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ــة  ــي لجامع ــف العالم ــادرة التكّي ــة مب ــا لمصفوف ــاخ وفًق ــر المن ــر بتغي ــة للتأث ــث القابلي ــن حي ــة م ــة مرتفع ــي مرتب ــر ف ــاءت مص ج
نوتــر دام )مؤشــر مبــادرة التكّيــف العالمــي لجامعــة نوتــر دام ND-GAIN، 2020(،  وفــي الوقــت نفســه حصلــت علــى درجــة إجماليــة 
 Index, متوســطة فيمــا يتعلــق بجهــود التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ وفًقــا لمؤشــر أداء تغيــر المنــاخ )مؤشــر أداء تغيــر المنــاخ
C.C.P.،، 2021(، بينمــا كان أداءهــا منخفًضــا نســبًيا فيمــا يخــص تدابيــر التكيــف عنــد مقارنتهــا بالبلــدان األفريقيــة األخــرى مثــل كينيــا 
)بورتنــرPo›rtner  وآخــرون، 2022(. تهــدف ورقــة السياســة هــذه إلــى دراســة الجهــود الحاليــة التــي تبذلهــا مصــر لرصــد وتقييــم 
جهودهــا فــي مجــال التخفيــف والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ واســتعراض مــا قامــت بــه دول مماثلــة فــي هــذا الصــدد. وســتقدم 
الورقــة بعــد ذلــك بدائــل سياســات لضمــان إطــار عملــي للرصــد والتقييــم يأخــذ فــي االعتبــار الســياق المصــري والوضــع الحالــي 
ــي  ــع الدول ــى المجتم ــر إل ــدار التقاري ــا وإص ــتغالل موارده ــر اس ــم لمص ــد والتقيي ــار الرص ــيتيح إط ــة. وس ــات العام ــة السياس لبيئ
ومســاعدة صانعــي السياســات فــي اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن االســتثمارات المســتقبلية ومجــاالت التحســين فــي مختلــف 
ــة  ــة ذات الصل ــود المحلي ــا للجه ــاًل متعمًق ــدم تحلي ــم وتق ــد والتقيي ــار للرص ــاد إط ــة اعتم ــة أهمي ــش الورق ــا تناق القطاعات.كم
ــث  ــق البح ــام فري ــث ق ــذا البح ــراء ه ــر. وإلج ــي مص ــم ف ــد والتقيي ــار الرص ــاد إط ــام اعتم ــات أم ــع والتحدي ــة والدواف ــر الدولي واألط
بمراجعــة األدبيــات واالســتعراض المكتبــي وتحليــل أصحــاب المصلحــة وإجــراء مقابــالت شــبه منظمــة مــع مســؤولين حكومييــن 

بــوزارة البيئــة ووزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة والمجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة.

ــال قدمــت  ــاخ والتكيــف معــه، وعلــى ســبيل المث ــر المن ــار تغي بذلــت مصــر جهــوًدا مختلفــة بهــدف التخفيــف مــن آث
مصــر مســاهمتها المحــددة وطنًيــا وتقريــر اإلبــالغ الوطنــي الثالــث إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر 
المنــاخ فــي عــام 2016، وشــكلت المجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة فــي عــام 2015، ووضعــت االســتراتيجية الوطنيــة 
ــام  ــة أم ــات مختلف ــرح صعوب ــة يط ــرات محلي ــى مؤش ــار إل ــام 2022. إال أن االفتق ــي ع ــر ف ــي مص ــة ف ــرات المناخي للتغي

تحديــد اتجــاه وطنــي دقيــق وتحديــد أولويــات اإلجــراءات الالزمــة وفقــا لالحتياجــات المحليــة أو اإلطــار المحلــي.

I. المعلومات األساسية
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يعــد توافــر البيانــات المناخيــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا وجودتهــا جوانــب أساســية لرصــد وتقييــم جهــود التخفيــف مــن آثــار تغيــر 
المنــاخ والتكيــف معهــا، إذ يعتبــر تحديــد مجموعــات البيانــات المطلوبــة مــن كل وزارة أمــًرا ضرورًيــا لتحقيــق الهــدف 3 المتعلــق 
بـــ »تحســين حوكمــة وإدارة العمــل فــي مجــال تغيــر المنــاخ« مــن االســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ فــى مصــر )االســتراتيجية 

