
1توطني جهود التخفيف من أثر تغري المناخ والتكيف معه

ملتقى السياسات العامة

نوفمرب 2022

موجز سياسـات 39
توطين جهود التخفيف من أثر تغير المناخ 

والتكيف معه

تحت إرشاف
   د. نورا وهيب  

إعداد: 
آية يوسف 

شادي إسماعيل  
فاطمة مسعد 

مصطفى أ. صبحي 
ماسي أبو جبل

تقــدم ورقــة السياســات هــذه لمحــة شــاملة عــن الجهــود المحليــة التــي يبذلهــا مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي مصــر لمعالجــة 
مشــكلة تغيــر المنــاخ. لقــد أصبحــت حقيقــة معروفــة أن دلتــا النيــل هــي واحــدة مــن ثــاث بــؤر شــديدة الهشاشــة والتأثــر بتغيــر 
المنــاخ1 . ومــن الواضــح أن الحكومــة المصريــة حريصــة علــى مواجهــة مخاطــر تغيــر المنــاخ، وهــو مــا تعكســه سياســات التكيــف 

وأطــره الــواردة فــي هــذه الورقــة. 

ــة  ــال لرؤي ــع االمتث ــة م ــاب المصلح ــات أصح ــد احتياج ــى س ــدف إل ــات ته ــل سياس ــة بدائ ــة أربع ــرح الورق ــك، تقت ــى ذل ــاوة عل ع
مصــر 2030 وأهــداف التنميــة التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة فــي الوقــت ذاتــه. وتتمثــل مقترحــات السياســات هــذه فــي: 
إعــادة هيكلــة المبــادرات المحليــة القائمــة، وتطويــر شــهادة وطنيــة موحــدة لقطاعــي الطاقــة والزراعــة، وإنشــاء مجلــس إقليمي 
لاتصــال بشــأن تغيــر المنــاخ، وتنميــة القــدرات المؤسســية لقيــادة الجهــود المحليــة للتكيــف المناخي. تقتــرح الورقة هــذه البدائل 
بنــاًء علــى أبحــاث ومقابــات مــع المســؤولين المعنييــن لتقليــص الفجــوة التشــغيلية بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة مــن ناحيــة، 
وضمــان اإلدمــاج وبنــاء القــدرات والتواصــل وإشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة مــن ناحيــة آخــرى. وقــد تــم تقييــم كل مقتــرح مــن 

هــذه المقترحــات فــي ضــوء ســتة معاييــر، وبنــاًء عليــه اختــارت الورقــة اثنيــن مــن هــذه البدائــل وتوصــي الحكومــة باعتمادهمــا. 

تقــود مصــر حالًيــا العمــل المناخــي األفريقــي، حيــث تســتضيف مؤتمــر األمــم المتحــدة للتغيــر المناخــي )COP27(، الــذي ســُيعقد 
فــي شــرم الشــيخ فــي الســادس مــن نوفمبــر 2022. ومــن البنــود المدرجــة علــى جــدول أعمــال مصــر للمؤتمــر أن تســلط الحكومة 

الضــوء علــى أفــكار خضــراء إبداعيــة للحصــول علــى الدعــم المحلــي والدولــي2 .
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تقــود األمــم المتحــدة ممارســة دوليــة بشــأن توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وتعــرف »التوطيــن« بأنــه تمكيــن الحكومــات 
والمجتمعــات المحليــة مــن قيــادة عمليــة التغييــر لتصــل إلــى األهــداف المحليــة واإلقليميــة والعالميــة3 . ووفًقــا لبيانات مســؤولي 

وزارة التنميــة المحليــة، هنــاك أربعــة برامــج أساســية متعلقــة بتغيــر المنــاخ والقضايــا البيئيــة: 

- خفض انبعاثات الكربون وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. 
- تعزيــز اســتخدام الطاقــة النظيفــة والســيطرة علــى اآلثــار الســلبية لســقوط األمطــار والتعــدي علــى األراضــي الزراعيــة وتلــوث 

الميــاه.
- اإلدارة المحلية لاعتبارات البيئية وإدماجها في المشروعات المختلفة. 

