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احتضنـت العاصمـة اإلماراتيـة أبوظبـي، خـال الفـرة مـن 
14 إىل 19 ينايـر 2023، “أسـبوع أبوظبـي لاسـتدامة” يف 
دورتـه الــ 15، الذي تضمـن العديد مـن الفعاليـات والقمم 
التـي ناقشـت وطرحت مسـائل االسـتدامة، والتغـر املناخي، 
وخفـض االنبعاثـات الكربونيـة، إىل جانـب توقيـع عـدد من 
املبـادرات واملشـاريع املسـتدامة. وبالتزامـن مـع ذلـك، أعلن 
صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، رئيس 
الدولـة “حفظـه الله”، عـام 2023 عامـاً لاسـتدامة يف دولة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة، التـي تسـتعد أيضـاً خـال هـذا 
العـام السـتضافة مؤتمـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحدة 
اإلطارية بشـأن تغـر املنـاخ “كـوب COP28( ”28(، والذي 

يعـد أهـم وأكـر مؤتمـر دويل للعمـل املناخي.

حدث خاص:
يمثـل أسـبوع أبوظبـي لاسـتدامة، الـذي يُعقـد بانتظام كل 
عـام منـذ انطاقـه ألول مـرة عـام 2008، أحد أهـم األحداث 
العامليـة التـي تسـتهدف تعزيـز التنميـة املسـتدامة يف العالم 

كلـه، حيـث يجمع صانعي السياسـات وقـادة األعمـال ورواد 
املعرفـة،  ملشـاركة  العالـم  دول  مختلـف  مـن  التكنولوجيـا 
واسـتعراض االبتـكارات، وصياغـة االسـراتيجيات، يف إطـار 
املسـاعي املشـركة لتحقيق االسـتدامة والحيـاد املناخي وبناء 
مسـتقبل مسـتدام للبرشيـة كلهـا. كمـا يمثـل هـذا الحـدث 
منصـة مهمـة لتسـليط الضـوء عـى التـزام دولـة اإلمـارات 
بمواجهـة التحديـات العاملية ودورهـا الريـادي يف دفع جهود 

العمـل املناخـي وتعزيـز التنميـة االقتصادية املسـتدامة.

وحظيـت الـدورة الحالية من أسـبوع أبوظبي لاسـتدامة 
بأهميـة خاصـة وكبـرة يف ضـوء عاملـن مهمـن؛ األول هـو 
“كـوب  مؤتمـر  انعقـاد  يسـبق  والـذي  انعقادهـا  توقيـت 
28”، وهـو الحـدث األهـم واألبـرز الـذي تسـتضيفه دولـة 
اإلمـارات نهايـة العـام الجاري وتحـرص عى أن يكـون حدثاً 
اسـتثنائياً يف تاريـخ املؤتمـرات األمميـة بشـأن املنـاخ ونقطة 
تحـول مفصليـة يف الجهـود الدوليـة املبذولة ملواجهـة ظاهرة 
االحتبـاس الحـراري. ولـذا جـاء انعقـاد هـذه الـدورة تحت 
شـعار معر وهـو “معـاً لتعزيـز العمـل املناخي وصـوالً إىل 
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مؤتمـر COP28”، كما أنها سـاهمت يف ضمـان املحافظة عى 
زخـم االهتمام والجهـود املبذولة مـن أجل التوصـل إىل حلول 
عمليـة ملواجهـة التحديـات املناخيـة يف الفـرة بـن مؤتمري 

املنـاخ “كـوب 27” و”كـوب 28”. 

أمـا العامـل الثاني، فيتمثـل يف املشـاركة الدولية واسـعة 
النطـاق يف فعاليـات هـذه الـدورة، سـواء عى مسـتوى قادة 
الـدول أو عى مسـتوى رواد العمل املناخي والبيئي والشـباب، 
والتـي تعكـس الثقـة الدوليـة يف قـدرة دولـة اإلمـارات عـى 
قيـادة الجهـود العامليـة يف مجال االسـتدامة والتغـر املناخي.

