظ علــى البيئــة ســواء مــن جانــب الحكومــة أو مــن خــال التعلــم مــن
تجــارب اآلخريــن.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن أدوات السياســات
“األقــوى” التــي تســتطيع الحكومــات اســتخدامها لتحفيــز القطــاع الخــاص
علــى ممارســة نشــاطه بصــورة أكثــر حفاظــاً علــى المنــاخ .وعنــد صياغــة
أوال الشــركات الحكوميــة
السياســات فــا بــد مــن التمييــز بيــن فئتيــن وهمــاً :

أو شــبه الحكوميــة والشــركات الخاصــة ،حيــث يحتــاج كل نــوع إلــى أســلوب
مختلــف وذلــك فــي ضــوء اختــاف مســتوى التأثيــر الحكومــي علــى نشــاط
كل منهــا .واالعتبــار الثانــي يتمثــل فــي التحديــات الخاصــة التــي تواجههــا
شــركات القطــاع الخــاص والتــي ينبغــي علــى الحكومــات وضعهــا فــي
الحســبان عنــد إصــدار التشــريعات والسياســات الخاصــة بتغيــر المنــاخ.
الشــركات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة :ربمــا تكــون الشــركات التــي
ً
ـهولة فــي تحقيــق التناغــم بينهــا وبيــن
تســيطر عليهــا الحكومــة أكثــر سـ
السياســات واألولويــات الحكوميــة .وفــي ضــوء هيــكل التنظيــم واإلدارة
لــكل شــركة ،قــد تُ كلَّ ــف الشــركة فــي بعــض الحــاالت بــأن تعطــي األولويــة
علــى ســبيل المثــال لمخاطــر وفــرص األعمــال علــى المــدى البعيــد؛ ومــن
بينهــا تغيــر المنــاخ .صناعــات األلمنيــوم فــي الدولــة علــى ســبيل المثــال
تقريبــا .وتشــارك
لديهــا إســتراتيجيات لتخفيــض االنبعاثــات منــذ ِعقــد زمنــي
ً
شــركة الطاقــة المســتدامة “مصــدر” فــي مشــاريع الطاقــة النظيفــة التــي
ترعاهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مســتوى العالــم؛ بعــض هــذه
المشــاريع ذو دوافــع تجاريــة والبعــض اآلخــر يدعــم سياســة المســاعدات
الخارجيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
شــركات القطــاع الخــاص :الدافــع الرئيــس للشــركات المملوكــة بالكامــل
للقطــاع الخــاص بصفــة عامــة هــو تحقيــق الربــح .ولــذا عنــد الحديــث عــن
تدابيــر تغيــر المنــاخ بالنســبة لهــذه الشــركات فــإن دور الحكومــات يقتصــر
ـادة علــى مختلــف السياســات التــي تســعى إلــى إرشــاد أو تحفيــز أو توجيــه
عـ ً
ـرة
أنشــطة الشــركات نحــو االتجاهــات المنشــودة .يعــرض الشــكل ( )1نظـ ً
عامـ ًـة عــن هــذه األدوات .تطبــق الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم هــذه
vi
األدوات علــى نطــاق واســع ولكــن بدرجــات متفاوتــة.
التحديــات فــي التعامــل مــع الشــركات الخاصــة “ذات الصبغــة الدوليــة”:
ـادة ال تعمــل شــركات القطــاع الخــاص فــي الحــدود القاصــرة على اختصاص
عـ ً
وطنــي واحــد؛ ولــذا فــإن التأثيــر علــى ســلوك القطــاع الخــاص الــذي يمــارس
نشــاطه فــي أكثــر مــن دولــة قــد يكــون أكثــر تعقيــداً بكثيــر .بالنســبة لدولــة
عتبــر
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،يصــدق هــذا القــول تمامــاً علــى دبــي والتــي تُ َّ
مركــزاً إقليميــاً لعــدد ال حصــر لــه مــن الشــركات والصناعــات.
وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تســهم فــي تعقيــد مهمــة الحكومــة فــي
صياغــة السياســات التــي يتــم تطبيقهــا علــى القطــاع الخــاص ذي الصبغــة
الدوليــة ومنهــا انطبــاق اختصاصــات متنوعــة ،والقــوة االقتصاديــة للشــركات
نفســها ،والمشــاركة المتزايدة للشــركات في شــؤون العالم .وهذه العوامل
قــد تتســبب فــي العديــد مــن التحديــات فيمــا يخــص سياســات تغيــر المنــاخ أو
السياســات البيئيــة.
أوال :تعمــل الشــركات متعــددة الجنســيات بحســب تعريفهــا فــي حــدود
ً
اختصاصــات وطنيــة متعــددة ممــا قــد يجعــل تنظيــم عملياتهــا ككل مــن
ـتحيال .ثانيــاً :الشــركات التــي
جانــب حكومــة واحــدة صعبــاً ولكنــه ليــس مسـ
ً
تمــارس عمليــات التصنيــع فــي دول متنوعــة بإمكانهــا ممارســة ضغــوط علــى
الحكومــات للحصــول علــى إعفــاءات ضريبيــة أو  -لــو كانــت قويــة بدرجة كبيرة
 الضغــط علــى الحكومــات لتطبيــق معاييــر بيئيــة أقل صرامـ ًـة على المنتجاتالتــي تنتجهــا مــن خــال التهديــد باالنتقــال إلــى دولــة أخــرى (ويعــرف ذلــك
أيضــاً بتســرب الكربــون).
ثالثً ــا :قــد تشــارك الشــركات بمــا يجــاوز مجموعــات مصالــح األعمــال المحليــة
فــي مجموعــات أعمــال علــى المســتوى الدولــي ،والتــي تســتطيع مــن خــال
قــوة الحشــد والمســاندة الجماعيــة ممارســة ضغــوط علــى الحكومــات فــي
جميــع أنحــاء العالــم إليجــاد بيئــات عمــل (علــى ســبيل المثــال مــن خــال
االتفاقــات التجاريــة أو البيئيــة) مواتيــة لمصالحهــا المدفوعــة بتحقيــق األرباح.
وبالرغــم مــن القيــود الــواردة آنفــاً هنــاك العديــد مــن المصالــح األساســية
للحكومــات فــي تشــجيع التدابيــر الطوعيــة التــي تنبــع مــن األبعــاد الدوليــة
لعمليــات كل مــن الشــركات الحكوميــة و(شــبه الحكوميــة) والشــركات
الخاصــة ،بحســب مــا يــرد أدنــاه.

viتوفر إحدى قواعد بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مصدراً ممتازاً للمعلومات عن األدوات المتاحة المطبقة في الكثير من الدول/https://pinedatabase.oecd.org :
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Sources: OECD. 2018. ‘Database on Policy Instruments’; Alberta Environment & Parks. ‘Environmental tools Guide’. Websites. Accessed in August 2018.

النُ هج المبتكرة للتحفيز على العمل المناخي
فــي ضــوء مــا ورد فــي األقســام الســابقة ،يعــرض هــذا القســم ســبعة خيــارات
أمــام حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتحفيــز القطــاع الخــاص علــى
أوال :هنــاك خمــس وســائل تســتطيع
المشــاركة فــي تدابيــر تغيــر المنــاخً .
حكومــة الدولــة مــن خاللهــا االســتفادة مــن الطبيعــة الدوليــة لعمليــات
الشــركات التــي تعمــل داخــل الدولــة مــن أجــل تعزيــز تدابيــر مواجهــة تغيــر
المنــاخ والتــي تُ ضيــف إلــى السياســات واآلليــات الموجــودة حاليــاً:
•تعزيــز عالقــات الشــراكة متعــددة األطــراف والقائمــة علــى تحقيق
نتائــج معينــة :يوجــد لــدى حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
خبــرات إيجابيــة فــي النُ هــج التــي تعتمــد علــى تجميــع الشــركات مــن
القطاعيــن العــام والخــاص لتحقيــق مكاســب ســريعة وكبيــرة فــي تدابير
الحفــاظ علــى البيئــة .فقــد شــاركت الشــركة المشــتركة بيــن أبــو ظبــي
ودبــي وهــي شــركة اإلمــارات العالميــة لأللمنيــوم ( )EGAفــي برنامــج
المســرعات الحكوميــة لمجلــس الــوزراء فــي  ،2017والــذي اســتطاعت
مــن خاللــه بمســاعدة الشــركة متعــددة الجنســيات جنــرال إليكتريــك
تقليــل انبعاثــات أكســيد النيتروجيــن الناتــج مــن عملياتهــا بنســبة 16%
29
علــى مــدار فتــرة مدتهــا  100يــوم.