- برامج التنمية الحضرية.

وباالعتمــاد علــى البيانــات األوليــة والثانويــة التــي تــم جمعهــا، قــد خُلصــت الورقــة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن الجهــود المتعــددة التــي 
اتخذهــا كل مــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص واألفــراد المعنييــن للتغلــب علــى العواقــب الملموســة بســبب 
تغيــر المنــاخ، فإنــه اليــزال هنــاك افتقــار إلــى نظــام واضــح لتوحيــد هــذه الجهــود. ويؤثــر غيــاب هــذا اإلطــار علــى التواصــل بيــن 
الكيانــات المختلفــة، وتنفيــذ المشــروعات، وتخصيــص الميزانيــات المناســبة، وإعــداد التقاريــر، وتبــادل البيانــات، وبنــاء القــدرات، 

ورفــع مســتوى الوعــي العــام. 

كمــا أنــه وعلــى الرغــم مــن قيــام الحكومــة المركزيــة بتبنــي رؤيــة بهــذا الصــدد، فهــذه الرؤيــة تنطبــق علــى المشــروعات القوميــة 
الكبــرى بشــكل أفضــل. ومــن ثــم، يمكــن لــكل صاحــب مصلحــة أن يعمــل فــي نطــاق مســؤولياته ويدمــج جهــوده ضمــن الخطط 
واالســتراتيجيات الداخليــة كجــزء مــن التوجــه نحــو التصــدي لمواطــن الهشاشــة المناخيــة فــي مصــر. هــذا باإلضافــة إلــى  وجــود 

نــوع مــن المركزيــة فــي التنفيــذ وتوجيــه التمويــات التــي تتســم بالنــدرة باألســاس إلــى مشــروعات معينــة دون غيرهــا. 

ويتمثــل أحــد التحديــات األخــرى فــي عــدم توافــر مرونــة ببعــض األطــر التشــريعية الحاليــة المتعلقــة بإشــراك المجتمــع المدنــي 
والقطــاع الخــاص. ومــن ثــم، يســاهم التمكيــن المحــدود للمجتمــع المدنــي فــي تركيــزه علــى أنشــطة رفــع الوعــي فــي مجــاالت 

مختــارة. 

اإلطار الترشيعي والتنظيمي في قطاع التشييد والبناء

ورشة توعية بيئية لمعلمي مدرسة فيوتشرز لللغات قدمتها 
مبادرة “لمبة” البيئية، 2022

ورشة كراكيب، مشاركة مدرسة تيمور للغات، 2019
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ُيعــد العمــل المناخــي والتخطيــط للتخفيــف وبنــاء القــدرة علــى التكيــف عمليــة جامعــة وشــاملة لعــدة قطاعــات تتطلــب إشــراك 
مختلــف أصحــاب المصلحــة واألخــذ بمشــاركتهم. ومــن بيــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين الحكومــة المحليــة؛ فهــي بمثابــة الجهة 
الفاعلــة الرئيســية فــي تطويــر سياســات المنــاخ المحليــة. تقــوم وزارة البيئــة بالــدور التنســيقي بيــن الــوزرات المختلفــة والحكومــة 

المحليــة مــع شــركاء التطويــر لصياغــة سياســات وتحديــد أولويــات التدخــل. 

يأتــي أصحــاب المصلحــة الرئيســيون فــي صــدارة الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي تنفيــذ سياســات اإلجــراءات المناخيــة المقترحــة 
علــى المســتوى المحلــي. ويتضمــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيون وزارة المــوارد المائيــة والــري، ووزارة التنميــة المحليــة، ووزارة 
اإلســكان والمجتمعــات العمرانيــة، ووزارة الزراعــة. كمــا تلعــب وزارة الماليــة دوًرا هاًمــا فــي توفيــر مــوارد الميزانيــة ومخصاصاتها، 
وكــذا وزارة التعــاون الدولــي فــي عقــد الشــراكات الدوليــة التــي توفــر تدفقــات اســتثمارية مختلفــة مــع وزارة التخطيــط والتنميــة 
ــتدامة.  ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ــرز ف ــدم المح ــة، والتق ــن المصري ــود التوطي ــن جه ــر ع ــم التقاري ــي تقدي ــة ف االقتصادي
ــل  ــددة ووزارة النق ــة المتج ــاء والطاق ــد وزارة الكهرب ــرى، تع ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــرص الدولي ــن الف ــد م ــيجلب المزي ــذي س ــر ال األم
والمواصــات مــع الصناعــات كثيفــة الكربــون أو التــي تطلــق الكربــون مــن ضمــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين. وباإلضافــة إلــى 
ذلــك، تدعــم معاهــد البحــوث المتخصصــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة )IGOs( عمليــة تنفيــذ السياســات مــن خــال تقديــم 

