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ويــأيت ذلــك وســط تحذيــرات مــن جانــب املنظــات الدوليــة 
املهمــة باملنــاخ، وعــى رأســها الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
املعنيــة بـــتغري املنــاخ “IPCC”، املدعومــة مــن منظمــة 
األمــم املتحــدة، بــرورة خفــض االنبعاثــات املتســببة يف 
ارتفــاع درجــة حــرارة، حتــى تكــون هنــاك فرصــة أمــام 
البــر، لتحقيــق الهــدف مــن اتفاقيــة باريــس ملواجهــة التغــري 
ــاء ارتفــاع درجــة حــرارة  ــة إلبق املناخــي لعــام 2015، الهادف
األرض عنــد 1.5 درجــة مئويــة، مقارنــة مبســتوياتها قبــل 

ــة.  ــورة الصناعي الث

إكسبو كمناسبة مناخية
يتزامــن إكســبو 2020 ديب، الــذي وصفــه البعــض بأنــه يعــارص 
ــارض  ــاق مع ــذ انط ــر من ــه الب ــي يواجه ــٍد مناخ ــر تح أك
إكســبو الدوليــة يف لنــدن قبــل 170 عامــاً، كــا أنــه يــأيت أيضــاً 
مــع تســارع الجهــود الدوليــة ملواجهــة التغــري املناخــي، حيــث 

أعلنــت أكــر مــن 130 دولــة يف العــامل )منها الواليــات املتحدة 

والصــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة واالتحــاد األورويب( خططــاً 

ــر”،  ــات صف ــايف انبعاث ــوين” أو “ص ــاد الكرب ــق “الحي لتحقي

قبــل منتصــف القــرن الحــايل. كــا يــأيت املعــرض كذلــك قبــل 

أيــام قليلــة مــن انعقــاد الــدورة السادســة والعريــن ملؤمتــر 

ــري  ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم ــراف يف اتفاقي األط

املنــاخ )كــوب 26( واملقــرر عقدهــا يف بدايــة نوفمــر 2021، 

ــر  ــي ينظ ــة الت ــي القم ــكتلندا، وه ــكو بإس ــة جاس يف مدين

إليهــا الكثــريون يف العــامل، باعتبارهــا قمــة الحســم يف مواجهــة 

التغــري املناخــي العاملــي، فإمــا أن تســارع البريــة الســتنقاذ 

كوكــب األرض أو أن ترتكــه يضيــع. 

وطــوال ســتة أشــهر هي عمــر إكســبو 2020 ديب، ستشــهد 

ــات الخاصــة  قاعــات املعــرض اســتعراض أحــدث التكنولوجي

مبروعــات الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة، كــا ستشــهد 
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تحــت شــعار “تواصــل العقــول وصنــع المســتقبل”، يأتــي انعقــاد معــرض إكســبو 2020 دبــي ليجســد الحاجــة 
الماســة إلــى التشــاور اإلنســاني المعمــق مــن أجــل مواجهــة أهــم التحديــات العالميــة الراهنــة، وفــي 
مقدمتهــا التغيــر المناخــي، خاصــة بعدمــا أصبــح العالــم فــي “ســباق مــع الزمــن”، لمنــع حــدوث خلــل مناخــي 
ال رجعــة فيــه وكارثــي. وقــد شــهدت الســنوات األخيــرة معانــاة كثيــر مــن الــدول والمجتمعــات فــي شــتى 
أنحــاء العالــم مــن زيــادة وطــأة التغيــرات المناخيــة )نتيجــة موجــات الجفــاف والفيضانــات واالعاصيــر وتســارع 

وتيــرة الكــوارث الطبيعيــة وشــدتها واســتمرار ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر(.

تعــاون بيئــي عالمــي: إكســبو فرصــة لبنــاء األمــن المناخــي للكوكــب، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1367، 11 أكتوبــر 2021، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أيضــاً إقامــة حــوارات جديــة عــن كيفيــة مواجهــة التغــريات 
املناخيــة العامليــة، وتنفيــذ مقــررات اتفــاق باريــس للمنــاخ، 
والعاقــة بــن الحيــاد الكربــوين وتحــول الطاقــة. ومــن 
املنتظــر أيضــاً أن يجمــع إكســبو 2020 ديب نحــو 25 مليــون 
ــري  ــع التغ ــم واق ــط أمامه ــامل، ويبس ــارات الع ــن ق ــخصاً م ش
ــة  ــول التكنولوجي ــة والحل ــكالياته كاف ــي بإش ــي العامل املناخ
ــة  ــبو 2020 ديب فرص ــدو إكس ــذا يب ــه. وله ــة ملواجهت املختلف
مثاليــة لخلــق عــامل “الحيــاد الكربــوين”، وهــو العــامل املثــايل 

ملواجهــة تحــدى التغــري املناخــي العاملــي.