الدافــع الرئيــس :البنــاء علــى نقــاط القــوة لــدى مختلــف األطــراف
إليجــاد فــرص تجاريــة خضــراء مــع تحقيــق مكاســب فــي تغيــر المنــاخ.
أمثلــة التطبيــقُ :يمكــن تطبيــق نهــج مشــابه أيضــاً علــى انبعاثــات
غــازات الدفيئــة ،وبمســاعدة الحوافــز الحكوميــة (وفــي الغالــب الخبــرات
والمعرفــة الفنيــة لــدى الشــركات متعــددة الجنســيات/الدولية) قــد
يســعى إلــى جــذب الشــركات الرئيســية القائمــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة الحكوميــة والخاصــة علــى حــد الســواء إلــى المشــاركة
فــي هــذه الجهــود.
•توفيــر البيئــة المواتيــة للمشــاركة فــي شــبكات األعمــال المحليــة
وع ْبــر الوطنيــةُ :يمكِ ــن تحفيــز الشــركات أيضــاً للتعلــم مــن بعضها بعض
َ
فــي مجــال تدابيــر تغيــر المناخ وزيادة مســتوى الطموح بصورة جماعية.
وعــاوة علــى اآلليــات التــي تمــت مناقشــتها ســابقاً والتــي تقودهــا
الحكومــة ،هنــاك العديــد مــن المنصــات بيــن مؤسســات األعمــال
“الخضــراء” القائمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي لهــا
صــات قويــة فــي العديــد مــن األحــوال بالــدول األخــرى فــي المنطقــة.

وتشــمل هــذه المحافــل مجلــس صناعــات الطاقــة النظيفــة فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وجمعيــة الشــرق األوســط
لصناعــات الطاقــة الشمســية ،ومجلــس اإلمــارات لألبنيــة الخضــراء.
أمــا علــى الصعيــد الدولــي ،فهنــاك مبــادرات عبــر وطنيــة عديــدة
خاصــة بالمنــاخ حــول قطاعــات أو موضوعــات معينــة والتــي تجمــع
بيــن مؤسســات األعمــال وغيرهــا مــن األطــراف الفاعلــة دون مســتوى
الدولــة.
الدافــع الرئيــس :إتاحــة أكبــر قــدر ممكــن مــن الخبــرات والمعرفــة عــن
صناعــة معينــة لصياغــة سياســات فعالــة وزيــادة التنســيق والترابــط بيــن
جهــود القطاعــات المختلفــة.
أمثلــة التطبيــق :تشــير النقاشــات مــع األطــراف المعنيــة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى أن إيجــاد بيئــة تنظيميــة أكثــر مرونـ ًـة
أمــام مجموعــات األعمــال الخضــراء المحليــة يمكــن أن يخــدم مصالــح
صياغــة سياســات تغيــر المنــاخ بوســائل متنوعــة( .مثــال إيجابــي فــي
هــذا الصــدد هــو تراخيــص الكيانــات الخضــراء غيــر الهادفــة للربــح فــي
مدينــة مصــدر .)30 .قــد ُيفســح وجــود “تحالفــات أعمــال خضــراء” محليــة
نشــطة علــى مســتوى القطاعــات أو الموضوعــات المجــال أمــام عــدد
أكبــر مــن الشــركات لتبــادل المعرفــة والمعلومــات فيمــا بينهــا بخصــوص
التحديــات والفــرص فــي صناعــة بعينهــا أو قطــاع بعينــه.