مخرجات مهمة:
شـهدت الـدورة الــ 15 مـن أسـبوع أبوظبـي لاسـتدامة، 
العديـد مـن الفعاليـات املهمـة التي أكـدت بوضـوح الطبيعة 
العامليـة لهذا الحـدث، ومن ذلك انعقـاد الـدورة الثالثة عرشة 
للجمعيـة العامـة للوكالـة الدولية للطاقـة املتجـددة )آيرينا(، 
والتـي تعد بمنزلـة السـلطة العليا التخـاذ القـرار يف الوكالة، 
بمشـاركة أكثـر مـن 90 وزيـراً وأكثـر من 1800 شـخصية 
عامليـة مـا بن قـادة ومسـؤولن حكوميـن وممثـي منظمات 
وجهـات دوليـة وخاصـة. وأكـدت املناقشـات التـي شـهدها 
االجتمـاع رضورة مضاعفـة االسـتثمارات يف مجـال الطاقـة 
املتجـددة، وأن النجـاح يف حمايـة املنـاخ يعتمـد عـى االنتقال 

النظيفة. الطاقـة  إىل 

كمـا انعقـدت خال هـذا األسـبوع الـدورة السـابعة من 
منتـدى الطاقـة العاملـي للمجلـس األطلـي يومـي 14و15 
ينايـر 2023، والتـي ركـزت بشـكل خـاص عـى تحديـات 
إدارة أولويـات أمـن الطاقـة، والجهـود املبذولـة للتخّلص من 
االنبعاثـات الكربونيـة، يف ظـل تأثـرات األزمـة املسـتمرة يف 
أوكرانيـا عـى خطـط تحـّول الطاقـة. وكان أبرز مـا تضمنه 
هـذا املنتـدى، الكلمة التـي ألقاها معـايل الدكتور سـلطان بن 
أحمـد الجابر، وزيـر الصناعة والتكنولوجيـا املتقدمة، الرئيس 
املعـّن ملؤتمـر “كـوب 28”، املبعـوث الخاص لدولـة اإلمارات 
للتغـر املناخـي، والتي عرضت لرؤيـة الدولـة يف كيفية قيادة 
وتعزيـز الجهـود الدوليـة ملكافحة التغـر املناخـي، والقائمة 
عـى رضورة تطبيـق نهـج شـامل وعمـي يـؤدي إىل ترسيـع 
مسـارات مواجهـة تداعيـات تغـر املنـاخ وتحقيـق تحـول 

جـذري يف آليـات العمـل املناخي.

وشـهدت فعاليات األسـبوع اهتماماً خاصاً بأهمية التحول 
نحـو االعتمـاد عـى الهيدروجـن األخـر يف ظـل طمـوح 
الدولـة ألن تكـون مركـزاً عامليـاً لابتـكار واالسـتثمار يف هذا 
املجـال، حيـث أطلقت القمـة العاملية لطاقة املسـتقبل 2023، 
مركـز ابتـكارات الهيدروجـن األخر األول من نوعـه، والذي 
يسـتعرض حلـوالً مبتكرة لترسيـع االعتماد عـى الهيدروجن، 
ودعـم تحـول قطـاع الطاقة عـى مسـتوى املنطقـة والعالم. 

كمـا وّقعـت رشكـة “مصـدر” عـدداً مـن اتفاقيـات التعاون 
والرشاكـة مـع رشكات أخـرى ناشـطة يف هـذا املجـال، فيمـا 
شـكل إطاق قمـة الهيدروجن األخـر أحد أبـرز اإلنجازات 
التـي تضمنهـا أسـبوع أبوظبـي لاسـتدامة للعـام الحـايل. 
وينبـع االهتمـام اإلماراتي بتطويـر الهيدروجـن األخر من 
اعتباريـن؛ األول أن للهيدروجـن إمكانات واعـدة يف أن يصبح 
وقـوداً خاليـاً مـن الكربـون، ويمثـل فرصة حقيقيـة لترسيع 
التحـول يف قطـاع الطاقة النظيفـة. والثانـي، أن الدولة تمتلك 
املـوارد الطبيعيـة والتكنولوجيـة التـي تعزز ريادتهـا العاملية 

يف هـذا املجال.