.)2022 ،NCCS الوطنيــة لتغيــر المنــاخ فــى مصــر

وبالنظــر لقابليــة مصــر للتأثــر بتغيــر المنــاخ ومواردهــا المحــدودة يتبيــن ضــرورة بــذل جهــد متكامــل بيــن المؤسســات األكاديميــة 
مثــل الجامعــات والمنظمــات البحثيــة لجمــع وتحليــل البيانــات بهــدف رصــد وتقييــم جهــود مصــر فــي مجــال تغيــر المنــاخ والتكيــف 
ــتخدمي  ــب لمس ــر التدري ــن توفي ــاًل ع ــتغاللها، فض ــات واس ــر البيان ــة توفي ــة إمكاني ــات األكاديمي ــدم المؤسس ــى أن تق ــه، عل مع
ــة العامــة واإلحصــاء هــو الجهــة الرســمية لجمــع وتحليــل  ــات فــي الحكومــة. ونظــًرا ألن الجهــاز المركــزى للتعبئ ومنتجــي البيان
ــا  ــة فيم ــاط األكاديمي ــل األوس ــى تكام ــرف عل ــي ستش ــة الت ــة الحكومي ــيكون الجه ــذا س ــة، ل ــة الوطني ــات اإلحصائي ــر البيان ونش
يتعلــق بجمــع وتحليــل البيانــات المناخيــة. ويتــم بعدهــا تقديــم البيانــات والــرؤى والتقاريــر إلــى اإلدارة المركزيــة للتغيــرات المناخيــة 
ــرات  ــة للتغي ــاء واإلدارة المركزي ــة واإلحص ــة العام ــزى للتعبئ ــاز المرك ــن الجه ــاق بي ــم االتف ــى أن يت ــة، عل ــؤون البيئ ــاز ش ــي جه ف
المناخيــة علــى البيانــات المطلــوب جمعهــا، ويقــوم بعدهــا الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء بتحديــد منهجيــة جمــع 

البيانــات ومصــادر البيانــات المحتملــة بالتشــاور مــع األكاديمييــن. 

ولــي يتــم تحقيــق ذلــك يجــب النظــر فــي عــدة جوانــب مثــل تأميــن التمويــل الكافــي للمؤسســات األكاديميــة وتبــادل البيانــات 
األكاديميــة  األوســاط  بيــن  التعــاون  اتفاقيــات  وكذلــك  واالتصــاالت  للتكنولوجيــا  التحتيــة  والبنيــة  الخصوصيــة  واتفاقيــات 

.)2021 ،World Development Report والحكومــة )تقريــر البنــك الدولــي عــن التنميــة فــي العالــم

بديل السياسات األول: األوساط األكاديمية يجب أن تساهم في توفير البيانات وعرض الرؤى لدعم 
عملية اتخاذ القرار القائمة على البيانات

وفًقا للمعلومات الواردة بشأن المشكلة، تقترح هذه الورقة بدائل السياسات التالية:

II. بدائل السياسات

كمــا أنهــا تفتقــر إلــى تكامــل مســاهمات أصحــاب المصلحــة الرئيســيين مــن الجهــات غيــر الحكوميــة وهــو مــا يحــد مــن تحقيــق 
األهــداف المســتهدفة. لــذا يتبيــن أن أوجــه القصــور المذكــورة فــي اآلليــة الحاليــة لتقييــم الجهــود القائمــة تتطلــب وضــع إطــار 
تقييــم وطنــي لقيــاس جهــود التخفيــف والتكيــف ومــن ثــم إدارتهــا. تهــدف هــذه الورقــة إلــى معالجــة مشــكلة ضعــف األطــر 
فــي مصــر فيمــا يتعلــق برصــد وتقييــم التقــدم فــي جهــود الوحــدات والمشــروعات والبرامــج والسياســات للتكيــف مــع آثــار تغيــر 

المنــاخ والتخفيــف مــن حدتهــا، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى اإلخــالل بالتقييــم الوطنــي للوضــع الحالــي والتحســن الــالزم.
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وفيمــا يتعلــق بإلقــاء الضــوء علــى الجهــود المصريــة لضمــان توافــر القــدرة علــى مواجهــة ظاهــرة بــارزة مثــل تغيــر المنــاخ فقــد 
تــم اإلعــالن رســمًيا عــدة مــرات وخاصــة أثنــاء مشــاركة مصــر فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة المعنــي بتغيــر المنــاخ فــي جالســكو 
)COP26( احتــواء االســتراتيجية الوطنيــة المصريــة لتغيــر المنــاخ 2050 علــى االســتراتيجيات المتعلقــة ببنــاء القــدرات، وهــو مــا تــم 
التأكيــد عليــه أيضــا فــي اجتماعاتنــا مــع ممثلــي وزارة البيئــة التــي ركــزت أيًضــا علــى تأكيــد إنشــاء وحــدات وزاريــة مكرســة لهــدف 

التنميــة المســتدامة وتغيــر المنــاخ.