وقــد تتحــول هــذه المحافــل المشــتركة للشــركات إلــى المقصــد
المعتــاد للجهــات الحكوميــة عنــد الرغبــة فــي اســتطالع اآلراء بشــأن
سياســات تغيــر المنــاخ فــي قطــاع معيــن ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال
وضــع المعاييــر وتحديــد العوائــق الحاليــة فــي الســوق .يمكــن أن تبــدأ
وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة فــي نشــر هــذه الجهــود بصــورة منهجيــة
ومنظمــة مــن خــال إشــراك كافــة مجموعــات األعمــال الخضــراء الحالية
فــي حــوار بشــأن األســاليب العمليــة التــي يســتطيع مــن خاللهــا القطــاع
الخــاص المســاهمة فــي تنفيــذ سياســة التصنيــع األخضــر .2050
وتبيــن الدراســات الكميــة الســابقة أن سياســات تغيــر المنــاخ الوطنيــة
الطموحــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي قــوي علــى مشــاركة
األطــراف المحليــة واألطــراف دون مســتوى الدولــة فــي الحوكمــة
عبــر الوطنيــة وال ســيما فــي البيئــات المؤسســية األكثــر انغالقــاً ،ومنهــا
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،علــى ســبيل المثــال 31.هنــاك العديــد
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مــن مبــادرات تغيــر المنــاخ عبــر الوطنيــة والتــي تتوافــق مــع أولويــات
السياســات لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والتــي يمكــن للحكومــة
أن تنتقــي منهــا مــا يمكــن تطبيقــه علــى الشــركات المحليــة .أحد األمثلة
الجيــدة هــو شــبكة ميثــاق األمــم المتحــدة فــي دولــة اإلمــارات والتــي
تدعــم الممارســات المســتدامة للشــركات ،وتســتضيفها دائــرة أراضــي
دبــي 32.مجــاالت العمــل المتنوعــة فــي إطــار برنامــج العمــل العالمــي
لإلجــراءات المتعلقــة بالمنــاخ هــي مثــال آخــر .وهنــاك المزيــد مــن األمثلة
فــي ورقــة العمــل التــي أصدرتهــا أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية
بعنــوان “إشــراك الجهــات التــي ال ترقــى إلــى مســتوى الــدول والجهــات
دون المســتوى الوطنــي بمنطقــة الخليــج فــي تنفيــذ اتفــاق باريــس”.
•تحفيــز الشــركات متعــددة الجنســيات القائمــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة علــى االضطــاع بــدور قيــادي وتبــادل أفضــل
الممارســاتُ :يمكِ ــن تشــجيع الشــركات متعــددة الجنســيات األجنبيــة
التــي تســعى إلــى االضطــاع بــدور رائــد فــي تدابيــر تغيــر المناخــي علــى
المســتوى الدولــي لتصبــح شـ ً
ـريكة فــي دعــم تدابيــر المنــاخ فــي الدولــة
التــي تعمــل فيهــا .شــركات النفــط والغــاز األجنبيــة التــي تعمــل ضمــن
شــركات مشــتركة فــي دول الخليــج هــي مثــال تقليــدي علــى نقــل
وانتشــار المعاييــر والمعرفــة والتقنيــات البيئيــة الدوليــة.
الدافــع الرئيــس :نقــل المعرفــة وأفضــل الممارســات إلــى الشــركات
والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة.
أمثلــة التطبيــق :ربمــا ال تلتــزم الشــركات متعــددة الجنســيات التــي
تضــع أهدافــاً لتغيــر المنــاخ علــى المســتوى الدولــي أو فــي دول مركزها
الرئيســي بمســتوى مشــابه مــن الريــادة فــي جميــع الــدول التــي تعمــل
فيها .ولذلك تستطيع حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة تشجيع
هــذه الشــركات علــى وضــع أهــداف طموحــة مشــابهة أو تطبيق معايير
األداء ذاتهــا علــى مســتوى الدولــة التــي تمــارس فيهــا نشــاطها .ويمكن
تحفيــز ذلــك علــى ســبيل المثــال نظيــر اإلشــارة لهــذه الشــركات ودورهــا
الريــادي فــي فعاليــات األعمــال التــي ترعاهــا الحكومــة.