وبينمـا مثلت القمـة العاملية لطاقة املسـتقبل التي انعقدت 
خـال فعاليات هـذا األسـبوع، منصة مهمـة ملناقشـة العديد 
مـن املوضوعات التي تسـتهدف تعزيز االسـتدامة، مثل: األمن 
الغذائـي واملائـي، وتوفـر مصـادر الطاقـة، وإزالـة الكربون 
مـن الصناعـات، والصحـة، والتكيف مـع املناخ؛ فقد شـهدت 
الـدورة الحالية ألسـبوع أبوظبي لاسـتدامة تركيـز االهتمام 
عـى مجالـن مكملـن وداعمـن للعمـل املناخـي، األول هـو 
إبـراز دور الـرشكات الصغرة واملتوسـطة والناشـئة يف مجال 
االسـتدامة ومواجهـة التغـر املناخـي، خاصًة مع اسـتضافة 
أكثـر مـن 70 رشكـة من هـذه الـرشكات. والثاني هـو إرشاك 
الشـباب واملـرأة يف هـذه الجهود، مـن خال مبادرتـي منصة 
شـباب مـن أجـل االسـتدامة، وملتقـى السـيدات لاسـتدامة 
والبيئـة والطاقـة املتجـددة، وهو مـا يوضح حـرص القائمن 
عـى هـذه الفعاليـة العاملية عـى إرشاك أكر قطـاع ممكن من 

املجتمـع يف جهـود تحقيق االسـتدامة.

وشـّكل حفـل توزيـع جائـزة زايـد لاسـتدامة، بحضور 
صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، رئيس 
الدولـة “حفظـه اللـه”، وقـادة عـدد مـن الـدول املشـاركة، 
ملمحـاً آخـر مـن مامـح دعـم اإلمـارات للجهـود الرامية إىل 
تعزيـز االسـتدامة عامليـاً، حيـث تعتر هـذه الجائـزة واحدة 
مـن املبـادرات النوعية عى الصعيـد العاملي لتكريـم املبتكرين 
ورواد األعمـال والشـباب وترسيـع جهـود التغيـر اإليجابـي 
املجتمعـات. وتكـرم  البيئـة وتحسـن حيـاة  للحفـاظ عـى 
التـي أطلقتهـا  الرائـدة -  العامليـة السـنوية  الجائـزة  هـذه 
دولـة اإلمـارات وتبلـغ قيمتهـا اإلجماليـة ثاثة مايـن دوالر 
أمريكـي - الـرشكات الصغـرة واملتوسـطة واملنظمـات غـر 
الربحيـة واملـدارس الثانويـة التـي تقـدم حلـوالً مسـتدامة 
تمتلـك مقومات االبتـكار والتأثر واألفكار امللهمـة يف قطاعات 

الصحـة والغـذاء وامليـاه والطاقة.

وهـذه الفعاليـات واملناقشـات واملخرجـات املهمـة التـي 
شـهدتها الـدورة الحاليـة مـن أسـبوع أبوظبـي لاسـتدامة، 
تعـزز بـا شـك مـن نهـج االسـتدامة الـذي تنتهجـه دولـة 
اإلمـارات منـذ تأسيسـها، وتحرص عـى مواصلته بقـوة أكر 
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خـال الخمسـن عامـاً القادمـة، وتؤكـد ريادتهـا العاملية يف 
هـذا املجـال، كمـا أنها تعـزز الثقـة الدوليـة يف قـدرة الدولة 
عـى قيـادة الجهـود العامليـة يف هـذا املجـال من أجـل حماية 

ووجودهم. البـرش  مسـتقبل 

عام االستدامة:
شـّكل إعـان صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل 
نهيـان، رئيس الدولة “حفظـه الله”، 2023 عاماً لاسـتدامة، 
يف ختـام فعاليات أسـبوع أبوظبي لاسـتدامة، تأكيـداً ال يقبل 
التأويـل عـى األولوية التـي توليهـا قيادتنا الرشـيدة، حفظها 
الله، لجهـود تحقيق االسـتدامة داخلياً وعامليـاً. إذ تهدف هذه 
املبـادرة، التـي أطلقها سـموه تحت شـعار “اليـوم للغد”، إىل 
تسـليط الضـوء عـى تـراث دولـة اإلمـارات الغنـي يف مجال 
املمارسـات املسـتدامة، منـذ عهد املؤسـس املغفور له الشـيخ 
زايـد بن سـلطان آل نهيـان، طيب اللـه ثراه، إضافـة إىل نرش 
الوعـي حـول قضايـا االسـتدامة البيئية، وتشـجيع املشـاركة 
املجتمعيـة يف تحقيـق اسـتدامة التنمية، ودعم االسـراتيجيات 
الوطنيـة يف هـذا املجـال نحـو بنـاء مسـتقبل أكثـر رخـاًء 
وازدهـاراً. كمـا يهـدف “عـام االسـتدامة” إىل إبـراز الجهود 
التـي تقـوم بهـا دولـة اإلمـارات يف تعزيـز العمـل الجماعي 
الـدويل، ملعالجـة تحديـات االسـتدامة، ودورهـا يف البحث عن 
حلـول مبتكرة، يسـتفيد منهـا الجميع عـى السـاحة الدولية، 

خاصـًة يف مجـاالت الطاقة والتغـر املناخـي وغرها.