أسبوع “المناخ والتنوع الحيوي”
مــن أجــل تحفيــز األفــكار الجديــدة ورســم خريطــة طريــق 
ــبو  ــت إدارة إكس ــوين، وضع ــاد الكرب ــامل الحي ــول إىل ع للوص
ــوع  ــاخ والتن ــبوع “املن ــة أس ــه إقام ــن برامج 2020 ديب ضم
الحيــوي”، مــن الثالــث إىل التاســع مــن أكتوبــر 2021، بهــدف 
ــي  ــاس إىل صانع ــوات الن ــال أص ــرة إليص ــة مؤث ــري منص توف
السياســات حــول قضايــا املنــاخ التــي تؤثــر بشــدة عــى 
البريــة، مشــرية إىل أن الفعاليــات وحلقــات النقــاش ضمــن 
هــذا األســبوع، تركــز عــى الحــد مــن التغــري املناخــي، وإدارة 
ــة املناطــق األكــر تعرضــاً  مخاطــر الكــوارث، والعمــل لحاي

ــة.  ــاة الري للخطــر مــع الحفــاظ عــى الحي

أســابيع  األســبوع، األول ضمــن سلســلة  ويعــد هــذا 
املوضوعــات العــرة، ضمــن برنامــج اإلنســان وكوكــب األرض 
يف إكســبو، الهــادف إىل إيجــاد حلــول ملشــكات عاملنــا األكــر 
ــز  ــل تعزي ــة، مث ــات املهم ــن املوضوع ــد م ــاً، والعدي إلحاح
ــدان  ــداع مــن أجــل مكافحــة فق ــة، واإلب الدبلوماســية البيئي
التنــوع الحيــوي، وســبل قيــام البريــة بإعــادة بنــاء عاقتهــا 
بالطبيعــة، والفــرص املتاحــة يف مجــال هندســة الحلــول 
املناخيــة عــر االبتــكارات التقنيــة، فضــاً عــن أهميــة تعزيــز 

ــاخ.  ــري املن ــدي لتغ ــرأة يف التص دور امل

ومــن ناحيــة أخــرى، يشــهد املعــرض مناقشــة عــدة 
ــة، باعتبارهــا  ــة اإليطالي ــة البندقي ــادرات تركــز عــى مدين مب
ــوذج  ــا كنم ــم تقدميه ــي يت ــتدامة، والت ــة لاس ــة عاملي عاصم
ــات  ــز عملي ــاخ وتعزي ــري املن ــار تغ ــة مكافحــة آث دويل لكيفي
التحــول البيئــي املبتكــرة واالبتــكار الثقــايف واالجتاعــي. 
ويوفــر املعــرض أيضــاً فرصــة لــزواره، يف منطقــة االســتدامة، 
ــامل،  ــاً يف الع ــات تقدم ــر التقني ــى أك ــرف ع ــل التع ــن أج م
والتــي ميكنهــا مســاعدتهم يف معايشــة الكيفيــة التــي ميكــن 

بهــا للبــر االســتمتاع بالعيــش يف انســجام مــع الطبيعــة يف 
ــة. ــة الحديث ــى التقني ــم ع ــتقبل قائ مس

“درة التاج”
ميكــن اعتبــار معــرض أكســبو 2020 ديب مبنزلــة “درة التــاج” 
ملســرية نجاحــات حققتهــا دولــة اإلمــارات، يف مجــال مكافحــة 
ــة،  ــة النظيف ــاريع الطاق ــتثار يف مش ــي، واالس ــري املناخ التغ
وتعزيــز أمــن واســتدامة وســامة الغــذاء، وترسيــع االبتكار يف 
املارســات الزراعيــة املســتدامة لتلبيــة املتطلبــات الغذائيــة 
ــد  ــى الح ــز ع ــع الرتكي ــاً م ــدة عاملي ــكان املتزاي ــداد الس ألع
ــا كوجهــة  ــة مكانته ــد رســخت الدول ــة. وق ــار البيئي مــن اآلث
مثاليــة الســتضافة الفعاليــات الدوليــة رفيعــة املســتوى، التــي 
تركــز عــى العمــل املناخــي والتنميــة املســتدامة، وذلــك قبــل 

ســنوات مــن اســتضافتها إكســبو.