يمكــن للحكومــة أيضــاً إيجــاد فــرص للتبــادل النشــط ألفضل الممارســات
مــن ِق َبــل الشــركات متعــددة الجنســيات/الدولية الرائــدة (و/أو
المشــروعات الكبيــرة المملوكــة للدولــة) فــي كل قطــاع .وتشــير
النقاشــات مــع األطــراف المعنيــة إلــى أن المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي حاجــة ماســة إلــى بنــاء القــدرات لفهــم كيفيــة
المشــاركة فــي تدابيــر تغيــر المنــاخ .وقــد تكــون آليــات المشــاركة التــي
تقودهــا الحكومــة والــواردة آنفــاً هــي أنســب الملتقيــات لقيــادة هــذه
المبــادرات .ولكــن ينبغــي النظــر بعيــن االعتبــار أيضــاً إلــى تقديــم حوافــز
للشــركات المنتظــر منهــا تبــادل أفضــل الممارســات مــع اآلخريــن.
•تشــجيع الشــركات القائمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
علــى دعــم تدابيــر تغيــر المنــاخ فــي الــدول الناميــة َع ْبــر التجــارة
واالســتثمارات :أحــد مجــاالت التركيــز الرئيســية لسياســة المســاعدات
الخارجيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  2017-2021هــي العمــل
مــع شــركات القطــاع الخــاص القائمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة لتشــجيعها علــى التبــادل التجــاري واالســتثمار فــي البلــدان
الناميــة 33.وهنــاك خطــط أيضــاً إلنشــاء “جســور للتجــارة واالســتثمار”
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لدعــم مشــاركة الشــركات اإلماراتيــة فــي الــدول الناميــة.
الدافــع الرئيــس :تعزيــز االســتثمارات والتجــارة األجنبيــة مــن جانــب
شــركات القطــاع الخــاص اإلماراتيــة مــع ضمــان التنميــة غيــر الضــارة
بالمنــاخ علــى الصعيــد الدولــي.

أمثلــة التطبيــقُ :يمكِ ــن أن تــدرس وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي
أثنــاء تنفيــذ سياســة المســاعدات الخارجيــة فــي مجــال إشــراك القطــاع
الخــاص بعيــن االعتبــار إلــى إدراج أفضــل الممارســات والمعاييــر المتعلقة
بالمنــاخ .إحــدى المبــادرات الممتــازة للبنــاء علــى هــذه الجهــود هــو معيار
القــدرة علــى تحمــل تغيــر المنــاخ فــي المعونــات والــذي يتــم إعــداده
بالتعــاون بيــن وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة ووزارة الخارجيــة والتعــاون
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الدولــي.
•تعزيــز التعــاون بيــن القطــاع الخــاص فــي كل مــن الــدول ذات
األهميــة اإلســتراتيجية مــن خــال الدبلوماســية االقتصادية :تندرج
مؤسســات األعمــال والصناعــات الخضــراء علــى أولويــات أجنــدة عــدد
مــن الشــركاء الرئيســيين لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي التجــارة
واالســتثمار ،وذلــك بحســب مــا يتضــح علــى ســبيل المثــال مــن وجــود
موظفيــن فــي الســفارة متخصصيــن فــي موضوعــات الطاقــة المتجــدة
(علــى ســبيل المثــال فــي حالــة المملكــة المتحــدة) أو وجــود شــبكات
تهــدف إلقامــة عالقــات شــراكة (وأبرزهــا شــبكة تقنيــات الطاقــة
النظيفــة بيــن االتحــاد األوروبــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي).
الدافــع الرئيــس :اســتغالل عالقــات الشــراكة في الــدول ذات األهمية
اإلســتراتيجية لدعــم التجــارة واالســتثمارات غيــر الضــارة بالمنــاخ داخــل
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وخارجهــا.
أمثلــة التطبيــقُ :يمكِ ــن أن تبحــث وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي
ُســبل الدمــج المنهجــي لموضــوع تعزيــز التعــاون بيــن القطــاع الخــاص
فــي تدابيــر تغيــر المنــاخ فــي األجنــدات الثنائيــة مــع عــدد مــن الــدول.
وقــد يشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال إبــرام اتفاقــات لضــم ممثليــن عــن
مؤسســات األعمــال الخضــراء فــي جميــع الوفــود التجاريــة أو التعــاون
مــع الســفارات القائمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتيســير
التعــاون بيــن الشــركات الخاصــة القائمــة فعـ ًـا فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .العديــد مــن الــدول األجنبيــة لديهــا مجالــس أعمــال
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي يمكــن أن تصبــح شــركاء
للعديــد مــن الجهــات اإلماراتيــة فيمــا يخــص مشــاريع ومبــاردات تغيــر
المنــاخ.