وعلــى الرغــم مــن هــذا التأكيــد ومــع أهميــة وجــود هــذه المــواد فــي االســتراتيجية إال أن عمليــة إنشــاء هــذه الوحــدات لــم تكتمــل، 
والوضــع بــوزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة يعــد مثــااًل علــى ذلــك، وقــد تــم ذكــر ذلــك أيًضــا فــي اجتماعنــا مــع ممثــل الــوزارة. 
وبالتالــي يتبيــن أهميــة عــرض ســياق بنــاء القــدرات فــي مثــل هــذه العمليــة ليــس فقــط لتقليــل العواقــب المحتملــة لتغيــر المناخ 
إلــى الحــد األدنــى ولكــن أيًضــا لوضــع مســار اســتراتيجي طويــل المــدى قــد يكــون مــن شــأنه المســاهمة فــي تحديــد األنشــطة 
والمهــام الالزمــة للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ أو التخفيــف مــن حدتــه. ويتــم وصــف حوكمــة المنــاخ في مجــال بنــاء القــدرات في مصر 
بأنهــا عمليــة تعتمــد فقــط علــى بنــاء وتعزيــز القــدرات الحاليــة والكــوادر المحتملــة التــي يمكــن أن تكــون أفــراًدا أو مجموعــات أو 
 ،.Mary Ann Rozance et al ــا مــا )مــاري آن روزانــس وآخــرون منظمــات أو تعاونــات تهــدف إلــى تحقيــق هــدف أو إحــداث فرًق

.)2015

ــاب  ــدرات اكتس ــاء الق ــن بن ــب أن يضم ــث يج ــى، حي ــر بأعل ــا ُذك ــر مم ــدا بكثي ــر تعقي ــدرات أكث ــاء الق ــة بن ــرى أن عملي ــه ن ــاًء علي وبن
ــد وآخــرون Boyd et al.، 2014(. فقــد صــور  ــة الالزمــة )بوي الوحــدات واألفــراد المســؤولين للمعرفــة والمنطــق والمهــارات الفني
مورجــان Morgan )2006( بنــاء القــدرات كعمليــة متعــددة األبعــاد تجمــع بيــن الكفــاءات واإلمكانيــات والقــدرات، فالمقصــود 
ــر باســتخدام الطاقــات والمقــدرات )الكفــاءات( والمهــارات التقنيــة  بالقــدرة هــو قــدرة النظــام علــى تحقيــق نتيجــة أو خلــق تأثي

.)2006 ،Morgan والشــخصية )اإلمكانيــات( )مورجــان

ــى  ــة إل ــوة. وباإلضاف ــة المرج ــق النتيج ــر وتحقي ــداث التأثي ــي إلح ــر حتم ــة كأم ــدات الوزاري ــدرات الوح ــاء ق ــرورة بن ــح ض ــك تتض لذل
ذلــك ورد فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ أنــه ينبغــي أن يشــمل تدريــب الكــوادر العلميــة والموظفيــن 
ــا وآخــرون Mataya et al.، 2020(، وبالتالــي  ــاخ )ماتاي ــر المن الفنييــن واإلدارييــن كطريقــة لتنفيــذ برامــج التكيــف المســتدام مــع تغي
ــر  ــداد التقاري ــة إلع ــة المخصص ــدات الوزاري ــدرات الوح ــاء ق ــة أي بن ــذه العملي ــذ ه ــة لتنفي ــوات الالزم ــد الخط ــروري تحدي ــن الض م

بشــأن تغيــر المنــاخ.