ويــأيت “أســبوع أبوظبــي لاســتدامة”، عــى رأس تلــك 
الفعاليــات، وهــو يحشــد الدعــم اإلقليمــي والعاملــي للتنميــة 
املســتدامة منــذ أكــر مــن عقــد. وتســتضيف الدولــة كذلــك 
االجتــاع الســنوي للجمعيــة العامــة لوكالــة )آيرينــا(، الــذي 
يحــدد األجنــدة العامليــة لنــر حلــول الطاقــة املتجــددة 
والنظيفــة. كــا اســتضافت اإلمــارات أيضــاً االجتاعــات 
التحضرييــة ملؤمتــرات األمــم املتحــدة املناخيــة يف عامــي 
2014 و2019، إضافــًة إىل “الحــوار اإلقليمــي للمنــاخ” الــذي 
ُعقــد يف أبريــل 2021. كــا أنهــا تقدمــت أيضــاً، يف 23 مايــو 
2021، بطلــب الســتضافة الــدورة الثامنــة والعريــن ملؤمتــر 
ــة، بشــأن تغــري  ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم األطــراف يف اتفاقي

ــام 2023.  ــي ع ــاخ “COP 28” يف أبوظب املن

ــوين”،  ــاد الكرب ــامل “الحي ــق ع ــا لخل ــدث جهوده ويف أح
مــروع   2021 مايــو   19 يف  ديب،   2020 إكســبو  دشــن 
“الهيدروجــن األخــر”، يف خطــوة جديــدة تؤكــد بهــا الدولــة 
ــا  ــددة، وإرصاره ــة واملتج ــة النظيف ــال الطاق ــا يف مج ريادته
ــاً  ــا منوذج ــزز مكانته ــي تع ــات الت ــة املقوم ــري كاف ــى توف ع
تنمويــاً يقــوم عــى تبنــي األفــكار املبدعــة وتوظيــف أحــدث 

ــاءة.  ــا كف ــات وأكره التقني

منصة لتبادل الرؤى المناخية
ــة  ــة مثالي ــبو 2020 ديب فرص ــرض إكس ــون مع ــح أن يك يرج
لبنــاء عــامل “الحيــاد الكربــوين”، ومــن املنتظــر أن يفتــح 
ــة  ــداع يف مواجه ــكار اإلب ــام أف ــعاً أم ــق واس ــرض الطري املع



العدد 1367 3|11 أكتوبر 2021

إكسبو فرصة لبناء األمن المناخي للكوكب

التحديــات املناخيــة املختلفــة، الســيا عــر عرضــه أبــرز 
املبتكــرات يف مجــال االســتدامة. وهــذا بــدوره مجــال واســع، 
يبــدأ مــن عنــد العمــل عــى اســتدامة كوكــب األرض صالحــاً 
أكــر نظافــة وأمانــاً  البريــة، مــروراً مبســتقبل  للحيــاة 
للكوكــب، وأكــر صحــة للجميــع، وهــو هــدف وثيــق الصلــة 

ــة.  ــة العاملي ــداف اإلمنائي باأله

ومــن هنــا، يتوقــع كثــري مــن املراقبــن أن يصبــح معــرض 

ــة  ــود الدولي ــة لتنســيق الجه إكســبو 2020 ديب منصــة خاق

ملواجهــة التحديــات االجتاعيــة واالقتصاديــة لتغــريات املناخ، 

وفرصــة مهمــة لتبــادل األفــكار بــن الحكومــات واألفــراد 

ــراءات  ــا إىل إج ــة، وتحويله ــركات املختلف ــات وال واملؤسس

ــبو 2020  ــرض إكس ــيكون مع ــايل، س ــة وبالت ــة رسيع تنفيذي

ديب، عــى األرجــح، هــو املعــرض الــذي يحــدد املســارات 

ــب األرض. ــى كوك ــاة ع ــتدامة الحي ــة الس ــر ماءم األك
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عن المركز
مركــز تفكــري Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