وممـا ال شـك فيـه فـإن املبـادرات املتنوعـة التـي سـيتم 
تنظيمهـا خـال “عام االسـتدامة” ستسـهم يف تعزيـز الوعي 
املحـي والـدويل بأهميـة هـذه القضيـة وكيفية دعـم الجهود 
املبذولـة لتعزيزها، وحشـد الجهـود املجتمعية كافـة لتحقيق 
األهـداف الوطنيـة بشـأنها. كمـا تحمل هـذه املبـادرة أهمية 
خاصـة، كونهـا تتزامن مـع اسـتضافة دولة اإلمـارات مؤتمر 
“كـوب 28”، وهـو أمر يعزز فـرص نجاح املؤتمـر يف تحقيق 
أهدافـه، ورسـم خريطـة طريـق للعالـم ملواجهـة أكـر تحد 

يهـدد البرشيـة وهـو التغـر املناخي.

وتملـك دولـة اإلمـارات سـجاً كبـراً يف مجال االسـتدامة 
ومواجهـة تحديـات التغر املناخي، من شـأنه أن يعـزز الثقة 
الدوليـة يف قدرتهـا عى قيـادة العالـم يف هذا املجـال وتحقيق 
إنجـازات نوعيـة فيهـا، حيـث اسـتثمرت الدولة يف مشـاريع 
للطاقـة املتجـددة يف 70 دولـة بقيمـة إجمالية تقـارب 16.8 
مليـار دوالر، كما أطلقت اسـراتيجيتها الوطنيـة للطاقة حتى 
عـام 2050، والتي تسـتهدف رفع مسـاهمة الطاقـة النظيفة 
يف إجمـايل مزيـج الطاقة املنتجـة يف الدولـة إىل 50%، وعملت 
بشـكل دائـم عـى دعـم الجهـود العامليـة لتحقيـق أهـداف 
تخفيـض االنبعاثـات امُلـرة بالبيئـة، والـذي تـوج بإعـان 
املبادرة االسـراتيجية لتحقيـق الحياد املناخـي بحلول 2050 
والتـي تشـكل محـركاً وطنيـاً يهـدف إىل خفـض االنبعاثات 
والحيـاد املناخـي بحلـول 2050، لتكـون اإلمـارات أول دولة 
يف الرشق األوسـط وشـمال أفريقيـا تعلن عن هدفهـا لتحقيق 

املناخي. الحيـاد 

ــع  ــاً للمجتم ــكاً فاع ــارات رشي ــة اإلم ــر دول ــا تعت كم
الــدويل يف جهــود مواجهــة ظاهــرة التغــر املناخــي، حيــث 
ــة بهــذه  ــة ذات الصل ــات الدولي ــع االتفاقي انضمــت إىل جمي
ــة  ــة طبق ــا لحماي ــة فيين ــل اتفاقي ــة، مث ــة املصري القضي
األوزون وبروتوكــول مونريــال عــام 1989، واتفاقيــة األمــم 
ــة  ــام 1995، واتفاقي ــاخ ع ــأن املن ــة بش ــدة اإلطاري املتح
كيوتــو عــام 2005، واتفاقيــة باريــس للمنــاخ عــام 
ــم  ــر الدائ ــتضافة املق ــة يف اس ــت الدول ــك نجح 2015. كذل
للوكالــة الدوليــة لطاقــة املتجــددة “آيرينــا” يف عــام 2009، 
ــن  ــام 2021. وم ــاخ يف ع ــادة للمن ــوار الق ــاركت يف ح وش
هنــا جــاءت الثقــة الدوليــة يف اختيــار اإلمــارات الســتضافة 
ــاً يف  ــكاً موثوق ــا رشي ــام 2023 باعتباره ــوب 28” ع “ك
مواجهــة أخطــار ظاهــرة التغــر املناخــي. ومــن هنــا أيضــاً 
تنبــع الثقــة الدوليــة يف قــدرة دولــة اإلمــارات عــى إحــداث 
إنجــاز عاملــي فريــد مــن نوعــه يف قيــادة وتوحيــد الجهــود 
ــة يف مجــايل االســتدامة ومواجهــة ظاهــرة التغــرات  العاملي

ــة. املناخي

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات املســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.
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