 Stephane ــاج إلــى البــدء بإجــراء تقييمــات للقــدرات، وهــو نهــج اقترحــه ســتيفان ويلمــز ــاء القــدرات قــد تحت ونــرى أن عمليــة بن
Willems )منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصادي OECD، 2003(. وســيتيح هــذا النهج تقييم القــدرات القائمة وتحديد 
الفجــوة فــي القــدرات التــي قــد تكــون موجــودة بيــن القــدرات الفعليــة والقــدرات الالزمــة لتنفيــذ السياســات. لذلــك، سيســاهم 
تقييــم القــدرات فــي تقديــم صــورة واضحــة عمــا هــو متوفــر ومــا هــو مطلــوب لتنفيــذ سياســة إنشــاء الوحــدات الوزاريــة. وعــالوة 
ــد إذا مــا كانــت الكــوادر الموجــودة قــادرة علــى أداء الوظائــف وتحقيــق األهــداف  ــم علــى تحدي علــى ذلــك سيســاعد هــذا التقيي
المحــددة )فوكــودا - بــار وآخــرون Fukuda-Parr et al.، 2002(. وعلــى الجانــب اآلخــر مــن المهــم اتخــاذ القــرار بشــأن توفــر عــدد كاٍف 
مــن المرشــحين، حيــث يجــب أن تراعــي عمليــة بنــاء القــدرات وجــود الموظفيــن المتحمســين مــن ذوي الكفــاءات لتنفيــذ مســار 
العمــل والسياســات، وخاصــة أن عــدم توافــر عــدد كاف مــن الموظفيــن قــد يؤثــر علــى أداء هــذه الوحــدات. وكذلــك ينبغــي أن 
ــاء القــدرات أيضــا إنشــاء نظــام مناســب للحوافــز لضمــان تحقيــق النواتــج المتوقعــة مــن الوحــدات الوزاريــة،  ــة بن تشــمل عملي
وليــس ذلــك فحســب، بــل لضمــان كفــاءة الوحــدات يجــب أن يتــم تحديــد مجموعــة مــن القواعــد واإلجــراءات واألحــكام الماليــة 

.)2003 ،Willems لهــذه الوحــدات للحفــاظ علــى اســتقرار عملهــا وأدائهــا )ويلمــز
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4رصد وتقييم الجهود الوطنية للتخفيف والتكيف مع آثار تغري المناخ في مرص

ملتقى السياسات العامة

إن إنشــاء إطــار وطنــي للرصــد والتقييــم يوفــر للحكومــة معلومــات مميــزة عــن ســير البرامــج والمشــاريع والسياســات. ويمكــن أن يوفــر إطــار 
الرصــد والتقييــم معلومــات عــن أداء جهــة وزاريــة بعينهــا أو إحــدى هيئاتهــا أو نتائــج علــى مســتوى الدولــة )مــاكاي Mackay، 2007(. ويهــدف 
إطــار الرصــد والتقييــم إلــى إتاحــة التخطيــط الوطنــي القائــم علــى األدلــة، وميزنــة األداء وصنــع السياســات وصنــع القــرار والمســاءلة واإلدارة. 
ــي يتعيــن تقييمهــا وإدراج آراء المســتفيدين وأصحــاب  ــات الت ــد البيان ــد مؤشــرات األداء - لتحدي ويتألــف اإلطــار مــن عــدة أجــزاء تشــمل تحدي
المصلحــة بشــأن القــرارات اإلداريــة مــن خــالل »التقييــم الســريع«، والمنهجيــات المختلفــة للتقييــم والتــي تشــمل التقييــم الســريع وتقييــم 

.)2007 ،Mackay األثــر واالســتعراض الشــامل )مــاكاي

ويمكــن تطبيــق كل منهجيــة مــن منهجيــات التقييــم بشــكل مســتقل، ممــا يدعــم أســاس هــذا البديــل الــذي يدعــو إلــى إنشــاء نظــام شــامل 
للرصــد والتقييــم داخــل الــوزارات وفقــا لنهــج تصاعــدي مــن القاعــدة إلــى القمــة، حيــث يمكــن أواًل تطبيــق الطريقــة األبســط واألكثــر تفوقــا 

وهــي التقييــم الســريع، ثــم يمكــن أن يتبــع ذلــك تقييــم األثــر وأخيــًرا االســتعراض الشــامل لإلنفــاق. 

ــي  ــة الت ــة والثانوي ــات األولي ــالت والبيان ــج والمقاب ــالل النتائ ــن خ ــة - م ــطة الجه ــمية ألنش ــة الرس ــم المراجع ــم تقيي ــريع يت ــم الس ــي التقيي وف
ــل  ــورة التموي ــي ص ــة ف ــوارد المتاح ــى الم ــر إل ــع النظ ــة، م ــارات الخارجي ــالل االستش ــن خ ــا م ــا وفعاليته ــق بكفاءته ــا يتعل ــا - فيم ــم جمعه ت
والمهــارات والموظفيــن والخبــرات، وتتمثــل مزايــا التقييــم الســريع فــي ســرعته وتكلفتــه المنخفضــة، إال أنــه يتضمــن تقنيــات أضعــف لتحليــل 
البيانــات ويفتقــر إلــى األدلــة التجريبيــة الكافيــة )مــاكاي Mackay، 2007، ماكنــال وفوستر-فيشــمان McNall, & Foster-Fishman، 2007، جيرتلــر 