اإلرشــاد التقنــي فيمــا يتعلــق بمجــاالت التدخــل والتوقعــات المســتقبلية لعمــل مناخــي محلــي فعــال. 

ــر.  ــر مباش ــكل غي ــا بش ــدأت أو يدعمونه ــي ب ــات الت ــذ السياس ــة تنفي ــي عملي ــا ف ــن الحًق ــة الثانويي ــاب المصلح ــارك أصح ــد يش ق
ويمكــن أن يكــون أصحــاب المصلحــة الثانوييــن الــوزارات غيــر وثيقــة الصلــة بقضايــا التغيــر المنــاخ، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
ــى وزارة  ــن عل ــا يتعي ــات. كم ــة، والجامع ــة الداعم ــال التجاري ــة، واألعم ــات المحلي ــادة المجتمع ــي، وق ــع المدن ــات المجتم ومنظم
التضامــن االجتماعــي التفكيــر فــي المجتمعــات المعرضــة لمخاطــر التغيــر المناخــي )مثــل المزارعيــن الذيــن يفقــدون محاصيلهــم 
نتيجــة موجــات الحــرارة المتغيــرة والفيضانــات والجفــاف أو الســكان المحلييــن فــي المناطــق المعرضــة للخطــر(. ويتعيــن علــى 
وزارة الصحــة والســكان التفكيــر فــي األمــراض المســتحدثة المتعلقــة بالمنــاخ ووضــع جــدول أعمــال لهــا. ويلعــب أصحــاب 
المصلحــة الثانوييــن اآلخريــن، مثــل وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 

ــا فــي رفــع مســتوى الوعــي بشــأن الموضــوع.  ــا داعًم المعلومــات واألوقــاف والكنيســة والجامعــات، دوًرا إعامًي

تحليل أصحاب المصلحة

األعمال التجارية المتعارضة

وزارة المالية

وزارة التضامن اإلجتماعي

الكنيسة وزارة التعليم العالي

األوقاف

وزارة السياحة 

المؤسسات البحثيةاألعمال التجارية الداعمة 

منظمات المجتمع المدني 

المنظمات غير الحكومية 

السكان المحليون المعرضون للخطر 

المزارعون

الصيادون

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وزارة التنمية المحلية

وزارة الزراعة 
المحافظات الساحلية ومحافظات الدلتا 

وزارة البيئة 
وزارة الموارد المائية والري

وزارة التنمية المحلية

المنظمات الحكومية الدولية 

وزارة اإلسكان 

المجالس المحلية

وزارة القوة العاملة والهجرة

وزارة التربية والتعليم

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

وزارة القوة العاملة والهجرة

المواطنون

إبقائهم راضين

االستمرار في إعالمهم

إدارتهم عن كثب

متابعتهم 
)أقل مجهود(

طة
سل

 ال

مرتفع

منخفض

المصلحة منخفضمرتفع

شكل 1. تحليل السلطة والمصلحة ألصحاب المصلحة 
المصدر: المؤلفون 
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السياسة الموىص بها

ــة  ــاب المصلح ــن وأصح ــراك المواطني ــادة إش ــة لزي ــة القائم ــادرات المحلي ــة المب ــادة هيكل ــى إع ــز عل ــة بالتركي ــذه الورق ــي ه توص
ــي  ــة وه ــادرة المحلي ــون المب ــن أن تك ــروعات. ويمك ــذ المش ــة تنفي ــرار وعملي ــة الق ــي صناع ــعبية ف ــد الش ــتوى القواع ــى مس عل
المبــادرة التــي التــي أطلقتهــا وزارة التنميــة المحليــة تحــت اســم »صوتــك مســموع« هــي قنــاة االتصــال النشــطة بيــن المواطنيــن 
والمحافظــات لضمــان االســتجابة الســريعة والفعالــة للمشــكات4 . ووفًقــا للمســؤولين، فــإن المبــادرة معتــرف بهــا، لكــن ال 

يــزال مــن الممكــن تطويرهــا. 