وبالتــوازي مــع هــذه الجهــود ،هنــاك إجــراءان داخــل الحكومــة قــد يســاعدان
فــي إضفــاء المزيــد مــن الفاعليــة علــى التدابيــر الــواردة أعــاه:
•ضمان التنســيق الوثيق بين الجهات الحكومية الرئيســية المعنية:
تســاعد االجتماعــات الدوريــة بيــن المعنيين/المنســقين فــي آليــات
إشــراك القطــاع الخــاص الحكوميــة الموجــودة حاليــاً ،والتــي تركــز علــى
تغيــر المنــاخ والجوانــب ذات العالقــة فــي التنميــة المســتدامة (والكثيــر
منهــا يــرد فــي هــذه الورقــة البحثيــة) فــي تبــادل أفضــل الممارســات،
وتجنــب ازدواجيــة وتكــرار الجهــود ،والبنــاء المنهجــي علــى نقــاط التضافر
المحــددة .وقــد تحــدد وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة كخطــوة أولــى
كافــة اآلليــات المعمــول بهــا ،ثــم يتفــق مختلــف المســؤولين عــن هــذه
اآلليــات علــى طريقــة دائمــة لتنســيق أنشــطتهم؛ علــى ســبيل المثــال
عبــر مجلــس تغيــر المنــاخ والبيئــة فــي وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة.
ْ
•إنشــاء بنــك بيانــات لتدابيــر تغيــر المنــاخ مــن القطاع الخاص :تحســين
أوال ،توفيــر البيانــات عــن أعلــى
إتاحــة البيانــات المجــزأة لــه مزايــا عديــدةً .
القطاعــات مــن حيــث االنبعاثــات (أو حتــى أعلــى الشــركات) ســيزيد مــن
مســتوى الوعــي بيــن الشــركات فــي هــذه القطاعــات .ثانيــاً ،معرفــة
المجــاالت التــي تتركــز فيهــا أعلــى نســب االنبعاثــات ســيتيح للحكومــة
صياغــة سياســاتها بحيــث تســتهدف هــذه القطاعات/األطــراف .ثالثــاً،
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كلمــا زادت معرفــة الحكومــات عــن نســب االنبعاثــات فــي دولهــا
تحســنت قدرتهــا علــى تنبــؤ االنبعاثــات فــي المســتقبل ،وبنــاء علــى
ذلــك وضــع أهــداف واقعيــة وطموحــة علــى المــدى القصيــر والمــدى
الطويــل للقطاعــات و/أو االقتصــاد كلــه مــن حيــث االنبعاثــات.
قــد تســتضيف وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة “ أو (الهيئــة االتحاديــة
للتنافســية واإلحصــاء) بنــك بيانــات لتدابيــر تغيــر المنــاخ مــن القطــاع
الخــاص” ،ويمكــن أن تضــع معاييــر مشــتركة للشــركات القائمة في دولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لإلبــاغ الطوعــي عــن تدابيرهــا فــي مجــال
تغيــر المنــاخ .ويمكــن التعاقــد مــع مبــادرة إبــاغ دوليــة مرموقــة لتنفيــذ
مهمــة تجميــع البيانــات المبدئيــة ،وتشــمل هــذه المبــادرات مشــروع
اإلفصــاح عــن الكربــون أو مبــادرة اإلبــاغ العالميــة .ويمكن نشــر البيانات
بقاعــدة البيانــات فــي المجــال العــام واســتخدامها لتحفيــز األطــراف
علــى تنفيــذ المزيــد مــن تدابيــر تغيــر المنــاخ مــن خــال مكافــأة الشــركات
النشــطة؛ علــى ســبيل المثــال مــن خــال التحــدث عنهــا فــي أســبوع أبــو
vii
ظبــي لالســتدامة أو القمــة العالميــة للحكومــات أو أكســبو .2020
هــذه اآلليــة لتجميــع البيانــات مــن القــاع إلــى القمــة يمكــن تعزيزهــا فــي
مرحلــة الحقــة بجهــود تجميــع البيانــات مــن القمــة إلــى القــاع ،وذلــك
بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة باإلحصــاء ،إلنشــاء قاعــدة بيانــات كاملــة
عــن القطــاع الخــاص فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ويــؤدي
ذلــك إلــى تجميــع المعلومــات اإلحصائيــة ألغــراض متنوعــة فــي صياغــة
السياســات (فيمــا يتجــاوز تدابيــر تغيــر المنــاخ) .ويمكــن أن تشــمل نقــاط
البيانــات عــدد وحجــم وإيــرادات وكميــة اســتهالك الطاقــة للشــركات
فــي كل قطــاع.