.)2016 ،.Gertler, et al وآخــرون

ــاليب  ــالل األس ــن خ ــان م ــج الكي ــم نتائ ــوًرا لتقيي ــر تط ــة أكث ــر طريق ــم األث ــد تقيي ــر. يع ــم األث ــك تقيي ــد ذل ــوزارات بع ــري ال ــرر أن تج ــن المق وم
اإلحصائيــة وتوفيــر نتائــج موثوقــة ومقنعــة بقــدر أكبــر، إال أنــه يتطلــب بيانــات عاليــة المســتوى وترتفــع تكلفتــه. ومــع ذلــك يمكــن تخفيــض 

.)2007 ،.K.R .يك. أر ،Mackay ــاكاي ــي األداء )م ــي ف ــن الهامش ــه التحس ــاف أوج ــد اكتش ــة عن التكلف

ــع الجوانــب  ــات االســتعراض الشــامل لإلنفــاق إلــى تتب ــم بإجــراء االســتعراض الشــامل لإلنفــاق. وتهــدف عملي يكتمــل إطــار الرصــد والتقيي
الماليــة لمراجعــة أوجــه القصــور وازدواجيــة المشاريع/البرامج/السياســات )مــاكاي Mackay، 2007(. فعلــى ســبيل المثــال وضعــت وزارة المالية 
بدولــة تشــيلي بشــكل فــردي إطــاًرا للرصــد والتقييــم فــي عــام 1994، حيــث تــم أواًل رصــد وتقييــم مؤشــرات األداء البالــغ عددهــا 1550 مؤشــًرا 
فــي 10-12 تقييًمــا ســريًعا ســنوًيا، وتبعتهــا 3-4 تقييمــات ســنوية دقيقــة. وقــد تــم تبنــي هــذا اإلطــار مــن قبــل بقيــة الــوزارات لإلشــراف علــى 

.)2014 ،rarrazaval, Guzman, & Ríos األداء واستكشــاف الحاجــة إلــى التحســن )إرارازافــال وجوزمــان وريــوس

 بديل السياسات الثالث: العمل على اعتماد إطار مكتمل للرصد والتقييم داخل الوزارات

تهــدف ورقــة السياســات هــذه إلــى تســليط الضــوء علــى أهميــة وجــود إطــار للرصــد والتقييــم يمكنــه مــن تقديــم بيــان عــن الجهــود الوطنيــة 
المصريــة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ وكذلــك علــى دوره فــي تقييــم هــذه الجهــود باإلضافــة إلــى وضــع أو تعديــل الرؤيــة االســتراتيجية الوطنيــة 

لمصــر تجــاه تغيــر المنــاخ.  

وبنــاًءا علــى ذلــك قدمــت الورقــة ثالثــة بدائــل مقترحــة للسياســات، وبعــد إجــراء التحليــل والتقييــم لتلــك البدائــل اســتناًدا إلــى أربعــة معاييــر 
مختلفــة خلــص التحليــل إلــى أن بديــل السياســات الثانــي »بنــاء قــدرات الوحــدات الوزاريــة المســؤولة عــن اإلبــالغ عــن تغيــر المنــاخ« هــو الخيــار 
األفضــل. ولــن يتيــح لنــا هــذا البديــل تنــاول القضيــة التــي تطرحهــا الورقــة والمســاعدة فــي إنشــاء وتمكيــن أطــر وزاريــة مخصصــة لإلبــالغ 
ــة فــي مجالــي التكيــف  ــى المســتوى الوطنــي وفقــا للجهــود المبذول ــم الوضــع الراهــن عل ــاخ فحســب، بــل ســيتيح أيضــا تقيي ــر المن عــن تغي
والتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ. ولتنفيــذ هــذا البديــل بقــدر كبيــر مــن الفعاليــة نوصــي أيًضــا بــأن تكــون عمليــة بنــاء قــدرات الوحــدات الوزاريــة 

تحــت قيــادة وإشــراف المجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة، بــدًءا مــن تقييــم القــدرات وانتهــاًءا بتوفيــر الخبــرة التقنيــة الالزمــة للوحــدات
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