يكمــن الهــدف الرئيســي لهــذا البديــل فــي اإلضافــة إلــى مــا هــو قائــم بالفعــل لزيــادة إشــراك المواطنيــن والوعــي العــام 
والتواصــل والشــفافية لكســب ثقــة العامــة وزيــادة التعــاون بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة. ولتحقيــق ذلــك بفاعليــة، توصــي 
الورقــة بضــرورة أن تحــدد الــوزارة رؤيــة المبــادرة ورســالتها بدقــة والتأكــد مــن وضوحهمــا وســهولة فهمهــا للجميــع. وضــرورة 
ــود  ــى وج ــظ عل ــات، وتحاف ــدث االتجاه ــى أح ــرف عل ــل، للتع ــة بالفع ــذه الورق ــه ه ــت ب ــا قام ــو م ــة، وه ــاب المصلح ــل أصح تحلي
افتراضــي فعــال )علــى وســائل التواصــل االجتماعــي(، وُتْنِشــُئ نظاًمــا قوًيــا للرصــد والتقييــم، إلــى جانــب االســتثمار فــي حمــات 

ــرة.  ــر المتوات وتنشــر التقاري

ــل  ــات، مث ــم السياس ــر تقيي ــتخدام معايي ــه  باس ــذي أحرزت ــي ال ــم العال ــى التقيي ــتناًدا إل ــذا اس ــة ه ــل السياس ــة ببدي ــي الورق وتوص
الجــدوى التقنيــة ومعاييــر الكفــاءة والعدالــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الورقــة توصــي أيًضــا بضــرورة إنشــاء مجلــس إقليمــي 
لاتصــال بشــأن تغيــر المنــاخ فــي الوقــت ذاتــه مــن أجــل بنــاء سياســة توطيــن ناجحــة فــي مصــر، حيــث يضمــن هــذا المســاواة 

ومعالجــة الفجــوة المشــار إليهــا أثنــاء المناقشــات مــع المســؤوليين وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين. 

ســُيَخصص هــذا المجلــس للجمــع بيــن كافــة الــوزارات وجعلهــا تتواصــل مــع بعضهــا البعــض لتحقيــق التكامــل بيــن أنشــطتها، 
حيــث يكمــن التواصــل فــي صميــم الترابــط والتكامــل بيــن السياســات. كمــا يجــب أن ُيَمثــل فــي عضويــة مكاتــب المجلــس 
مســؤولين حكومييــن محلييــن مــن المحافظــات، ومســؤوليين محلييــن مفوضييــن مــن الــوزارات، وممثلــي شــركات القطــاع 
العــام، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمبــادرات النشــطة، والجامعــات، وأعضــاء مجلــس الشــعب، وقــادة المجتمعــات المحليــة 

لضمــان توفيــر الديناميكيــة الازمــة للفعاليــة والتقــدم والحفــاظ عليهــا. 

ــَوصِّ بــأن تتمثــل واليــة المجلــس األساســية فــي تعزيــز اإلشــراك بيــن كافــة أصحــاب المصلحــة بــدون مركزيــة مــن خــال  وُي
ــاتية  ــس أداة سياس ــذا المجل ــون ه ــب أن يك ــة. ويج ــة المعني ــات الفاعل ــع الجه ــن جمي ــاون بي ــق التع ــة لتحقي ــة مواتي ــة بيئ تهيئ

ــاخ.  ــر المن ــمية لتغي ــات الرس ــع السياس ــه وض ــوط ب ــاخ المن ــر المن ــي لتغي ــس القوم ــة للمجل مكمل
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