التعليقات الختامية
بينــت هــذه النظــرة التحليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية أن القطــاع
الخــاص فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ســيراً علــى نهــج اتجــاه دولــي
أعــم ،يبــدي اهتمامــاً متزايــداً بتحقيــق التناغــم واالنســجام بيــن عملياتــه وبيــن
التحديــات والفــرص التــي يتســبب فيهــا تغيــر المنــاخ .وهنــاك ثقافــة إلعــداد
التقاريــر عــن االســتدامة آخــذة فــي التزايــد فــي الدولــة.
مبــادرات مؤسســات األعمــال الدوليــة والمبــادرات التــي تقودهــا المنظمات
غيــر الحكوميــة لهــا دور هــام فــي مســاعدة الشــركات القائمــة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي إعــداد التقاريــر ووضــع األهــداف .وهنــاك
أيضــاً عــدد مــن الشــركات متعــددة الجنســيات تمــارس أنشــطتها فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتضطلــع بــدور ريــادي فــي قضايــا تغيــر المنــاخ
علــى الصعيــد الدولــي .ولكــن لــم يظهــر بعــد أن هنــاك توجهــاً متناســقاً نحــو
إعــداد التقاريــر عــن المنــاخ ووضــع األهــداف والتدابيــر بشــأن االنبعاثــات .وال
تــزال أدوات التمويــل الخضــراء ومؤسســات األعمــال والصناعــات الخضراء في
مراحلهــا األولــى فــي مجــاالت عديــدة.
ورغــم ذلــك وبحســب النقاشــات التــي جــرت بيــن مؤلفتــي الدراســة وبيــن
العديــد مــن األطــراف المهتمــة بهــذا الشــأن ،هنــاك اهتمام كبيــر ببذل المزيد
مــن الجهــود بيــن مجتمــع األعمــال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وهــذه هــي اللحظــة التــي تســتطيع فهيــا الحكومــة أن تصنــع َف ْرقــاً كبيــراً مــن
خــال الدعــم النشــط للقطــاع الخــاص وتحفيــز جهــوده فــي هــذا الشــأن.
وفــي ضــوء اهتمــام حكومــة دولة اإلمارات العربية المتحدة بإشــراك القطاع
قدم
الخــاص فــي تدابيــر تغيــر المنــاخ بوســائل منها تعزيــز الصناعات الخضــراء ،تُ ِّ
الســبل التــي تســتطيع مــن
هــذه النظــرة التحليليــة بعــض االقتراحــات حــول ُ
خاللهــا الحكومــة االســتفادة مــن مزايــا وجــود مثــل هــذا القطــاع الخــاص
ذي الصبغــة الدوليــة الواســعة مــن حيــث األنشــطة وقــوة العمــل علــى حــد
الســواء .فــي المقــام األول ،يتطلــب تحقيــق النجــاح وجــود نهــج متناســق
ودائــم ومنهجــي مــن جميــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة ،والتــي تشــمل
الجهــات المعنيــة باإلحصــاء ووزارة التغيــر المناخــي والبيئــة ووزارة الخارجيــة
والتعــاون الدولــي ووزارة الطاقــة والصناعــة وعــدد مــن الجهــات األخرى على
مســتوى كل إمــارة.

 viiأســبوع أبــو ظبــي لالســتدامة والقمــة العالميــة للحكومــات فــي دبــي ضمــن أهــم الفعاليــات الســنوية للتنميــة المســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
االســتدامة هــي أحــد الموضوعــات الفرعيــة الثالثــة ألكســبو  2020فــي دبــي.
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2018  أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية: حقوق النشر.وكذلك ال تعبر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة

